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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ ่มแม่น้ำโขง”           
มีวัตถุประสงค์ ๓  ประการคือ ๑) นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน ๒) นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ 
๓) นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัย แบบผสมผสานทั ้งว ิจ ัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงคุณภาพใน
ภาคสนาม (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม (PAR)      
ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรม
ใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน” ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยโดยตอบคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ๔  ข้อโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การใช้ชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ  จำนวนวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย ๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสืบค้นและให้
ความรู ้  ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุร ักษ์  ๓ ) กระบวนการปฏิบัต ิการการอนุร ักษ์                 
๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ 
๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสืบค้นและให้
ความรู้   งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ 
ตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ปริวรรตจำนว ๓ เรื ่อง ตอนบน เรื ่องพระเวสสันดรชาดก ตอนกลาง         
เรื่องกำพร้าปลาแดง และตอนล่าง เรื่องเสียวสวาสดิ์ ส่วนประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อ
ชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ได้วิเคราะห์ประโยชน์ของ
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้คัดเลือกมาปริวรรต เนื่องจากเป็นวรรณกรรมใบลาน
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ที่เป็นที่นิยมถวายมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ได้สามารถจำนวนประโยชน์
ที่มีผลต่อชุมชนได้  ๕ ด้าน  ได้แก่  ๑) ด้านสังคม  ๒) เศรษฐกิจ ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม  ๔) ด้านพุทธศิลปกรรม  
และ  ๕) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ประกอบด้วย ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  ๑) เครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ ๒) เครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  
โดยมีกระบวนการ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย  ได้แก่  ๑) การทำ MOU แต่ละจังหวัดใน
เขตลุ ่มแม่น ้ำโขงตอนบน ๒) พัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุร ักษ์คัมภีร ์ใบลานต้นแบบประจำจังหวัด                 
๓) การพัฒนาชุมชนอนุร ักษ์คัมภีร ์ใบลานต้นแบบประจำกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่นำโขงตอนบน  และ               
๔) การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง 
และ ตอนล่าง ของประเทศไทย   
 และการทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 
ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง 
ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วย   
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด   
จังหวัดบึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต(นาคลอง)    อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  
อำเภอนครพนม   จังหวัดนครพนม  ๔) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 
และ กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดโนนดู่   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจ เจริญ รวมทั้ง ๓ 
พื ้นที ่แล้ว เป็น ๑๑ จังหวัด และ ได้กำหนดให้ วัดสูงเม่น  เป็น ศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิง
สร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  อย่างเป็นทางการ  ณ วัดสูงเม่น 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยได้จัดงานขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 
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ABSTRACT 
 A Subject research "Nawat the way of culture of the community and the 
exploration of Bai Lan literature The Mekong River Basin has three objectives: 1) to explore 
the way and culture of the community and the exploration of Bai Lan literature. In the 
upper Mekong region; 2) the culture of the community and the exploration of Bai Lan 
literature In the central Mekong region and 3) the culture of communities and the 
exploration of Bai Lan literature In the lower Mekong River Basin This research is research. 
Combined with documentary research, qualitative research in the field (Qualitative 
Research) and action research, creating cooperative networks (PAR) in which the researcher 
conducts the research sequentially, can summarize the results. Research can be as follows. 
 Research findings 
 The results of the study of Nawat Way, Community Culture and the Survey of Bai 
Lan In the upper, middle and lower Mekong, it was found that research on "Nawat the way 
of culture of the community and the exploration of Bai Lan literature The researcher 
presented the findings by answering four research questions and research objectives 
through in-depth interviews and using a participatory network building action (PAR).            
The results can be summarized as follows. 

 The process of conservation of Bai Lan scriptures and numbers of Bai Lan 
literature in the Upper Mekong Provinces of Thailand 1.1. Among the upper Mekong 
provinces of Thailand, the results of the research showed that there were seven 
conservation processes: 1) the search and education process, 2) the development of 
conservation activities, 3) the conservation action process, 4) the participation process.         
5) Knowledge development process 6) Learning center construction process and 7) Public 
dissemination process The details are as follows: Process 1 Process of searching and 
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educating The work of revising the important content of Bai Lan literature in the upper, 
middle and lower Mekong Provinces of Thailand has revised three stories: upper Vessantara 
Chatok, orphan Pla Daeng, and the lower one, the story of joy The useful part of the 
literature that is important to the community. In the upper Mekong provinces of Thailand 
The research results were found that Analyzed the usefulness of Mahawessandarajataka 
literature, which is the selected literature Because it is the most popular Bai Lan literature 
dedicated to the upper Mekong provinces of Thailand. Can have a number of benefits 
affecting the community in 5 areas: 1) social 2) economic 3) environment 4) Buddhism, Arts 
and 5) Local wisdom and a network of Bai Lan literary conservation communities in the 
upper Mekong Provinces of Thailand. The research results were found to consist of 2 major 
networks: 1) the Bai Lan Literary Conservation Community Network in 5 Upper Mekong 
Provinces of Thailand and 2) the Lan Lan Literature Conservation Conservation Network 
Constructive The upper, middle and lower Mekong regions of Thailand have a process 
consisting of 4 steps to create a network: 1) MOU for each province in the upper Mekong 
region 2) community development network for the Palan scriptures Provincial model            
3) community development and conservation of Bai Lan scriptures, model of the Upper 
Mekong River Basin, and 4) creating an MOU with the Lan Lan Literature Conservation 
Network in a creative way. The Mekong River Basin, Central and Lower Thailand 

 And creating an MOU with the Lan Lan Literary Conservation Network in a creative 
way The Mekong River Basin in the middle and lower parts of Thailand by holding a 
discussion on the conservation of palm scripture and the usefulness of important literature 
to the community. In the Upper Mekong Provinces of Thailand, totaling 5 provinces together 
with the Bai Lan Literary Conservation Network creatively In the middle and lower Mekong 
regions of Thailand, at Wat Sung Men, Amphoe Sung Men, organized cold Phrae and 
organized a joint signing ceremony for the Conservation of Memorandum of Understanding 
(MOU) in creating a network of conserving Lanai literature in a creative way with the model 
community of conservation scripture Bai Lan Literature in the Central and Lower Mekong 
River Basin of Thailand consists of 4 Central Mekong Provinces: 1) Wat Suthiwanaram 
Community, Pak Khat District, Bueng Kan Province; 2) Wat Udom Community, Khet               
(Na Klong) District. Muang Nong Khai Province 3) Wat Pho Sri community, Nakhon Phanom 
District, Nakhon Phanom Province 4) Wat Pho Sai community Mueang Mukdahan District 
Mukdahan and the lower Mekong provinces, comprising 2 provinces: 1) Maniwanaram 
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temple community, Muang district, Ubon Ratchathani province and 2) Wat Non Du 
community. Mueang Amnat Charoen District Amnat Charoen Province, including 3 areas, is 
11 provinces and has designated Wat Sung Men as a conservation center for original creative 
Bai Lan literature. In the Mekong Province of Thailand with the opening ceremony of the 
Bai Lan Literary Conservation Center, a creative model In the Mekong Province of Thailand 
officially at Wat Sung Men, Amphoe Sung Men, Phrae Province, which was held on August 
18, 2010, with more than 200 photos / person. 

 Keywords: Nawatwithi, Community Culture, Survey, Bai Lan Literature, Mekong 
River 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจัยเรื ่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจ ัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจ ัยแห่งชาติ โดยสถาบันวิจ ัยพุทธศาสตร์  
ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนและคำแนะนำจากหลายท่านหลายหน่วยงาน และ
บุคลากรหลายฝ่าย ทำให้งานวิจัยบรรลุผลสำเร็จ ประกอบด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต , รศ.ดร. ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง , พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี , นางอรุณ อุดมโชค ผู้ซึ่งเป็นบุพการี 
เป็นผู้ให้และถ่ายทอดสรรพวิชาต่าง ๆ มีผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัย  
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่าน ที ่ช่วยให้คำแนะนำและคำปรึกษา  
ในการทำวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ทุกท่าน และขอขอบพระคุณ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัย
และขอน้อมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั ้งหลายที่อยู่ในสากลโลก  
อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอให้เป็นกตเวทิตา
แด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้วิจัย ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียน  
จนสามารถให้วิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี 

 
 

ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน และคณะ 
๑  กันยายน ๒๕๖๓ 
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๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการสำรวจวรรณกรรมใบลานเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีเรื่องราวที่จารึกหลัก
คำสอน ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวการถือฮีต ถือครอง ของชนใน
ถิ่นนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอ่ืนๆที่น่าสนใจอีกมามาย จะกล่าวถึงการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่ง
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นลำดับที่ ๑๒ ของโลก โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยต่อปีสูงเป็นลำดับที่ 
๘ ของโลก ต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงอยู่ที่บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนานในประเทศจีน ลง
มาเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างพม่ากับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย 
พม่า และลาว ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงตอนล่าง แล้วไหลเรื่อย
ลงมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว จึงถึงอำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงราย จากจุดนี้แม่น้ำ
โขงได้ไหลวกเข้าไปในประเทศลาว แล้วไหลวกออกมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่ง
ที่บริเวณใกล้ปากแม่น้ำเลย จังหวัดเลย ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้
แม่น้ำโขงได้ไหลผ่านไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ปากแม่น้ำโขง
ประเทศเวียดนาม ความยาวของแม่น้ำโขงทั้งสิ้นประมาณ ๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะส่วน
แม่น้ำโขงตอนล่างประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศลาวและกัมพูชาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ 
และ ๑๕๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ และพื้นที่บางส่วนของประเทศเวียดนามจำนวน ๖๙,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ประชากรที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนี้ประมาณ ๕๐ ล้านคน หรือกว่าหนึ่งในสามของ
ประชากรในสี่ประเทศนี้ โดยแบ่งในอัตราส่วนดังนี้ ร้อยละ ๗ ในลาว ร้อยละ ๑๔ ในกัมพูชา ร้อยละ ๓๗ ใน
เวียดนาม และมากที่สุดในไทยถึงร้อยละ ๔๒ ซึ่งอาจแบ่งซึ่งมีภูมิลักษณะของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างออกได้
เป็น ๕ พื้นที่ด้วยกันคือ พื้นที่ราบสูงภาคเหนือ อยู่ในประเทศลาวตอนบน และบริเวณจังหวัดเชียงรายของ
ประเทศไทย พื้นที่ราบสูงโคราช อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแต่เพชรบูรณ์ลงมาถึงสุด
ชายแดนไทย-ลาว ของประเทศไทย และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงกันข้ามในประเทศลาว พื้นที่ราบสูงภาค
ตะวันออก ในประเทศเวียดนามตอนกลาง พื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ต่อจากพื้นที่ราบสูงโคราช โดยอยู่ในประเทศ
กัมพูชาและบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม และมีพื้นที่ดินดอนทางใต้ ในประเทศ
กัมพูชาชิดลงมาทางอ่าวไทย ดังนั ้นศักยภาพทรัพยากรในลุ ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั ้นมีมากเหลือเฟือ            

 



๒ 

ทั้งทรัพยากรป่าไม้ เกษตร การประมง และแร่ ในด้านทรัพยากรน้ำนั้น ปริมาณน้ำจากลุ่มแม่น้ำโขงที่ไหลลง
ทะเลเฉลี ่ยปีละ ๔๗๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่าระดับน้ำสูง ๖๐๐ มม. ทั่ วพื ้นที ่ลุ ่มน้ำ         
แต ่อย ่างไรก ็ด ีการกระจายของปร ิมาณน ้ำก ับพ ื ้นท ี ่ เป ็นไปอย ่างไม ่สม ่ำเสมอ กล ่าวค ือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพ้ืนที่กว้างขวาง แต่มีปริมาณน้ำจำกัด ในขณะที่ประเทศลาวมีเนื้อที่จำกัดแต่
มีปริมาณน้ำมาก ศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำตาทฤษฎีมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ เมกกะวัตต์ ที่จะ
สามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐ ล้านหน่วยต่อปี ในด้านทรัพยากรที่ดินนั้นพ้ืนที่ป่า
ไม้ในบริเวณนี้มีประมาณร้อยละ ๒๗ และได้ใช้เนื ้อที ่เพื ่อการเกษตรกรรมเพียงประมาณร้อยละ ๒๒ 
นอกจากนั้นยังมีศักยภาพทางด้านการประมงอีกมหาศาล รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากร
อันมหาศาลของลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ร่วมมือกับประเทศภาคีสมาชิกของลุ่มน้ำ คือ ลาว เขมร เวียดนาม และ
องค์การสหประชาชาติ จัดตั้งสำนักงานกลางคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติขึ ้นในปี ๒๕๐๐ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน      
(แต่เดิมคือการพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักงานพลังงานแห่งชาติ) เป็นผู้ประสานงานกลางฝ่ายไทยและได้
จัดตั้ง “โครงการสำรวจเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโขง” ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ 
 วรรณกรรมใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน  เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ               
ทั ้งคดีโลกและคดีธรรมที ่มีความสำคัญต่อวิถีชีว ิตของมนุษยชาติ  เนื ่องจากเป็นเรื ่องราวที ่ส ะท้อน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต แนวคิด และ ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศน์หลาย  วรรณกรรมหลายเรื่องเป็นบ่อ
เกิดนวัตกรรมมากมายของมนุษยชาติในวิวัฒนาการของโลกสมัยต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม  ไม่ว่าจะ
เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอน หรือ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์  ชาดก นิทาน
พื้นบ้าน โคลง กลอน  ประเพณีพิธีกรรม  พื้นบ้านพงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตำรายา เวทมนตร์คาถา 
ร่วมไปถึง  เป็นต้น 
           การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลาน ในรูปของวรรณกรรมใบลาน  มีมาตั้งแต่ก่อนสมัย
พุทธกาล  โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ ได้มีการบันทึกราวราวต่าง ๆ ที่สำคัญลงในใบลาน  ไว้มากมาย 
เช่น ตำราพิธีกรรม  นิทานพื้นบ้าน  ประวัติศาสตร์  กฎหมายโบราณ การปกครองบ้านเมือง  นิยาย      
ตำรายา เป็นต้น  เนื่องจากใบลานเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติอยู่ได้นานกว่าใบพืชอ่ืน ๆ   
 สำหรับในพระพุทธศาสนา  วรรณกรรมใบลาน ได้เกิดขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. ๔๐๐ เศษ 
ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรีลังกา ทรงเล็งเห็นว่าในภาวะสงคราม หากพระไตรปิฎกถูก
เก็บรักษาโดยการทรงจำเพียงอย่างเดียว อาจทำให้คำสอนสูญสิ ้นไปได้ จึงโปรดให้เริ ่มมีการบันทึก
พระไตรปิฎก 
 โดยการจารจารึกเป็นตัวอักษรขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดคำสอนด้วยใบลานนับแต่นั้น
เป็นต้นมา เนื่องจากเดิมคัมภีร์บาลีสืบทอดต่อกันมาด้วยมุขปาฐะ ภาษาบาลีจึงไม่มีตัวอักขระ เป็นเพียงเสียง



๓ 

เท่านั้น ดังนั้นการจารจารึกคัมภีร์บาลี จึงใช้ตัวอักขระของท้องถิ่นต่าง ๆ แต่ออกเสียตรงกัน ซึ่งอาจแบ่งเป็น 
๔ สายจารีตใหญ่ คือ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า อักษรขอม และอักษรธัมม์ (ล้านนา) 
 สำหรับในประเทศไทย  วรรณกรรมใบลาน  ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกา นับตั้งแต่สมัยอยุธยา
มา  มาจนถึงสมัยล้านนา วรรณกรรมใบลานมีความสำคัญมากในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุ
สามเณร และ ตำราเรียน  ตลอดถึง ภูมิปัญญาต่าง ๆ  วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นสำนักเรียนของ
กุลบุตร การจารจารึกวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคัมภีร์พระไตรปิฎกลงบนใบลานเป็นครั้ง
แรก ของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งนครพิงค์
เชียงใหม่อาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใส ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ์ให้มี
การสังคายนาตรวจชำระและจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ณ  วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) 
เมืองเชียงใหม่ พระไตรปิฎกฉบับที่สอบชำระในสมัยของพระองค์นี้ ถือเป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชิ้น
หนึ่งของพระพุทธศาสนาในล้านนาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน๑ 
 โดยที่พระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาหลายครั้งตั้ งแต่สมัย
พระนางจามเทวีเป็นต้นมา เมื่อกลับมาได้นำเอาวรรณกรรมใบลาน คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก และ และคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา และ ภูมิปัญญาอื่น ๆ  มาเป็นจำนวนมาก และอาณาจักรล้านช้าง(รวมถึงภาคอีสาน
ของไทย)ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนาอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นได้จากหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
อาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมและการสืบทอดพุทธ
ศาสนา ตลอดถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านสายโลหิตเช่น ในสมัยพระเจ้าวิชุลราช ได้ทำการทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยสืบทอดจากเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช พระโอรสของ
พระเจ้าวิชุลราช ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเมืองเชียงใหม่ และพระองค์ได้ขอพระเทพมงคลเถระและ
บริวารพร้อมด้วยพระธรรมคัมภีร์จำนวน ๖๐ คัมภีร์ ไปเผยแผ่ที่อาณาจักรล้านช้างอีกด้วย 
และในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราช ได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่อยู่
ระยะหนึ่งแล้วเสด็จกลับมาครองอาณาจักรล้านช้างพร้อมทั้งได้นำเอาบรรดาวรรณกรรมใบลานตลอดถึง
นักปราชญ์ราชบัณฑิต กลับมายังอาณาจักรล้านช้างด้วยจากหลักฐานดังกล่าวทำให้วัฒนธรรมในการจาร
คัมภีร์ใบลานสืบทอดมาสู่อาณาจักรล้านช้างและภาคอีสานของไทยด้วยชาวอีสานในอดีตมีความเชื่อว่า  
หากจารอักษรตัวธรรม ๑ ตัว จะได้อานิสงส์หรือผลบุญเท่ากับสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ การจารหรือการ
คัดลอกคัมภีร์ใบลานเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งผู้จารหรือเจ้าของลานผู้ถวายคัมภีร์ก็จะได้
อานิสงส์ ได้ผลบุญมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้บรรลุและเข้าถึงนิพพานในชาติต่อ ๆ ไป ดังจะเห็นได้
จากคำอธิษฐานตอนท้ายสุดของลานจะบอกชื่อผู้จาร ชื่อเจ้าของลาน และวัตถุประสงค์ของผู้ถวายคัมภีร์
เกือบทุกเรื่องจะมีคำว่า “นิพพานะปัจจะโย โหตุ” เสมอ ดังนั้นจึงนิยมสร้างคัมภีร์ถวายวัดเป็นพุทธบูชา 
หรือเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือผู้ที่ตายไปแล้ว ดังนั้นตามวัดต่างๆ จึงมีคัมภีร์ใบลานที่เป็นเรื่อง

 
๑ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น,  วัดสงูเม่น

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา,  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙, หน้า ๒๓ 
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เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากทั้งพระไตรปิฎกและนิทานชาดก บางวัดแม้เรื่องเดียวกันก็มีหลายฉบับ 
หญิงบางคนที่มีศรัทธาแรงกล้าถึงกับเอาเส้นผมของตนถักเป็นสายสนองผูกคัมภีร์ใบลานก็มี เพราะความเชื่อ
ดังกล่าว 
 ในบรรดาวรรณกรรมและโบราณคดีประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทยนั้น วรรณกรรมและ
โบราณคดีทางพุทธศาสนา นับว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อการ
สร้างระบบคิด ภูมิปัญญา และรากฐานทางวัฒนธรรมของไทย เพราะมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้านวัตถุ
อันได้แก่ วัด เจดีย์ คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ปั๊ปสา ธรรมาสน์  ฯลฯ ที่สร้างขึ้นด้วยความวิจิตรงดงามแ ละ
สติปัญญาอันล้ำเลิศของบูรพาจารย์ และทรัพยากรด้านนามธรรม อันได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ 
พิธีกรรม ประเพณี ฯลฯ  ที่ล้วนมีความหมายและความสำคัญต่อการเรียนรู้และการดำรงวิถีชีวิตในสังคม 
  สำหรับประเทศไทยนั้น ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศ ซึ่งหลายจังหวัดอยู่
ติดกับลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ   พบว่ามีวรรณกรรมใบลานอย่างมากมาย ซึ ่งส่วนใหญ่เป็น
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  มีจำนวน มากกว่าที่พบในภาคอื่นๆ ของประเทศ โดยกระจัดกระจายอยู่
ตามวัดและสถานที่ต่างๆ ใน ๘ - ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีแม้กระทั้งในถ้ำตามภูเขาและหน้าผาริมฝั่ง
แม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบนของประเทศไทย 
           ซ ึ ่ งจากการศ ึ กษาสำรวจค ัมภ ี ร ์ และวรรณกรรมล ้ านนาของสถาบ ันว ิ จ ั ยส ั ง คม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๖ ใน ๕๒๕ วัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
พบว่า มีคัมภีร์วรรณกรรมล้านนาถึง ๔๑๐,๗๗๕ ผูก /ฉบับ และจากการประมาณการณ์ของนักวิชาการด้าน
วรรณกรรมล้านนากล่าวว่า ในล้านนามีวรรณกรรมด้านต่างๆ รวมกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านผูก /ฉบับ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา นอกนั้นเป็นวรรณกรรมในด้านอื่น ๆ เช่น นิทานพื้นบ้าน 
กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร์ จริยศาสตร์ ลัทธิพิธีกรรม  เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยังมีแหล่งที่
ให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ ่นอีกมากมายที่สมควรได้รับการดูแลรักษาและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม   
          ปัจจุบันประเทศไทย ให้ความสำคัญกับวรรณกรรมใบลานเป็นอย่างมาก  เนื่องจากความเจริญ
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายเรื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วเกิดาจากวรรณกรรม
ในใบลานต้นฉบับ  เช่น งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ชั ้นยอดของประเทศ ล้วนมากจากวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฏก  ชาดก หรือ นิทานพื้นบ้าน  เป็นต้น  หรือ แม้แต่ยาในปัจจุบันหลาย
สูตร มาจากสูตรของวรรณกรรมตำรายา   นอกจากนี้ประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื ่อเสียงองประเทศหลาย
ประเพณี ล้วนเกิดมาจากเรื่องราวในวรรณกรรมใบลานทั้งสิ ้น ซึ่งผลงานที่เกิดจากวรรณกรรมดั งกล่าว 
สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติ 
         การสำรวจวรรณกรรมใบลาน จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่อาจจะก่อให้เกิดนวัตกรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือที่เรียกว่า นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนอีกมากมาย เพราะมีเรื่องราวที่จารึกหลัก
คำสอน ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวประเพณี วัฒนธรรมของชนใน



๕ 

ถิ่นนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมามาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดตา่ง 
ๆ ตาม ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย 
 แม่น้ำโขงมีความยาวเป็นลำดับที ่ ๑๒ ของโลก เป็นแม่น้ำที ่เป็นต้นกำเนิดของวิถีช ีวิต
ประวัติศาสตร์ ประเพณี  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อย่างมากมายของมนุษย์  ซึ่งวรรณกรรมเกิดขึ้น
มากมาย เนื่องจากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ของแม่น้ำสายสำคัญของโลกนี้ ต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงอยู่ที่
บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนานในประเทศจีน ลงมาเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างพม่ากับ
ลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย พม่า และลาว ที่อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นจุดเริ ่มต้นของแม่น้ำโขงตอนบน แล้วไหลเรื่อยลงมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดน
ระหว่างไทยกับลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ  จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลวกเข้าไปในประเทศลาว แล้วไห
ลวกออกมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณใกล้ปากแม่น้ำเลย จังหวัด เลย 
ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลผ่านไปในประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนาม ความยาวของแม่น้ำโขง
ทั ้งสิ ้นประมาณ ๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างประมาณ ๒,๔๐๐ 
กิโลเมตร  
 วรรณกรรมใบลานกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดในเขตล้านนาในอดีต  
เป็นพื้นที่สมควรมีการศึกษาเป็นอย่าง เนื่องจาก พบว่ามีวรรณกรรมใบลาน มากกว่าที่พบในภาคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ เลย เป็นต้น 
โดยเฉพาะที่ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นวัดที่มีวรรณกรรมใบลานอักษรธัมม์ล้านนามากท่ีสุดและสภาพ
คัมภีร์สมบูรณ์ที่สุดในโลก 
   การสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากจะเป็นการสำรวจเพื่อทราบ และ 
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์แล้ว ยังจะเป็นประโยชน์อยากมากต่อ
การพัฒนานวัตกรรมและนำองค์ความรู ้มาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ        
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว การผลิตงานด้านศิลปะของชาติ  การสร้างผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม และ การถ่ายทอดชุดคำสอนที่สำคัญแก่คนในชาติ     
 ดังนั้น จากความสำคัญของวรรณกรรมใบลานดังกล่าว   ไม่ว่าจะระดับพระเจ้าอยู่หัว ผู้ปกครอง
ประเทศหรือสามัญชนคนธรรมดาอย่างอาณาประชาราษฎร์ ต่างก็มีใจที่รักและเทิดทูนวรรณกรรมใบลาน 
ในฐานะ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และ ภูมิปัญญาสำคัญของชาติ  ได้ช่วยกันปกปักรักษา สืบทอด
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ต่างให้ความสำคัญต่อการ
สืบทอด และ รักษาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของชาติ และ ส่งเสริมให้มีการจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้า
ลงในคัมภีร์ใบลาน สืบ ๆ กันมา จนมาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมามีการจัดทำพระไตรปิฏกในรูป
ของการพิมพ์ลงหนังสือสมัยใหม่ ซึ่งเนื้อหาที่พิมพ์มาจากคัมภีร์ใบลานที่บูรพมหากษัตริย์ได้ทรงทำกันมา   
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จนมาถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน 

รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  ซึ่งหมายถึง 

พระองค์ได้ให้ความสำคัญกับ พระธรรมคำสอน และ วรรณกรรมอันทรงคุณค่าต่อจิตใจให้คงอยู่ต่อไป การ
รักษา และ ต่อยอด เรื่องการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานซึ่งเป็นสมบัติขอชาติอันล้ำค่า จึงเป็นภารกิจสำคัญ
ของคนในที่จะร่วมกันบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน วรรณกรรมใบลานหลวงและราษฎร์จึงทรงความงดงาม
และมีคุณค่ายิ่ง เป็นมรดกของแผ่นดิน ให้แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็น “แผ่นดินธรรม”๒ 

 วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะคนในสมัยโบราณได้
จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น ตำรายา ตำราการแพทย์ กลอนลำนิทาน บันทึกประวัติศาสตร์ หลักธรรมคำ
สอนทางพระพุทธศาสนา อีกมากมาย จึงจำเป็นต้องออกสำรวจวรรณกรรมใบลานที่จดบันทึกเรื่องราว
เหล่านี้ ว่ายังคงอยู่หรือสูญหาย เพ่ือเป็นการเก็บรวมรวมวรรณกรรมใบลานซึ่งเป็นสมบัติของชนชาวไทยเรา 
ไว้ให้ลูกหลานศึกษา หรือจะมีการอนุรักรักษาไว้อย่างไร จนนำไปสู่การปริวรรตเรื่องราวในวรรณกรรม
ถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยกลาง หรือเป็นภาษาของถิ่นนั้นๆ เพ่ือง่ายต่อการศึกษาของคนในรุ่นหลังที่อยากรู้
เรื่องราวที่ถูกจารึกไว้ในวรรณกรรมใบลาน และเป็นการ ฟื้นฟูอดีต พัฒนาปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพ่ือ
ความคงอยู่สืบไป  
        ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และความยั่งยืน สามารถนำเข้าเงินตราต่างประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศ การ
ท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่ง
เหมาะแก่การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับสำนักหรือวัดจัด
กิจกรรมตามประเพณี ส่วนวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ หากได้รับการศึกษาค้นคว้าส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว
ไทย 
 ด้วยเหตุนี้การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง จึงมีความสำคัญเป็นอย่าง
มากที่เราต้องมีการรักษา หรือแนวทางที่จะอนุรักษ์ และการถ่ายทอดปริวรรตจากอักษรธรรมถิ่นโบราณมา
เป็นภาษาไทยกลาง หรือภาษาถิ่นนั้นๆให้เป็นกระบวนการรูปแบบในการอนุรักษ์ของทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือร่วมใจกัน เพราะถ้าวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเป็นคุณประโยชน์หลายๆด้านต่อประเทศชาติมากมาย
คณานับประการ 
 ด้วยเหตุนี้การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง จึงมีความสำคัญเป็นอย่าง
มากที่เราต้องมีการรักษา หรือแนวทางที่จะอนุรักษ์ และการถ่ายทอดปริวรรตจากอักษรธรรมถิ่นโบราณมา

 
๒ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น  วัดสูงเม่น 

(ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙) หน้า ๔๓ – ๔๔ 
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เป็นภาษาไทยกลาง หรือภาษาถิ่นนั้นๆให้เป็นกระบวนการรูปแบบในการอนุรักษ์ของทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือร่วมใจกัน เพราะถ้าวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเป็นคุณประโยชน์หลายๆด้านต่อประเทศชาติมากมาย
คณานับประการตลอดจนถึงการนำความรู้ไปช่วยต่อยอดเชิงเศรษฐกิจได้อีกด้วย ผู้เขียนจึงเห็นสมควรเป็น
อย่างยิ่งว่าการสนับสนุนการสร้างผลงานดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศ และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติได้ต่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑.๒.๑   เพื่อศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง
ตอนบน  

 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง
ตอนกลาง   
 ๑.๒.๓  เพื่อศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง
ตอนล่าง 
 

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 
๑.๓.๑ นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนบน 

อย่างไรบ้าง 
๑.๓.๒ นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนกลาง 

อย่างไรบ้าง 
๑.๓.๓ นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 

อย่างไรบ้าง 
๑.๓.๔ การวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการอนุรักรักษาเพื่อนำมาใช้ใน

ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน คืออะไร 
๑.๓.๕ การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นแบบวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

เป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยมุ่งศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย และ คัดเลือกวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนนำมา
เป็นตัวอย่างในการปริวรรต ๑ เรื่อง  และวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่ อชุมชน  



๘ 

ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน และ วิธีสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัด
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

  
๑.๔.๒ ขอบเขตพื้นที่ /ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 

  การศึกษาขอบเขตพื้นที่ /ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล  ในลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบน 
ตอนกลาง และ ตอนล่าง  ดังนี้ 

  ๑) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนได้มีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย วัดห้วยไคร้หลวง อ.แม่สาย    
๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดน่าน ชุมชนวัดพระเกิด อ. เมือง             
๔) จังหวัดแพร่  วัดสูงเม่น  อ.สูงเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง  

   ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มท่ี ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรม

อนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน

การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุม่ที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มท่ี ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรม

อนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ๒) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา

แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใ กล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน 
๔ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด



๙ 

บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)  อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร 

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ

กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ ่มที ่ ๓ ระดับผู ้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน

การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ

กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ ่มที ่ ๓ ระดับผู ้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ๓) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษา

แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๒ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) วัดบ้านโนนดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ

กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ ่มที ่ ๓ ระดับผู ้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 



๑๐ 

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ

กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ ่มที ่ ๓ ระดับผู ้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 
 ๑.๔.๓  ขอบเขตแนวคิดและทฤษฎี 
 ๑.๔.๓.๑ แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 ๑.๔.๓.๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 ๑.๔.๓.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ๑.๔.๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑.๔.๓.๕ ทฤษฎีการเสริมสร้างเครือข่าย 

 
 ๑.๔.๔  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ถึง เดือน 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  รวมระยะเวลา ๑ ปี  
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
            นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชน  หมายถึง   ชุมชนที่มีแนวทางในการการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ในเชิงสร้างสรรค์ คือนำผลของการอนุรักษ์ หรือ องค์ความรู้ในวรรณกรรม  มาประยุกต์สร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง  ๆ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  เช่น การจัดทำแหล่งเรียนรู้ชุมชน  การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน การสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การสร้างงานศิลปะ ประเพณี และ วัฒนธรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนจนเกิดเป็น “นวัตวิถี”    
สำรวจวรรณกรรมใบลาน หมายถึง  การสำรวจรายชื่อและเนื้อหาสำคัญวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัด
ใกล้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย 
ปริวรรตวรรณกรรมใบลาน หมายถึง การเปลี่ยนอักษรธัมม์ล้านนา เป็น อักษรไทย ของวรรณกรรมใบลาน
ที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย    
ประโยชน์วรรณกรรมใบลานที่สำคัญต่อชุมชน หมายถึง ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจาการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลาน  ในด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ อ่ืน ๆ 



๑๑ 

วรรณกรรมใบลาน หมายถึง คัมภีร์ใบลานทั้งหมดของชุมชนตัวแทนจังหวัดที่มีการอนุรักษ์ไว้ ในชุมชนที่ผู้
ลงพื้นที่สำรวจ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย                  
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง คือ  จังหวัดที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานและมี
พื้นที่ใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง รวมไปถึง สปป.ลาว เมืองปากเซ ของประเทศไทย 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย  พะเยา น่าน แพร่ และ เลย 
           การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน หมายถึง การรักษาและดูแลเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง ซึ่งทำมา
จากต้นลานให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและนานที่สุด ซึ่งใบลานดังกล่าวมีการบันทึกตัวอักษรลงในใบลาน
เรียกว่า จาร และ เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เช่น เรื่องราวและ
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ วรรณกรรม พงศาวดาร กฎหมายโบราณ 
ตำรายา เวทมนตร์คาถา เป็นต้น 
 ชุมชน หมายถึง ชุมชนผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจวรรณกรรมใบลาน เพราะเป็นชุมชนตัวอย่างที่มี
ระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
รวมไปถึง สปป.ลาว เมืองปากเซ ของประเทศไทย                  
 

๑.๖ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรวจรายขื่อและข้อมูล
วรรณกรรมใบลานในเขตลุ่มน้ำโขง

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง  
 

Input Process Output 

แนวค ิดการอน ุร ักษ์
คัมภีร์ใบลาน 

แนวค ิดการจ ัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยชุมชน 

แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

แนวคิดเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้บริหาร              
ผู้ปฏิบัติการ และ ผูไ้ด้รับประโยชน์ 

ด้านการอนุรักษ์คมัภีร์ใบลาน 

- 

ปริวรรตวรรณกรรมใบลานท่ีสำคญั
ในเขต ลุ่มน้ำโขงตอนบน ตอน 
กลาง ตอนล่าง  จำนวน ๓ เรื่อง 
 

วิเคราะหป์ระโยชน์ของวรรณกรรม
ใบลานท่ีสำคญัต่อชุมชน ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง  

ความเป็นมาและรูปแบบ
การอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลาน 
ของชุมชน 
- 
บัญชีรายชื่อวรรณกรรมใบลาน
ที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
และ  จำนวน ๑๒ ชุด 
คัมภีร์ใบลาน 

ผลงานปริวรรตวรรณกรรมใบ
ลานท่ีสำคญัในเขตลุ่มน้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง  
จำนวน ๓ เรื่อง คัมภรี์ใบลาน 

- ประโยชน์ของวรรณกรรมใบ
ลานท่ีสำคญัต่อชุมชน 

 



๑๒ 

 
 
 
 
 
 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย 
 ๑. ได้ทราบกระบวนการอนุรักษ์ และ รายชื่อวรรณกรรมใบลานที่ปรากฏในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๒. ได้ผลงานปริวรรตวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
ของประเทศไทย  
 ๓.ได้ทราบประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๔. ได้เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 

ทฤษฏีการเสริมสร้าง
เครือข่าย 

สร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในกลุ่ม

จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง  

เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 

ตอนล่าง 

 
- 



๑๓ 

 

บทท่ี ๒ 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 งานวิจัยเรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขงตอนบน   

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการศึกษาคนควาดำเนินไปตามความมุงหมาย 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จึงไดรวบรวมสาระสำคัญตาง ๆ จากเอกสาร และ งานวิจัยท่ี

เก่ียวของมานำเสนอ เปนสำคัญ ตอไปนี้ 

 

  ๒.๑  แนวคิดการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

  ๒.๒  แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 

  ๒.๓  แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

  ๒.๔  แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๒.๕  ทฤษฎีการเสริมสรางเครือขาย 

  ๒.๖  งานวิจัยท่ีเก่ียว 

 

๒.๑ แนวคิดการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

  ๒.๑.๑ ท่ีมา และ หลักการ ของแนวคิดการอนุรักษคัมภีรใบลาน  

สมชาย  นิลอาธิ 0๑ กลาววา  การสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในยุคแรกมีจุดเริ่มตนจากการ

สวดทรงจำของเหลาพุทธสาวก ถายทอดจากครูสูศิษย ที่เรียกวา มุขปาฐะ จนกาลผานมาถึงประมาณป 

พ.ศ. ๔๐๐ เศษ ในสมัยพระเจาวัฏฏคามินีอภัย แหงประเทศศรีลังกา ทรงเล็งเห็นวาในภาวะสงคราม หาก

พระไตรปฎกถูกเก็บรักษาโดยการทรงจำเพียงอยางเดียว อาจทำใหคำสอนสูญสิ้นไปได จึงโปรดใหเริ่มมีการ

บันทึกพระไตรปฎก 

  โดยการจารจารึกเปนตัวอักษรข้ึนนับเปนจุดเริ่มตนของการสืบทอดคำสอนดวยใบลานนับแตนั้น

เปนตนมา เนื่องจากเดิมคัมภีรบาลีสืบทอดตอกันมาดวยมุขปาฐะ ภาษาบาลีจึงไมมีตัวอักขระ เปนเพียงเสียง

 
๑ สมชาย  นิลอาธิ. โลกทัศนจากคัมภีรใบลาน: คติชนและวิถีชีวิต เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ, 

การสำรวจสถานภาพองคความรูจากคัมภีรใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ     

ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๕, หนา ๑๐ – ๑๕ 

 



๑๔ 

เทานั้น ดังนั้นการจารจารึกคัมภีรบาลี จึงใชตัวอักขระของทองถิ่นตาง ๆ แตออกเสียงตรงกัน ซึ่งอาจ

แบงเปน ๔ สายจารีตใหญ คือ คัมภีรใบลานอักษรสิงหล อักษรพมา อักษรขอม และอักษรธัมม (ลานนา) 

 คัมภีรใบลานของแตละสายจารีตมีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกตางกัน แตมีสวนประกอบหลัก ๆ 

คือ ผาหอ สายสนอง ไมประกับ และฉลากหนังสือใบลาน (Colophon) 

 แมวาพระธรรมคำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธจะไดรับการจารึกเปนลายลักษณอักษร แตใบ

ลานก็เปนวัสดุท่ีมีอายุจำกัดเพียงไมก่ีรอยป โดยเฉพาะสภาพอากาศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีไมเอ้ือ

ตอการเก็บรักษา จึงตองมีการคัดลอกขึ้นใหมอยูเนือง ๆ กอนที่คัมภีรเดิมจะผุกรอนไปตามกาลเวลา ทั้งนี้

การคัดลอกคัมภีรใบลานตองอาศัยระยะเวลาและความชำนาญของผูจาร ที่ตองมีความรูดานอักขระโบราณ

สามารถอานและเขียนได จึงจะจารไดอยางถูกตองและสวยงาม แตในปจจุบันเนื่องจากผูเชี่ยวชาญดาน

อักขระโบราณมีจำนวนนอยลง ประกอบกับเทคโนโลยีการพิมพที่ทันสมัยไดเขามามีบทบาทมากขึ้น ทำให

คัมภีรใบลานอันทรงคุณคาจำนวนมากถูกปลอยปละละเลย ถูกทำลาย หรือสูญหายไปอยางนาเสียดาย

คัมภีรบางสวนท่ีหลงเหลืออยูก็ถูกเก็บไวตามหอไตร พิพิธภัณฑ หรือหองสมุดโดยไมมีการนำมาศึกษาคนควา

อยางจริงจัง 

 เกษียร  มะปะโม 1

๒ กลาววา สำหรับประเทศไทย พระพุทธศาสนาเริ่มเขามาประดิษฐานใน

แผนดินสุวรรณภูมิเปนครั้งแรก ราวปพุทธศตวรรษที่ ๓ เมื่อครั้งพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศเมารยะ 

มหาราชผูยิ่งใหญแหงอินเดีย โปรดเกลาฯ ใหพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเดินทางจากแควนมคธมาเผย

แผพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบนี้ ซ่ึงชวงเวลานั้นประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุวรรณภูมิ ท่ีมี

อาณาเขตกวางขวาง และมีศูนยกลางสำคัญอยูที ่จังหวัดนครปฐม ตามขอสันนิษฐานจากหลักฐานทาง

โบราณคดี 

  นับแตนั้นพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ก็เจริญรุงเรืองมาตามลำดับ มีการสรางศาสนสถาน

และถาวรวัตถุมากมาย รวมถึงมีการจารึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาไวเปนลายลักษณอักษรอีกดวยใน

ดินแดนแหลมทองของเรานี้ มีการจารจารึกคัมภีรพระไตรปฎกลงบนใบลานเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. ๒๐๒๐ 

ตรงกับสมัยพระเจาติโลกราช กษัตริยแหงนครพิงคเชียงใหมอาณาจักรลานนา พระเจาติโลกราชทรงเลื่อมใส 

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภใหมีการสังคายนาตรวจชำระและจารจารึกพระไตรปฎกลงใน

ใบลาน ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมืองเชียงใหม พระไตรปฎกฉบับที่สอบชำระในสมัยของ

พระองคนี้ ถือเปนคัมภีรท่ีเปนหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งของพระพุทธศาสนาในลานนาท่ีสืบทอดมาถึงปจจุบัน 

 ธรรมเนียมการสรางคัมภีรพระไตรปฎกถวายไวในพระศาสนา เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี

สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ถือเปนราชธรรมเนียมของกษัตริยทุกพระองคในการสรางคัมภีร

พระไตรปฎกใบลานถวายเปนพุทธบูชา คัมภีรใบลานที่พระเจาแผนดินทรงสรางหรือโปรดเกลาฯ ใหสราง

 
๒ เกษียร  มะปะโม. (ม.ป.ป.). การอนุรักษเอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๕๙, หนา  

๓๐ - ๓๒ 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


๑๕ 

รวมถึงคัมภีรที ่พระบรมวงศานุวงศตลอดจนขุนนางชั ้นผู ใหญสรางขึ ้น เรียกวา คัมภี ร  ใบลานฉบับ

หลวง หรือ ฉบับของหลวง ซึ่งคัมภีรแตละฉบับจะมีลักษณะเฉพาะรวมทั้งสัญลักษณบงบอกถึงสมัยและ

รัชกาล อาทิ ฉบับลองชาด เปนคัมภีรใบลานสมัยรัชกาลท่ี ๔ หรือ ฉบับทองทึบเปนคัมภีรใบลานสมัยรัชกาล

ท่ี ๕ เปนตน 

 คัมภีรพระไตรปฎกฉบับรองทรงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

ขอบลานโดยรอบ ๔ ดาน ปดทองทึบ กึ่งกลางขอบดานยาวมีชาดลองกลาง ที่รอยตอของทองกับชาดท้ัง

ดานขวาและซายมีเสนดำคั่นเปนขอบ เขียนลายคูขนานกับเสนดำลักษณะเปนลายเสนคลายลายใบไมเครือ

เถา 

 หลักการสำคัญของการ  การอนุรักษคัมภีรใบลาน 2

๓  (Conservation) มีหลักการอนุรักษอยู   

๒ ประการ คือการปองกัน (Prevention)และการปฏิบัต ิการอนุร ักษ (Conservation Treatment)           

มีคำอธิบายดังนี้ 

           ๑. การปองกัน (Prevention) เปนว ิธ ีการปองกันการชำรุดเสื ่อมสภาพที ่จะเกิดขึ ้นกับ 

คัมภีรใบลาน การที่จะปองกันมิใหเกิดความชำรุดเสื่อมสภาพขึ้นกับคัมภีรใบลานจำเปนที่จะตองมีความ

เขาใจถึงสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาดังกลาว มีความไวตอสภาพแวดลอมอยางไร เชน ความรอน แสงสวาง 

ความชื้น มากนอยเพียงใด หรือแมลงใดชอบกัดกินเปนอาหาร และเม่ือเกิดข้ึนแลวผลออกมาใหเห็นอยางไร 

เรื่องเหลานี้ผูปฏิบัติงานตองรู และเขาใจเพื่อจะไดรูวิธีที่จะปองกันและหลีกเลี่ยงปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

ซ่ึงเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะปองกันและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูไดตลอดไป ดีกวาท่ีจะปลอย

ใหเกิดปญหาแลวมาแกทีหลัง ซึ่งวิธีการนี้เจาหนาที่ปฏิบัติงานจะตองเขาใจในสาเหตุและปญหาตางๆ ท่ี

เกิดขึ้นในทางที่จะทำใหเกิดการชำรุดกับคัมภีรใบลานเหลานั้น เพื่อจะไดหาทางปองกันและหลีกเลี่ยงมิให

เกิดข้ึน เม่ือปญหาเกิดข้ึนตองรีบทำการปฏิบัติการอนุรักษตอไป 

         ๒.การปฏิบัติการอนุรักษ (Conservation Treatment) เปนวิธีการที่นำมาเพื่อแกไขปญหา

ตางๆ ที่เกิดขึ้นบนคัมภีรใบลาน โดยการกำจัดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นออกไปใหหมด แลวทำใหกลับคืนสู

สภาพเดิมทั้งความแข็งแรง รูปแบบ และเนื้อคัมภีรใบลานจะตองไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อไดเลือก

วิธีการเหลานั้นแลว ซึ่งวิธีการเหลานี้เปนหนาที่ของนักอนุรักษที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวเปนอยางดีที่จะ

ดำเนินการ 

  

 ๒.๑.๒ ความหมายคัมภีรใบลาน 

 คัมภีรใบลาน มีชื่อเรียกหลายอยาง และ มีผูใหความหมายหลายอยางแลวแตบริบทของสถานท่ี

ท่ีคนพบคัมภีรใบลาน โดยมีความหมายตางๆ ดังนี้ 

 
๓ โครงการอนุรักษใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

เอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: กลุมหนังสือ, ๒๕๕๗, หนา ๑๒ 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html


๑๖ 

 สมชาย นิลอาธ3ิ

๔  กลาววา คัมภีรใบลานถือวาเปนวัฒนธรรมทางภาษาท่ีชาวอมนุษยสรางข้ึนมา 

เพื่อใชในสังคมที่มีการสืบทอดกันมาเปนเวลาอันยาวนานจากบรรพชนรุน หนึ่งสูอนุชนรุนหลังสืบๆ กันมา 

เปนมรดกทาง วัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีเปนเสมือนกระจกสองใหอนุชนรุนหลังไดรูจักกำพืด หรือภูมิหลัง หรือ

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของตนเองและของชุมชน ตนเองไดเปนอยางดีเพราะเปนหลักฐานชั้นตนท่ี

สำคัญตอวงวิชาการท่ี บันทึกเหตุการณและเรื่องราวตางๆ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เชน หลัก ธรรมคำสอน

ทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตรโหราศาสตรวรรณกรรม พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตำรายา 

คาถาอาคม เปนตน ทุกเรื่องราวท่ี บันทึกไวในคัมภีรใบลานลวนเก่ียวของกับวิถีชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม โหราศาสตรเชน บทสูดขวัญตางๆ ตำราหัวเคียงหมอน (ฤกษยาม

แตงงาน) ผญา ตำราเกี่ยวกับการปลูกบาน เรือน ดูลักษณะท่ีดินที่จะอยูอาศัยหรือทำมาหากิน ตลอดถึง

วรรณกรรม นิทานชาดก นิทานพื้นบาน ตำนานบานตำนานเมือง และธรรมเทศนาใน วาระโอกาสตางๆ ซ่ึง

คัมภีรใบลานท่ีใชอยูท่ัวไปโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีอยู๒ ประเภท คือคัมภีรใบลานท่ีมีขนาด

ยาวเรียกวา“หนังสือผูก”คัมภีร ใบลานท่ีมีขนาดสั้น เรียกวา “หนังสือกอม” 

 สำนักหอสมุดแหงชาติ 4๕ กลาววา การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลานนั้น มีมาตั้งแตโบราณ

กาล และนาจะไดรับอิทธิพลมาจากลังกา เพราะพระสิงหลในลังกาไดจารพระไตรปฎกลงในใบลานในการทำ

สังคายนาครั้งที่ ๕ (นับตอจากสังคายนาครั้งที่ ๓ ที่อินเดีย) โดยที่พระภิกษุสงฆชาวลานนาไดเดินทางไป

ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาหลายครั้งตั้งแตสมัยพระนางจามเทวีเปนตนมา เมื่อกลับมาไดนำเอาคัมภีร

พระไตรปฎกมาเปนจำนวนมาก และอาณาจักรลานชาง(รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย)ก็ไดรับ

อิทธิพลมาจากอาณาจักรลานนาอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นไดจากหลักฐานทางดานประวัติศาสตรอาณาจักร

ลานนาและอาณาจักรลานชางมีความสัมพันธใกลชิดทางดานวัฒนธรรมและการสืบทอดพุทธศาสนา ตลอด

ถึงมีความสัมพันธ ใกล ช ิดทางดานสายโลหิต  เช น ในสมัยพระเจาว ิช ุลราช ไดทำการทำนุบำรุง

พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ โดยสืบทอดจากเชียงใหม ในสมัยพระเจาโพธิสาลราช พระโอรสของ

พระเจาวิชุลราช ไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงเมืองเชียงใหม และพระองคไดขอพระเทพมงคลเถระและ

บริวารพรอมดวยพระธรรมคัมภีรจำนวน ๖๐ คัมภีร ไปเผยแผที่อาณาจักรลานชางอีกดวย และในสมัยพระ

เจาไชยเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจาโพธิสาลราช ไดเสด็จไปครองเมืองเชียงใหมอยูระยะหนึ่งแลวเสด็จ

กลับมาครองอาณาจักรลานชางพรอมทั้งไดนำเอาพระธรรมคัมภีร ตลอดถึงนักปราชญราชบัณฑิต กลับมา

ยังอาณาจักรลานชางดวย 

 
๔ สมชาย  นิลอาธิ. โลกทัศนจากคัมภีรใบลาน: คติชนและวิถีชีวิต เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ, 

การสำรวจสถานภาพองคความรูจากคัมภีรใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ

ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๕, หนา ๒๑. 
๕ สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. คัมภีรใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด

แหงชาติ, ๒๕๖๐, หนา ๓. 



๑๗ 

 จากหลักฐานดังกลาวทำใหวัฒนธรรมในการจารคัมภีรใบลานสืบทอดมาสูอาณาจักรลานชาง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวยชาวอีสานในอดีตมีความเชื่อวา หากจารอักษรตัวธรรม ๑ ตัว    

จะไดอานิสงสหรือผลบุญเทากับสรางพระพุทธรูป ๑ องค การจารหรือการคัดลอกคัมภีรใบลานเปนการสืบ

ทอดพระพุทธศาสนา อีกท้ังผูจารหรือเจาของลานผูถวายคัมภีรก็จะไดอานิสงส ไดผลบุญมีสติปญญาเฉลียว

ฉลาดเพ่ือจะไดบรรลุและเขาถึงนิพพานในชาติตอ ๆ ไป ดังจะเห็นไดจากคำอธิษฐานตอนทายสุดของลานจะ

บอกชื่อผูจาร ชื่อเจาของลาน และวัตถุประสงคของผูถวายคัมภีรเกือบทุกเรื่องจะมีคำวา “นิพพานะปจจะโย 

โหตุ” เสมอ ดังนั้นชาวอีสานจึงนิยมสรางคัมภีรถวายวัดเปนพุทธบูชา หรือเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกบุพการี

หรือผูที่ตายไปแลว ดังนั้นตามวัดตางๆ จึงมีคัมภีรใบลานที่เปนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนจำนวนมากท้ัง

พระไตรปฎกและนิทานชาดก บางวัดแมเรื่องเดียวกันก็มีหลายฉบับ หญิงบางคนที่มีศรัทธาแรงกลาถึงกับ

เอาเสนผมของตนถักเปนสายสนองผูกคัมภีรใบลานก็มี เพราะความเชื่อดังกลาว 

 สรุป ใบลาน หรือ คัมภีรใบลาน หรือ หนังสือใบลาน เปนเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง ทำมา

จากตนลาน การบันทึกตัวอักษรลงในใบลานเรียกวา จาร การทำใบลานเปนเลมนั้นตองเจาะรูแลวเอาเชือก

รอย เชือกที่ใชรอยเรียกวา สายสนอง ถาไมใชเชือกก็อาจใชเสนผมมาถักรอยก็ได สมัยกอนถือเปนสิริมงคล 

เมื่อรอยผูกรวมกันแลวเรียกวาคัมภีรใบลานหนึ่งผูก ไมเรียกเปนเปนเลมเหมือนกระดาษ และอาจใชไม

ประกับเปนปกหนา ปกหลัง เพิ่มความแข็งแรงและความสวยงามของคัมภีร ไมประกับมักทำลวดลายและมี

สีสันสวยงามเพิ่มคุณคาแกหนังสือใบลานดวย ขอบใบลานก็อาจมีการตกแตงใหสวยงาม แข็งแรง เรียกเปน

ฉบับ ไดแก ฉบับลองชาด ฉบับทองทึบ ถาไมมีการตกแตงเลยก็จะเรียกวา ฉบับลานดิบ ขั้นตอนสุดทายใน

การเก็บรักษาอาจหอดวยผา อาจนำคัมภีรหลายๆ ผูกมาหอรวมกันก็ได แลวเขียนบันทึกหรือทะเบียนตดิไว

บนหอเพ่ือสะดวกในการคนหา 

 ๒.๑.๑ ประเภท องคประกอบ และการจัดหมวดหมู คัมภีรใบลาน 

  สำนักหอสมุดแหงชาต5ิ

๖ กลาววา การแบงประเภทคัมภีรใบลาน มีการแบงตามขนาดและเนื้อหา

ที่บันทึกในคัมภีรใบลานโดยสามารถแบงได ๒ ประเภท ดังนี้ ๑) ลานยาว หรือเรียกหนังสือผูกลานผูก คือ

คัมภีรใบลานขนาดยาว มีความยาวโดยประมาณ ๔๐ - ๖๐ เซนติเมตร ความกวางโดยประมาณ ๔ - ๗ 

เซนติเมตร ใชบันทึกเนื้อหาเรื ่องราวเกี่ยวกับศาสนา พงศาวดาร ประวัติศาสตร และ ๒) ลานสั้น ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวาหนังสือกอม ลานกอม มีความยาวโดยประมาณ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร ความ

กวางโดยประมาณ ๔ - ๗ เซนติเมตร สวนมากจะบันทึกเรื่องราวเนื้อหาทางโลก เชน ประเพณี พิธีกรรม 

โหราศาสตร ตำรายา คาถาอาคมเปนตน  

  หอสมุดแหงชาติไดแบงตามประเภทคัมภีรใบลาน โดยแบงประเภทตามผูสรางคัมภีรใบลานเปน 

๒ ประเภท ดังนี้  

 
๖ อางแลว, สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. คัมภีรใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร. หนา ๖. 



๑๘ 

 ๑) คัมภีรใบลานฉบับหลวง คือ  คัมภีรใบลานที่เกี ่ยวของกับองคพระมหา-กษัตริยไทยใน

ลักษณะตาง ๆ เชน พระมหากษัตริยทรงรับสั่งใหสำรวจและนำมาเก็บรักษา รวบรวมไวที่หอหลวงภายใน

พระบรมราชวัง พระมหากษัตริยทรงรับสั่งใหปริวรรตถายทอด คัดลอก แปลจากคัมภีรใบลานตนฉบับตาง ๆ 

ที่ไดจากการสำรวจ แสวงหา เก็บรวบรวม พระมหากษัตริยไดสรางขึ้น และพระราชทานใหตามพระอาราม

และสถานท่ีสำคัญ เนื่องจากคัมภรีใบลานฉบับหลวงเปนคัมภีรใบลาน ของพระมหากษัตริยคัมภีรใบลานจึงถูก

สรางดวยความประณีตเปนพิเศษ  มีการตกแตงลวดลายตาง ๆ อยางสวยงาม เชน ตกแตงคัมภีรลงรักปด

ทองทึบ  ใบปกเขียนลายรดน้ำบนพ้ืนแดง  หรือ ใบปกเขียนลายรดน้ำรูปเทพชุมนุม เปนตน ลักษณะสำคัญ

อีกประการหนึ่งของคัมภีรใบลานฉบับหลวง คือ ในแตละฉบับจะมีรูปสัญลักษณประจำรัชกาลท่ีสรางปรากฏ

อยูที่ใบรองปก  รูปสัญลักษณดังกลาวจะเขียนอยูภายในรูปวงรีดวยเสนทองบนพื้นรักดำ  ประจำอยูที ่ริม

ซายและขวาของลาน ตรงกลางมีตัวอักษรเสนจารบอกชื่อคัมภีรใบลาน 

 ๒) คัมภีรใบลานฉบับราษฎรหรือฉบับเชลยศักดิ์ เปนคัมภีรใบลานที่พระสงฆ สามเณรหรือ

ราษฎรท่ัวไปสรางข้ึน มีฉบับลานดิบ ฉบับรักทึก ฉบับลองรัก ฉบับลองชาด และฉบับทองทึบ 
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๗ กลาววา เม่ือราวป พ.ศ. ๔๐๐ เศษ จึงมีการจารึกคัมภีรพระไตรปฎกบาลีเปน

ลายลกัษณอักษรลงบนแผนใบลานเปนครั้งแรก ณ อาโลกเลณสถาน ในประเทศศรีลงักา จากนั้นธรรมเนียม

การจารจารึกพระไตรปฎกลงบนแผนลานก็เผยแพรมายังดินแดนสุวรรณภูมิ แตเนื่องจากพระไตรปฎกเปน

ภาษาบาลีท่ีทรงจำกันมากวา ๔๐๐ ป เปนภาษาท่ีมีแตเสียง ไมมีรูปอักษรเปนของตนเองแตละอาณาจักรจึง

ใชอักขระของตนจารึกพระไตรปฎกเปนลายลักษณอักษร ทำใหปจจุบันเรามี คัมภีรใบลานแบงประเภท

ออกเปน ๔ สายจารีตใหญ ๆ ที่ยังหลงเหลืออยู คือ  ๑.จารีตศรีลังกาจารึกดวยอักษรสิงหล ๒.จารีตพมา

จารึกดวยอักษรพมา ๓.จารีตไทยจารึกดวยอักษรขอม และ ๔.จารีตลานนาจารึกดวยอักษรธรรม 

 แมรูปลักษณภายนอกของคัมภีรใบลานท้ัง ๔ สายจารีตหลักจะคลายคลึงกัน คือ มีแผนใบลานท่ี

จารเนื ้อความพระไตรปฎกที ่รวมกันเขาเปนมัด แลวประกบหนาหลังดวยไมเนื้อแข็ง ที่เรียกวา “ไม

ประกับ” แตหากศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดปลีกยอยของแตละสายจารีต จะเห็นความแตกตางที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัวที่สืบทอดมาตลอดหลายรอยป และจากการศึกษารวบรวมคัมภีรใบลานของโครงการ

พระไตรปฎก ฉบับวิชาการ ที่เนนการสำรวจในประเทศไทย ศรีลังกา และเมียนมาร พบวาโดยภาพรวม

เนื้อหาในใบลานจะจารพระธรรมคำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเหมือนกันแตลักษณะการแบงเนื้อหาใน

แตละมัดของแตละสายจารีตนั้นแตกตางกัน ซ่ึงสามารถอธิบายใหเห็นภาพไดชัดเจนโดยการเปรียบเทียบกับ

พระไตรปฎกฉบับพิมพ อาทิ คัมภีรทีฆนิกายแหงพระสุตตันตปฎกฉบับพิมพ ประกอบดวยพระไตรปฎก ๓ 

เลม คือ สีลขันธวรรค มหาวรรค และปาฏิกวรรค เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคัมภีรพระไตรปฎกใบลานที่พบ

ในประเทศไทยซึ่งจารดวยอักษรขอมและธรรมจะพบวา คัมภีรใบลานหนึ่งมัดครอบคลุมเนื้อหาคัมภีรเพียง 

๑ เลมเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากคัมภีรพระไตรปฎกใบลานท่ีพบในประเทศศรีลังกาและประเทศเมียนมาร ท่ีมี

 
๗ สมชาย  ลำดวน. วัฒนธรรมใบลาน.  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐, หนา ๘. 



๑๙ 

เนื้อหาครอบคลุมคัมภีรทีฆนิกายครบทั้ง ๓ เลม คือ สีลขันธวรรค มหาวรรคและปาฏิกวรรค รวมอยูในมัด

เดียวกัน ดังนั้นคัมภีร ๒ สายจารีตหลังนี้จึงมีขนาดมัดคัมภีรใหญกวาจารีตไทยและลานนา 

 อ ีกประการหน ึ ่ งท ี ่ สำค ัญ  Tipitaka (DTP)๘ กลาวว า ค ัมภ ีร พระไตรป ฎกบาล ีของ

พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทเปนที่ยอมรับกันวา เปนบันทึกคำสอนของพระพุทธเจาที่เกาแกที่สุด ดั้งเดิม

ที่สุด สมบูรณที่สุด และถูกตองแมนยำที่สุด มีตนกำเนิด ณ เกาะลังกา แลวสืบทอดมาตามสายจารีต แมวา

อักขระที่ใชจารและองคประกอบปลีกยอยของคัมภีรพระไตรปฎกใบลานของสายจารีตศรีลังกา จารีตพมา 

จารีตไทย และจารีตลานนา มีความแตกตางกัน แตจุดประสงคในการสรางคัมภีรเพื่อสืบทอดพระธรรมคำ

สอนของพระบรมศาสดานั้นคือเปาหมายที่ทุกสายจารีตมีรวมกัน ไมวาจะดินแดนใด เผาพันธุใด หรืออักษร

ใด เหลาพุทธศาสนิกชนทุกหนแหงตางก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทอยางเปนหนึ่งเดียวกัน 

 สำหรับประเทศไทย ธรรมเนียมการสรางคัมภีรพระไตรปฎกถวายไวในพระศาสนา เปนมรดก

ทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ถือเปนราชธรรมเนียมของกษัตริยทุกพระองคใน

การสรางคัมภีรพระไตรปฎกใบลานถวายเปนพุทธบูชา คัมภีรใบลานที่พระเจาแผนดินทรงสรางหรือโปรด

เกลาฯ ใหสรางรวมถึงคัมภีรที่พระบรมวงศานุวงศตลอดจนขุนนางชัน้ผูใหญสรางขึ้น เรียกวา คัมภีรใบลาน

ฉบับหลวง หรือ ฉบับของหลวง ซ่ึงคัมภีรแตละฉบับจะมีลักษณะเฉพาะรวมท้ังสัญลักษณบงบอกถึงสมัยและ

รัชกาล อาทิ ฉบับลองชาด เปนคัมภีรใบลานสมัยรัชกาลท่ี ๔ หรือ ฉบับทองทึบเปนคัมภีรใบลานสมัยรัชกาล

ท่ี ๕ เปนตน 

 คัมภีรพระไตรปฎกฉบับรองทรงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

ขอบลานโดยรอบ ๔ ดาน ปดทองทึบ กึ่งกลางขอบดานยาวมีชาดลองกลาง ที่รอยตอของทองกับชาด      

ทั้งดานขวาและซายมีเสนดำคั่นเปนขอบ เขียนลายคูขนานกับเสนดำลักษณะเปนลายเสนคลายลายใบไม

เครือเถา 

 การท่ีพระมหากษัตริยทรงเปนหลักสำคัญในการสรางคัมภีรบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ

เจาใหสำเร็จเปนมาตรฐาน ถือเปนการวางรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีทำใหสถาบันพระพุทธศาสนาม่ันคง และ

จรรโลงจิตใจ ปลูกฝงศีลธรรมอันดีงามแกเหลาพสกนิกรใตรมพระบารมีใหอยูรวมกันอยางสมานฉันทบน

แผนดินธรรม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจใหทั้ง ๓ สถาบันหลัก คือชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริยอยูคูผืนแผนดินไทย 

 ในขณะเดียวกันฝายพระภิกษุสงฆสามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือราษฎรทั่วไปที่หวงแหนพระ

ธรรมคำสอน ก็เกิดจิตศรัทธาสรางคัมภีรพระไตรปฎกใบลานซ่ึงเรียกวา คัมภีรใบลานฉบับราษฎร หรือฉบับ

เชลยศักดิ์ เพ่ือสืบตออายุพระพุทธศาสนาและสืบทอดศีลธรรมใหหยั่งรากลึกอยูคูแผนดินบานเกิดเมืองนอน

ไปควบคูกัน 

 
๘ โครงการ Tipitaka (DTP) [ออนไลน], แหลงที่มา http://www.dmc.tv/pages/ความรูรอบตัว/อนุรักษ

คัมภีรใบลานไทยรักษาไวใหแผนดิน.html [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html


๒๐ 

    คัมภีรใบลานฉบับราษฎร ที่สรางขึ้นมีเพียง ๕ ฉบับ เทานั้น คือ ฉบับทองทึบฉบับลองชาด 

ฉบับลองรัก ฉบับรักทึบ ฉบับลานดิบ เปนที่นาสังเกตวา แมมีชื่อเรียกฉบับเหมือนกับฉบับของหลวง แต

คัมภีรใบลานที่สรางโดยสามัญชน ไมมีสัญลักษณที่สามารถบงบอกสมัยหรือรัชกาลไดเหมือนคัมภีรใบลาน

ฉบับ 

 หากพิจารณาจากความวิจิตรประณีต พิถีพิถัน ตั้งแตการคัดสรรใบลาน ฝมือการจารเนื้อผาหอ

คัมภีร วัสดุที่ใชทำไมประกับ และปายชื่อคัมภีร จะเห็นวาคัมภีรใบลานฉบับหลวงมีความสมบูรณถูกตอง 

และงดงามกวาคัมภีรใบลานฉบับราษฎร แตกระนั้น คัมภีรใบลานทั้ง ๒ แบบ ตางก็มีความสำคัญและ

ทรงคุณคาสูงสุด ดวยกลั่นออกมาจากจิตใจและความเคารพเทิดทูนพระศาสนา 
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๙ไดกลาวถึงประเภทและองคประกอบของ คัมภีรใบลานแตละเรื่อง วา จะมี

ความสั้นยาวของเนื้อเรื่องไมเทากัน  จำนวนผูกจึงมีมากนอยตางกัน บางเรื่องอาจจะจบเพียง ๕ ผูก แตบาง

เรื่องอาจมีถึง ๒๐ - ๓๐ ผูกก็ได หนังสือใบลานเรื่องหนึ่งๆ จะมีจำนวนผูกเทาใดก็ตาม นับรวมเปนคัมภีร

หนึ่ง หนังสือใบลานที่จัดเรียงลำดับเลขที่ผูก ตั้งแตตนจนจบเรื่องแลว ตองมีไมประกับ ๒ อัน ขนาบหนา - 

หลัง ไมประกับนี้ จะทำหนาที่หุมคมัภีรอยูดานนอกปกใบลาน เพื่อใหลานแข็งแรง ไมบิด หัก เดาะ หรือฉีก

ขาดไดงาย 

 ไมประกับคัมภีรสวนใหญทำจากไมเนื ้อแข็ง เชน ไมสัก ไมจันทน ขนาดของไมประกับตอง

กวางยาวเทากับหนาลาน และหนาประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร หรือมากกวานั้นก็มี โดยนำคัมภีรใบลานท่ีมี

ไมประกับแลว เขาเครื่องอัดใหแนน แลวใชกบไสขอบลานท้ัง ๔ ดาน ใหเรียบเสมอกัน ท้ังไมประกับ และใบ

ลาน เมื่อทำความสะอาดแลว ถาตองการจะตกแตงคัมภีรใบลาน และไมประกับใหสวยงาม ก็ตองทำใน

ขั้นตอนนี้ หากไมทำ ก็จัดวา ไดคัมภีรใบลาน ที่สำเร็จสมบูรณในสวนวิธีการจารใบลานแลว โดยเรียกคมัภีร

ใบลานและไมประกับท่ีไมมีการตกแตงวา "ฉบับลานดิบ ไมประกับธรรมดา"  

 นอกผาหอคัมภีรมีฉลาก คือ ปายบอกชื่อคัมภีร หรือชื่อเรื่อง ของหนังสือใบลาน ฉลากนี้จะ

เสียบไวที่หนามัดคัมภีร วัสดุที่ใชทำฉลาก มีหลายชนิด ไดแก ไม ทองเหลือง งา หรือบางทีพบวา มีการ

ตกแตงประดับฉลาก ใหดูงดงามดวยลวดลาย โดยนิยมเรียกชื่อฉลากตามวัสดุที่ใชวา "ฉลากไม ฉลากงา 

ฉลากทองเหลือง" และยังม ีฉลากที ่ทำด วยเส นไหมทอยกดอก เป นลายร ูปต ัวอ ักษรช ื ่อค ัมภ ีร  

เรียกวา "ฉลากทอ" 

 นอกจากนี้ คนไทยโบราณยังไดสรางกากะเยียขึ้น ไวเปนอุปกรณ ใชเฉพาะสำหรับเปนที่วาง

คัมภีรใบลาน เพ่ือการอาน หรือแปลหนังสือใบลาน กากะเยียทำดวยไม ๘ อัน กลึงใหเปนแทงกลมยาว เสน

รอบวงเทากันทุกอัน ประมาณ ๔ - ๗ เซนติเมตร แบงไมเปน ๒ ชุด ชุดละ ๔ อัน โดยทั่วไปไมชุดที่ยาว

มากกวาจะมีขนาดยาวประมาณ ๔๕ - ๕๐ เซนติเมตร เฉพาะไมชุดยาว ๔ อัน ใหเจาะรูตรงกันที่ปลายดาน

 
๙ วิทตรี  ประชานุกุล.  การศึกษาคัมภีรใบลานสูการออกแบบสถานลานธรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

กรุงเทพฯ, ๒๕๖๐, หนา ๕ – ๖. 
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๒๑ 

หนึ่ง และตรงกลางอีกที่หนึ่ง สวนไมชุดสั้นอีก ๔ อัน เจาะรูที่ปลายทั้ง ๒ ดาน ใหตรงกัน ใชเชือกหรือดาย

รอยไมชุดยาวตรงกลาง แลวมัดหลวมๆ รวมไวดวยกันกอน แลวใชเชือกหรือดายอีกเสนหนึ่งรอยไมท้ัง ๘ อัน 

ใหเรียงไขวกัน เมื่อกางออกมีรูปทรงเหมือนโตะสี่เหลี่ยมโดยมีไมชุด ๔ อัน ทำหนาที่เปนขาตั้งไขวกัน เสน

เชือกหรือดายซ่ึงรอยอยูท่ีปลายไม จะขึงตึงขนานไปกับไมชุดสั้นท้ัง ๔ ดาน ซ่ึงใชเปนท่ีรองรับใบลาน 

 

 ลักษณะและองคประกอบของคัมภีรใบลาน 

 สุรสิทธิ์ ไทยรัตน 9๑๐  ไดกลาวถึง ลักษณะและองคประกบอของคัมภีรใบลาน ไววา  คัมภีรใบ

ลานเปนเอกสารโบราณมีลักษณะเฉพาะ สามารถพบไดในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย สวนใหญใชบันทึก

เรื่องราวทางพุทธศาสนา อาทิ หลักธรรมคำสอน พระไตรปฎก หรือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนา เปนตน 

และใชในการบันทึกเนื้อหาทางโลกในการดำเนินชีวิตของคนในทองถิ่น อาทิ ความเชื่อ จารีตประเพณี 

วัฒนธรรม คติธรรม วรรณกรรม และบางสวนใชบันทกึเนื้อหาสรรพวิชาการตาง ๆ ของบรรพชนในอดีตแต

ละยุคสมัย  เชน ประวัติศาสตร พงศาวดาร ตำรายา โหราศาสตร คาถาอาคม กฎหมาย เศรษฐกิจ เปนตน 

(สมชาย นิลอาธิ ๒๕๔๔) ในการสรางจัดทำหรือการสรางคัมภีรใบลานของคนในอดีตมีลักษณะที่มีความ

เหมือนกันและความแตกตางกันบาง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของคนในทองถ่ินหรือตามภูมิภาคตาง ๆ ท่ีมีการ

ดำเนินวิถีชีวิตทางสังคม ความเชื่อ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภาษาและอักษรที ่แตกตางกัน รวมท้ัง

วัตถุประสงคในการสรางและฐานะทางสังคมของผูสราง เปนตน คัมภีรใบลานท่ีจัดทำหรือสรางตองอาศัยผูท่ี

ไดรับการฝกฝนใหมีทักษะเฉพาะ ผานกรรมวิธีทำใหเกิดรูปลักษณที่ปรากฏในใบลานและบนใบลาน ที่มี

ลักษณะทางกายภาพ ขนาด รูปทรง รูปลักษณเฉพาะของตัวอักษร ภาษา เสนอักษร และลักษณะลวดลาด

สีสันตางๆ และมีการแบงแยกเปนฉบับ ประเภทตามทองถ่ินและภูมิภาคนั้นๆ แตโดยภาพรวมลักษณะของ

คัมภีรใบลานมีความใกลเคียงกัน ซ่ึงสามารถสรุปคุณลักษณะของคัมภีรใบลานได  

 

 โดยสรุปประเภทและองคประกอบของคัมภีร มีคำศัพทตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคัมภีรใบลาน ดังนี้ 

 กากะเยีย หมายถึง เครื่องมือท่ีสรางข้ึนสำหรับวางคัมภีรใบลานเพ่ือการอานโดยเฉพาะ ทำดวย

ไมกลึงเปนแทงกลมเล็กๆ ยาวประมาณ ๑๘ นิ้ว มีจำนวน ๘ อัน เจาะรูปลายไมดานหนึ่งและตอนกลางอีกท่ี

หนึ่ง ใชเชือกหรือดายรอยไขวกันเปนท่ีวางคัมภีรใบลาน 

 คัมภีร  หมายถึง เรียกใบลานท่ีรอยหูแลวรวมกันหลายๆ ผูก, มัด ก็เรียก 

 จาร  หมายถึง ขีดตัวอักษรใหเปนรองรูปลึกลงบนใบลานดวยเหล็กจาร (แลวใชเขมาไฟและ

น้ำมันยาง ลบใหเปนตัวอักษรเดนชัด) 

 
๑๐ สุรสิทธ์ิ ไทยรัตน. คัมภีรใบลานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา 

๙. 



๒๒ 

 ฉบับ  หมายถึง  ลักษณะนามเรียกหนังสือใบลานที่จารตามประเภทของหนาปกและริมขอบ

ลาน เทาท่ีพบท่ีหอสมุดแหงชาติกรุงเทพฯ (ทาวาสุกรี)  

 ฉลาก  หมายถึง  ปายบอกชื่อคัมภีร นิยมประดิษฐใหสวยงามดวยไม งา ผา หรือหนังเปนตน 

จำหลักนูนต่ำใหเปนลายดอกไมและอ่ืนๆ 

เชือกมัด  หมายถึง เชือกที่ใชมัดคัมภีรใบลาน เมื่อใชผาหอคัมภีรใบลานเรียบรอยแลว ตองใช

เชือกมัดใหแนน เพื่อปองกันฝุนละอองและสัตวเขาไปกัดกินขางใน เชือกที่ใชมัดคัมภีรใบลาน เปนเชือกท่ี

ยาวมากใชพันเปน ๕ เปลาะ เปลาะละ ๓ รอบ เชือกมัดคัมภีรใบลานทำจากดาย ผา ปอ ปาน หรือไหม ผูท่ี

ศรัทธามากอาจตัดผมของตนเองมาถักเปนเปยใชมัดคัมภีร 

บล. หมายถึง  เปนอักษรยอของคำวา “ใบลาน” 

ผาหอคัมภีร  หมายถึง ผาหอคัมภีร เปนผาท่ีทอข้ึนสำหรับหอหุมคัมภีรใบลานมีขนาดความยาว

พอดีกับความยาวของใบลาน ผูหญิงเปนผูประดิษฐผาหอคัมภีรข้ึนมา เนื่องจากในวัฒนธรรมไทยผูหญิงไมมี

สิทธิ์ในการจารพระธรรมลงใบลาน ซึ่งถือวาไดอานิสงสสูง ดังนั้นผูหญิงจึงตองทดแทนดวยการใชเสนผมทำ

สายสยอง และผาหอคัมภีรนี้ การ ทอนัน้มีการสรางสรรคผืนผาอยางสวยงามตามจินตนาการของผูทอ แลว

นำไปถวายเพ่ือใชหอคัมภีร และจะได มีอานิสงสเทาเทียมกับผูชาย 

ไมบัญชัก หรือที่อานออกเสียงตามชาวลานนาวา“ไมปนจั๊ก” หรือ “หลาบธัมม” มีลักษณะเปน

แผน ไมเล็กพอประมาณทำขึ้นเพื่อใชบอกชื่อธัมมหรือ คัมภีรตางๆ โดยเฉพาะ ธัมมกับ หรือคัมภีรที่จัดทำ

ข้ึนเปนชุด และหอดวยผาหอคัมภีรไวแลวนั้น จะตองมีไมบัญชักกำกับอยูดวยเสมอเพ่ือใหขอมูลของธัมมผูก

นั้นๆ ขอมูลท่ี เขียนไวกับไมบัญชักประกอบดวย ชื่อธัมม เปนหลัก อาจจะมีชื่อเจาศรัทธาผูถวายธัมม ชื่อวัด

ที่ถวาย ดวย การตกแตงมักจะตกแตงตรงบริเวณหัวไมบัญชักเปนหลัก สวนทายบางชิ้นก็มี บางชิ้นไมมี 

เทคนิคการ ตกแตงมีมากมายตัวอยางเชน การทารักทาหาง การแกะสลัก การปดทอง เปนตน 

ผูก  หมายถึง  เรียกใบลานที่รอยหูแลว ใบลานที่เรียงลำดับอังกาครบ ๒ อักษรแลว จะมี ๒๔ 

ลาน  เรียกวา ๑ ผูก 

ไมประกับ  หมายถึง  ไมที ่ใชขนาบคัมภีรกอนมัดรวมกัน แลวใชผาหอรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง     

ไมประกับอาจตกแตงเปนลวดลาย เชน ประดับมุกคร่ำเงิน คร่ำทอง เปนตน 

ไมประกับมีมากมายหลายประเภท เทาที่พบที่หอสมุดแหงชาติกรุงเทพฯ (ทาวาสุกรี) เชน       

ไมประกับไมสักธรรมดา ไมประกับแกะสลัก ไมประกับประดับมุก ไมประกับประดับเกล็ดหอย ไมประกับ

ประดับมุก-เกล็ดหอย ไมประกับประดับทองนากมุก ไมประกับประดับงา ไมประกับประดับกระจก           

ไมประกับทารักแดง ไมประกับรดน้ำดำ ไมประกับรดน้ำแดง ไมประกับกรุขอบเงินกาไหลทอง ไมประกับ

ลายกำมะลอ ไมประกับกำมะลอชายผา ไมประกับชาดทึบ ไมประกับทองทึบ ไมประกับทาชาดเขียนลายฉลุ

ทอง ไมประกับลายทองจีน ไมประกับงาแดงลายดุน ไมประกับทาน้ำมัน ไมประกับทาสีดำ ไมประกับทาสี

แดง ไมประกับรักทึบหรือทารักดำ ไมประกับรดน้ำดำลายเทพชุมนุม ไมประกับงาธรรมดา ไมประกับงาขาว

ลายดุน ไมประกับงาเหลืองลายดุน ไมประกับงาเขียวลายดุน 



๒๓ 

รอยหู  หมายถึง วิธีการรอยเชือกอยางหนึ่งเม่ือจะทำใบลานใหเปนเลมหนังสือ ตองรอยเชือก

เรียกวา “สายสนอง” เขาในรูท่ีเจาะไวทางดานซาย เรียกวิธีดังกลาววา “รอยหู” 

รู  หมายถึง  รูที่เจาะไวดานซายมือของใบลานเพื่อใสสายสนองผูกหูไว เพราะวาคัมภีรผูกหนึ่ง

ผูกหูไวดวยสายสนอง 

สายสนอง  หมายถึง เชือกท่ีใชรอยใบลานใหเปนเลมหนังสือ ปลายดายหรือสายสนองขางหนึ่ง

ตองผูกเปนหวงไว แลวเอาปลายสายอีกขางหนึ่งสอดเขาในหวง โดยโอบรอบกึ่งใบลานดานบนไว ทำดังนี้

เพื่อไดคลายสายสนองออกเมื่อจะคลี่ใบลานอาน และดึงเขาใหแนนสนิทเมื่อตองการจะเก็บหลังจากอาน

แลว 

อังกา  หมายถึง เครื่องหมายบอกลำดับหนาลาน เปนตัวอักษรจารไวที่กึ่งกลางใบลานริมซาย

ดานหลังของใบลานเพียงแหงเดียวเทานั้น อักษรที่ใชบอกหนาหรืออังกานั้นใชพยัญชนะบาลี ซึ่งมีอยู ๓๓ 

ตัวอักษรท่ีใชบอกอังกาใชอักษรละ ๑๒ ลาน โดยเริ่มตั้งแตอักษร ก ผสมรูปสระ ๑๒ ตัว ดังนี ้

ก กา กิ กี กุ กู เก ไก โก เกา กํ กะ 

เมื่อครบ ๑๒ ลานแลว ลานที่ ๑๓ เปนตนไป ตองเปลี่ยนอักษรบอกอังกาใหม เปนอักษรตัว

ตอไปเรียงตามลำดับ คืออักษร ข ผสมสระตอไปอีก ๑๒ ลาน ดังนี ้

ข ขา ขิ ขี ขุ ขู เข ไข โข เขา ขํ ขะ   ใบลานที่เรียงอังกาครบ ๒ อักษรแลว จะมี ๒๔ ลาน รวม

เรียกวา ๑ ผูก 

ประเภทของคัมภีรใบลาน 

คัมภีรใบลานมี ๒ ประเภท คือ คัมภีรใบลานฉบับหลวง และคัมภีรใบลานฉบับราช (หรือฉบับ

เชลยศักดิ์) 

คัมภีรใบลานฉบับหลวง มี ๑๖ ฉบับ ไดแก 

๑.  ฉบับลานดิบ  ๒. ฉบับรักทึบ ๓. ฉบับชาดทึบ ๔. ฉบับทองทึบ ๕. ฉบับขางลาย ๖. รดน้ำดำ 

๗. ฉบับขางลายรดน้ำแดง ๘. ฉบับทองใหม ๙. ฉบับทองชุบ ๑๐. ฉบับชุบยอ ๑๑. ฉบับรองทรง             

๑๒. ฉบับรดน้ำแดง ๑๓. ฉบับทองนอย ๑๔. ฉบับรดน้ำดำโทรดน้ำดำเอก รดน้ำดำลายเทพชุมนุม          

๑๕ ฉบับลองชาด ๑๖. ฉบับลองรัก คัมภีรใบลานฉบับราษฎร หรือฉบับเชลยศักดิ์ ที ่พระสงฆสามเณร 

อุบาสกอุบาสิกาสรางข้ึน 

เทาท่ีพบท่ีหอสมุดแหงชาติกรุงเทพฯ (ทาวาสุกรี)  

มีเพียง ๕ ฉบับไดแก  

๑.  ฉบับลานดิบ  ๒. ฉบับรักทึบ  

๓. ฉบับลองรัก  ๔. ฉบับลองชาด  

๕. ฉบับทองทึบ 

  

 



๒๔ 

 ๒.๑.๑ กระบวนการการอนุรักษคัมภีรใบลาน 
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๑๑ ไดกลาวถึง กระบวนการการอนุรักษคัมภีรใบลาน ของ

ประเทศไทยไวดังนี้ 

 ๑. การจัดหาและรวบรวมคัมภีรใบลาน 

              ๑) ดานการสำรวจ จากการศึกษาคนควาพบวามีหนวยงานการจัดการคัมภรีใบลานที่มีภารกิจ

หนาท่ีหลักดานการสำรวจคัมภีรใบลานท่ีตกคางอยูตามแหลงคัมภีรใบลานท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย ไดแก 

หอสมุดแหงชาติ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ศูนยใบลานศึกษา สถาบันลานนาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและโครงการอนุรักษคัมภีรใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม รูปแบบกระบวนการสำรวจคัมภีรใบลาน จากศึกษาพบวาสวนใหญมีรูปแบบการสำรวจท่ี

คลายๆ กันโดยมีกระบวนการข้ันตอนในการ ดังนี้  

      (๑) เริ่มตนตั้งแตการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณในการสำรวจหรือการ

เขียนโครงการเพื่อของบประมาณการสำรวจจากงบประมาณประจำป  โดยตองทำการสำรวจแหลงขอมูล

กอนวาคัมภีรใบลานมีอยูในภูมิภาคใดบาง และแหลงคัมภีรใบลานใดที่ตองการไปสำรวจ และพบวาในการ

สำรวจตามแหลงคัมภีรใบลาน สวนใหญจะสำรวจตามแหลงที่ไมเคยสำรวจ แตสำหรับหอสมุดแหงชาติ 

พบวามีการสำรวจตามแหลงคัมภีรใบลานที่ไดทำการสำรวจแลว กลับมาสำรวจขอมูลโดยละเอียดอีกครั้ง

เพื่อใหแนใจวาคัมภีรใบลานที่ไดทำการสำรวจไวแลว จัดเก็บรักษาไวอยางเหมาะสมและไมเกิดการสูญหาย 

สภาพคัมภีรใบลานมีการชำรุดเสียหายหรือไม ถามีการชำรุดเสียหายจะไดทำการอนุรักษอีกครั้ง  

 จากการศึกษายังพบอีกวาศูนยใบลานศึกษา สถาบันลานนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ไดกำหนดเกณฑในการเลือกแหลงขอมูลคัมภีรใบลานในการสำรวจโดยมีหลักเกณฑการพิจารณาดังนี้ ๑) 

คัมภีรใบลานจากประสบการณ ความเดน ความเกา ความสวยงาม ความแปลก หรือเลือกจากคนสรางท่ี

เปนเจานาย ๒) เลือกสำรวจจากวัดที่เห็นวาสำคัญ ๓) เลือกสำรวจจากเครือขายที่สามารถเขาไปทำได ๔) 

เลือกจากวัดที่มีเจาอาวาสมีอำนาจในการตัดสินใจ ๕) การสำรวจตองอาศัยความสัมพันธสวนตัว อาศัยคน

ในพ้ืนท่ีนำพาเพ่ือใหเขาถึงขอมูล มากกวาการใชจดหมายหรือเอกสารเขาไปขอขอมูลคัมภีรใบลาน 

 อยางไรก็ตาม พบวาหนวยงานการจัดการคัมภีรใบลานมีการสรางเครือขายความรวมมือกับผูนำ

ชุมชนและชาวบานตามแหลงชุมชนวัดที่มีคัมภีรใบลานและการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

หรือสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสิ่งจำเปนมีความสำคัญเนื่องบุคคลหรือหนวยงานเหลานั้นจะชวยเอื้ออำนวย

ความสะดวกในการสำรวจคัมภีรใบลานไดอยางสะดวกราบรื่น 

 
๑๑ ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทย. วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙, หนา ๒๖ 

– ๓๐. 



๒๕ 

  (๒) ขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจจริง ตองทำหนังสือขออนุญาตสำรวจไปยังเจาคณะอำเภอกอน 

เพื่อทางเจาคณะอำเภอไดแจงไปทางวัดที่ตองการสำรวจ ทำใหการสำรวจมีความสะดวกและราบรื่นในการ

ลงพ้ืนท่ีจริงทำการสำรวจ 

  (๓) ขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจ จะทำการอนุรักษคัมภีรใบลานเบื้องตน และทำการ

ลงทะเบียนพรอมทำบัญชีรายการคัมภีรใบลานลงบนแบบฟอรมการลงทะเบียนโดยแตละหนวยงานดานการ

สำรวจจะมีคูมือและแบบฟอรมในการลงทะเบียนที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูที่วาหนวยงานไหนตองการ

จัดเก็บขอมูลการสำรวจละเอียดมากนอยเพียงใด เชน การลงเลขทะเบียน ชื่อเรื่อง หมวดหมู แหลงท่ีสำรวจ 

อักษร ภาษา ประเภทเอกสาร จำนวนผูก/หนา ปที ่จารหรือบันทึก ลักษณะเอกสาร เปนตน โดยมีการ

ลงทะเบียนออกเปน ๒ ชุดใหทางวัดหรือเจาของคัมภีรใบลานไว ๑ ชุด เพื่อจัดเก็บรักษาคัมภีรใบลานไวท่ี

เดิมใหเหมาะสม และมีบางสวนที่เจาของคัมภีรใบลานไมสามารถดูแลคัมภีรใบลานได จึงมอบคัมภีรใบลาน

ใหกับหนวยงานการจัดการคัมภีรใบลานเพื่อใหเปนสมบัติของชาติ เชนมอบใหหอสมุดแหงชาติดูแลเก็บ

รักษาไว  

 ห น  ว ย ง า น ก า ร จ ั ด ก า ร ค ั ม ภ ี ร  ใ บ ล า น ด  า น ก า ร ส ำ ร ว จ ค ั ม ภ ี ร  ใ บ ล า น ท ุ ก แ ห ง  

ไดจัดตั้งเปนคณะทำงานและทีมงานในการสำรวจ เนื่องจากงานดานการสำรวจมีหลายขั้นตอน และแตละ

ขั้นตอนตองดำเนินงานไปพรอม ๆ กันมีการประสานงานรวมกันทำงานอยางตอเนื่อง และพบวาในขั้นตอน

การสำรวจหนวยงานการจัดการคัมภีรใบลานที่มีการดำเนินงานการพัฒนาคัมภีรใบลานดิจิทัลสำหรับการ

รวมรวบ จัดเก็บ อนุรักษ เผยแพรและใหบริการ จะทำการขออนุญาตเจาของคัมภีรในการถายภาพดิจิทัล

เปนสำเนาและทำการขออนุญาตในการนำสำเนาขอมูลดิจิทัลมาดำเนินการพัฒนาคัมภีรใบลานดิจิทัลตอไป 

ไดแก ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)โครงการพระไตรปฎกฉบับวิชาการวัดพระธรรมกาย ศูนย

ใบลานศึกษา สถาบันลานนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและโครงการอนุรักษคัมภีรใบลานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 อยางไรก็ตาม ยังพบวาหลายหนวยงานการจัดการคัมภีรใบลานดานการสำรวจมีคู มือและ

เอกสารในการสำรวจที่เปนมาตรฐานตามหลักทางวิชาการโดยมีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการสำรวจ

ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดอาทิ  ๑) การเตรียมการกอนการลงพื้นที่สำรวจ ๒) การดำเนินการตามขั้นลง

พ้ืนท่ีสำรวจจริง ๓) การจัดทำทะเบียนคัมภีรใบลาน ๔) การถายภาพดิจิทัลคัมภีรใบลานเปนตนซ่ึงสวนใหญ

พบวานำคูมือการสำรวจคัมภีรใบลานของหอสมุดแหงชาติไปปรับประยุกตใชกับหนวยงานของตน11

๑๒ 

 ๒) ดานการสรางและผลิตคัมภีรใบลานในรูปดิจิทัล จากการศึกษาพบวาหนวยงานการจัดการ

คัมภีรใบลานหลายหนวยงานมีการดำเนินการพัฒนาคัมภีรใบลานดิจิทัล ไดแก ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคการมหาชน)โครงการพระไตรปฎกฉบับวิชาการวัดพระธรรมกายศูนยใบลานศึกษา สถาบันลานนา

 
๑๒ ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทย. วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙, หนา 

๓๑ – ๓๒. 



๒๖ 

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีนโยบายและการวาง

แผนการดำเนินงานชัดเจน มีคูมือท่ีเปนมาตรฐานกระบวนการทำงานทางดิจิทัล เชน มาตรฐานการถายภาพ

ดิจิทัล มาตรฐานการสรางดิจิทัล โดยมีการการกำหนดเกณฑคุณภาพความคมชัด การปรับขนาดให

เหมาะสมเปนตน การสรางและผลิตคัมภีรใบลานในรูปดิจิทัลมีวิธีการ ดังนี้ 

  (๑) การสรางไฟสสำเนาดิจิทัลคัมภีรใบลานจากถายภาพดิจิทัล ในขั้นตอนการสำรวจ จาก

การศึกษาพบวาเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการสำรวจคัมภีรใบลานและมีนโยบายการพัฒนาคัมภีรใบลาน

ดิจ ิท ัล ไดแก ศูนยมานุษยวิทยาสิร ินธร (องคการมหาชน)โครงการพระไตรปฎกฉบับวิชาการวัด

พระธรรมกาย และศูนยใบลานศึกษา สถาบันลานนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยในขั้นตอน

การสำรวจ จะทำการขออนุญาตสำเนาคัมภีรใบลานโดยการถายภาพดิจิทัลจากเจาของคัมภีรใบลานและขอ

อนุญาตนำกลับมายังหนวยงานเพื่อการอนุรักษ จัดเก็บและการเผยแพรตอไป ซึ่งการสำรวจโดยสวนใหญมี

กระบวนการข้ันตอนกระบวนการทำสำเนาดิจิทัลคัมภีรใบลานเหมือน ๆ กัน  

 อยางไรก็ตาม พบวาหนวยงานการจัดการคัมภีรใบลานดังกลาว ไดกำหนดเกณฑการประเมิน

คัดเลือกคัมภีรใบลานสำหรับการทำสำเนาดิจิทัล โดยเกณฑการประเมินคัดเลือกจากฉบับ/ผูกที่มีความ

สมบูรณ คัดเลือกจากความสำคัญของเนื้อหา เชน ประวัติศาสตร บุคคลสำคัญของชาติ วรรณคดีและศาสนา 

เนื้อหาท่ีมีความสำคัญกับทองถ่ิน เชน ประวัติศาสตรทองถ่ิน ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน บุคคลสำคัญทองถ่ิน 

เปนตน คัดเลือกจากคัมภีรใบลานความเกาแกมีอายุมากกวา ๒๐๐ ป และมีเนื้อหาเก่ียวกับตำนาน พิธีกรรม 

กฎหมาย ประเพณี ตำรายา วรรณกรรมตางๆ และคัดเลือกตามวัตถุประสงคของโครงการ เชน คัดเลือก

คัมภีรใบลานท่ีเปนพระไตรปฎกภาษาบาลีทุกสายจารีต ไทย พมา ศรีลงกา ขอม สำหรับการสำเนาถายภาพ

ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลพระไตรปฎกของโครงการพระไตรปฎกฉบับวิชาการวัดพระธรรมกาย  

 (๒) การสรางไฟลสำเนาดิจิทัลคัมภีรใบลานจากการถายภาพดิจิทัลและจากการแปลง

ไมโครฟลม คัมภีรใบลานของหนวยงาน สำหรับหนวยงานการจัดการคัมภีรใบลานที่มีคัมภีรใบลานตัว

ตนฉบับและไมโครฟลมคัมภีรใบลานอยูแลว ไดแก หอสมุดแหงชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีการสรางไฟลดิจิทัล โดยถายภาพดิจิทัลคัมภีรใบลานตัว

ตนฉบับและการแปลงไมโครฟลมคัมภีรใบลานเปนดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดเก็บและอนุรักษ

คัมภีรใบลานในรูปดิจิทัลสมัยใหม รวมทั้งการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการเผยแพรและการใหบริการเนื้อหา

คัมภีรใบลานเปนเอกสารดิจิทัล  

 บุญเลิศ  เสนานนท 12๑๓  กลาววา เนื่องจาก คัมภีรใบลาน หรือ หนังสือใบลาน เปนเอกสาร

โบราณประเภทหนึ่ง ทำมาจากใบตนลาน กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน จงึมีข้ันตอนท่ีหลากหลาย เชน 

การบันทึกตัวอักษรลงในใบลานเรียกวา จาร การทำใบลานเปนผูก ตองเจาะรูตรงกลางใบลาน คอนไปทาง

 
๑๓ บุญเลิศ  เสนานนท. คูมือการลงทะเบียนบัญชีคัมภีรใบลานและหนังสือสมุดไทย. กรุงเทพฯ: สมาคม

อนุรักษเอกสารโบราณ, ๒๕๕๙, หนา ๘๐. 



๒๗ 

ดายซาย หรือจะเจาะรู ๒ รู ใหหางจากปลายลาน ๒ ขาง ประมาณ ขางละ ๑ คืบ แลวรอยดวยดายที่ฟน

เปนเชือก เรียกวา “สายสยอง”(บางทองถ่ินเรียกวา “สายสนอง”)  เม่ือรอยผูกรวมกันเรียกวา คัมภีรใบลาน

หนึ่งผูก (โดยทั่วไป คัมภีร ๑ ผูก มักจะมีจำนวนใบลานประมาณ  ๒๔ แผน)  ไมเรียกลักษณะนามเปน 

“เลม” เหมือนหนังสือไทย สมุดขอย หรือ พับสา   คัมภีรใบลานที่มีเนื้อหายาว มีจำนวนรวมกันหลายผูก 

นับเปน ๑ เรื่อง หรือ ๑ ชุด  ทางลานนา เรียกวา ๑ กับ   เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสวยงามใหกับ

คัมภีรใบลาน สวนมากนิยมใชไมประกับ ทำเปนปกหนาและปกหลัง ไมประกับ ทำดวยไมจริง มีความหนา

ประมาณ ครึ่งเซนติเมตร  วัดและตัดขนาดใหเทากับหรือใหญกวาใบลานเล็กนอย มักเขียนลวดลายแบบ

ตางๆ มีสีสันสวยงาม เปนการเพิ่มคุณคาแกหนังสือใบลานดวย ขอบใบลานทั้งผูก หรือ ทั้งชุด มักนิยมทา

ดวยสีแดง หรือ สีทอง ตกแตงใหสวยงาม เชน ฉบับลองชาด ฉบับทองทึบ ถาไมมีการตกแตงขอบใบลาน จะ

เรียกวา ฉบับลานดิบ ขั้นตอนสุดทายในการเก็บรักษาอาจหอดวยผาธรรมดา หรือ ผาที่ถักทอดวยผีมือ มี

ลวดลายสวยงาม ทางลานนาเรียกวา คัมภีร(คัมภีร) หมายถึง ผาหอคัมภีรใบลาน  อาจนำคัมภีรหลายๆ ผูก

มาหอรวมกันก็ได แลวเขียนบันทึกรายการหรือทำทะเบียนติดไวบนหอผาเพื่อใหเกิดสะดวกในการคนหา 

ตอไปนี้จะไดสรุปกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน ดังนี ้

  

 ๑. สำรวจคัมภีรใบลาน 

     

 หลักการและแนวทางในการสำรวจอนุรักษคัมภีรใบลานของ ทุกกลุมจะมีหลักการไมแตกตาง

กัน เพื่อชี้แนวทางพอเปนกรอบใหญๆ ในการสำรวจอนุรักษคัมภีรใบลาน มีคูมือการสำรวจคัมภีรใบลาน ท่ี

พระดิเรก วชิรญาโณ(อินจันทร) ผู เคยปฏิบัติงานรวมกับ ศาสตราจารย ดร.อุดม รุ งเรืองศรี ภาควิชา

ภาษาไทย ไดเรียบเรียงสรุปแนวคิดและหลักการอนุรักษคัมภีร ดังตอไปนี้   

 การสำรวจคัมภีรใบลาน หรือ การคัดธรรม เปนงานดานการสำรวจและอนุรักษคัมภีรใบลานท่ี

เก็บรักษาไวตามวัดหรือสถานที่ตางๆ เพื่อใหทราบจำนวนชื่อเรื่อง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีรใบลานเพื่อทำ

การซอมแซมและเก็บรักษาใหเหมาะสม 

  

 คัมภีรใบลานจำนวนมากที่มีอยูในปจจุบัน บางแหงไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร หากถูก

ปลอยทิ้งไวเปนเวลานานอาจถูกทำลายจากหนู มอด ปลวก ฯลฯ ตลอดจนถึงความรอนและความชื้น เม่ือ

เก็บไวในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม ก็เปนสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีรใบลาน 

 การเก็บคัมภีรใบลานในหีบธรรมเปนเวลานาน ทำใหใบลานหมดอายุเร็วขึ้น เพราะไมไดสัมผัส

กับอากาศภายนอกและถูกกดทับเปนเวลานาน ๆ มีสวนทำใหใบลานบิดงอ หรือเสียหายได การสำรวจและ

อนุรักษซอมแซม ก็จะเปนการยืดอายุของใบลานไดอีกทางหนึ่งดวย 

   

 



๒๘ 

 ข้ันตอนของการสำรวจคัมภีรใบลาน 
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๑๔ กลาววา การไปสำรวจคัมภีรใบลานตามสถานที่ตาง ๆ คณะผู สำรวจ

(หัวหนา) จำเปนจะตองติดตอประสานงานกับเจาของสถานที่ หรือ ผูดูแลรักษาคัมภีรใบลานเหลานั้นกอน 

เพ่ือปองกันความเขาใจผิด และเพ่ือประสานความรวมมือในดานตาง ๆ ลวงหนา 

ขอท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือควรใหเจาของสถานท่ี ผูดูแล และชาวบานในทองท่ีนั้นเขามา

มีสวนรวมใหมากที่สุด เพราะการสำรวจอนุรักษที่ไดรับความรวมมือจากบุคคลดังกลาว ยอมมีผลตอการ

ดูแลรักษาและใชประโยชนหลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเจาของสถานท่ีและชาวบานไดตระหนัก

รูถึงคุณคาของคัมภีรใบลานและพับสาเหลานั้น ในฐานะที่เปนเอกสารโบราณ เปนแหลงความรู ภูมิปญญา

(มรดก)ของบรรพบุรุษของตนท่ีควรอนุรักษและสืบทอดเอาไว 

คัมภีรใบลานท่ีมีอยูตามวัดตางๆ สวนมากจะไมไดจัดใหเปนระเบียบ หรือเปนหมวดหมู บาง

ผูกแยกออกจากกับ หรือ มัด บางผูกตัวใบลานแยกออกจากกัน เพราะสายสยองที่ใชรอยใบลานขาดหรือ

หมดอายุการใชงาน ดังนั้นการทำงานตองดำเนินไปอยางมีข้ันตอน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี ้

๑)  การรวบรวมคัมภีรใบลานและพับสาทั้งหมดในวัดหรือสถานที่ที่ทำการสำรวจ ตรวจดู

คัมภีรใบลานที่ตองสำรวจ และวางแผนในการดำเนินงานใหเหมาะสมวาจะตองใชระยะเวลาและบุคลากร

เทาใด 

๒)  แยกคัมภีรใบลานในมัดหรือกับที่ครบชุดไวตางหากจากคัมภีรใบลานอื่นๆ การจะดูวา

มัดหรือกับนั้นครบถวนหรือไม สามารถดูไดจากจำนวนท่ีบอกไวในบันทึก หรือ ตรวจดูลำดับผูกวาเรียงลำดับ

ครบหรือไม แลวตรวจดูวาคัมภีรใบลานผูกสุดทายนั้นจบหรือไม 

๓)  นำคัมภีรใบลานที่ไมครบชุดนั้นมาจัดเรียงไว เพื่อหาผูกที่เปนชุดเดียวกัน โดยนำเอา

คัมภีรใบลานท้ังหมดมาเรียงกัน ตามข้ันตอน ดังนี ้

๓.๑) เรียงตามความยาวของใบลาน เพ่ือจำแนกกลุมตามความยาว เพราะวา ใบลานท่ี

นำมาจารจะมีขนาดความยาวท่ีตางกัน 

๓.๒) ตั้งสันคัมภีรใบลานทั้งหมดขึ้น เพื่อแยกชุดสีและลวดลายที่ปรากฏตรงสันคัมภีร

ใบลาน 

๓.๓) ตรวจนับจำนวนผูกและเนื้อหาในคัมภีรใบลานวาครบหรือไม หากมีครบก็หอหรือ

มัดไวชั่วคราว และนำไปจัดอยูในกลุมท่ีครบชุดแลว 

๓.๔) แยกคัมภีรใบลานท่ีไมเขาชุด กันเก็บไวเปนอีกสวนหนึ่งโดยเฉพาะ 

๔) ทำความสะอาด ซอมแซม บันทึกขอมูลจัดหมวดหมู และมัดหรือหอคัมภีรใบลาน เพ่ือ

นำไปเก็บไวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

 
๑๔ วิชัย  กุลษาบาล. การศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรใบลานในชลบุรี. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๖๐, 

หนา ๗๑. 



๒๙ 

๕) สรุปบัญชีรายชื่อของคัมภีรใบลานและพับสาเหลานั้น โดยอาจทำไวทั้งบัญชีรายชื่อ 

ลำดับตามมัด บัญชีรายชื่อเรียงเอกสารเรียงตามลำดับตัวอักษร และบัญชีรายชื่อตามลำดับหมวดหมูเอกสาร 

 

 ๒. จัดหมวดหมู ทำทะเบียน 

 อนาโตล  เปลติเยร และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ ๑๕  กลาววา การจัดหมวดหมูคัมภีรใบลานในการสำรวจ  

แตละคณะก็จะกำหนดหมวดหมูแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชื่อเรื่อง เนื้อหาของพระธรรมคัมภีรท่ี

สำรวจ เทาท่ีพบ มีหลานวิธีการจัดหมวดหมู  จำแนกได ดังนี้ 

         ๒.๑.การจัดหมวดหมูธรรมในคัมภีรใบลาน แบบสถาบันวิจัยสังคม 

 แบบสำรวจของสถาบันวิจัยสังคม ไดมีการปรับปรุงเพิ ่มเติมหมวดเรื ่องมาใหมอีก ๑หมวด 

ตอทาย  หมวดหลักท่ี ๑๒ หมวดปกรณวิเสส Extra Canonical Works  โดย ชัปนะ ปนเงิน ในโครงการ

สำรวจพระธรรมคัมภีรใบลานวัดบานธิหลวง จังหวัดลำพูน ดังขอความวา รายชื่อและจำนวนของเอกสารท่ี

สำรวจและลงทะเบียนที่จัดเก็บรักษาไวของวัดบานธิหลวง ตำบลบานธิ จังหวัดลำพูน และวัดชางเพี้ยน 

ตำบลช างเพ ี ้ยน อำเภอบ านธ ิ  จ ังหว ัดลำพูน สำรวจระหว างว ันท่ี ๑๐ มกราคม-๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จำแนกประเภทเอกสารและขอมูลตามแบบบันทึกขอมูลเอกสารโบราณ สถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ปรับปรุงใหม) ออกเปน ๒๘ หมวดเรื่อง ดังนี้ 

๐๑       หมวดพุทธศาสนา                Buddhism 

๐๑ A     พุทธตำนาน                         Buddha’s Legendary History 

๐๑ B     มหาชาติชาดก                       Great Jataka Story 

๐๑ C      ทศชาติชาดก                        Ten Jataka Stories 

๐๑ D      ชาดกท่ัวไป                          General Jataka Stories 

๐๑ E      พระสูตร                              Suttanta Doctrine 

๐๑ F      พระอภิธรรม                        Abhidhamma Doctrine 

๐๑ G      พระวินัย                             Vinaya Doctrine 

๐๑ H      ธรรมะท่ัวไป                         Religious Teachings 

๐๑ I       อานสิงสตาง ๆ                      Blessings 

๐๑ J      ทรรศนะเก่ียวกับจักรวาล          Cosmological View 

๐๑ K      ประวัติศาสตรพุทธศาสนา         History of Buddhism 

๐๑ L      ตำนานปูชนียวัตถุ                   History of Sacred Objects 

๐๑ M     พระสาวกท่ีมีชื่อเสียง               Famous Disciples 

 
๑๕ อนาโตล  เปลติเยร และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ.  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทขอมูลเอกสาร

โบราณและการใชประโยชนจากขอมูลเอกสารโบราณ. เชียงใหม: ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๖๐, หนา ๘๗ – ๘๘. 



๓๐ 

๐๑ N     พยากรณเหตุการณอนาคต        Propercy 

๐๑ O    บทสวดมนต                         Prayers and Rituals 

๐๑ P      พิธีกรรมสงฆ                         Sangha Ceremonies 

๐๑ Q     เทพนิยาย                            Buddhist Myth 

 

๐๒       หมวดนิทานพ้ืนบาน            Folktales 

๐๓       หมวดกฎหมายโบราณ          Customary Law 

๐๔      หมวดจริยศาสตร               Ethics 

๐๕       หมวดประวัติศาสตร            History 

๐๖       หมวดโหราศาสตร              Astrology 

๐๗       หมวดโคลงกลอน               Poetry 

๐๘       หมวดยาสมุนไพร               Traditional Medicine 

๐๙      หมวดลัทธิพิธีกรรม             Rites and Rituals 

๑๐       หมวดไสยศาสตร                Magic 

๑๑       หมวดปกิณกะ                   Miscellaneous 

๑๒       หมวดปกรณวิเสส               Extra Canonical Works 
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๑๖ กลาววา รายงานฉบับสมบูรณ โครงการระบบสารสนเทศดานลานนาคดี

ศึกษา เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เอกสารรายงาน

การวิจัย ไดอธิบายถึงขอจำกัดของรูปแบบบันทึกหมวดเรื่องของเอกสารโบราณท่ีผานวายังไมลงตัวดี จึงปรับ

รูปแบบการบันทึกหมวดใหมอาศัยแบบสากล อางคุณ Webb ดังนี้ “แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัด

หมวดหมูคัมภีรใบลาน เกิดจากการสำรวจคัมภีรใบลานทุกผูกที่ปรากฏในแตละวัดมีจำนวนมากถึงหลักพัน

ผูก ทางโครงการไดเก็บขอมูลทุกผูก ท้ังชื่อธรรมท่ีปรากฏ ปท่ีจาร จำนวนชุด จำนวนหนา บันทึกสภาพของ

คัมภีรใบลานแตละผูกนั้น พรอมทั้งบันทึกในเชิงปฏิบัติการอนุรักษ เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซึ่งตางจากการ

สำรวจในอดีต ท่ีไดคัดเลือกธรรมท่ีมีความนาสนใจมาสำเนาเปนเอกสารไมโครฟลมเก็บรักษาในคลังใบลานข

องสถาบันวิจัยสังคม การจัดหมวดหมูจึงกำหนดตามธรรมท่ีคัดเลือกมาเก็บไว ซ่ึงเดิมนักวิจัยในโครงการ การ

พัฒนาสารสนเทศดานลานนาคดีศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ไดเริ่มดำเนินการสำรวจใบลาน

 
๑๖ สุวิภา จำปาวัลย.  รายงานฉบับสมบูรณ โครงการระบบสารสนเทศดานลานนาคดีศึกษา เพื่อสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิต. เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๖, หนา ๙๒. 

 



๓๑ 

ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการสำรวจใหม ณ วัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบวาคัมภีรใบลานวัดนี้ถูก

สำรวจโดยคณะทำงานหลายกลุม มีการบันทึกขอมูลท่ีแตกตางกันไปตามหมวดหมูท่ีจัดของแตละหนวยงาน 

ซ่ึงอาจเกิดปญหาในการสืบคน การเชื่องโยงขอมูล ทำใหผูใชขอมูลเกิดความสับสนในอนาคต 

            ในการสำรวจของโครงการฯ เปนการสำรวจคัมภีรใบลานที่พบในวัดทั้งหมด ทุกผูก โดยการ

บันทึกขอมูลอยางละเอียด สวนท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาตางจากการสำรวจอ่ืนๆ คือ การบันทึกขอมูลในสวนอวสาน

พจน หรือ Colophon เพ่ือเตรียมขอมูลสำหรับการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน การจัดทำใบบันทึก จึงเปน

ประเด็นสำคัญของการทำงานบันทึกขอมูลภาคสนามจากแหลงขอมูลจริง ซึ่งใบบันทึกนี้ ทางโครงการได

พัฒนามาอยางตอเนื่อง และพบวาปญหาที่เกิดขึ้นจากการแบงหมวดหมูของรายชื่อธรรมที่พบ โดยในการ

ปฏิบัติงานชวงแรกท่ีวัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และวัดหวยกาน อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน 

ไดใชใบบันทึกขอมูลโดยแบงหมวดหมูตามที่สถานบันวิจัยสังคมไดจัดแบงไว สิ่งที่มีผลตอความผิดพลาดใน

การบันทึกขอมูล คือ ความสามารถของผูปริวรรต เชน ธรรมชื่อเดียวกันถูกเก็บไวในหมวดที่แตกตางกัน 

ตามความเขาใจของภูมิปญญาทองถิ่นแตละคน ที่มีความสามารถในการอานอักษรธรรมลานนาไดตางกัน 

และวิธีการบันทึกท่ีผูบันทึกเขียนตามคำอาน เนื่องจากการแปลงอักษรธรรมลานนาเปนอักษรไทย 

              การปรับปรุงหมวดหมูชื ่อธรรม เริ่มใชในการสำรวจคัมภีรใบลานที่วัดทรายมูลเมือง จังหวัด

เชียงใหม เนื่องจากเปนวัดในชุมชนเมืองจึงไมมีผู รู ในทองถิ่น ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกในการ

ทำงานปริวรรตอักษรธรรม และบันทึกขอมูล ซึ่งเปนผูมีความสามารถดานการอานธรรมบาลี และมีความ

เขาใจธรรมลานนาอยางลึกซ้ึง จึงมีแนวคิดในการกำหนดหมวดหมูของชื่อธรรมตามหลักสากลในพุทธศาสนา 

ซึ่งแบงเปน ๒๖ หมวดใหญ ในหมวดใหญไดบรรจุหมวดยอย ซึ่งตองแบงยอยตามหัวขอหลักนั้นๆ ทำใหได

ความชัดเจน ไมสับสน โดยคณะทำงานไดใหรายชื่อยอยของธรรมที่ปรากฏทั้งในหมวดใหญและหมวดยอย

มากกวา ๑๐๐๐ ชื่อ ทั้งชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรธรรมลานนา เพื่อใหสะดวกตอการสืบคนใน

ระบบฐานขอมูล และเปนตนแบบใหกับการกำหนดหมวดหมูคัมภีรใบลานที่พัฒนามาจากการจัดหมวดหมู

เดิม 

             การปฏิบัติงานของโครงการไดสำรวจตามชื่อธรรมของคัมภีรใบลานลานนา ตามวัดตางๆ ทุกผูก 

เพื่อดูรายชื่อของธรรมใบลานทั้งหมดที่มีอยู สำหรับเปนการศึกษาในเชิงวิเคราะห และการจัดทำฐานขอมูล

ตอไป ในการจัดหมวดหมูคัมภีรใบลานตามหลักสากล จำแนกเปนหมวดใหญไดทั้งหมด ๒๖ หมวด หมวด

ยอยตามชื่อธรรมที่พบและมีชื่อเรียกตามหลักสากล ที่มีความละเอียดมากขึ้น สามารถแบงกลุมไดชัดเจน 

โดยใชเอกสารอางอิงจาก Russell Webb. (๒๐๐๘). An Analysis of the Pãli Canon. Third edition 

Online © (๒๐๐๘) โดยแบงได ๒๖ หมวดใหญ ไดแก 

        

 ๑ A วินัย                     ๑ B สุตตันตะ                ๑ C อภิธรรม 

          ๒ อรรถกถาพระไตรปฎก   ๓ ฎีกา/อนุฎีกา              ๔ ปกรณวิเสส 

           ๕ ชาดกนอกนิบาต        ๖ อานิสงส                   ๗ กฎหมาย 



๓๒ 

           ๘ โหราศาสตร              ๙ ตำรายา                   ๑๐ พงศาวดาร 

           ๑๑ ประวัติศาสตร          ๑๒ สาวกนิพพาน           ๑๓ อนาคตพระพุทธเจา 

           ๑๔ กวีนิพนธ                ๑๕ คาถาและยันต          ๑๖ ไวยากรณ 

           ๑๗ อภิธานศัพท            ๑๘ ทรรศนะเก่ียวกับโลกและจักรวาล 

           ๑๙ พยากรณ                ๒๐ พิธีกรรมสงฆ            ๒๑ จริยศาสตร 

           ๒๒ พิธีกรรมทองถ่ิน        ๒๓ ตำนาน                   ๒๔ นิทานพ้ืนบาน 

           ๒๕ ปกิณณกะ               ๒๖ ธรรมะท่ัวไป 

          การแบงหมวดหมูโดยใชหลักสากล ตามการจัดหมวดหมูธรรมในพุทธศาสนา เนื่องจากการ

สำรวจชื่อธรรมและเนื้อหาจากคัมภีรใบลานของวัดท่ีทำการสำรวจ เปนการบันทึกขอมูลหมดทุกผูก ธรรมท่ี

เก็บรวบรวมรายชื่อไวจึงสอดรับกับระบบสากลได และสงผลดีในการสืบคน การศึกษาที่สามารถเชื่อมโยง

ระบบการจารคัมภีรใบลานในทองถ่ินเทียบกับระบบสากลได หากมีการนำขอมูลเหลานี้มาเชื่อมตอกัน 
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๑๗ กลาววา  เรื่องที่จารลงในใบลานอาจจะมีเนื้อเรื่องยาวมาก ผูก

เดียวไมจบ ตองจารตอกันหลายผูกนับเนื่องเรียงลำดับไปเปนผูก ๒ ผูก ๓ เรื่องหนึ่งๆ อาจมีจำนวนมากถึง 

๑๐ ผูก ๒๐ ผูก หรือมากนอยกวานั้นก็ได อักษรที่ใชบอกอังกา ก็จะใชพยัญชนะเรียงตามลำดับไป จนถึง

พยัญชนะตัวสุดทายคือ "อ" ถายังไมจบเรื่อง อักษรตอไปใหยอนกลับไปใชอักษร "ก"โดยมีอักษร "ย" ควบ

กล้ำดวย คือ "กฺย กฺยา กฺยิ กฺยี กฺย กฺยู เกฺย ไกฺย โกฺย เกฺยา กฺยํ กฺยะ" แลวตอดวยอักษร "ขฺย"เรียงลำดับไป

ทำนองเดียวกับอักษรบอกอังกา ในรอบแรก สวนผูกสุดทายหรือผูกอื่นๆ ถาหากมีจำนวนลานเกินกวา ๒๔ 

ลาน ตั้งแต ๒๕ ลาน ถึง ๔๐ ลาน หรือมากนอยกวานั้น ก็ยังคงนับจำนวน ๒๔ ลานเปน ๑ ผูก เปนเกณฑ

เสมอไป สวนลานที่เกินนั้น ใหนับจำนวนเพิ่มขึ้นเปน ๑, ๒, ๓, ๔ เรียงลำดับไป ตัวอยางเชน ในผูกมี ๓๐ 

ลาน ตองเรียกวา ๑ ผูก ๖ ลาน หรือ ๑ ผูก ๖ ใบ หรือจะใชวา ๓๐ ใบก็มี 

 เมื่อเรียงหนาหนังสือใบลานตามลำดับอังกาถูกตองเรียบรอยแลว ใชไหม หรือดาย หรือเชือก 

ทำเปนหูรอย เรียกวา "สายสนอง" ใชสายสนองผูกหูใบลานตามชองที่เจาะไวในตอนแรก การผูกหูใบลาน 

จะผูกเฉพาะหูดานซายเพียงดานเดียว ปลอยดานขวาใหวางไว เพ่ือความสะดวกในการเปดพลิกใบลาน สาย

สนองที่ใชผูกหูใบลานนั้น ปลายขางหนึ่งตองทำเปนหวงไว แลววนปลายสายอีกขางหนึ่ง รอบกึ่งใบลาน

ดานบน พรอมกับสอดปลายสายสนองเขาไปในหวง ที่ทำไวนั้น ทั้งนี้เพื่อใชดึงและมัดใบลานใหแนนเม่ือ

ตองการจะเก็บ และคลายสายสนองออกขณะคลี่หรือพลิก เพื่อการอานใบลาน แตหากคัมภีรนั้นไมมีการ

แบงผูก ใชว ิธ ีเร ียงลำดับตอๆ กัน ตั ้งแตตนจนจบเรื ่อง แมจะมีจำนวนลานมากเทาใดก็ตาม รวม

เรียกวา "กับ" คัมภีรกับหนึ่งจะมีเสนเชือกยาวรอยรวมลานท้ังหมดไวดวยกันท้ัง ๒ หู (๒ รู) โดยมีไมประกับ

 
๑๗ อร ุณร ัตน ว ิ เช ียรเข ียว บรรณาธิการ. งานปริวรรตคัมภีร  โบราณลานนา ส ิ ่งพิมพอ ันด ับท่ี 

๓/๒๕๕๓. เชียงใหม : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๖, หนา ๑๒๓. 



๓๓ 

รอยปดหนา - หลังเพื่อใหลานแข็งแรง ไมหักเดาะ หรือฉีกขาดงาย เชือกที่รอยหูคัมภีรทั้ง ๒ เสนนี้เรียกวา 

สายสนอง เชนเดียวกัน 

 เมื่อจารขอความลงในลานเสร็จแลว จะเห็นรูปลายเสนอักษรเปนสีขาว อานไดไมชัดเจน ดังนั้น 

จึงตองลบหนาลานเหลานั้นกอน โดยใชลูกประคบชุบเขมาไฟ ที่ผสมกับน้ำมันยางไวแลว ลูบไปมา ใหท่ัว

หนาลานที่มีเสนจาร เพื่อใหสีดำของเขมาไฟฝงลงไปในรอง ที่เปนรูปอักษร แลวใชทรายละเอียด ซึ่งตองทำ

ใหรอนดวยวิธีคั่วบนไฟ หรือตากแดดก็ได โรยลงบนหนาลานนั้น จากนั้นใชลูกประคบสะอาด ถูไปมาบนท

รายหลายๆ ครั้ง เพื่อลบใหสีผิวหนาลานขาวสะอาด เห็นลายเสนอักษรผุดขึ้นเปนสีดำอยางเดนชัด ดังที่คน

ไทยในสมัยโบราณใชเปนคำตอบของปริศนาคำทายที่วา "อะไรเอยลบหาย ลายผุด" ในบางทองถิ่น เชน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชน้ำมันแมงเมา (นำแมงเมามาคั่วใหไดน้ำมัน) ผสมกับเขมาไฟ (ไดมาจากกาบ

มะพราวเผาไฟเปนถาน แลวบดละเอียด) ใชลบใบลานไดเชนเดียวกัน  

 ๓. การปริวรรตคัมภีรใบลาน 

 พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์17๑๘  กลาววา การปริวรรตคัมภีรใบลาน เปนกระบวนการหนี่งที่สำคัญอยาง

มากในการอนุรักษคัมภีร เพราะการปริวรรตได ยอมหมายถึง การสามารถสำรวจ จัดเรียง จำทำหมวดหมู 

คัมภีรใบลาน ไดอยางถูกใบลานไมสลับกันในแตละเรื่อง ดังนั้นทักษะการปริวรรตจึงเปนเรื่องสำคัญอยาง

มาก เพราะหลายแหงทำความสะอาดใบลานไดอยางเดียว แตคัมภีรใบลานยังกระจัดกระจายอยูไมสามารถ

จัดเรียงเปนหมวดหมูได จึงไมทราบวาคัมภีรใบลานที่พบเปนเรื่องอะไร มีความสำคัญอยางไร และ จะ

จัดเก็บใหเปนหมวดหมูอยางไร  การปริวรรต ไดจึงเปนขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสูการอนุรักษที่ถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

 ดังตัวอยางการปริวรรตคัมภีรใบลานของลานนา เชน เอกสารโบราณลานนาที่จารึกดวยอักษร

ภาษาลานนา ที่รูจักกันดีวา “ตัวเมือง  อักษรธรรม หรืออักษรไทยวน” มีวิวัฒนาการเปนมายาวนาน อุดม 

รุงเรืองศรี กลาววา อักษรเมือง คลี่คลายมาจากอักษรเฟนิเซียน กลายไปเปนอักษรพราหมี ประมาณ พ.ศ. 

๓๐๐ ปรับตัวเปนอักษรปลลวะ ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐  และอักษรปลลวะนี้ เปนตนเคาของอักษรมอญ

โบราณ ที่ใชในอาณาจักรหริภุญไชย ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ และถูกนำมาใชในอาณาจักรไทยวนที่ราบลุม

แมน้ำปง  ดัดแปลงมาจากอักษรมอญยุคใหม (พ.ศ. ๑๗๙๓-๑๘๔๓ ดังไดพบการใชจารึกบนแผนทองที่ฐาน 

พระประธานวัดพระธาตุสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๙ โดยจารึกเปนอักษรสุโขทัย ๓ บรรทัด และอักษรลานนา 

๑ บรรทัด เมื่อพระมหาสุมนเถระ นำพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศมาจากสุโขทัย ก็ไดนำอักษรฝกขาม (อักษร

สุโขทัย) มาใชจารึกท่ีลานนาดวย พบท่ีวัดพระยืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พ.ศ.๑๙๑๓ สวนอักษรธรรมท่ี

ปรับปรุงจนสมบูรณที่สุดนั้น พบวา นับแตพระมหาญาณคัมภีรกลับมาจากการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศรี

ลังกา ในป พ.ศ. ๑๙๗๕ เปนตนมา มีการใชจารึกคัมภีรทางศาสนาลงในใบลานมาก แตเปนภาษาบาลี (อุดม 

 
๑๘ พิสิฏฐ  โคตรสุโพธ์ิ. กระบวนการอนุรักษเอกสารโบราณลานนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมูและ         

การอนุรักษ. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๙, หนา ๒๓ – ๒๕. 

 



๓๔ 

รุงเรืองศรี, ๒๕๒๘ : ๑๒-๑๓) ดังที่ ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร ใหความเห็นอีกวา “แตกอนชาว

ลานนาใชอักษรธรรมเขียนภาษาบาลีตั้งแตป พ.ศ. ๑๙๑๙เปนอยางนอย และใชเขียนภาษาไทย อยางนอย

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๐๐๘” สมัยตอมาเมื่อพระเจากาวิละ “ฟนมาน”ประกาศดินแดนเปนอิสระจากพมา ก็ได

ดัดแปลงอักษรลานนาใหมโดยผสมอักษรฝกขาม กับอักษรลานนา แลวเติมศกลงไปดุจอักษรขอม เรียกวา 

“อักษรขอมเมือง หรือ อักษรไทยนิเทศ”ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕ 

          อักษรธรรม/อักษรเมือง อักษรฝกขาม และอักษรไทยนิเทศเหลานี้ รับใชชาวลานนามานาน ท้ัง

การจารึกคัมภีรทางศาสนา และใชเขียนประวัติศาสตร ตำนาน  และเรื่องท่ัวไป แตชาวลานนานิยมใชอักษร

ธรรมจารึกคัมภีรทางศาสนาเปนภาษาบาลี สวนตัวเมืองนิยมใชบันทึกเรื่องราวตางๆ ทางโลกเปนภาษา

ลานนา  อักษรฝกขามสวนใหญใชในศิลาจารึก ไมนิยมใชทั่วไปเหมือนอักษรเมือง จนเมื่อนโยบายรวมหัว

เมืองเขากับสวนกลาง และบังคับใหใชอักษรไทยกลาง เปนภาษาราชการ พ.ศ. ๒๔๓๖ และคนเมืองก็ตอง

ปรับตัวใหทันสมัย นิยมเรียนและใชอักษรไทยภาคกลางอยางกวางขวาง การเรียนอักษรลานนาก็เสื่อมลง 

นอกจากจะทำการ ศึกษา และถายทอดกันภายในวัดเทานั้น ประจวบกับนโยบายรัฐนิยมของ จอมพล ป. 

พิบูลสงคราม วาดวยภาษาและหนังสือกับหนาท่ีพลเมือง ในป พ.ศ. ๒๔๘๓ สถานภาพการใชอักษรลานนาก็

แทบจะหมดลมหายใจลงไป ท้ังนี้เปนเพราะ “ไมใชไมมีผูสอน แตไมมีคนสนใจศึกษาเลาเรียน”  

          อยางไรก็ตาม สิ ่งที ่ม ีคุณคาและเปนสิ ่งที ่ด ีในตัวเองนั ้น  แมจะถูกละเลยไปบางบางยุค 

บางสมัย ไมนานก็ยอมมีคนเล็งเห็นคุณคา และนับวาเปนความโชคดีที่ยังมีผูรูอักษรลานนาและรักษามรดก

บรรพบุรุษเหลืออยู แมวาจะมีเหลือไมมากนัก แตก็พอที่จะสืบลมหายใจตอกันมาได พอดีกับมีการเปด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ภาคเหนือ มองเห็นความสำคัญของภูมิปญญาบรรพบุรุษและการปฏิรูป

การศึกษาท่ีใหโอกาสโรงเรียนในแตละภูมิภาคสรางหลักสูตรทองถ่ินของตนได การศึกษาอักษรลานนา จึงได

ฟนคืนมาศึกษากันพอสมควร แตผูท่ีรูและเชี่ยวชาญจริงๆ ในอักษรลานนา ก็ยังมีอยูในวงจำกัดมาก 

          คัมภีรและเอกสารโบราณลานนา  จารึกดวยภาษาที่คนสมัยใหมอานไมออก จึงถูกละเลยใหอยู

ในหอไตร (หอธรรม) หอสมุด หรืออยูในการครอบครองของผูรักของเกา คนท่ีอานไมออกก็มองขามไปดุจไก

ไดพลอย ตอมาเมื่อมีการอนุรักษ และจัดการฟนฟู ทำการศึกษาคนควากันขึ้นมาใหม จึงเปนงานที่ยาก 

จำเปนตองใชผูรู  ที่เปนนอย เปนหนาน (ผูที่เคยบวชเรียน)  พระสงฆ และผูรูในทองถิ่น ใหชวยกันทำการ

ปริวรรต คำวา ปริวรรต หมายถึง หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไป หรือแปรไป  การปริวรรตตามหัวขอนี้ 

หมายถึง การถอดอักษรธรรมลานนาหรือ ตัวเมืองเปนอักษรไทยกลาง ถายทอดสาระที่บันทึกในคัมภีรใบ

ลาน หรือพับสาเหลานั้นออกมาใหเปนภาษาไทยกลาง ซึ่งทานเหลานั้นตางคนตางก็ทำการปริวรรตตาม

ความถนัดและความสนใจของตน ไมมีรูปแบบแนนอนตายตัวเปนมาตรฐาน (เพราะไมมีใครกำหนด

มาตรฐานดุจกรรมการราชบัณฑิตทำพจนานุกรม) สุดแตภูมิรูและวัตถุประสงคของการนำไปใชเปนหลัก 

           จากประเด็นท่ีกลาวมา คณะผูวิจัยพบวา วิธีการปริวรรตอักษรโบราณพ้ืนเมือง มาเปนอักษรไทย

ปจจุบันมีหลายวิธี ขึ ้นอยูกับวัตถุประสงคและความมุงหมายของการใชงาน ดังจะไดเสนอรูปแบบการ

ปริวรรต และจุดประสงคของการใชงาน ตามคำบรรยายแนวการปริวรรต อักษร พื้นเมืองลานนา ของ



๓๕ 

ประเสริฐ ณ นคร และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและชำระตำนานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับ เชียงใหม ๗๐๐ 

ป  ที่ทำการปริวรรตเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ และจัดทำขึ้นมาใหม เรียกวา วิธีทำขอมูลสถาปนา  

ดังตอไปนี้ 

         

 ๓.๑ การปริวรรตแบบถอดหรือถายตรงตามตัวอักษรตัวตอตัว 

              พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์ 18๑๙   กลาววา วิธีนี ้ ผู ปริวรรตตองถอดตัวอักษรตามตนฉบับทุกประการ      

ไมสนใจการออกเสียง  รักษาอักษรศาสตรแบบโบราณอยางเครงครัด  และดูพัฒนาการของภาษา จะไดเห็น

ตนตอของการสะกด การันต สามารถยอนกลับไปสูภาษาเดิมได ใชกันมากในการถอดและอานศิลาจารึก ดัง

ตัวอยางเชน หนังสือพื้นเมืองของลานนา (อักษรธรรมลานนา) ใชอักษร  “ฑ” นางมณโฑ ตัวเดียวกัน แทน

ตัว “ฑ นางมณโฑ” ในภาษาบาลี และแทนตัว “ด เด็ก” ในภาษาไทย เวลาปริวรรต จะใช “ฑ” แทนทุกตัว 

ไมวาจะเปนภาษาบาลี หรือภาษาไทย เชน “บัณฑิตเฑิร”(บัณฑิตเดิน) อีกตัวอยางหนึ่ง อักษร “บ ใบไม” 

ในอักษรธรรมลานนา บางครั้งก็ใชแทน  “บ ใบไม “ บางครั้งก็ใชแทน “ป ปลา”  ก็ตองปริวรรตเปน       

“บ ใบไม” ตามรูปตัวอักษร เชน “เบรตบมาบรากต” แมจะดูแปลกตา แตผูปริวรรตควรแสดงคำที่เขียน

ตามอักขรวิธีปจจุบันไวใหเปรียบเทียบดวย “เปรตบมาปรากฏ” ผูที่จัดวางระบบการปริวรรตและทำตาม

ระบบนั ้นอยางเครงครัดคือ พระธรรมราชานุว ัตร (ฟู อตฺตสิโว) ผู เขียนหลักภาษาไทยพายัพ และ

พจนานุกรมไทยพายัพ และ สิงฆะ วรรณสัย ทั้งสองทานใชหลักคลายกัน คือยึดเอาอักขรวิธีลานนา เปน

หลักซ่ึงมีระบบการกลายเสียงในพยัญชนวรรคคอนขางตายตัว วิธีการดังกลาวนี้ นับเปนระบบการปริวรรตท่ี

แพรหลายและเปนแมแบบการปรับปรุงวิธีการปริวรรตท่ีเปนมาตรฐานท่ีนิยมกันในปจจุบัน 

     

 ๓.๒ การปริวรรตตามเสียงในภาษาทองถิ่น 

              พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์19๒๐   กลาววา วิธีนี้พบมากในการพิมพชาดกและคราวธรรมลานนา ใชอักษร

ภาษาไทยกลาง แตถอดออกมาเปนภาษาทองถิ่น เชน อักษรธรรมลานนาเขียนวา “พี่เมารักนอง”  ก็จะ

เขียนตามสำเนียงทองถ่ินวา “ปเมาฮักนอง”  คำวา “เบรตบมาบรากต” จะเขียนเปน “เผดบมาผากต” การ

ปริวรรตแบบนี้ จะเปนประโยชนแกคนในทองถิ่น ที่ตองการศึกษาวรรณกรรมทองถิ่นของตน แตคนตางถ่ิน

สวนใหญในภูมิภาคอื่นจะอานไมรูเรื่อง เพราะมีภาษาถิ่นที่ตนไมเขาใจความหมายอีกมาก อาจเขาใจผิดไป

จากเคาเรื่องเดิมไป 

               การปริวรรตตามเสียงที่ปรากฏ โดยไมไดยึดระบบอักขรวิธีลานนา เชน ผลงานของนายเมืองใจ 

ชัยนิลพันธ ซ่ึงเริ่มพิมพคราวซอดวยอักษรไทยกลางเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ และไดขายลิขสิทธิ์ใหแกนาย

ประเทือง เภาวัฒนสุข เจาของรานประเทืองวิทยา และนายประเทือง ไดนำวรรณกรรมคราวซอมาพิมพดวย

 
๑๙ พิสิฏฐ  โคตรสุโพธ์ิ. กระบวนการอนุรักษเอกสารโบราณลานนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมูและการ

อนุรักษ. หนา ๖๒. 
๒๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๖. 



๓๖ 

อักษรไทยกลางอีกหลายเรื่องเมื่อประมาณ พ.ศ. ดวยเหตุนี ้ วิธีการปริวรรตดังกลาว จึงมีบางทานนิยม

เรียกวา วิธีการแบบรานประเทือง 

  

 วิธีการในทำนองนี้ อรุณรัตน วิเชียรเขียว บรรณาธิการ หนังสือ งานปริวรรตคัมภีรโบราณ

ลานนา  สิ่งพิมพอันดับที่ ๓ /๒๕๕๓  กลาวไวในถอยแถลงวา “งานปริวรรตคัมภีรโบราณลานนาเปน

โครงการหนึ่งของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณในการทำงาน

ครั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาเกี่ยวกับทองถิ่น ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานเปดอาคารเทพรัตราชสุดา

แลว มหาวิทยาลัยไดสนองกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เก่ียวกับ

งานปริวรรตคัมภีรใบลาน สถาบันฯ ไดมอบหมายใหคุณโสภณ พรมจิตต สำรวจคัมภีรที่ไดเก็บรวบรวมไว

เมื ่อหลายสิบปมาแลว คัมภีรเหลานี ้สวนใหญไดรับมอบจากนักศึกษาที ่เคยเรียนวิชาภาษาถิ ่น วิชา

ประวัติศาสตรทองถิ่น และวิชาวัฒนธรรมศึกษา ใบลานผูกที่มีสภาพสมบูรณครบถวนทุกหนาและมีคุณคา

ควรปริวรรตมีจำนวน ๓ เรื่อง ไดแก พุทธคุณสังคหะโลก, นางวิสาขารักษาศีล และตำรายาสมุนไพรรักษามา 

จึงไดปริวรรตคัมภีรทั้ง ๓ เรื่องดังกลาว และใหขอความรวมมือจากนักวิชาการทองถิ่นหลายทานทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยชวยปริวรรตคัมภีรโบราณ จำนวน ๑๙ เรื่องไดแก ๑.  ตำนานพระธาตุทุงตูม    

๒. ตำนานพระธาตุเจาแจขุมเทาจอมดอย ๓. ตำนานแมระมิงค ๔. ตำนานถาเชียงดาว ๕. ตำนานพระแกว

เจา ๖. พุทธคุณสังคหโลก ๗.  สมณกถา หนังสือมหาสวาธุเจาอุตตมะและมหาสวาธุเจาหลวงพรหมสร 

๘.  บวชพระลงขนานและโอวาทคำสอน  ๙. ตำรากอพระเจา  ๑๐. นางวิสาขารักษาศีล ๑๑. สูขวัญคน 

๑๒. สูขวัญขาว ๑๓. สูขวัญชาง ๑๔. สูขวัญมา สู๑๕. ขวัญควาย ๑๖. สูขวัญยาหมอนึ่ง  ๑๗. ตำรายา

สมุนไพรลานนา ๑๘. ตำรายาจากสมุดบันทึก และ ๑๙. ตำรายาสมุนไพรรักษามา เปนคัมภีรใบลาน ๑๑ 

เรื่อง จำนวน ๒๒๗ หนาใบลาน, พับสา ๑ เรื่อง จำนวน ๕ หนาพับสา, เอกสารประเภทสมุดบันทึก จำนวน 

๗ เรื่อง รวม ๕๕ หนา รวมปริวรรตท้ังสิ้น ๒๘๗ หนา ใบลาน/พับสา/สมุด จำนวนเชิงอรรถท่ีอธิบายคำศัพท

และอ่ืนๆ จำนวนท้ังสิ้น ๑,๗๕๑ เชิงอรรถ รวมจำนวนหนา ๒๑๔ หนาพิมพ     

  

 เนื้อหามีความหลากหลายและมีคุณคาซึ่งจะเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ

ศึกษาเรื่องทองถ่ินลานนา คัมภีรหลายเรื่องยังไมเคยเผยแพรมากอน และมีคัมภีรบางเรื่องมีภาษาบาลีปะปน

อยู ไมไดสงคำบาลีใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบ ขอทานผูอานโปรดใชประโยชนจากเนื้อหาที่ปริวรรตเปน

ภาษาไทยกลางเปนหลัก สวนตำรายาและสมุนไพรพื้นบานมีหลายคำที่หาคำอธิบายไมได จึงเวนไว ขออภัย

ไว ณ ท่ีนี้ดวย ปจจุบันตำรายาสมุนไพรเปนท่ีนาสนใจของคนท่ัวไปและสามารถใชเปนทางเลือกในการรักษา

โรคตางๆ ได จึงขอนำเสนอไว ๒ ตำรา 

          

 

 



๓๗ 

 ๓.๓ การปริวรรตวรรณกรรมทองถิ่นใหแพรหลายไปท่ัวประเทศ 

              พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์ 20๒๑  กลาววา  วิธีนี ้จะใชหลักการเขียนคำสวนใหญใหอยูในรูปที่ตรงกับ

ภาษากลางใหมากที่สุดเพื่อใหคนไทยทุกทองถิ่นสามารถอานและเดาเนื้อหาจนเขาใจความหมายได โดยไม

คำนึงถึงภาษาถ่ิน เชน ตนฉบับเขียนวา “ชาง” ภาษาถ่ินวา “จาง” ก็ปริวรรตเปน “ชาง” ทุกคนก็อานเขาใจ

ตรงกัน 

 อีกประการหนึ่ง ถาเสียงอานในภาษาถ่ินตรงกับคำในภาษาไทยกลาง ใหเขียนตามเสียงอาน โดย

ไมตองคำนึงถึงตนฉบับเดิม เชนขอความวา “จัไพเฑิร” อานตามเสียงภาษาถิ่นวา จักไปเดิน ก็ใหถายทอด

ตามเสียงอาน อนึ่ง อักขรวิธีลานนา ถาเขียน “ไป” จะออกเสียงเปน “ไป” จึงจำเปนตองเขียน”ไพ”  เพ่ือให

ออกเสียงเปน “ไป” เมื่อถอดอักษร ควรใช “ไป” จะเหมาะกวา  อักษร “ฑ” ที่เขียนแทนทั้ง “ฑ” และ 

“ด” ตรงใดเปน “ฑ” หรือเปน “ด” ก็ควรถายรูปตามอักขรวิธีไมตองยุงยากในการเดาวา เมื่อไรจะเปน 

“ฑ” และเมื่อใดจะเปน “ด”  และ ใช “น” สะกดแทน “ร” เชนคำวา “เฑิร” ก็ถายออกมาเปน “เดิน” 

ทั้งนี้เพราะอักขรวิธีสมัยโบราณไมเครงครัดในระบบการเขียนตามมาตรฐานของพจนานุกรม ยกเวนคำบาง

คำ ที่ถายทอดออกมาก็ยังไมเขาใจ ใหคงการเขียนถายแบบตามตัวหนังสือเดิม ดังคำวา “นักเชน” ก็เขียน

เปน “นักเจน” แลวยังมีคำรอยกรองบางคำที่ตองรักษาสัมผัสเอาไว ตองเขียนตามสำเนียงถิ่น เชน คำวา 

“ไปเปนของเปนแลวนอ” ไมควรเขียนวา “ไปเปนของเพ่ินแลวนอ”  หรือคำโบราณ เชน  “เหลน” การไม

เขียนเปน “เลน” ก็อาจจะเกิดประโยชนแกนักภาษาศาสตรตองการตรวจสอบวรรณยุกตคำไทยดั้งเดิมก็ได 

ทั้งนี้ หากคำใด เปนคำโบราณ ที่ไมรูความหมาย หรือยังหาความหมายไมได ก็อยาเดาสุม หรือดัดแปลง 

เปลี่ยนคำเขาขางตนเองตามอำเภอใจ ตัวไมเขาใจ ภายหลังอาจมีคนที่สามารถคนหาความหมายจาก

ภาษาไทยในทองถ่ินอ่ืนก็ได   

           ในทำนองเดียวกัน ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ

เช ียงใหม  .  ได ทำการปร ิวรรต ราชว ังสะ ฉบ ับว ัดพระงาม เช ียงใหม  ท ี ่อ ิน ฺทว ํสภ ิกข ุ  จารเ ม่ือ                        

จ.ศ. ๑๒๑๖ (พ.ศ. ๒๔๖๙) และจัดพิมพเปนฉบับสถาปนาขึ้นมา เปนตำนานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับ

เชียงใหม ๗๐๐ ป จัดพิมพโดยโรงพิมพม่ิงเมือง ก็ใชแนวทางการปริวรรตตามท่ีกลาวมา 

 

 ๓.๔ การปริวรรตแบบแบงเปน ๒ คอลัมน บรรทัดตอบรรทัด 

           พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์ 21๒๒  กลาววา   โดยดานซายเขียนอักษรธรรมลานนาตามตนฉบับ สวน

ดานขวา เขียนขอความท่ีปริวรรตเปนอักษรไทยภาคกลาง บรรทัดตอบรรทัด คำใดท่ียาก ก็แปลความหมาย

ไวในวงเล็บทายขอความในบรรทัดเดียวกัน วิธีนี้ อุดม รุงเรืองศรี นิยมใชในชวงแรกๆ ตอมาจึงไดตัดสวนท่ี

เปนอักษรธรรมลานนาท้ิงไป เพราะตองการประหยัดหนากระดาษ 

 
๒๑ อางแลว, พิสิฏฐ  โคตรสุโพธ์ิ. กระบวนการอนุรักษเอกสารโบราณลานนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู 

และการอนุรักษ. หนา ๕๘. 
๒๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖. 



๓๘ 

              การปริวรรตแบบที่ ๔ นี้ ไดพบเห็นมีการจัดหนาแปลกออกไปจากอุดม รุงเรืองศรี เชน งาน

ปร ิ ว รรตของ  รศ .ดร .อนา โตล โ ร เจอร   เป  ลต ิ เ ย ร   บาง เ ร ื ่ อ งอ ั กษรต นฉบ ับอย ู  หน  าซ  าย 

คำปริวรรต (อาน) ใช ภาษาไทยกลาง ตรงตามตัว ในหนาขวา มีการอธิบายคำยากไว หลายเร ื ่อง 

เชน เรื่อง มาตลังกา มีการเรียงความและแปลเปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส บางเรื่องเชนเรื่อง ภาษิต

ตระกูลไท จะพิมพภาษิตอักษรตนฉบับเอาไวกอนแลวปริวรรตออกมาดวยภาษาไทยกลางและแปลเปน

ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเปนบทเรียงลงมา 

             ในทำนองกลับกัน จรีย สุนทรสิงห  (๒๕๕๑) ไดปริวรรตจากภาษาไทยกลางกลับเปนอักษร

ลานนา จากผลงานเรียบเรียงมหาชาติภาคพายัพ ฉบับสรอยสังกร ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย(ฟู อตฺตสิโว) 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ไดพิมพตนฉบับไวในหนังสือหนาซาย และคำปริวรรตกลับอักษรลานนาไวหนังสือ

หนาขวา บรรทัดตอบรรทัด ความตรงกัน พิมพเนื่องในงานทำบุญอายุ ครบ ๘ รอบ ๙๖ ป พระธรรม

สิทธาจารย (หนู ถาวรมหาเถร) เจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ซ่ึงในการปริวรรตกลับสูอักษรลานนา ก็

ไดใชอักขรวิธีแบบดั้งเดิมของลานนา นับวาเปนสิ่งท่ีนาสนใจอยางยิ่ง 

 

 ๔. ใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บและเผยแพรองคความรูในคัมภีรใบลาน 

   สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน กลาววา ปจจุบัน เทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญ ท่ีสามารถ

นำมาประยุกตใชไดกับงานดานการอนุรักษคัมภีรใบลานไดอยางสูง เนื่องจากวาตัวใบลานเอง มีอายุจำกัด 

สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลา ใบลานก็ตองชำหรุดเสียหาย ยอยสลายไปในที่สุด แตที่นาเสียดายและคงตองรักษา

เอาไวอยางดี คือ องคความรูตาง ๆ ที่ปรากฏบนคัมภีรใบลาน ดังนั้น เพื่อใหองคความรูตาง ๆ สามารถอยู

ตอไปได ซ่ึงสมัยกอน การรักษาองคความรูในคัมภีรใบลาน ใชวิธีการคัดลอกอักษรใบลาน ลงสูใบลานอีกชุด

หนึ่ง เรียกวิธีการคัดลอกวา จารธัมม จึงทำใหคัมภีรใบลานชื่อเดียวกัน แตมีหลายฉบับ ท่ีปรากฏอยูสถานท่ี

ตาง ๆ   ปจจุบันไดนำเทคโนโลยีมาใชในการอนุรักษคัมภีรใบลานอีกวิธีหนึ่ง คือ การถายภาพคัมภีรใบลาน

เก็บไว ซึ ่งทำใหสะดวกและประหยัดเวลายิ่งขึ ้น และ สามารถเก็บไวไดนานดวย  โดยมีวิวัฒนาการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการอนุรักษคัมภีรของประเทศไทย ตามลำดับดังนี้  

 ๔.๑ ยุคไมโครฟลม 

 โครงการหอสมุดคัมภีรใบลานลานนา  22

๒๓  กลาววา ภาคเหนือของประเทศไทยมีวัฒนธรรมและ

วรรณกรรมเฉพาะตัว อันสงผลใหเกิดพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของดานตาง ๆ ทั่วภูมิภาคนี้อยาง

กวางขวาง หากแตความมั่งคั่งทางคัมภีรใบลานยังคงไดรับการคนควาวิจัยนอยมากเนื่องจากขาดการเขาถึง 

แมวาแหลงขอมูลปฐมภูมิมีอยูอยางมากมายก็ตาม นอกจากคัมภีรใบลานในทองถิ่นที่เกี่ยวของกับประเพณี

ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท แลวก็ยังมีวรรณกรรมและงานเขียนทางประวัติศาสตรทองถิ่นอีกจำนวนมาก 

 
๒๓ โครงการหอสมุดคัมภีรใบลานลานนา,  [ออนไลน], แหลงท่ีhttp://lannamanuscripts.net/th/about [ ๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 



๓๙ 

รวมถึงชิ้นงานเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคม กฎหมายจารีตประเพณี ตำราโหราศาสตร เวทมนต ตำนาน

และพิธีกรรมตาง ๆ ไวยากรณและอักษรศาสตร ตลอดจนกวีนิพนธและเรื่องมหากาพย นิทานพื้นบานและ

นิยายรัก คัมภีรใบลานสวนมากเปนคัมภีรนอกนิบาต ซึ่งประกอบดวยวรรณกรรมที่ใชพรรณนาโวหาร

โดยเฉพาะชาดก ซึ่งเชื่อวาโดยมากมีตนกำเนิดมาจากประเพณีพื้นถิ่นของภูมิภาคเอเชียอาคเนย เนื้อหาใน

คัมภีรใบลานมีทั ้งภาษาลานนา ไทยเขิน ไทยลื ้อ ลาว ไทยใหญ พมาและภาษาบาลี จารึกดวยอักษร

หลากหลาย 

 โครงการหอสมุดคัมภีรใบลานลานนา เริ่มข้ึนในป ๒๐๑๓ เปนโครงการท่ีรวบรวมคัมภีรใบลาน

จากบางโครงการที่กลาวมานั้น ดวยระบบออนไลน พรอมคัมภีรใบลานที่ไดรับการบันทึกเปนระบบดิจิทัล

โดยตรงในระหวางการดำเนินโครงการนี้ไวดวย 

 ชุดคัมภีร ใบลานภายในหอสมุดดิจิทัลคัมภีร ใบลานลานนา หอสมุดดิจิทัลคัมภีร ใบลาน

ประกอบดวยรูปถายคัมภีรใบลานจาก ๔ ชุดคือ โครงการอนุรักษคัมภีรลานนา (PNTMP): ๓,๙๑๔ 

ตนฉบับ ๑๕๙,๕๖๔ รูปดิจิทัล คัมภีรใบลานชุดนี้ ซึ่งเปนชุดคัมภีรใบลานที่ใหญที่สุดในหอสมุดดิจิทัลนี้ 

บรรจุภาพดิจิทัลขาวดำที่บันทึกจากรูปแบบไมโครฟลม โครงการอนุรักษคัมภีรใบลานนี้ไดรับการกอตั้งข้ึน

โดยฮารัลด ฮุนดีอุส ซึ่งเปนชวงที่ทานไดรับเชิญใหเปนอาจารยพิเศษและที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อชวยในการ

จัดตั้งบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาลานนา ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหมจากป ๑๙๘๓-๑๙๙๒ 

โครงการนี้ดำเนินการโดย สำนักสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับงบประมาณสนับสนุน

จาก กระทรวงการตางประเทศเยอรมัน ผานโครงการความชวยเหลือทางวัฒนธรรมของกระทรวง 

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแตป ๑๙๘๗-๑๙๙๑ โดยมี ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร เปนหัวหนาโครงการ 

 นอกไปจากการสำรวจและการอนุรักษคัมภีรใบลานทั่วภาคเหนือประเทศไทยแลว ยังมีการ

บันทึกเปนไมโครฟลมจำนวนมากกวา ๔๐๐ มวน โดยเลือกเอา เฉพาะที ่มีเนื ้อหาเกี ่ยวของทางดาน

วรรณกรรมลานนา ตามท่ี กระทรวงการตางประเทศเยอรมัน ไดแนะนำ รวมถึงคัมภีรใบลาน ทั้งหมด ท่ี

รวบรวมไดจากวัดสูงเมน จ.แพร (ซ่ึงมีกวา ๑๕๐ มวน) สำเนาไมโครฟลมของคัมภีรใบลานชุดนี้ถูกจัดเก็บไว

ท่ี หอสมุดแหงชาติ ชุดหนึ่ง ท่ี หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMUL) ชุดหนึ่ง และท่ี Akademie der 

Wissenschaften und der Literatur ประเทศเยอรมันนีอีกชุดหนึ่ง 

โดยไดรับคำอนุญาตจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมโครฟลมชุดนี้ไดรับการบันทึกเปนดิจิทัลใน

ประเทศเยอรมันนีในป ๒๐๑๒-๒๐๑๓ และผูสนใจสามารถสืบคนภาพคัมภีรใบลานเหลานั้นไดทางเว็บไซต

ภ า ย ใ ต  Creative Commons Attribution-NonCommercial ๔ .๐  Unported (CC BY-NC ๔ .๐ ) 

License (ยกเวนตำรายา) การบันทึกเปนดิจิทัลดำเนินการโดย Herrmann und Kraemer GmbH โดย

ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศเยอรมัน ภาพคัมภีรใบลานชุดนี้ไดรับการ

ปรับแตงและตั้งชื่อใหมโดยโครงการ หอสมุดดิจิทัลหนังสือใบลานลาว ท่ีหอสมุดแหงชาติลาว 

คัมภีรใบลานชุดนี้เนนหนักเรื่องพื้นเมือง (เอเชียอาคเนย) และทางโลก นอกจากที่มีคัมภีรใบลานภาษาบาล ี

ที่นาจะเกาแกที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต คัมภีรใบลานจัดทำขึ้นตามลำดับความสำคัญทาง

http://lannamanuscripts.net/th/about#dlntm
http://www.cmu.ac.th/
http://www.cmu.ac.th/eng_facts.php?dir_org_id=35
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
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http://www.nat.go.th/
http://library.cmu.ac.th/cmul/en
http://www.adwmainz.de/
http://www.adwmainz.de/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.hk-gap.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
http://www.laomanuscripts.net/


๔๐ 

ประวัติศาสตร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนตัวแทนของจังหวัดตาง ๆ รวมถึงอายุและ

คุณภาพของคัมภีรใบลาน หอสมุดดิจิทัลคัมภีรใบลานลานนา (DLNTM): ๑,๐๕๑ ตนฉบับ ๓๙,๕๔๗ รูป

ดิจิทัล ชุดคัมภีร ใบลาน DLNTM บรรจุภาพถายสีที ่บันทึกเปนดิจิทัลโดยตรงในภาคเหนือของไทย     

ระหวางทำการสำรวจโครงการฯ ในปทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ไดมีการคัดเลือกคัมภีรใบลานกวา ๖,๐๐๐ ผูก   

เพื่อทำการบันทึกไมโครฟลม แตเนื่องจากขอจำกัดดานเวลา ไมสามารถบันทึกคัมภีรใบลานที่คัดเลือกแลว

กวา ๒,๐๐๐ ตนฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมมีการบันทึกไมโครฟลมคัมภีรใบลานในจังหวัดเชียงรายและ

ลำพูน และไดทำการบันทึกไมโครฟลมในวัดเพียงแหงเดียวเทานั้นในจังหวัดเชียงใหม (คัมภีรใบลาน ๙๐ 

ตนฉบับท่ีวัดเชียงม่ัน) 

 รวมกับโครงการหอสมุดคัมภีรใบลานลานนา กระทรวงการตางประเทศเยอรมัน ไดสนับสนุน

งบประมาณในการบันทึกคัมภีรใบลานเปนดิจิทัลโดยตรงในวัด ๓๙ แหง การบันทึกคัมภีรใบลานเปนดจิิทัล

โดยตรงนั้นดำเนินการ ระหวาง ป ๒๐๑๓ ถึง ๒๐๑๗ และ ภาพดิจิทัลที่ไดถูกปรับแตงและตั้งชื่อใหมโดย

โครงการหอสมุดิจิทัลหนังสือใบลานลาว ท่ีหอสมุดแหงชาติลาว23

๒๔ 

ข้ันตอนของการถายคัมภีรดิจิตอลมีดังนี ้

  บุญเลิศ  เสนานนท24๒๕   กลาววา  เนื่องจากทุกองคประกอบของมัดคัมภีร ตั้งแตเชือกหอคัมภีร 

ผาหอฉลาก แผนลาน และสายสนอง ลวนเปนของโบราณที่มีอายุหลายรอยป หากหยิบจับดวยความไม

ระมัดระวังอาจทำใหแตกหักหรือเสียหายได สำหรับข้ันตอนการดำเนินงานเริ่มจากการลงทะเบียน ทำความ

สะอาด บันทึกภาพ จัดเก็บ และมอบคืนคัมภีรใบลาน 

  ลงมือทำความสะอาดใบลานทุกแผนอยางระมัดระวัง และเพื่อเปนการปองกันไมใหสิ่งสกปรก 

ฝุนละออง หรือคราบรอยนิ้วมือติดเปรอะเปอนแผนใบลาน เจาหนาท่ีตองสวมถุงมือ หากใบลานอยูในสภาพ

ดีก็ใชเพียงแปรงขนออนปดฝุนออกอยางเบามือ หากมีคราบเชื้อราหรือสิ่งสกปรกติดแนนอยูก็ใชแอลกอฮอล

บริสุทธิ์เช็ดทำความสะอาด แตหากใบลานอยูในสภาพแหงกรอบหรือตัวอักษรจางก็ใชไมสำลีสะอาดจุม

น้ำมันงาผสมผงคารบอนแตม แลวใชผาสะอาดชิ้นเล็ก ๆ เช็ดไปทางเดียวกัน เพื่อใหเสนลายจารปรากฏ

ชัดเจนอีกครั้ง ท้ังยังเปนการเพ่ิมความชุมชื้นใหแกใบลานอีกดวย 

   เม่ือทำความสะอาดใบลานแตละแผนเรียบรอยแลว กอนเขาสูข้ันตอนการบันทึกภาพเจาหนาท่ี

ตองตรวจลำดับเลขหนาอีกครั้ง เพื่อใหแนใจวาลำดับหนาไมสลับและมีเนื้อความตอเนื่องกัน โดยดูจากเลข

อังกาหรือเลขโหราท่ีปรากฏตรงก่ึงกลางริมซายดานหลังของใบลานแตละแผน   

ในการบันทึกภาพ เราแบงเจาหนาท่ีเปน ๒ ชุด ชุดท่ีหนึ่งประจำตำแหนงท่ีแทนถายภาพ ทำหนาท่ีจัดเตรียม

และวางใบลานใหพอดีกับเสนตารางฐานท่ีตั้ง จัดเรียงเลขหนาวางแผนระบุลำดับหนาใหตรงกับใบลาน หาก

 
๒๔ โครงการหอสมุดคัมภีรใบลานลานนา,  [ออนไลน], แหลงท่ีhttp://lannamanuscripts.net/th/about 

[ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
๒๕ บุญเลิศ  เสนานนท. คูมือการลงทะเบียนบัญชีคัมภีรใบลานและหนังสือสมุดไทย. กรุงเทพฯ: สมาคม

อนุรักษเอกสารโบราณ, ๒๕๕๙, หนา ๕๖. 
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http://www.laomanuscripts.net/


๔๑ 

พบวาตัวอักษรใดไมชัดตองแตมดวยน้ำมันงาผสมผงคารบอนอีกครั้ง และหากมีสิ่งสกปรกตกคาง เชน ฝุน

จากเศษผาหรือคราบดำ ตองทำความสะอาดจนแนใจวาไมมีสิ่งใดตกคางติดไปในภาพถาย 

   หลังจากเสร็จขั้นตอนการถายภาพแลว เจาหนาที่จะนำใบลานแตละแผนมารวมผูก รอยสาย

สนอง ประกบดวยไมประกับ มัดใหเรียบรอยดังเดิม ไมใหแนนหรือหลวมเกินไปหอดวยผาหอคัมภีร เสียบ

ปายฉลาก นำคัมภีรใสถุงผาและมัดเก็บใหเรียบรอย  

  ขั้นตอนสุดทายเจาหนาที่ทำปายทะเบียนบอกชื่อคัมภีรปที่จาร ปการสำรวจ ติดไวที่ถุงผา แลว

นำหอมัดคัมภีรเก็บคืนท่ีตูพระธรรมหรือหีบใบลานและตองแจงใหเจาของสถานท่ีหรือผูดูแลรับผิดชอบทราบ

ดวยวานำใบลานเก็บคืนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 อนึ่งปจจุบันการถายภาพคัมภีรดิจิทัล  ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบ

ลานอัตโนมัติสำหรับการถายภาพดิจิทัลเพ่ืออนุรักษคัมภีรธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสำหรับการถายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษคัมภีรธรรม

ทางพระพุทธศาสนา เปนเครื่องมือที่ชวยใหการรวบรวม อนุรักษ และถายภาพคัมภีรใบลานไวเปนขอมูล

ดิจิทัลดวยเทคโนโลยีมีความทันสมัย และมีคุณภาพดีกวาภาพถายไมโครฟลมในอดีต สามารถเก็บไวใชเปน

ขอมูลปฐมภูมิสำหรับการศึกษาคนควาไดอยางดี เนื่องดวยจำนวนของคัมภีรใบลานซึ่งมีมาก จึงทำใหการ

รวบรวมเพ่ือถายภาพตองใชเวลาในการดำเนินการเปนระยะเวลานาน ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับ

ยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสำหรับการถายภาพดิจิทัล จะชวยใหการถายภาพเพื่ออนุรักษคัมภีร

สามารถทำไดสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งทำใหขอมูลที่ถูกบันทึกมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนผลงานวิจัยของ

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อบอุน), รศ.ดร. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และคณะจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยผลงานนวัตกรรมชิ ้นนี ้  มี พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร 

ผูอำนวยการสวนงานบริหาร เปนผูแทนมหาวิทยาลัยเขารับโลแสดงความขอบคุณแกหนวยงานที่นำผลงาน

รวมนำเสนอ มอบโดย ศาสตราจารย นายแพทยสิร ิฤกษ ทรงศิว ิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ  เนื่องในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๘) ระหวาง

วันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรเซ็นทรัลเวิลด 

เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 

 และ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทาง พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย อบอุน), รศ.ดร. 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังไดทูลเกลาถวาย เครื่อง

จับยึดและพลิกคัมภีรใบลานอัตโนมัติสำหรับการถายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ใหแก สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ The ๑๐th International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of 

Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใตหัวขอ “นครนาน :  นครพระพุทธศาสนา 

มรดกธรรมสูมรดกโลก” ณ วิทยาลัยสงฆนครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

http://www.nan.mcu.ac.th/index.php?option=com_content&view=frontpage
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระราชทานเครื่องดังกลาวใหกับ วิทยาลัยสงฆ

นครนาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือใชประโยชนในการอนุรักษคัมภีรใบลานสืบไป  

นับวาเปนนวัตกรรม ผลงานทางเทคโนโลยีลาสุดของประเทศไทย ท่ีนำมาใชกับการอนุรักษคัมภีรใบลาน  

 

 ๕.การเก็บรักษาคัมภีรใบลาน 

 พระมหาสุทิตย  อาภากโร ดร.25

๒๖  กลาววา  เม่ือคัมภีรไดรับการอนุรักษทางกายภาพทุกรูปแบบ

แลว ตั้งแตข้ันตอนท่ี ๑ – ๕ ตามกระบวนการท่ีผานมา ข้ันสำคัญอีกข้ันตอนนี้ ท่ีชวยในการรักษาตัวใบลาน

ใหมีอายุยืนยาวหลายรอยป เพื่อใหรอดพนจากสาเหตุตาง ๆ ที่ทำใหใบลานเสียหาย เชนสภาพอากาศ  มด 

แมลง ปลวก หรือ แมแตมนุษย คือ การเก็บรักษาใบลาน ในระดับตาง ๆ ดังนี้  

 ๕.๑ ระดับคัมภีร เม่ือพระเถระ นักปราชญไดเขียนธรรม วรรณกรรม หรือเรื่องราวตาง ๆ ลงใน

สมุดขอย ใบลานแลว ทานเหลานั้นจะใชเชือกผูกรอยใบลานเขาดวยกันเปนแตละผูก/ฉบับ ตามเนื้อเรื่อง 

จากนั้นก็มัดดวยดายท่ีมีสีแดง บางครั้งก็ลงรักปดทองทับตัวอักษรท่ีเขียนดวยเหล็กแหลม นำไมท่ีมีลวดลาย

สวยงามและขัดแลวอยางดีมาประกบหนา-หลัง แลวใชผาหอคลุมทับ มัดคัมภีรแตละผูก/ฉบับรวมกันเปนชุด

คัมภีร บางแหงทำไมเล็ก ๆ หรือที่เรียกวา   “ไมปนจั๊ก” หรือ “ไมบัญชัก”  เพื่อบอกวา คัมภีรเรื่องนั้น วา

เปนเรื่องราวเก่ียวกับอะไร มีธรรมก่ีผูก ใครเปนผูแตง แตงข้ึนเม่ือไร และใครใหความอุปถัมภ เปนตน นับได

วา เปนการจัดระบบขอมูลอางอิงที่ดี ที่แสดงถึงภูมิปญญาในการรักษาคัมภีรของชาวลานนาไดเปนอยางดี  

โดยที่วัดสูงเมนนั้น มีการจัดทำไมปนจักอยางสวยงาม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศรัทธาความเชื่อที่มีตอการรักษา

และการจัดการความรูทางวัฒนธรรมของชาวสูงเมนเปนอยางดี 

 ๕.๒ ระดับการหอคัมภีร 

       ผาหอคัมภีร คือ ผาท่ีใชหอหุมคัมภีรใบลานหลังจากปดไมประกับเรียบรอยแลว(สำหรับคัมภีรท่ี

มีไมประกับ) เพ่ือปกปองคัมภีรใบลานจากฝุนละออง หรือจากการทำลายของสัตวตางๆ 

      เมื่อมีการสรางคัมภีรใบลานแลวเสร็จ จำเปนตองมีการเก็บรักษาไวเปนอยางดี เพื่อใหคงทนใน

การใชงาน จำเปนตองมีวัสดุที่ใชปกปองคัมภีร ทั้งจากความชื้น ความรอน แสง ฝุนผง แมลง และสัตวกัด

แทะ จึงใชผาอันทำข้ึนเปนการเฉพาะเรียกวา “ผาหอคัมภีร” ซ่ึงรวมถึงผาผืน ผาซ่ิน มีท้ังไหมและผาย เปน

ผาใหมที่ยังไมผานการใชงานมากอน อาจมีตัดเย็บ ประกอบกันกับซี่ไมไผเพื่อเสริมใหเกิดความคงทน แลว

นำมาหอหุมคัมภีรใบลานที่แนบประกบดวย“ไมประกับ”ซึ่งเปนไมสองชิ้นที่มีความกวางยาวขนาดเดียวกับ

คัมภีรใบลาน แลวใชเชือกมัดเปนมัดๆไว โดยมีไมฏีกาหรือไมป ซึ่งสวนมากเปนวัสดุที่ทำจากติวไมไผจารึก

บอกชื่อเรื่อง จำนวนผูก รวมถึงนามผูสรางเสียบสอดไวดานนอกมัดเพ่ือใหงายตอการคนหา  

 
๒๖ พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), ดร. และ คณะ. การจัดการความรูทางวัฒนธรรมในประเพณีตาก

ธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร. รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 

๒๕๕๘, หนา ๑๐๒ – ๑๐๖. 

http://www.nan.mcu.ac.th/index.php?option=com_content&view=frontpage
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 ๕.๓ ระดับตูพระธรรม หีบธรรม และ กลองใสคัมภีร  เมื่อมีการจารคัมภีร หอคัมภีรตางๆ 

เรียบรอยแลว พระเถระ นักปราชญเหลานั้น ถือวา ผลงานที่ทานไดแตงขึ้นมีคุณคาตอพระพุทธศาสนา 

สมควรที่จะเก็บรักษาไวอยางดี จึงมีการจัดเก็บคัมภีรในหลายรูปแบบ เชน เก็บไวในกลองใสคัมภีร แบบ

ฉบับเดียว หรือ มัดเดียว   หรืออาจจะนำคัมภีรหลาย ๆ มัด ใสในหีบธรรม   ถามจำนวนมากขึ้นอีก ก็ใจ

นำไปใสไวในตูท่ีมิดชิดสามารถปองกันแมลง หนู หรือสภาพภูมิอากาศท่ีแปรเปลี่ยนได  ซ่ึงเปนท่ีมาของการ

สรางกลองใสคัมภีร  หีบธรรม และ ตูพระธรรมถวายวัด โดยมีลวดลายที่สวยงามแสดงถึงภูมิปญญาและ

ศิลปะ และ ความศรัทธาของผูถวาย  

 ๕.๔ ระดับหอพระไตรปฎก หรือ หอไตร เม่ือมีตูพระธรรมหลายๆ ตู พระเถระ นักปราชญจึงได

สรางหอไตรขึ้น เพื่อเปนที่รวบรวมคัมภีรตางๆ ไวในที่เดียวกัน และเพื่อประโยชนในการคนควาหาความรู

ของอนุชนรุนหลัง หอไตรที่มีความสวยงามและเปนเอกลักษณของลานนา เชน หอไตรวัดพระสิงห หอไตร

วัดเจดียหลวง หอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม และหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน หอไตรวัดสูง

เมนซึ่งเปนหอไตร  โดยมีน้ำลอมรอบ เพื่อปองกันปลวก แมลง ที่จะเขามากัดทำลายคัมภีรที ่มีคุณคา

ทางดานประวัติศาสตรและความรูในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการเก็บรักษา

คัมภีรธรรมเปนอยางดีเปนตนนั้น ไดสะทอนถึงวิธีการเก็บรักษาคัมภีรของชาวลานนาไดเปนอยางดี  

   ๕.๕ ระดับประเพณีความเชื่อ  ทั้งนี้วัตถุประสงคหลังของระดับนี้ คือ การดึงมวลชนในหลาย

ภาคสวน ใหมีสวนรวมในการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยใชความเชื่อเรื่องบุญกุศลนำทุกภาพสวนมารวม

กิจกรรมกันตามความถนัด  ซ่ึงหลายท่ีปฏิบัติเปนเวลานาน จนทำใหกอใหเกิดเปนประเพณี และ วัฒนธรรม 

สืบมา ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชน และ ทุกภาคสวน เชื่อวาจะเปนวิธีการเก็บรักษาองคความรู และ คัมภีร

ใหยืนยาวอยางยั่งยืน เชน มีพิธีขอขมาคัมภีรกอนสำรวจ และ หลังสำรวจคัมภีร พิธีกรรมการเวียนธัมม  

การนมัสการพระธัมม  จัดในรูปของการทองเท่ียวเชิงมิติศาสนาและวัฒนธรรม  การใสอานิสงสของการจาร

คัมภีร เชน การจารคัมภีรพระไตรปฎกใบลานเปนบุญที่มีอานิสงสอันจะนับจะประมาณมิไดเพราะภายหลัง

พุทธปรินิพพาน  พระสัมมาสัมพุทธเจามิไดทรงตั้งสาวกองคใดใหเปนพระศาสดาปกครองคณะสงฆสืบตอ

จากพระองค แตทรงใหพระธรรมวินัย คือ คำสั่งสอนเปนศาสดาแทนพระองคตอไปในกาลภายหนาจึงมี

ความเชื่อวา การจารอักขระลงในคัมภีรพระไตรปฎกเพื่อรักษาพระธรรมวินัยแมเพียงหนึ่งอักขระ ก็ไดบุญ

ประหนึ่งสรางพระพุทธรูป ๑ องคเลยทีเดียว ดังที ่สมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม           

ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ ์) ในรัชกาลที ่ ๑ กลาวถึงอานิสงสและความปรารถนาของการถวายคัมภีร

พระไตรปฎกไวในหนังสือสังคีติยวงศ ปริเฉทที ่ ๙ วา “แมวาอักษรแตละตัว ๆ ก็ทรงคุณเสมอดวย

พระพุทธรูปแตละองค ๆ เพราะเหตุนั้น สาธุชนผูบัณฑิตพึงจารึกพระไตรปฎกไวก็เปนอันชื่อวา พระตถาคต

เจาทั้งหลายมีประมาณ ๘๔,๐๐๐ พระองค ยังทรงพระชนมอยู เมื่อพระไตรปฎกยังดำรงอยู (ตราบใด)     

ผลคืออักษรดังพระพุทธรูปจะพึงดำรงอยูเสมอ (ตราบนั้น) เพราะเหตุนั้นใหสาธุชนพึงจารดวยตนเองและให

ผูอ่ืนจารพระธรรมลงไวในใบลานและบรรจุไวในพระเจดยี อักษรแหงพระไตรปฎกท้ังหลาย ทานประมาณไว

วา ๔๐๐ โกฏิ ๗๒ อักษร พระไตรปฎกเหลาใดที่ไดบรรจุไวแลว ปฎกเหลานั้นไดชื่อวาเหมือนสรางพระ



๔๔ 

ปฏิมากรไว ๔๐๐ โกฏิ ๗๒ พระองค” คติความเชื่อดังกลาวมิไดมีเฉพาะการจารใบลานสายจารีตไทยเทานั้น 

แตยังสอดคลองกับคติความเชื่อของจารีตพมาและสิงหลอีกดวย26

๒๗ 

 มีการใสความเชื่อ เรื่องการอานิสงสของกาถวายผาหอคัมภีรไวในพระพุทธศาสนา เชน มีธรรม

เนียมผาหอคัมภีรใบลานสำหรับถวายวัด เหลาหญิงสาวสามัญชนและแมบานจึงมีหนาที่อุทิศผาทอของ

ตนเอง ดวยเหตุนี้จึงเกิดงานศิลปหัตถกรรมผาหอคัมภีรข้ึน เนื่องจากในวัฒนธรรมไทย ผูหญิงท่ีไมมีโอกาสใน

การบวชเรียนเขียนอาน จึงไมสามารถจารพระธรรมคำสอนลงในใบลานได ดังนั้นสิ่งที่ผูหญิงทำไดคือการใช

งานฝมือของตนเอง หรือวาจางเพ่ืออุทิศเปนพุทธบูชา โดยผูทอจะทำใหมีขนาดกวางยาวพอดีกับ "ลานยาว" 

(ความยาวของใบลาน) ตั้งใจทำอยางประณีตงดงาม มีลาดลายสีสันตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการ

ของผูทอเอง เพื่อใหไดอานิสงสอยางฝายชายที่มีโอกาสดานการสรางบุญบารมีมากกวา รวมถึงเปนโอกาสท่ี

ผูหญิงจะอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกตัวไหมที่ถูกฆาในกระบวนการสาวไหม เนื่องจากตองใชตัวไหมใน

ปริมาณมากในการทอแตละครั้ง จึงถือเปนการตอบแทนคุณตัวไหมและไมใหเกิดเคราะหกรรมติดตัวแกผูทอ

ซึ่งเปนผูหญิงเองดวย ซึ่งกวาจะมาเปนผาผืน ผาซิ่น ผาหอคัมภีรนั้น ตองใชทั้งความอดทน อดกลั้นในการ

สรางงานฝมืออยางยิ่งยวด ผานเทคนิคการทอตาง ๆ ท้ัง การจก การขิด และ การมัดหม่ี เปนตน จึงทำใหผา

ท่ีไดนั้นทรงคุณคายังความภูมิใจใหกับผูทอเปนอยางมาก ยิ่งเม่ือไดนำไปหอคัมภีรใบลานอันเปนสิ่งสูงสุดของ

การสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาดวยแลว ก็ยิ่งทำใหเกิดความปติภาคภูมิใจมากยิ่งข้ึน 

 

๒.๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 

 “ทรัพยากรวัฒนธรรม” (Cultural Resource) มีความหมายที่ครอบคลุมถึงทรัพยากรประเภท

ตางๆทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ในรูปของวัตถุ สิ่งกอสราง (Object) สถานที่/แหลง 

(Sites) และภูมิทัศน (Land scope) และวัฒนธรรมที ่ยังดำรงอยู  (Living Culture) หรือวัฒนธรรมท่ี

แสดงออก (Expressive Culture) เชน ดนตรี งานฝมือ ศิลปะ วรรณคดี ประเพณีบอกเลา และภาษาเปน

ตน ซึ่งเปนความตอเนื่องจากอดีตผานปจจุบันไปสูอนาคต โดยยอมรับวา วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเปน

อินทรีย (Organic) และสามารถวิวัฒน (Evolving) ไปไดอยางตอเนื่อง  

  ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น จัดวาเปนทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่งของทรัพยากรวัฒนธรรม

ประเภทจับตองได (Tangible Cultural Resource) ในกลุมที่เรียกวา มรดก (Heritages) ในที่นี้หมายถึง  

สถานที่ สิ่งกอสราง และวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวของกับมนุษยและวัฒนธรรมที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาตั้งแตใน

อดีต เปนสิ่งท่ีสามารถนำมาจัดการใหเกิดประโยชนตอการดำรงชีวิตของผูคนสมัยปจจุบัน 

 โทมัส เอฟ คิง (Thomas F.King) ผูเชี่ยวชาญกฎหมายทรัพยากรวัฒนธรรมชาวอเมริกัน ระบุวา 

ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึงสิ่งตอไปนี้ 

 
๒๗ พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), ดร. และ คณะ. การจัดการความรูทางวัฒนธรรมในประเพณีตาก

ธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร., หนา  ๑๒๓. 



๔๕ 

  ๑. ทรัพยสินทางประวัติศาสตร (Historic Properties) 

  ๒. โบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ (Artifacts) 

  ๓. เอกสารโบราณ (Documents / Archives) 

  ๔. ส ิ ่ งแวดล อมทางกายภาพที ่ม ีความหมายเก ี ่ยวข องก ับว ัฒนธรรม (Physical 

Environment) ไดแก สถานที่ท่ีมีภูมิทัศนสวยงามและรวมสมัย (Esthetic Associative Places) รวมถึง

สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน (Built Environment)  

  ๕. ทรัพยากรท่ีเปนนามธรรม (Non- Physical Resources) ไดแก 

   - แบบแผนวิถีชีวิต (Way of life) 

   - แบบแผนพฤติกรรม (Standard of Practice) 

   - ขนมธรรมเนียม/วิถีประชา (Norm) 

   - คานิยม (Values) 

   - ความเชื่อ (Beliefs) 

   - ศาสนา (Religion) 

   - แบบแผนของปฏิสัมพันธในสังคม (Pattern of Interaction) 

   - รูปแบบสถาบัน/องคกร (Organizations) 

 สายันต  ไพรชาญจิตร ไดกลาวถึงทรัพยากรวัฒนธรรมวา หมายถึง สวนประกอบของระบบ

วัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษยทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุที่จับตองมองเห็นได และที่เปนความหมาย 

ความรู ภูมิปญญา ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ จินตนาภาพ และความรูสึกนึกคิด ที่ไม

สามารถจับตองมองเห็นหรือสัมผัสได ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสามารถจัดการใหเกิดประโยชนแกการดำรงชีวิตของมนุษย

ในแตชุมชน แตละสังคม แตละยุคสมัยได และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปจจุบันประกอบดวยสิ่งที่เปน

มรดกสืบทอดมาจากอดีต และสิ่งท่ียังมีการสรางสรรคดัดแปลงข้ึนมาใหม เพ่ือใชสอยใหสมประโยชนในการ

แกไขปญหาตางๆ ของสังคมและชุมชน 

 ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น มีปรากฏในสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่โบราณหรือแหลง

อารยธรรมในอดีต ซ่ึงสามารถพบเห็นและศึกษาไดใน ๓ กลุม คือ 

๑. ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resources) 

๒. วัตถุทางชาติพันธุ (Ethnographic Material) 

๓. ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) ที่มีความสัมพันธกับกับทั้งทรัพยากรโบราณคดี

และทรัพยากรวัฒนธรรมที่เปนวัตถุทางชาติพันธุ ซึ่งรวมไปถึงวรรณกรรม ดนตรี การละเลน การแสดง 

นิทาน ขนมธรรมเนียม ประเพณี  ความเชื่อ ศาสนพิธี พิธีกรรมตามความเชื่อ ภาษา ศิลปะ เปนตน 

 ซึ ่งในปจจุบันสามารถจัดแบงทรัพยากรวัฒนธรรมออกเปนประเภทตางๆ ตามแนวทาง

การศึกษาดานโบราณคดีและวัฒนธรรมชุมชน ไดแก 



๔๖ 

 ๑. แหลงโบราณคดี  (Archaeological Site) หมายถึง สถานท่ีท่ีเคยมีมนุษยในอดีตเขาไปใช

ประโยชนในการทำกิจกรรมตางๆในการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ทั้งที่เปนการถาวร หรือเปน

ครั้งเปนคราว อาจจะมีสิ่งกอสรางหรือไมมีสิ่งกอสรางก็ได  เชน พ้ืนท่ีเพาะปลูก  คอกสัตว  เหมืองแรโบราณ  

แหลงผลิตเครื่องมือหิน  แหลงถลุงโลหะ  บอเกลือและเตาตมเกลือโบราณ  สุสานฝงศพ  โรงงานผลิตเครื่อง

ถวยชามหมอไห (แหลงเตาโบราณ) โรงงานผลิตแกว  หลุมดักสัตว  ถ้ำและเพิงผาที่เปนที่พักอาศัยหรือ

ประกอบพิธีกรรมวาดภาพและฝงศพ  ยานตลาดเกา โรงสีขาว ฯลฯ ซึ่งในบริเวณแหลงโบราณคดีมักจะพบ

หลักฐานท่ีเปนวัตถุ  สิ่งประดิษฐของผูคนสมัยโบราณ  เชน เศษเครื่องปนดินเผา  ลูกปด  เครื่องมือหิน  อิฐ  

กระดูกสัตว  เปลือกหอย  หรือชิ้นสวนเครื่องมือเครื่องใชท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมอ่ืนๆอยูตามผิวดิน  หรือทับ

ถมอยูในดินระดับตางๆ  ในบางพื้นที่อาจจะมีกระดูกสัตว  กระดูกคนที่มีสภาพกลายเปนหิน หรือฟอสซิล 

(fossilized bones) ฝงซอนอยูในชั้นหินตะกอนบางประเภทดวย   หรือในบางพื้นที่อาจจะเปนเพิงผาที่มี

ภาพเขียน  ภาพวาด  หรือภาพแกะสลักที่เปนงานศิลปะเชิงพิธีกรรมของคนสมัยโบราณปรากฏอยู  แหลง

โบราณคดีบางประเภทอาจจะจมอยูใตน้ำ เชน  เรือสำเภาโบราณ  เรือรบโบราณ  หรือแหลงโบราณคดีท่ี

เคยอยูบนบกแตตอมาน้ำทวมก็จมอยูใตน้ำ  เรียกกันวา  แหลงโบราณคดีใตน้ำ ซึ ่งมีทั ้งที ่อยูในทะเล         

ในแมน้ำ-ลำคลอง  หนอง  บึง  ทะเลสาบธรรมชาติ เปนตน 

 ๒. โบราณสถาน (Ancient Structures)  หมายถึง  สิ่งกอสรางที่มีสภาพและใชวัสดุคงทนท่ี

เกิดจากคนสราง  สถานที่ธรรมชาติประเภทถ้ำและเพิงผาที่คนสมัยโบราณไดดัดแปลงกอสรางตอเติมเปน

อาคาร  โรงเรือนเพื่อใชประโยชนเปนบานเรือนที่อยูอาศัย  เปนศาสนสถาน  สถานที่ประกอบพิธีกรรม  

โรงเรือนหรืออาคารที่ประกอบกิจการงานอาชีพ (ปนหมอ  ทอผา  จักสาน  หลอโลหะ  ทำลูกปด  ตีเหล็ก  

ชำแหละสัตว ฯลฯ)  ที่ประชุม   บอน้ำ  อางเก็บน้ำ  เขื่อนกั้นน้ำ  ถนน  คู  คลอง  กำแพงเมือง  ปอม

ปราการ  ทาเรือ  ปาชาเผาศพ  สวนปาสมุนไพร  ศาลาทาน้ำ  ศาลาพักรอน  โรงพยาบาล  หอดูดาว  

พะเนียดจับชาง อนุสาวรีย  โบสถ   วิหาร  หอไตร  กุฏิ  เจดีย  พระปรางค  ตนโพธิ์  ตนไทร  ตนไม

ศักดิ์สิทธิ์  ศาลเจา  ศาลผีตางๆ  เสาอินทขีล  เสาใจบาน  มัสยิด  โบสถคริสต  วัดฮินดู  ปราสาทขอม คุก  

ตะแลงแกง  เสาชิงชาพราหมณ ฯลฯ  ที่มีสภาพติดที่ไมสามารถเคลื่อนยายได  โดยในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔  มาตรา ๔  ระบุวา 

โบราณสถาน  หมายถึง  อสังหาริมทรัพย  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสรางหรือโดยหลักฐาน

เกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร  หรือโบราณคดี  ทั้งนี้ ให

รวมถึงสถานท่ีท่ีเปนแหลงโบราณคดี  แหลงประวัติศาสตร  และอุทยานประวัติศาสตรดวย 

 ๓. วัตถุโบราณ (Ancient Objects) หมายถึง วัตถุสิ่งของ  เครื่องมือเครื่องใช  ท่ีเกิดจากการ

ประดิษฐดวยฝมือคน หรือเกิดจากการดัดแปลงจากวัสดุท่ีมีอยูตามธรรมชาติตามภูมิปญญาความรูของคนใน

ยุคสมัยตางๆเพ่ือใชประโยชนในการดำรงชีวิตและเก่ียวของกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม  ท้ังดานเศรษฐกิจ (การทำ

มาหากิน) การศึกษา (การอบรมสั ่งสอน)  การรักษาพยาบาลและปองกันโรคภัยไขเจ็บ การประกอบ

พิธีกรรมตามความเชื่อในวาระตางๆของชีวิตเฉพาะบุคคล (เกิด –เจริญเติบใหญ-ปวยไขไมสบาย-หายจาก



๔๗ 

โรค-มีโชคมีเคราะห-เปลี่ยนวัยไดคูครอง-และการตาย)  และพิธีกรรมของกลุมคน ชุมชนและสังคม  การคา

พาณิชย การอุตสาหกรรม  หัตถกรรม  การเดินทาง-ขนสงและการสื่อสาร  การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว  

การขุดแร  ถลุงโลหะ  หลอเครื่องมือ  ทำเครื่องประดับ  ตีเหล็กทำมีดพราอาวุธและเครื่องมือการเกษตร  

ทำเครื่องมือ/เครื่องประดับหิน  ทำเครื่องมือ-ภาชนะ-เครื่องประดับแกว  เครื่องมือจับและดักสัตวบกสัตว

น้ำสัตวปก  เครื่องมือและผลผลิตในการปนดาย-ทอผา  เครื่องมือ/อุปกรณและผลผลิตในการปนหมอ  การ

สรางเตาเผาถวยชาม  เครื่องมือและอุปกรณในการทำเกลือ จักสานภาชนะใสขาวและพืชผัก  ภาชนะตัก

น้ำ-ใสน้ำ  ภาชนะและอุปกรณในการเตรียม-การปรุง-การถนอม-การแปรรูป-การบรรจุอาหาร เครื่องมือ/

อุปกรณในการสรางงานศิลปะและชิ้นงานศิลปะประเภทแกะสลักไม  แกะสลักหิน  ภาพวาด  ปูนปน  หลอ

โลหะ หนังสือ  ศิลาจารึก  คัมภีรใบลาน  สมุดขอย ปบสา  ปบหลั่น  เงินเหรียญ วัตถุสมมติแทนเงินตรา  

ธนบัตร  เสื ้อผาเครื ่องแตงกาย  รูปเคารพในศาสนาและระบบความเชื ่อตางๆ  ธรรมาสน  อาสนะ  

ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  เครื่องยนตกลไกสวนประกอบ รถยนต รถถีบ รถลาก   เรือชนิดตาง  เกวียน  

ลอลาก  เลื ่อน ราชยาน  คานหาม  เสลี่ยง ครกตำขาว  โกรงบดยา  แทนบดยา  เครื่องชั่ง  ตวง  วัด  

เฟอรนิเจอร  ตู  โตะ  เตียง  เกาอ้ี  มุง  หมอน  ท่ีนอน  เสื่อ  สาด  วัสดุกอสราง เครื่องดนตรีกลองถายภาพ  

เครื่องพิมพดีด  วิทยุ  โทรทัศน  ขวดเหลา  ไหสาโท เครื่องมือและอุปกรณ  อาวุธยุทโปกรณในการทำ

สงคราม  ปนใหญ ปนสั้น  ปนยาว ลูกระเบิด  เครื่องกระสุน  หนาไม  หอก  ดาย โล  แหลน  หลาว  ฯลฯ  

รวมทั้งสิ่งของสำหรับเด็กเลน  และการกีฬาตางๆที่เคยมีอยูในชุมชนตางๆในอดีตทั้งที่มีอายุเกาแกมากและ

ที่มีมีอายุไมกี่ป  หรือไมกี่เดือนที่ผานมา  ซึ่งวัตถุโบราณในที่นี้หมายรวมถึง โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ตาม

มาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. โบราณสถาน ฯ พ.ศ. ๒๕๐๔  ที่ระบุวา โบราณวัตถุ หมายถึง  สังหาริมทรัพยที่เปน

ของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเปนสวนใดสวนหนึ่งของ

โบราณสถาน  ซากมนุษยหรือซากสัตว  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐาน

เกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลป  ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี  และ 

ศิลปวัตถุ  หมายถึง  สิ่งท่ีทำข้ึนดวยมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลปดวย   

  ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกลาว ลวนมีความสำคัญ จัดเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา และจัดเปนทุนทาง

สังคมเชิงวัฒนธรรมที่ใหทั้งคุณคาและมูลคาทางดานตางๆ เปนเรื่องราวที่บอกเลาอดีตที่สะทอนมาถึงภาพ

ความเปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสิ่งที่สามารถนำมาจัดการใหเกิดประโยชนตอการดำรงชีวิต

ของผูคนสมัยปจจุบันได 

 

 ความสำคัญและประโยชนของทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 ๑. เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  ยืนยันลำดับความเปนมาของชุมชน และสังคมระดับตางๆ 

 ๒. เปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณ (Identity) และเอกลักษณของชุมชน  ชาติพันธุ  และ

สังคมในระดับชาติ 



๔๘ 

 ๓. เปนวัตถุพยานแสดงศักยภาพของชุมชนในการดำรงวิถีช ีว ิตและการปรับตัวเขากับ

สิ่งแวดลอมและสังคมอ่ืนๆตามสถานการณและลำดับเวลาท่ีผานมา 

 ๔. เปนทุนของชุมชน (Community’s Capital) ที่สามารถนำไปจัดการใหเกิดประโยชนใน

กระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งทางดานการศึกษา  สังคม  วัฒนธรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การสาธารณสุข 

และกิจกรรมการทองเท่ียว 

 ๕. เปนปจจัยพื้นฐานของการศึกษาเรียนรูและการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปสูการ

สรางสรรคและการจัดประโยชนในสังคมรุนหลังได       

 

 ๒.๒.๑ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 

 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนนั้น จัดวาเปน กระบวนการหรือชุดของการกระทำ

การใดๆ ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับทรัพยากรวัฒนธรรมที ่มีอยู ตั ้งแตในอดีตของชุมชน ซึ ่งรวมเรียกวา มรดก 

(Heritage) ซึ่งอาจเปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร  เมืองและชุมชนโบราณ  แหลงเตาผลิต

เครื่องถวยชามสมัยโบราณ วัดวาอาราม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   รวมท้ังภูมิปญญา  ความรู  

ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติ ศาสนพิธี พิธีกรรมตามความเชื่อ เปนตน ที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรทางโบราณคดีตางๆ ที่มีอยูในชุมชน  หรือที่ชุมชนมีสวนเกี่ยวของ  ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อการ

บรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณคาระดับสูง หรือการพัฒนาทางจิตใจที่เปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา

ชุมชน  ซ่ึงการกระทำใดๆท่ีเรียกวาการจัดการนั้นประกอบดวยกิจกรรม ๗ เรื่องดวยกันคือ 

  

 ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสรางองคความรู (Resource Research)  เพื่อใหเกิดความรูท่ี

แทจริงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงกายภาพและคุณลักษณะทางนามธรรม  ประวัติศาสตร  

ประโยชนใชสอยในอดีต  ศักยภาพคุณคาและขอจำกัดของทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆตอชุมชนปจจุบัน

ในระดับตางๆ 

  

 ๒. การประเม ินค ุณค าและศ ักยภาพของทร ัพยากรทางโบราณคดี   (Resource 

Assessment and Evaluation)  จะชวยใหสามารถทราบขอมูลรวบยอดของทรัพยากรทางวัฒนธรรม

และโบราณคดีนั้นๆ วามีคุณคาทางดานใดบาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการตัดสินใจลงทุนลงแรง

ดำเนินการใดๆตอไปหรือไม  เพราะหากพิจารณาแลวพบวามีคุณคานอย หรือไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอ

การอนุรักษหรือพัฒนา  ก็อาจจะตัดสินใจไมดำเนินการใดๆตอไปก็ได  หรือพิจารณาแลวเห็นวาทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมและโบราณคดีนั้นๆ มีคุณคาและมีคุณสมบัติเหมาะสมอยางยิ่งตอการดำเนินการอนุรักษและ

ใชประโยชนในฐานะเปนแหลงเรียนรู  หรือแหลงทองเที่ยว  ก็จะสามารถตัดสินใจและวางแผนวาจะทำ

อยางไรตอไปจึงจะเกิดประโยชนอยางยั่งยืนตอชุมชนและสวนรวม 

  



๔๙ 

 ๓. การสงวนและการอนุรักษ (Preservation) หมายถึง การคงไวซึ่งสภาพทางกายภาพและ

คุณคาของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดี  เพื่อประโยชนในการศึกษา  การทัศนศึกษาหรือการ

ทองเที่ยวโดยใชเทคนิควิธีการตางๆตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอมของทรัพยากรวัฒนธรรมแต

ประเภทแตละแหง  เชน การเสริมสรางความแข็งแรงของสิ่งกอสรางหรือวัตถุ การบูรณะ การจำลอง การทำ

เทียม  การถอดพิมพ การสรางขึ้นใหม การจัดแสดงพิพิธภัณฑ  รวมไปถึงการสรางและการบังคับใช

กฎเกณฑขอปฏิบัติและขอหามตางๆเพื่อสนองตอความประสงคที่จะใหทรัพยากรวัฒนธรรมคงอยูใหนาน

ท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

  

 ๔. การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource Based 

Community Business) ซึ่งในปจจุบันเปนกิจกรรมที่ปฏิเสธไมไดวามีความจำเปนตองเขามาเกี่ยวของใน

กระบวนการจัดการ  เนื่องจากเราอยูในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี  ที่มีการคิดเรื่องลงทุน-ขาดทุน-

กำไร  อยูตลอดเวลา  แมวาในกรอบคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจะ

พยายามไมใหคิดเรื่องกำไร-ขาดทุนมากนัก  แตในการจัดการจะตองมีคาใชจายตลอดเวลา  ในระยะเริ่มตน

คงจะไมมีใครเสียสละลงทุนลงแรงในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยไมมีทุนท่ีเปนเงิน  หรือวัตถุสิ่งของ

ไดเปนเวลานานๆ  ดังนั้นกิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมีความสำคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ซึ่งจะ

สามารถสรางรายไดโดยการจัดพิมพหนังสือ  เอกสาร  ภาพโปสการด  จัดทำของที่ระลึก  ผลิตสินคา

เอกลักษณของแหลงโบราณคดีและชุมชนออกจำหนาย  การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการนำชม  การ

ใหบริการทองเที่ยว การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที ่เก็บคาธรรมเนียมจากผู เขารวม  และการขอรับการ

สนับสนุนจากองคกรการกุศล  ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรระหวางประเทศดาน

วัฒนธรรม เปนตน 

  

 ๕. การเผยแพรองคความรู   ขอมูล ประสบการณใหแกคนอื่นๆ ทั้งในและนอกชุมชน  ถือ

วาเปนกิจกรรมที่สำคัญในกระบวนการเรียนรูและใหการศึกษา อาจจะจัดใหมีสิ่งพิมพหรือสื่อตางๆออก

เผยแพร  โดยการจำหนายหรือใหเปลาซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคนที่จัดการ  ในการจำหนายสื่อ

สิ่งพิมพ  หรือขอมูลตางๆจะเชื่อมโยงกับการจัดการเชิงธุรกิจ 

  

 ๖. การบังคับใชกฎเกณฑ  ขอปฏิบัติ  ขอบัญญัติ (Enforcement)  ซึ่งอาจจะเปนขอตกลง

ของชุมชน  กลุม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องคกรประชาชน  หรือขอกฎหมายท่ีกำหนดโดยรัฐก็ได  แตการ

บังคับใชจะตองดำเนินไปในรูปแบบที่เอื้ออำนวยตอการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  และเปน

คุณตอท้ังชุมชนและตอทรัพยากรวัฒนธรรม 

   



๕๐ 

 ๗. การฟนฟู  ผลิตซ้ำ  และสรางใหม (resource rehabilitation / revitalization)  เปน

การสรางความหมาย คุณคา  และกำหนดบทบาทและหนาที่ใหมใหกับทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีอาจจะ

ไมไดทำหนาที ่ด ั ้งเดิมอยางที ่เคยเปน (De-Functioned resource)  และมีการนำเอาทรัพยากรทาง

โบราณคดีนั ้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใชประโยชนในบทบาทใหม (re-Functioning) เพื ่อใชในการ

แกปญหาของชุมชน  หรือสรางประโยชนใหมใหกับชุมชน  เชน การฟนฟูประเพณี  พิธีกรรมบางอยางท่ีเคย

ปฏิบัติกันในสถานที่โบราณบางแหงขึ้นมาเพื่อใชเปนวิธีการในการระดมพลังของชุมชนในการพัฒนาชุมชน  

หรือการนำเอาพระบรมสารีริกธาตุท่ีอัญเชิญจากกรุใตพระเจดียหรือสถูปโบราณท่ีพังทลายไปประดิษฐานใน

พระสถูป  พระเจดียที่สรางขึ้นใหมตามรูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรมดั้งเดิมที่พบ  นอกจากนี้ยังมี

การนำเอารูปแบบโบราณสถาน  สัญลักษณลวดลายที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของแหลงโบราณคดี

ตางๆไปดัดแปลงเปนตราสัญลักษณเพื่อการประชาสัมพันธ  ตราสัญลักษณประจำจังหวัด  เครื่องหมาย

การคา  และตราประจำองคกรตางๆ  เปนตน   

 นอกจากนี ้ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีนั ้น มีวิธีการสำคัญที ่ได

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนกรอบในการทำความเขาใจและอธิบายกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

เรียกวา  ๓ E-Model  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม (Actions) ท่ีสำคัญ ๓ สวนดวยกัน  คือ   

  

 ๑. กระบวนการเรียนรู และการใหการศึกษา (E๑-Education) เนนการเรียนรู จากการ

ปฏิบ ัต ิงานจริง (learning by doing)  และการจ ัดการศึกษาที ่ เน นการสื ่อสารสองทาง (two-way 

communication) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในหมูนักวิชาการ  นักจัดการ  เจาหนาที่ใน

หนวยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวของ  และประชาชนในชุมชนทองถิ่นเพื่อความเขาใจรวมกัน  หมายความวา

การใชกระบวนการเรียนรูรวมกันเปนวิธีการสรางความรูความเขาใจเรื่องคุณลักษณะทางวิชาการ 

 ๒. การสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรมในการจัดการ  (E๒-Engineering)  หมายถึง การ

ค ิดค นร ูปแบบว ิธ ีว ิทยา (methodology) และเทคน ิคว ิธ ีท ี ่ เหมาะสม (appropriate technique 

/technology)ในการจัดการดานวิชาการหรือการศึกษาวิจัย (research)  ดานการอนุรักษ (conservation) 

การสงวนรักษา (preservation) และรูปแบบการพัฒนา (development pattern) รวมไปถึงการสราง

เงื่อนไข (conditions)  กฎเกณฑหรือขอบัญญัติ (rules)  และกฎหมาย (acts)  เพื่อใชในการการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนอยางยั ่งยืนแกชุมชนทั้งในระดับทองถิ ่น  ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

 ๓. การบังคับใชกฎระเบียบ (E๓-Enforcement) หมายถึงการนำเอาเงื ่อนไข  กฎเกณฑ  

ขอบัญญัติ และกฎหมายที่ชุมชนและสังคมกำหนดขึ้นรวมกันมาบังคับใชเพื่อคุมครอง  ปองกัน  และ

เอื้ออำนวยใหกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเปนไปอยางราบรื่นไมสะดุดหยุดลงกลางคัน หรือไม

ถูกละเมิดใหเสื่อมคาหรือเสื่อมสภาพไปดวยเหตุอันไมสมควร 



๕๑ 

 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายใตกรอบปฏิบัติการ ๓ E-model ดังกลาวขางตนอาศัย

หลักการและวิธีการของการพัฒนาชุมชนที ่เนนเปาหมายของการจัดการเพื ่อใหผู คนที ่เกี ่ยวของใน

กระบวนการจัดการไดพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง  พึ่งตนเองได  คิดหาหนทางแกปญหาไดดวย

ตนเอง  มีความสุขกับการจัดการทรัพยากรนั้น  และสามารถเผชิญกับปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไดอยางรูเทาทัน  

ไมตกเปนเหยื่อของกระแสหรือสถานการณท่ีผูอ่ืนสรางข้ึนเพ่ือผลประโยชนสวนตน    

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคการเมืองแลว ก็พบวา ใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ไดกำหนดแนวปฏิบัติที่เอื้อใหชุมชนทองถิ่นมีสิทธิ์และ

อำนาจในการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่นของตนเองได ดังที่ปรากฏใน

มาตรา ๔๖ ท่ีระบุวา  “บุคคล ซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิ์อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  

ภูมิปญญา  ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ ่นและของชาติ  และมีสวนรวมในการจัดการ  การ

บำรุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ”   

 นอกจากนี้ ในแนวนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผนดินออกไปสูองคกร

บริหารสวนทองถิ่นระดับตางๆ ยังเปดโอกาสใหประชาชนและเจาหนาที่ในทองถิ่นมีบทบาทและมีสวนรวม

ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากขึ้นเปนลำดับ  ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    หมวด ๒  มาตรา ๑๖   ที่กำหนดให

เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

เพ่ือประโยชนของประชาชนใหทองถ่ินของตนเอง  (๑๑)  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของทองถิ่น  มาตรา ๑๗  กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจและ

หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (๒๐) การจัดใหมี

พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ และใน มาตรา ๒๑ กำหนดวา บรรดาอำนาจและหนาที่ที ่อยู ในความ

รับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอำนาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการแทน

ได    

 ในปจจุบันไดมีกลุมประชาชน ชุมชน  องคกรเอกชน องคกรชุมชนและเครือขายชุมชนใน

ทองถิ่นตางๆ เริ่มตระหนักถึงปญหาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีถูกทำลาย และเห็นวามีปญหา

การจัดการที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้นมากมาย จึงเขามามีบทบาทในการจัดการในรูปแบบและดวยวิธีการตางๆ

มากขึ้น  แตอาจจะยังไมประสบผลสำเร็จมากนัก  ทั้งนี ้ อาจจะเนื่องมาจากการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมและโบราณคดีเปนงานที่ดำเนินการโดยภาครัฐ (ฝายเดียว) มาเปนเวลานานมาก  อีกทั้งยังคงมี

กฎหมายสงวนอำนาจในการบริหารและจัดการไวท่ีศูนยการบริหารราชการสวนกลาง เทานั้น   

 นอกจากนี้ องคกรบริหารสวนทองถิ่น รวมไปถึงประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนผูที่จะมีบทบาท

และหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีในองคกรตางๆ ยัง



๕๒ 

ขาดความม่ันใจ  ขาดขอมูล  ขาดความรู  ขาดความเขาใจ  ขาดทักษะ  และอาจจะยังมองไมเห็นประโยชน

ท่ีแทจริงในการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและโบราณคดีดังกลาวดวยตนเอง   

 

๒.๓ แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

 ๒.๓.๑ ความหมายการมีสวนรวมของชุมชน 

 คำวา “การมีสวนรวม” ไดมีผูใหความหมายที่หลากหลาย และมีความแตกตางกันไปตามความ

เขาใจและประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งอาจจะมองทั้งในแงของแนวคิด หลักการ กระบวนการ และ

วิธีการปฏิบัติ  
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๒๘ กลาววา “การมีสวนรวม” หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในทุกข้ันตอน การพัฒนาท้ังในการแกไขปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม 

รวมกำหนดนโยบาย รวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ 

รวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือขายทุก

รูปแบบในพ้ืนท่ี 

        ณรงค ณ เชียงใหม กลาววา 28

๒๙การมีสวนรวม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับ 

ออกฟอรด ไดใหคำนิยามไววา “เปนการมีสวน (รวมกับคนอ่ืน) ในการกระทำบางอยางหรือบางเรื่อง” คำวา 

การมีสวนรวม โดยมากมักจะใชในความหมายตรงขามกับคำวา “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น คำวาการมี

สวนรวมตามความหมายขางตน จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นท่ี

บุคคลนั้นสนใจ ไมวาเขาจะไดปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจอยางจริงจังหรือไมก็ตาม และไมจำเปนท่ี

บุคคลนั้นจะตองเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได แตการมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ 

หวงใย ก็เพียงพอแลวที่จะเรียกวาเปนการมีสวนรวมได และยังไดใหคำจำกัดความของการมีสวนรวมของ

ประชาชนวา “การมีสวนรวมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุมประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของ

ชุมชนที่กระทำการออกมาในลักษณะของการทำงานรวมกัน ที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม ความ

สนใจรวม มีความตองการที ่จะบรรลุถึงเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือ             

การดำเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอำนาจ มติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรือ     

การดำเนินการเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคม   

ในกลุมชุมชน 

 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดใหนิยามคำวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ไว 

เชน เจมส แอล เครยัน ไดกำหนดความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา เปนกระบวนการท่ี

 
๒๘ ถวิลวดี บุรีกุล. การมีสวนรวม : แนวคิด ทฤษฎีและกะบวนการ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา, 

๒๕๕๙, หนา ๖๗. 
๒๙ ณรงค ณ เชียงใหม.  การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน. วารสารรูสมิแล, ๒๕๕๙, หนา 

๔๑. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1


๕๓ 

รวบรวมเอาความหวงกังวล ความตองการและคานิยมตาง ๆ ของสาธารณชนไวอยูในกระบวนการตัดสินใจ

ของรัฐและเอกชน เปนการสื่อสารสองทาง และเปนการมีปฏิสัมพันธที่มีเปาหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกวา

และท่ีไดรับการสนับสนุนจากสาธารณชน 
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๓๐ ใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง 

การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 

รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ

ประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคำแนะนำปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจน

การควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
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๓๑ ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวในรายงาน

การศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ วาหมายถึง การเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูลขาวสาร การใหความ

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ท้ังในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทำแผนงาน โครงการหรือ

กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ

จัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย

แผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

 สำหร ับการม ีส วนร วมในความหมายท ี ่ เป นน ัยทางการเม ือง สายท ิพย   ส ุคต ิพ ันธ   

กลาววาเปนการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนา จากการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมี

บทบาทหลกั การมีสวนรวมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอำนาจ (Empowerment) ในการกำหนดการ

พัฒนาใหแกประชาชน อยางนอยที่สุดประชาชนตองมีสวนรวมในการริเริ ่มวางแผน และดำเนินการใน

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสภาพความเปนอยู การพัฒนา และการกำหนดอนาคตของเขา 

 นอกจากนี้ การมีสวนรวมอาจเริ ่มตนจากการพัฒนามาจากขางลาง แทนวิธีการพัฒนาจาก

นโยบายเบื้องบน จุดเริ่มตน คือ การกระจายอำนาจของการวางแผนจากสวนกลางไปเปนการวางแผนสวน

ภูมิภาค  

 เม่ือพิจารณาในสวนของเนื้อหาของการมีสวนรวม จะเห็นไดวา การมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาควรมีเนื้อหาดังนี้ คือ 

 

 
๓๐ พีระ พรนวม. ศรัทธาตอหลักการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

การประถมศึกษา อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการ

ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๙, หนา ๓๒ – ๓๓. 
๓๑ ประพันธ สรอยเพ็ชร. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนยโรงเรียนตำบลแชชาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติ

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๙, หนา ๖๖. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1


๕๔ 

๑. การเนนคุณคาของการวางแผนระดับทองถ่ิน 

๒. การใชเทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีจะหามาไดในทองถ่ิน 

๓. การฝกอบรม ท่ีเนนใหประชาชนสามารถดำเนินการพัฒนาดวยตนเองได 

๔. การแกไขปญหาความตองการพ้ืนฐานโดยสมาชิกของชุมชน 

๕. การชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามแบบประเพณีดั้งเดิม 

๖. การใชวัฒนธรรมและการสื่อสารท่ีสอดคลองกับการพัฒนา 

  

 จากความหมายของการมีสวนรวมดังกลาวขางตน สรุปไดวา การมีสวนรวมมีความหมายใน ๒ 

ลักษณะ คือ 

  

 ๑. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การ

ตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมท้ัง

การรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาว จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของชุมชน 

  

 ๒. การมีสวนรวมในนัยทางการเมือง ซ่ึงแบงออกเปนอีก ๒ ประเภท คือ ๑)การสงเสริมสิทธิและ

พลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษา

ผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการ 

และโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และไดรับผลประโยชนจาก

การพัฒนา และ ๒)การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก 

โดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เพื่อใหภูมิภาคมีลักษณะเปน

เอกเทศ ใหมีอำนาจทางการเมือง การบริหาร มีอำนาจตอรองในการจัดสรรทรัพยากรอยูในมาตรฐาน

เดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได หรืออาจกลาวไดวาเปนการคืนอำนาจ (Empowerment)ใน

การพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกำหนดอนาคตของตนเอง ท้ังนี้ ตองคำนึงถึงการพัฒนาท่ีเทา

เทียมกันของชายและหญิง (Gender) ในการดำเนินงานพัฒนาดวย 

  

 ๒.๓.๒ กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน 

 กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวมมีนักวิชาการไดกลาวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการมี

สวนรวมไวดังนี้ 



๕๕ 
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๓๒ ไดนำแนวคิดของไพรัตน เตชะรินทร มาสรุปถึงการมีสวนรวมวา บุคคล กลุม

คน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครตางๆ ควรมีสวนรวมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

นโยบายการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

  ๑) รวมทำการศึกษาคนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน

ความตองการของชุมชน 

  ๒) รวมคิด และสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชนหรือ

เพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

  ๓) รวมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดปญหาและแกไข

ปญหาและสนองความตองการของชุมชน 

  ๔) รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรท่ีมีจำกัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

  ๕) รวมจัด หรือปรับปรงุระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๖) รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ

หนวยงาน 

  ๗) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

  ๘) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดทำไวท้ัง

เอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 

 อคิน รพีพัฒน (๒๕๔๗) ไดเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ 

  

 ข้ันท่ี ๑ การมีสวนรวมในการกำหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข 

           ข้ันท่ี ๒ การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา 

 ข้ันท่ี ๓ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 

 ข้ันท่ี ๔ การมีสวนรวมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา 

     

 Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. f ๓๓  กลาววากระบวนการมีสวนรวมนั้นประกอบดวย 

 ๑) การวางแผน ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจในการกำหนดเปาหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีตอง

ใช ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

     ๒) การดำเนินงาน 

 
๓๒ อคิน รพีพัฒน.  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสขุ

, ๒๕๕๙, หนา ๑๗. 
๓๓ Cohen, J.M. , & Uphooff, N.T.  Rural development participation : Concept and measures 

for project design implementation and evolution rural development committee center for 

international studies. New York : Longman, 2015, P.56. 



๕๖ 

 ๓) การใชบริการจากโครงการ 

 ๔) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

 ไดจำแนกชนิดของการมีสวนรวมเอาไว ๔ ประเภท ไดแก 

 ๑) การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการ

ตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่จะตองกระทำคือ การกำหนดความตองการและการจัดลำดับความสำคัญ 

ตอจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการอยางตอเนื่องที่ตอง

ดำเนินไปเรื่อย ๆ ตั้งแตการตัดสินใจชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดำเนินการวางแผน และการตัดสินใจชวง

การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

 ๒) การมีส วนรวมของชุมชนในการดำเนินโครงการ (Implementation) ในสวนที ่ เปน

องคประกอบของการดำเนินโครงการนั้น จะไดมาจากคำถามที่วา ใครจะทำประโยชนใหแกโครงการไดบาง 

และจำทำประโยชนดวยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหารงานและงบประมาณ และการขอ

ความชวยเหลือ 

 ๓) การมีสวนรวมของชุมชนในการรับผลประโยชน อันเกิดจากโครงการนั้นๆ (Benefits) ใน

สวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น นอกจากความสำคัญของผลประโยชนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยัง

ตองพิจารณาการกระจายผลประโยชนทางบวก และผลที่เกิดขึ้นทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ ซึ่งเปน

ประโยชนและเปนโทษตอบุคคลในสังคมดวย 

 ๔) การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีสวนรวมในการ

ประเมินผลนั้น สิ่งที่สำคัญที่ตองสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความ

คาดหวัง (Expectations) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 

 ณรงค ณ เชียงใหม33๓๔ กลาววา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มีดังตอไปนี้ 

 ๑. การกำหนดประเด็นปญหาโดยการมีสวนรวมของชุมชน คือ การเปดโอกาสให ประชาชนขบ

คิดปญหา ไมเพียงแตจากแงมุมผลประโยชนของตนเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนของคนอ่ืนดวย ซ่ึงเทากับ

เปนการกระตุ นใหประชาชนเกิดสำนึกในชะตากรรมรวม และเปนขั ้นแรกของการกระตุ นสำนึกของ

ประชาชน และรวมแกไขปญหาท่ีกำลังเกิดข้ึนกับชุมชนของตน 

 ๒. การสรางทางเลือกใหกับชุมชนโดยผานกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห เปน

กระบวนการตัดสินใจที่เชื่อมโยงใกลชิดกับการปฏิบัติ แมการสนทนาจะยังไมตกลงเห็นพองตองกัน แตเปน

การสรางแนวกวาง ๆ และเผยใหเห็นเปาหมายที่เกี่ยวของสัมพันธกันของผูเขารวม นอกจากนี้ ยังเปนการ

สรางสำนึกความเปนไปไดของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเปนตัวชวยเสริมสรางพลังรวมหมูในการดำเนิน

กิจกรรมตามท่ีตัดสินใจ  

 
๓๔ ณรงค ณ เชียงใหม.  การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารรูสมิแล, ๒๕๕๙, 

หนา ๖๗ – ๖๘. 



๕๗ 

 ๓. การดำเนินกิจกรรมสาธารณะ เปนกิจกรรมระดมพลังรวมหมู ของประชาชน มีความ

หลากหลาย และเก่ียวของกับประชาชนจำนวนมาก เกิดจากกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห นำมา

ซึ่งการกำหนดแนวทางทั่วไปของการดำเนินกิจกรรมเผยใหเห็นผลประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกันของผูเขารวม 

และเปาหมายที่อาจรวมกันได กิจกรรมสาธารณะเกิดจากเปาหมายรวมกันของผูคน จึงกอใหเกิดการรวม

พลังเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกันและกัน 

 ๔. การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ คือ การเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการ

ประเม ินผลก ิจกรรมท ี ่ ดำ เน ินการในช ุมชน โดยให ชาวบ  านต ัดส ินว  าความพยายาม และ 

กิจกรรมที่ดำเนินการใดมีประโยชนและมีคุณคาอยางแทจริงตอชุมชนพวกเขา เปนการเปดโอกาสให

ประชาชนประเมิน และปรับเปลี่ยนกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตามท่ี

กลาวมาขางตน ประชาชนอาจไมไดเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพราะมีขอจำกัดหลายประการ ดังนั้น 

การตัดสินใจ (Decision making) จึงเปนสวนสำคัญที่นักพัฒนาจะตองเปดโอกาสใหประชาชนไดกระทำ

การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา จึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมท่ีแทจริง เพราะประชาชนเปนฝาย

กำหนดความตองการ ในการแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง 

 โดยสรุป จะพบวา กระบวนการมีสวนรวม มีกระบวนการท่ีสำคัญ ดังตอไปนี้ 

 ๑. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรูสภาพของ

ชุมชน การดำเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนในการทำงาน และรวมกันคนหา

ปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญของปญหา 

 ๒. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อการ

กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดำเนินงาน และทรัพยากรท่ีจะตองใช 

 ๓.  การม ีส  วนร  วมในการดำเน ินการพ ัฒนา โดยการสน ับสน ุนด  านว ัสด ุอ ุปกรณ   

แรงงาน เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดำเนินการขอความ

ชวยเหลือจากภายนอก 

 ๔. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนำเอากิจกรรมมาใชใหเกิด

ประโยชน ท้ังดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล และสังคม 

 ๕. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพ่ือท่ีจะแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ไดทันที  

 สรุป แนวคิดการมีสวนรวมของประชานในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรชุมชนดังกลาว 

มีความสำคัญตอการที่ชุมชนจะนำกระบวนการมีสวนรวมนั้นไปประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรในดาน

ตางๆ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางดานวัฒนธรรมที่จำเปนตองอาศัยความรักและความเอาใจใสตอ

มรดกทางวัฒนธรรมเหลานั้น เพราะถาหากขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการที่เหมาะสมแลว 



๕๘ 

มรดกทางวัฒนธรรมยอมเกิดความเสียหาย และอาจถูกนำไปใชในทางที่ผิด ดั้งนั ้น การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการทรัพยากรจึงเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีจะนำไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

 โดยสรุป คือ การมีสวนรวมของชุมชน   เกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่ง   เพื่อใหเกิดผล  ตอความตองการของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม  ทั้งนี้  ในการที่จะให

ชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงนั้น  การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตองคำนึงถึง  วิถีการดำเนินชีวิต 

คานิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม เพราะกลุมคนในชุมชน       

มีความแตกตางกันใน  ลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรับขอมูลขาวสารทั้งนี้        

การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยสรุปมีข้ันตอมท้ังสิ้น ๕ ข้ันตอนคือ  ๑)  การวิเคราะห - สังเคราะหปญหา

ของชุมชน  ๒) การวางแผนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต  ๓)  การกำหนดกิจกรรม   ๔) การดำเนิน

กิจกรรม   และ ๕)  การประเมินผลกิจกรรม   ซ่ึงเปนข้ันตอนของการเขามามีสวนรวมท่ีใหความสำคัญโดย

ใชชุมชนเปนศูนยกลาง โดยมีหนวยงานภาครัฐคอยชวยเหลือ ใหคำแนะนำหรืออำนวยความสะดวกเทานั้น 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 

 คำวา ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถิ่น ซ่ึง

ไดมาจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมท้ังความรูท่ีสั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอด

จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปน

ความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  

 ภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานใน

วิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวนๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทำมาหากิน 

การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรูเปนคุณธรรม เม่ือผูคนใชความรูนั้น

เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  

 ความสัมพันธที่ดีเปนความสัมพันธที ่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไมทำรายทำลายกัน    

ทำใหทุกฝายทุกสวนอยูรวมกันไดอยางสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑของการอยูรวมกัน มีคนเฒาคนแก

เปนผูนำ คอยใหคำแนะนำตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบานเคารพธรรมชาติรอบตัว 

ดิน น้ำ ปา เขา ขาว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบานเคารพผูหลักผูใหญ พอแม ปูยาตายาย ทั้งที่มี

ชีวิตอยูและลวงลับไปแลว 

 ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ ภูมิปญญาประเภทองค

ความรูของกลุมบุคคลทองถิ่น เชน การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร การผลิต

ผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใช และการผลิตผลิตภัณฑจากไม หิน โลหะ แกว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง เปน

ตน สวนภูมิปญญาอีกประเภท คือ ภูมิปญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน เชน เรื่องเลาพ้ืนบาน กวี

นิพนธพ้ืนบาน ปริศนา  พ้ืนบาน เพลงพ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนบาน การฟอนรำพ้ืนบาน ละครพ้ืนบาน จิตรกรรม

พ้ืนบาน ประติมากรรมพ้ืนบาน หัตถกรรมพ้ืนบาน เครื่องแตงกายพ้ืนบาน และสิ่งทอพ้ืนบาน เปนตน     



๕๙ 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน ไดกลาวถึงลักษณะสำคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  ดังนี้ 

 ๑. ภูมิปญญา เปนความรู เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหนวยสังคมใดๆ ที่จะไดกลาว  เม่ือ

เปนความรู  ภูมิปญญาก็มีลักษณะเปนขอมูลเปนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื ่องนั้นๆ เชน ความรูเกี ่ยวกับ

ครอบครัว  ความรูเก่ียวกับมนุษย  เก่ียวกับผูหญิง  ประเภทครอบครัว ฯลฯ ของสังคมนั้น 

 ๒. ภูมิปญญา  เปนความเชื่อ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหนวยสังคมใดๆ ที่จะไดกลาว  

นั่นคือสังคมนั้นมีความเชื่อ  อาจยังไมมีขอพิสูจนยืนยันวาถูกตอง  หากมีการพิสูจนความเชื่อนั้นแลว  ความ

เชื่อก็จะกลายเปนความรูในขอ ๑ ขางตน  บางอยางอาจพิสูจนไมได  เชน  เรื่องนรก  สวรรค  ตายแลวไป

ไหน  ผีมีจริงหรือไม   ก็จะเปนเพียงความเชื่อเชนนั้นตอไป 

 ๓. ภูมิปญญา  คือ  ความสามารถ หรือแนวทางในการแกไขปญหา  หรือปองกันปญหา

เก่ียวกับหนวยสังคมใดๆ ท่ีจะกลาวตัวอยางครอบครัว  เชน  ความสามารถในการปองกันไมใหเกิดปญหาข้ึน

ในครอบครัว  ความสามารถในการดำรงความสมัพันธอันดีในครอบครัว ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

และครอบครัว เปนตน 

 ภูมิปญญาชาวบานเปนความรูเรื่องการทำมาหากิน เชน การจับปลา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว 

การทอผา ทอเสื่อ การสานตะกราและเครื ่องใชดวยไมไผ ดวยหวาย การทำเครื่องป นดินเผา การทำ

เครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีศิลปะดนตรี การฟอนรำ และการละเลนตางๆ วรรณกรรม การ

รักษาโรคดวยวิธีตางๆ เชน การใชยาสมุนไพร การนวด เปนตน ภูมิปญญาเหลานี้เปนความรู ความสามารถ

ที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค และถายทอดมาใหชนรุนหลัง ซึ่งมีวิธีการหลายหลายที่ทำใหความรูเหลานี้เกิด

ประโยชนแกสังคมปจจบุันดวย คือ  

 การอนุรักษ คือ การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว เชน การรักษาประเพณีทำบุญตักบาตร ประเพณี

รดน้ำดำหัว เปนตน 

 การฟนฟู คือ การรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกำลังจะเลิก ใหกลับมาเปนประโยชน 

เชน การรื้อฟนดนตรีไทย  

 การประยุกต คือ การปรับ หรือการผสมผสานความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกัน ใหเหมาะสม

กับสมัยใหม เชน การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม การทำพิธีบวชตนไม 

เพ่ือใหคนรวมมือกันในการอนุรักษดิน น้ำ และปาไม เปนตน 

 

 องคประกอบภูมิปญญา 

 เอกวิทย ณ ถลาง และคณะ ไดกลาววาถึงการจัดการความรูและภูมิปญญาวาจำเปนตอง

พิจารณาองคประกอบของภูมิปญญาใน ๓ สวน ท่ีสำคัญคือ 

  ๑. ความรู 

  ๒. กระบวนการไดมาซ่ึงความรูนั้น 
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  ๓. เปาหมายหรือทิศทางการพัฒนาของการนำความรู ไปใชหรือมองอีกแงหนึ ่งคือ  

ผลกระทบจากความรูและกระบวนการนั้นๆ ซึ่งถือเปนประเด็นสำคัญ เพราะสะทอนถึงวิธีคิดที่กำหนด

วิธีการจัดการในเรื่องตางๆ      

 สายันต ไพรชาญจิตร และคณะ ไดกลาวถึงภูมิปญญาในฐานะที่เปนทั้งความรู และทรัพยากร

วัฒนธรรมวา โดยท่ัวไปมี ๒ ประเภทและมีแหลงท่ีอยู ๒ ลักษณะ  ไดแก 

 ๑. ความรูฝงลึก(tacit knowledge) หรือความรูในคน  ความรูติดตัวคน  เปนความรูชนิดท่ีเกิด

จากการเรียนรูสะสมผานประสบการณลองผิดลองถูกของแตละคน  หรือเกิดจากการคนควาทดลองดวย

ตนเองจนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งสามารถนำมาปฏิบัติ  หรือแสดงออกเชิงพฤติกรรมจนชำนิชำนาญเปน

ทักษะในการกระทำใหเปนประโยชนตอการดำรงอยูอยางปกติของตนเอง  กลุม  ชุมชน  และสังคมท่ีตนเอง

สังกัดอยูได  ความรูชนิดนี้มีอยูในตัวคนที่ยังมีชีวิตอยู  เปนความรูที่ผนึกแนนอยูในสมองของคนที่เปน

เจาของนั้น  ซ่ึงอาจเรียกวาเปน ความรูคูชีพ 

 ๒. ความรูนอกตัวคน ความรูในตำรา  ความรูติดของ (explicit knowledge) เปนความรูชนิดท่ี

ฝงหรือแฝงอยูกับวัตถุสิ่งของ  สิ่งกอสราง  วัสดุอุปกรณหรือทรัพยากรวัฒนธรรมชนิดท่ีจับตองได (tangible 

cultural resource) ที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้นมาใชประโยชนตามความรูความสามารถในแตละภูมิเวศ แต

ละยุคสมัยหรือแตละชวงเวลาในอดีตท่ีอาจจะตองมีวิธีการจัดการขุด-คน-สกัด สังเคราะหเอาความรูออกมา

และแปรรูปความรูใหสามารถนำไปใชในงานไดอีกทอดหนึ่ง  เนื่องจากเปนความรูเกาที่ผูคนปจจุบันอาจไม

เขาใจ  หลงลืม  ขาดทักษะความชำนาญในการใชสอย  หรืออีกในลักษณะหนึ่งก็เปนความรูที่ไดรับการ

บันทึกถายทอดออกมาในรูปของสื่อบันทึกความรูรูปแบบตาง ๆ ทั้งหนังสือ  ตำรา  เทป  บนทึกเสียง  คำ

สอน  ปายนิเทศ  นิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งความรูสำเร็จรูปบางเรื่องสามารถนำมาใชไดเลย  แตบางเรื ่องก็

จำเปนตองศึกษา  แปลความ  และทำความเขาใจกันใหมจึงจะนำไปใชประโยชนได 

 ยศ  สันตสมบัติ ไดกลาวถึงลักษณะของภูมิปญญาทองถ่ินกับ  ความรูทางดานวิทยาศาสตรวามี

ลักษณะท่ีใกลเคียงกันในประเด็นท่ีเปนความรูท่ีเกิดจากการศึกษาเชิงประจักษ  ผานการพิสูจนทดลอง  ผาน

กระบวนการคัดสรร  ปรับปรุง  และพัฒนาอยางเปนระบบ  แตก็อาจจะมีขอผิดแผกไปจากวิทยาศาสตรใน 

๒ ประเด็นดวยกัน  คือ 

 ประการแรก  ภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะจำเพาะเจาะจงทองถิ่น พื้นที่ หรือระบบนิเวศชุดใด

ชุดหนึ่ง  เปนความรูที ่เกิดจากปฏิสัมพันธและการพึ่งพาอาศัยกันระหวางมนุษย  สัตว  พืช  พลังตาม

ธรรมชาติ  ดวงวิญญาณ  ที ่ดิน  แหลงน้ำ  และลักษณะภูมิประเทศในอาณาบริเวณแหงใดแหงหนึ่ง

โดยเฉพาะ  ภูมิปญญาทองถิ่นจึงกอรางสรางตัวขึ้นจากความเขาใจอยางชัดแจงในสัมพันธภาพของสรรพสิ่ง

และสรรพชีวิตตางๆ ท่ีกอเกิด  ดำรงอยู  และแตกดับไปภายในระบบนิเวศชุดนั้น  ซ่ึงความเขาใจอยางลึกซ้ึง

นำไปสูความสามารถในการบริหารจัดการ  ปรับแตง  ใชประโยชนและพัฒนาทรัพยากรในระบบนิเวศชุดนั้น

อยางยั่งยืน  ในขณะที่ความรูทางวิทยาศาสตรซึ ่งมีลักษณะเปนสากลทั่วไปมากกวา  อาจจะไมสามารถ

นำมาใชเพ่ือพัฒนาและจัดการทรัพยากรภายในระบบนิเวศทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งไดเสมอไป 
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 ประการที่สอง  ภูมิปญญาทองถิ่นมีลักษณะจำเพาะที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงอยางแนบแนนกับมิติ

ทางสังคมและสิทธิมนุษยชน  หมายความวา  ระบบนิเวศวัฒนธรรมทุกชุดประกอบกันขึ้นบนเครือขายของ

ความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมคน  ครอบครัว  เครือญาติและชุมชน  กับสิ่งมีชีวิตกลุมอ่ืน ๆ ท่ีดำรงอยู

รวมกันภายในระบบนิเวศธรรมชาติชุดนั้น ๆ  ซึ่งเรื่องราวความสัมพันธดังกลาวมักปรากฏอยูในทรัพยากร

วัฒนธรรมประเภท  ตำนาน  นิทานพื้นบาน  เทพนิยาย  เรื่องเลา  แสดงออกในรูปความเชื่อ  พิธีกรรม  

จารีต  ประเพณี  วิถีปฏิบัติ  การแสดงและศิลปะแขนงตาง ๆ ซ่ึงเรื่องราวท่ีปรากฏนั้นอาจพิสูจนไมไดหรือดู

ไมนาเชื่อถือในฐานคิดและมุมมองทางวิทยาศาสตร 

 โครงสรางของระบบนิเวศในภูมิปญญาทองถ่ินเกิดจากการจัดระเบียบโดยผานการเจรจาตอรอง

และการพ่ึงพิงอิงกันระหวางผี (เทวดา, คนตาย) มนุษย (คนเปน) สัตว  พืช  ดิน  น้ำ  ภูเขา  และพลัง

ธรรมชาติอื ่น ๆ ที ่เชื ่อมโยงกันผานความสัมพันธเชิงเครือญาติ  การพึ ่งพา  และการตอรอง  ซึ ่งเปน

กระบวนการใหที่ความสำคัญตอความสัมพันธทางสังคมระหวางมนุษยกับธรรมชาติ (พืช สัตว ที่ดิน แหลง

น้ำ อากาศ) และระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน  ซ่ึงก็คือระบบท่ีเรียกวา “วัฒนธรรม” นั่นเอง 

 ลักษณะการเรียนรูของชุมชนท่ีกอใหเกิดภูมิปญญา 

 เอกวิทย  ณ ถลาง ไดกลาวถึง ลักษณะการเรียนรูของชาวบานที่กอใหเกิดภูมิปญญาวามี

ลักษณะท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 ๑.การเรียนรูดวยการลองผิดลองถูก  ในบรรพกาลมนุษยเรียนรูที ่จะดำรงชีวิตและรักษา

เผาพันธุของตนใหอยูรอดดวยการลองผิดลองถูกในการหาอาหาร  ตอสูกับภัยธรรมชาต ิ  การรักษาพยาบาล  

การตอสูแยงชิงสิ ่งของ  ที่อยู  ระหวางมนุษยดวยกัน  และการเผชิญโชคดวยความเสี่ยงตาง ๆ  ซึ่งจาก

ประสบการณลองผิดลองถูก  มนุษยก็สามารถสะสมความรูความเขาใจของตนไว  แลวถายทอดสงตอให

ลูกหลานเผาพันธุของตน  นาน ๆ เขา สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติ  หรือสิ่งที่หามปฏิบัติก็กลายเปนจารีต  ธรรม

เนียม  หรือขอหามในวัฒนธรรมของมนุษยกลุมนั้น ๆ เมื่อกาลเวลาลวงไปมนุษยอาจจะลืมเหตุผลที่มาของ

ธรรมเนียมปฏิบัติไปแลว  รูแตวาในสังคมของตนตองประพฤติปฏิบัติเชนนั้น ๆ จึงจะอยูรอดปลอดภัย หรือ

แกไข/ปองกันปญหาได   

 ๒. การเรียนรูดวยการลงมือกระทำจริง  ในสถานการณ-สิ่งแวดลอมที่มีอยูจริง  เชน  การ

เดินทาง  เพาะปลูก  สรางบาน  ตอสูกับภัยอันตราย  ดังเห็นไดจากชาวภาคเหนือเรียนรูจากการรวมกัน

จัดระบบเหมืองฝายเพื ่อการกสิกรรมใหพื ้นที ่ล ุ มน้ำระหวางเขา  แลวคอย ๆ พัฒนาขึ ้นเปนระบบ

ความสัมพันธในการแบงปนน้ำระหวางคนท่ีตั ้งถิ ่นฐานอยู ในลุ มน้ำเดียวกัน  การเรียนรู และสะสม

ประสบการณตาง ๆ ในสถานการณจริง  ปฏิบัติจริง แลวสงตอไปยังรุนลูกหลานแบบคอยเปนคอยไป 

 ๓. การถายทอดความรู  การเรียนรูจากการทำจริงปฏิบัติจริงไดพัฒนาตอมาจนเปนการสงตอ 

(transmission) แกคนรุนหลัง  ซึ่งโดยทั่วไปการถายทอดภูมิปญญาของชาวบานมักใชวิธีการสาธิต  และ

การสอนดวยวาจา  ในกรณีที่เปนศิลปะวิทยาการระดับสูงที่มีความซับซอนหรือลึกซึ้งจึงใชวิธีลายลักษณ

อักษร  เชน  ตำรายา  ตำราปลูกบาน  ตำราโหราศาสตร  ฯลฯ  หรือไมก็ผูกเปนวรรณกรรม  คำสอน  
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ภาษิต  ตำนาน  นิทาน ฯลฯ  ตามแตสะดวกและเห็นวาสอดคลองกับพ้ืนฐานของชาวบาน  ซ่ึงการถายทอด

ดวยวิธีการดังกลาวไมมีอะไรตายตัว  สามารถปรับเปลี่ยนไปตามเหตุ-ปจจัยที่อยูในการรับรูของผูคนผูเปน

เจาของวัฒนธรรม  และในบางกรณีความรูท่ีสั่งสมมาอาจจะถดถอยหรือสูญหายไปก็ได 

 ๔. การเรียนรูโดยพิธีกรรม  ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์  มีอำนาจโนมนาวใหคนท่ี

มีสวนรวมรับเอาคุณคาและแบบอยางพฤติกรรมท่ีตองการเนนเขาไวในตัว  แนวปฏิบัติท่ีคาดหวังโดยไมตอง

ใชการจำแนกแจกแจงเหตุผล  แตใชศรัทธา  ความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมในการสรางกระแส

ความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค  ถึงแมจะมีภูมิปญญา  ความรอบรูอยูเบื้องหลังพิธีกรรม  แตก็ไมมี

การเนนย้ำภูมิปญญาเหลานั้น  แตจะเนนผลท่ีเกิดตอสำนึกของผูมีสวนรวมเปนสำคัญ  ดวยเหตุดังนี้  พิธีสืบ

ชะตาแมน้ำ  สืบชะตาเมือง  บวชตนไม  บวชปา  พิธีอุปสมบท  พิธีบังสุกุล  พิธีสูขวัญในโอกาสตางๆ ฯลฯ  

จึงเกิดผลทางใจแกผูเขารวมพิธี  และมีผลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติ  ตลอดจนควบคุมพฤติกรรม

ของคนในสังคมเปนอันมาก  รวมทั้งตอกย้ำความสำคัญของคุณคาทางสังคมอยางมีพลังดวย  พิธีกรรมจึง

ไมใชเรื่องเหลวไหลหรืองมงาย  แตเปนกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผลในการปลูกฝง  บมเพาะความเชื่อ-

คุณคา  และแนวทางความประพฤติที่พึงประสงคออกมา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมประเพณี  หรือแมแต

ในสังคมสมัยใหมที่นับถือความเปนเหตุเปนผลตอกันของสรรพสิ่ง  พิธีกรรมก็ยังมีคุณคาตอการเรียนรูทาง

จิตวิญาณอยูนั่นเอง  เพราะมนุษยก็ยังเปนมนุษยท่ีมิไดอยูภายใตกฎเกณฑของวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว 

 ๕. การเรียนรูทางศาสนา ทั้งในดานหลักธรรมคำสอน  ศีลและวัตรปฏิบัติ  ตลอดจนพิธีกรรม

และกิจกรรมทางสังคมที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน  ในเชิงการเรียนรูลวนมีการตอกย้ำภูมิปญญาที่เปน

อุดมการณแหงชีวิต  ใหกรอบและบรรทัดฐานความประพฤติและใหความมั่นคงอบอุนทางจิตใจ  เปนที่ยึด

เหนี่ยวแกคนในการเผชิญชีวิตบนความไมแนนอนอันเปนสัจธรรมของชีวิตอยางหนึ่ง  สถาบันศาสนาจึงมี

อิทธิพลตอการเรียนรูของคนที่อยูรวมกันเปนหมูเหลา  ศาสนามีผลตอการพัฒนาจิตวิญญาณใหเปนอิสระ

จากความทุกขยากทั้งหลาย  ศาสนาจึงเปนหลักในการหลอหลอมบมเพาะทั้งความประพฤติ  สติปญญา  

และอุดมการณแหงชีวิตไปพรอม ๆ กัน  ถือไดวาเปนการเรียนรูที่มีลักษณะเปนองครวม  และมีอิทธิพลตอ

ชีวิตของคนท่ีนับถือศาสนานั้น ๆ ท้ังโดยตรงและโดยออม  อีกท้ังเปนแกนและกรอบในกระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม (socialization) ดวย 

 ๖. การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางคนตางกลุมท่ีแตกตางกัน  ท้ังในทางชาติ

พันธุ  ถิ่นฐาน  การทำมาหากิน  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตางวัฒนธรรม  ทำใหกระบวนการเรียนรู

ขยายตัว  มีความคิดใหม  วิธีการใหมเขามาผสมกลมกลืนกันบาง  ขัดแยงกันบาง  แตทำใหเกิดการเรียนรูท่ี

หลากหลายและกวางขวาง  ทั้งในดานสาระ  รูปแบบและวิธีการ  กระบวนการเรียนรูของคนในสังคมจึงมี

พลวัตโลดโผนกวาเดิม  สวนหนึ่งไปกับกระแสเทคโนโลยี  ขอมูลขาวสารอันทันสมัย  สวนหนึ่งไปกับโลก

กายภาพหรือธรรมชาติแวดลอม  และอีกสวนหนึ่งมุงไปทางจิตวิญาณ  ขณะเดียวกันก็มีเครือขายของการ

ขยายตัวการเรียนรูท่ีกวางขวางและหลากหลาย 



๖๓ 

 ๗. การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม ในการแกปญหาทั้งทางสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจและทางสังคม  

ไดเลือกเฟนเอาตามความเชื ่อและธรรมเนียมปฏิบัติที ่สืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมาผลิตซ้ำทาง

วัฒนธรรมใหตองกับฐานความเชื่อเดิม  ขณะเดียวกันก็แกปญหาบริบทใหมไดในระดับหนึ่ง  การผลิตซ้ำทาง

วัฒนธรรมจึงเปนกระบวนการเรียนรูอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคมไทย  ดังจะเห็นไดจากการ

แสวงหาความม่ันคงทางดานจิตใจในหมูคนมีอาชีพท่ีตองเสี่ยงโดยการบูชา  ทรงเจาเขาผีอันมีอยูดาษดื่นเพ่ือ

ขอลาภผล  แกวิกฤติการณในชีวิต  หรือการรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยการผสมผสานการแพทยสมัยใหมกับ

สมุนไพรและการรักษาทางใจจากหมอเมืองและพระสงฆ  รวมถึงการใหหมอดูทำนายทายทักโชคชะตาใน

ยามมีทุกข  ขาดความม่ันใจในตนเอง  ซ่ึงไมเก่ียวกับการประเมินคาวาถูกผิด  หรือชั่วดีแตอยางใด  หากแต

เปนปรากฏการณที่เห็นไดทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีปญหา  มีวิกฤตการณ

ทามกลางความซับซอนทางสังคมเสียยิ ่งกวาในอดีตท่ีผานมา  และการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเปน

กระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งท่ียอมมีท้ังไดผลปละไมไดผล  สรางสรรคและไมสรางสรรค 

 ๘. การเรียนรูแบบครูพักลักจำ  เปนกระบวนการเรียนรูอีกวิธีหนึ่งที่มีมาแตเดิม  และจะยังมี

อยูตอไป  วิธีนี้เปนการเรียนรูในทำนองแอบเรียน  แอบเอาอยาง  แอบลองทำดู  ตามแบบอยางท่ีเฝาสังเกต

อยูเงียบ ๆ แลวรับเอามาเปนของตนเองเมื่อทำไดจริง  วิธีนี้ดูเผิน ๆ เปนเสมือนการลักขโมยสิ่งที่เปนภูมิ

ปญญาของผูอื่น  แตในความหมายที่เขาใจกันหาไดสื่อไปในทางที่ชั่วรายไม  เพราะเปนวิธีธรรมดา  วิธีท่ี

ธรรมชาติของคนในการเรียนรูจากผูอื่น  ในชีวิตจริงของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพักลักจำอยูไมมากก็นอย  

และถายอมรับนับถือกันวาวิธีการเรียนรูที่ดูประหนึ่งวาไมสำคัญนี้มีคุณคาสูง  มีความเปนธรรมชาติในนิสัย

มนุษย  และเปนทางหาความรูหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ  ก็จะเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีเปนผลดีอีก

ทางหนึ่ง 

 ชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดลอม  มีความเชื่อมโยงกันเปนบูรณาการ  ภูมิปญญาทองถิ่นเปนภูมิ

ปญญาที่มาจากประสบการณจริง  จึงมีความเปนบูรณาการสูง  ทั้งในเรื ่องของกาย  ใจ  สังคม  และ

สิ่งแวดลอม  ความคิดเรื่องแมธรณี  แมโพสพ  เปนตัวอยางของการนำเอาธรรมชาติมาเปนนามธรรมท่ีสื่อไป

ถึงสวนลึกของใจที่เชื ่อมโยงไปสูอัตถประโยชนโดยสรางความสัมพันธที่ถูกตอง  ใหคนเคารพธรรมชาติ  

คนเราถาเคารพอะไรยอมไมทำลายสิ่งนั้น  การรูอะไรถาสัมผัสไดเพียงวัตถุแตไปไมถึงนามธรรมยอมสัมผัส

ไดเพียงตื้นๆ หยาบๆ เปนสวนเสี้ยว  ขาดสัมผัสทางใจที่ลึกซึ้งและการมุงอัตถประโยชน เชน  วาดินก็ดี  

แมน้ำก็ดี  ขาวก็ดี  ตนไมก็ดี  ก็เปนแควัตถุ  ซึ่งมีสวนประกอบอยางนี้ๆตามหลักวิทยาศาสตร  ไมมีความ

เคารพ  จะทำอะไรกับสิ่งเหลานี้ก็ได  ความคิดและทีทาอยางนี้จึงนำไปสูการทำลายสูง 

 การเรียนรูดังกลาว เปนการเรียนรูที่กอใหเกิดการสะสมภูมิปญญา เปนวิธีการที่ผสมผสานท้ัง

การเรียนรูท่ีผานพิธีความเชื่อ และการเรียนรูในเชิงวิทยาศาสตรท่ีเปนการปฏิบัติจริงและสามารถนำมาใชใน

ชีวิตประจำวันได 

  

 



๖๔ 

 การจัดการภูมิปญญาทองถิ่น 

 แนวคิดการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น เริ่มตนจากการมองวา การจัดการภูมิปญญามิใชการไป

เก็บรวบรวมเนื้อหาภูมิปญญาทั้งหมดและรูอยางกวางๆ วามีเนื้อหากลุมใดบาง  ใครทำ  อยูที่ไหน  หรือ

สามารถสืบคนไดจากที่ใด  หากแตสิ่งที่ตองมองทะลุลงไปคือ กระบวนการไดมาของความรูหรือปรัชญา

แนวคิดท่ีอยูเบื้องหลังความรูนั้น ๆ    

 การจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน จึงเปนเรื่องท่ีคนในชุมชนหรือทองถ่ินนั้นจะตองเปนผูมีสวนสำคัญ

ในการสราง  สืบสาน  หรือพัฒนาความรูภูมิปญญาทองถิ่นนั้นใหสามารถเชื่อมตอกับสมัยใหม หรือมีการ

ประยุกตใหสมสมัย  มิฉะนั้นความรูภูมิปญญาที่สั่งสมกันมาก็อาจขาดการสืบทอดและตายไปในที่สุด ทั้งนี้

การรวบรวมความรู  จำเปนตองอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อที่จะสามารถยอนรอย  สืบสาว  หรือสกัด

ความรูเหลานั้นออกมาได  ซึ่งอาจทำไดหลายแนวทาง  เชน  การดูที่ผลิตภัณฑสุดทาย (end product)  

แลวสืบคนยอนไปถึงท่ีมาของผลิตภัณฑนั้น วาตนตออยูท่ีไหน  วิธีการผลิตออกมาเปนอยางไร  ภูมิปญญาท่ี

อยูเบื้องหลังคืออะไร  ซึ่งเก็บรวบรวมความรูโดยตรงจากตัวบุคคล  และโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่มีความ

จำเปนเรงดวนในการเก็บ  ก็คือ  ภูมิปญญาจากปราชญชาวบาน  

 ยศ สันตสมบัติ กลาววา การมองภูมิปญญาทองถิ่นในลักษณะเปนวิธีคิด ทำใหเราสามารถ

พิจารณาความเชื่อบางประการของชาวบาน  ในบริบทของประวัติศาสตรและความสัมพันธระหวางคนกับ

ธรรมชาติ  ความเชื่อนี้มิไดเปนเพียงระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีไรเหตุผล  หากแตเปนวิธีคิดท่ีสะทอนใหเห็น

ถึงอุดมการณอำนาจซ่ึงเปนพ้ืนฐานของกฎระเบียบ  ขอบังคับและจารีตประเพณีตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยากรอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การมองภูมิปญญาทองถิ่นในลักษณะที่เปนวิธีคิด  ยังเปนมุมมองทางวัฒนธรรม

ที่ใหความเคารพอัตลักษณ  ศักดิ์ศรีและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชนชาติพันธุตางๆ ซึ่งมี

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ระบบการผลิต และการจัดการทรัพยากรท่ีแตกตางกัน  

 สำหรับขั ้นตอนการจัดการภูมิปญญานั้น สามารถประยุกตใชระบบการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรมได โดยมีข้ันตอนท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสรางความรู  (resource assessment) เพ่ือกอใหเกิดความรูท่ีแทจริง

เก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม   

 ๒. การประเมินคุณคาและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 

 ๓. การสงวนและอนุรักษ  

 ๔. การดำเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม  

 ๕. การเผยแพรความรู  ขอมูล  ประสบการณใหแกคนหมูมาก 

 ๖. การฟนฟู  ผลิตซ้ำ  และสรางใหม (resource rehabilitation/revitalization)   

 ๗. การบังคับใชกฎเกณฑ  ขอปฏิบัติ  ขอบัญญัต ิ(enforcement) ของชุมชน 

 

 



๖๕ 

๒.๕ ทฤษฎีการเสริมสรางเครือขาย 

  การสรางเครือขาย หมายถึงการทำใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ  การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ใหสมาชิก

ในเครือขายมีความพันพันธกันฉันทเพ่ือน ท่ีตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง 

นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชนการ

สงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย  

 ๒.๕.๑ หลักการสำคัญของความจำเปนท่ีตองมีเครือขาย  

  ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ 34

๓๕ กลาววา การพัฒนางานหรือการแกปญหาใดๆที่ใชวิธี

ดำเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเปนวัฒนธรรมภายในกลุมคน หนวยงาน หรือองคกรเดียวกัน จะมี

ลักษณะไมตางจากการปดประเทศท่ีไมมีการติดตอสื่อสารกับภายนอก การดำเนินงานภายใตกรอบความคิด

เดิม อาศัยขอมูลขาวสารท่ีไหลเวียนอยูภายใน ใชทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีพอจะหาไดใกลมือ 

หรือถาจะออกแบบใหมก็ตองใชเวลานานมาก จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนางานอยางยิ ่งและไมอาจ

แกปญหาท่ีซับซอนได 

 การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนไดดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกร

ไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรที่อยูนอกหนวยงานของ

ตน ลดความซ้ำซอนในการทำงาน ใหความรวมมือและทำงานในลักษณะที่เอื ้อประโยชนซึ ่งกันและกัน 

เสมือนการเปดประตูสูโลกภายนอก 

เครือขายแตละเครือขาย ตางมีจุดเริ ่มตน หรือถูกสรางมาดวยวิธีการตางๆกัน แบงชนิดของเครือขาย

ออกเปน ๓ ลักษณะ คือ  

 ๑. เครือขายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  

 เครือขายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผูคนมีใจตรงกัน ทำงานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพ

ปญหาเดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  รวมกันแสวงหา

ทางเลือกใหมท่ีดีกวา การดำรงอยูของกลุมสมาชิกในเครือขายเปนแรงกระตุนท่ีเกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง 

(ฉันทะ) เครือขายเชนนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ อาศัยความเปนเครือญาติ เปนคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลำเนา

เดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเปนอยูคลายคลึงกัน มาอยูรวมกันเปนกลุมโดยจัดตั้งเปนชมรมที่มีกิจกรรม

รวมกันกอน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปหรือมีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงค 

ของกลุ มมากขึ ้นในที ่สุดก็พัฒนาขึ ้นเปนเครือขายเพื ่อใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกได    

กวางขวางข้ึน 

 
๓๕ ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ.  กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา. สำนักงาน กองทุน

สนับสนุนการวิจยั, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๙,หนา ๗๖. 



๖๖ 

 เครือขายประเภทนี้ มักใชเวลากอรางสรางตัวที่ยาวนาน แตเมื ่อเกิดขึ้นแลว มักจะเขมแข็ง 

ยั่งยืน และมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

 ๒. เครือขายจัดตั้ง  

 เครือขายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินงานของภาครัฐเปนสวนใหญ  

การจัดตั้งอยูในกรอบความคิดเดิมที่ใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว และสวนมาก

ภาคีหรือสมาชิกท่ีเขารวมเครือขายมักจะไมไดมีพ้ืนฐาน ความตองการ ความคิด ความเขาใจ หรือมุมมองใน

การจัดตั้งเครือขายที่ตรงกันมากอนที่จะเขามารวมตัวกัน เปนการทำงานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไมมีความ

ตอเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  เวนแตวาเครือขายจะไดรับการชี้แนะที่ดี ดำเนินงานเปนขั้นตอนจน

สามารถสรางความเขาใจที่ถูกตอง เกิดเปนความผูกพันระหวางสมาชิกจนนำไปสูการพัฒนาเปนเครือขายท่ี

แทจริง  อยางไรก็ตาม แมวากลุมสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือขายไวได แตมีแนวโนมที่จะลด

ขนาดของเครือขายลงเม่ือเปรียบเทียบระยะกอตั้ง 

 ๓. เครือขายวิวัฒนาการ  

 เปนการถือกำเนิดโดยไมไดเปนไปตามธรรมชาติตั้งแตแรก และไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยตรง

แตมีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู โดยเริ่มที่กลุมบุคคล/องคกรมารวมกันดวยวัตถุประสงคกวางๆ ใน

การสนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะที่ชัดเจนนัก หรือ

อีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไมวาจะเปนการไดรับฟง หรือการไปไดเห็นการ

ดำเนินงานของเครือขายอื่นๆมา แลวเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สรางพันธสัญญาเปนเครือขายชวยเหลือ

และพัฒนาตนเอง เครือขายที่วานี้แมจะไมไดเกิดจากแรงกระตุนภายในโดยตรงตั้งแตแรก แตถาสมาชิกมี

ความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสำนึกที่ดี  เมื่อไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจน

กลายเปนเครือขายที่เขมแข็งทำนองเดียวกันกับเครือขายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เครือขายในลักษณะนี้พบ

เห็นอยูมากมาย เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ เปนตน 

  

 ๒.๕.๒ ความหมายการเสริมสรางเครือขาย  

 Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell๓๖  ใหความหมายของคำวา "เครือขาย" มี

ความสำคัญมากขึ้น ไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผูคนพูดถึงเครือขายของ

หนวยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพตาง ๆ คนบางกลุมมอง "เครือขาย" วาเปนเพียงคำท่ีรู

กันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปจจุบันมีองคกรจำนวนมากตระหนักวา "เครือขาย" เปนเครื่องมือที่มีคุณคาในการ

พัฒนา แตเครือขายคืออะไร เครือขายทำงานอยางไร ทำไมบางเครือขายประสบความสำเร็จ บางเครือขาย

ไมประสบความสำเร็จ เจาหนาที่พัฒนาชุมชน หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ คนในชุมชน และองคกรชุมชน จะ

 
๓๖ Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell.  Network Analysis : Studies in Human 

Interaction. Netherlands : Mouton & Co, 2015, P.88. 



๖๗ 

รวมกันสรางและพัฒนาเครือขายไดอยางไร การจัดการภายในของ   เครือขายองคกรชุมชนควรเปนอยางไร 

เครือขายเมื่อสรางขึ้นมาแลวจะทำหนาที่อยางไร ชุมชนจะไดประโยชนอะไรบาง ลวนแตเปนคำถามที่ยัง

ตองการกระบวนการศึกษาวิจัยอีกมากนัก 

 Doyle, Robert๓๗  ใหความหมาย เครือขาย คือ การเชื่อมโยงรอยรัดเอาความพยายามและ

การดำเนินงานของฝายตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใด

อยางหนึ่งรวมกันโดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และ

ปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำเปน 

หรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรท่ีเปนโครงสรางของความสัพมันธกันอยางชัดเจน 
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๓๘ ใหความหมาย "เครือขาย" ในปจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ ขบวนการทางสังคม 

อันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน  โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และ

ความตองการบางอยางรวมกัน รวมกันดำเนินกิจกรรมบางอยาง โดยที่สมาชิกของเครือขายยังคงความเปน

เอกเทศไมข้ึนตอกัน 

 Taschereau Suzanne and Jose Edgardo L 
38

๓๙ ใหความหมาย เครือขาย ว า หมายถึง

วัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมที่ทำใหมีการจัดความสัมพันธภายในองคกรหนึ่ง ระหวางคนใน

องคกร และระหวางองคกรนั้นกับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยการเปลี่ยนจากการจัดการแบบลำดับชั้น

(hierarchical)มาเปนการสรางเครือขาย(networking) 

กิจกรรมสำคัญท่ีสุดท่ีเครือขายทุกเครือขายทำรวมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ประสบการณ แลวพัฒนาไปสู การวางแผนรวมกัน ดำเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน  ทำใหดานหนึ่ง

หลีกเลี่ยงความซ้ำซอน อีกดานหนึ่งทำใหกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเปนการประสานพลัง 

(synergy)  เปนการใชทรัพยากร ใชพลังงาน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรณรงคเรื่อง

ตาง ๆ ถาทำเปนเครือขายจะไดผลมากกวา   

เงื่อนไขสำคัญของเครือขาย คือ ตองมีการติดตอสัมพันธสื่อสารกันอยางสม่ำเสมอระหวางสมาชิก  อาจมีผู

ประสาน ซึ่งเปนบุคคลหรือกลุมประสาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมการประสาน แตไมใชเปนผูดำเนินการแทน

สมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง 

 
๓๗ Doyle, Robert.  Community Development in an Age of Globalization : the Partnership 

Option. Prepare for the presentation to the ๑ st International Conference on Community Development 

in the Asia - Pacific at Sukhothai Thammathirat University, 2016, P.43. 
๓๘ พิทยา  วองกุล,  สรางสังคมใหม  :  ชุมชนาธิปไตย - ธัมมาธิปไตย,  กรุงเทพ : โครงการวิถีทรรศน}.

๒๕๕๖,หนา ๕๖. 
๓๙ Taschereau Suzanne and Jose Edgardo L.  Campos.  Building Government - Citizen - 

Business Partnerships.  Canada : Institution on Governance, , 2013, P.90. 



๖๘ 

    เครือขายอาจเปนเครือขายแบบผสมผสานระหวางสมาชิกที่แตกตางกันในสถานภาพ เชน เปน

ผูนำชุมชน ขาราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แตเม่ือทุกคนมีเปาหมายรวมกันก็สามารถเปนเครือขายได  อีก

แบบหนึ่ง คือ เครือขายขององคกรหรือคนที่มีสถานภาพเดียวกัน อาชีพเดียวกัน ระดับเดียวกัน เชน 

เกษตรกร นักวิจัย องคกรพัฒนาเอกชน  สถาบันวิจัย  เปนตน 
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๔๐ ใหความหมายของ เครือขาย วา  คือ การเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุม

องคกรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสราง

ของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร 

ซ่ึงกันและกัน 

 ประเด็นสำคัญของนิยามขางตน คือ 

 ๑. ความสัมพันธตองเปนไปโดยสมัครใจ  

 ๒. กิจกรรมท่ีทำตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  

 ๓. การเปนสมาชิก ตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเองของคน

หรือองคกรนั้น ๆ 

 การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย จะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือทำกิจกรรมรวมกัน

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย ดังนั้น เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรท่ีเปนสมาชิก

ดำเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อนำไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตาม

ความจำเปน เมื่อภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจำเปนหรือมีภารกิจ

ใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายท่ีดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็ได 

 โดยสรุป  ความหมายของ การสรางเครือขาย คือ 

 ๑. ตาขาย (Net) ท่ีโยงใยถึงกันและพรอมท่ีจะ “Work” เม่ือตองการใชงาน 

 ๒. ร ูปแบบหน ึ ่ งของการประสานงานของบ ุคคล กล ุ  ม  หร ือองค กรหลายองค  กร  

ที่ตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเปาหมาย มีวิธีการทำงาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง บุคคล กลุมหรือ

องคกรเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลานานพอสมควร แมอาจจะไมไดมีกิจกรรมรวมกัน

อยางสม่ำเสมอก็ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไว เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความ

ชวยเหลือ หรือขอความรวมมือจากกลุมอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหาก็สามารถติดตอไปได 

  ๓ .  การ เช ื ่ อม โยงร  อยร ัด เอาความพยายามและการดำ เน ิ นงานของฝ  ายต  า งๆ  

เขาดวยกันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยท่ีแตละ

ฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้

 

          ๔๐ ปกรณ สุวรรณประภา. วิทยากรกระบวนการภาคสนาม. สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สนับสนุนโดย 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, พิษณุโลก, ๒๕๕๙, หนา ๔๕. 



๖๙ 

อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำเปน หรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรท่ี

เปนโครงสรางของความสัพพันธกันอยางชัดเจน 

  ๔.  สายใยของความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ อีก

หลายๆ คน 

  ๕.  ระบบความสัมพันธในสังคมมนุษย ที่วาดวยความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม ความสัมพันธเชิง

อำนาจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  ๖.  ความสัมพันธท่ีอิงอาศัยท่ีเปนไปตามกฎของการไหลเลื่อนไปมาระหวาง ความไรระเบียบกับ

การจัดระเบียบ และระหวางการแตกดับกับการเกิดขึ้นใหมที่พรอม จะสานตอกับสิ่งตางๆ โดยมุงเนนการ

สานตอกับปจเจกบุคคล กลุมและองคกรเครือขาย เพื่อเขามาสรางสรรคคุณคาใหม ความรูใหม หรือสังคม

ใหมอยางเหมาะสม โดยยึดหลักของความไววางใจท่ีมีตอกัน ในฐานะท่ีทุกกระบวนการเปนระบบเปดท่ีมีการ

เชื่อมโยงตอกัน และเพ่ือใหเกิดการกระทำตามภารกิจนั้นๆ จนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๗.  สายใย (Web) ของความสัมพันธทางสังคม มีความเปนเอกภาพ มีพลังความยึดโยง 

(cohesive) และการสนับสนุนเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

  ๘.  การท่ีคนมาพบปะกัน มาประชุมกัน และทำสิ่งท่ีเปนประโยชนตอกัน เพราะมีสิ่งท่ียึดโยงใจ

ระหวางสมาชิกเขาดวยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือขาย โดยบุคคลจำเปนตองใหความสำคัญกับ

ความสัมพันธระหวางกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมในดานตางๆ โดยเฉพาะดานโอกาสในการสื่อสาร 

การเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมกัน 

  ๙. การเชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษย แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง เพื่อใหสังคมเกิดการ

พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้นจะเปนความสัมพันธกลับในเชิงบวก ที่จะ

สงผลใหเกิดพลังทวีคูณ (reinforcing) เกิดการขยายผลแบบกาวกระโดด (quantum leap) เปนพลัง

สรางสรรคท่ีเปลี่ยนคุณภาพอยางฉับพลัน (emergence) โดยเปาหมายท่ีปรารถนาในการสรางเครือขาย คือ 

การนำเอาจิตวิญญาณที่สรางสรรคของมนุษยมาถักทอเชื่อมโยงกัน ซึ่งการสรางเครือขายนั้นสามารถ

พิจารณาไดจากระบบสิ่งมีชีวิต ที่มีความสัมพันธตอกัน ดังนั้นจะตองสรางโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขาย

และมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (ลองผิด-ลองถูก) โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการสื่อสารจะตองเขามามีบทบาท

ท่ีสำคัญในการสรางเครือขาย 

  ๑๐. ความรวมมือที่เปนไปไดทั้งในระบบบุคคล องคกรและสถาบันอาจมีขอบขายและขนาด

ตั้งแตเล็กๆ ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหวางประเทศ เปนสายใยของ

ความสัมพันธท้ังทางตรงและทางออม ระหวางบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ และอีกหลายๆ คน ซ่ึงเปนการมอง

ในมิติของการจัดโครงสรางทางสังคมท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางและความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของกลุมคนในสังคมท่ีมีตอกัน 

  ๑๑. ชุมชนแหงสำนึก (conscious community) ที่สมาชิกตางเปนสวนหนึ่งของระบบโดยรวม

ที่มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน อาจจะดวยพื้นฐานของระบบคุณคาเกาหรือ เปาประสงคใหมของการ



๗๐ 

เขามาทำงานรวมกัน ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตรที่บุคคลและกลุมคนตางมีสวนรวมในการทำกิจกรรมที่สนใจ

รวมกัน มีความสัมพันธและการตัดสินใจรวมกัน โดยมีพันธะเชื่อมโยงระบบใหญบนพ้ืนฐานแหงความเปนอยู

ที ่ดีรวมกัน และมีการติดตอสื่อสารดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื ่อใหกลุมหรือเครือขายมีความยั ่งยืน 

(communication and network) 

  ๑๒. เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ท่ีผูคนในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพ

ปญหาในสังคมที่สลับซับซอนที่ยากแกการแกไข มีวัตถุประสงครวมกัน มารวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร 

(civic group/organization) ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะ

ท่ีเปนหุนสวนกัน (partnership) เพ่ือรวมกันแกปญหา หรือกระทำการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้

ดวยความรัก ความสมานฉันท ความเอื้ออาทรตอกันภายใตระบบการจัดการ โดยมีการเชื ่อมโยงเปน

เครือขายและประชาคมที่รวมกลุมขององคกรอิสระ สาธารณประโยชน ปจเจกชนและสาธารณชนเขา

ดวยกัน โดยในเครือขายประชาสังคมนั้น กระบวนการเชื่อมประสาน การถายเทความคิดเห็น ทัศนคติ และ

ประสบการณทางการเมืองจะยกระดับ จิตสำนึกของปจเจกบุคคล จากการเปนฝายถูกกระทำมาเปนฝาย

กระทำตอสังคม 

  ๑๓. การท่ีปจเจกบุคคล องคกร หนวยงานหรือสถาบันใด ไดตกลงท่ีจะประสานเชื่อมโยงเขาหา

กันภายใตวัตถุประสงค หรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีจุดหมายเพื่อกิจกรรม

ตางๆ เชน การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุมเครือขายนี้ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือกระทำกิจกรรม

รวมกัน 

  ๑๔. รูปแบบการประสานงานกลุมของคนหรือองคกร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ระหวางกัน หรือกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดยการติดตอสื่อสารอาจทำไดท้ังการผานศูนยกลางหรือแม

ขาย และการติดตอโดยตรงระหวางกลุม ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยังคงความอิสระ โดยมี

รูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ ตามความจำเปน หรือเปนโครงสรางท่ีมีความชัดเจน 

  ๑๕. ความรวมมือและการเปดรับของฝายตางๆ ที่จะมีขอตกลงรวมกันในการ ทำกิจกรรมอยาง

ใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งขอกำหนดที่เกิดขึ้นนั้นเปนความ

พยายามที่จะระดมทรัพยากร กระบวนการ ความรูและวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสำเร็จจากการ

รวมมือและการเปดรับในสิ่งท่ีใหมนั้นเสมอ 

  ๑๖. การสรางสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรูรวมกัน เพื่อยกระดับแนวคิดและกิจกรรมท่ี

ทำรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู โดยเปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยาง

หลวมๆ ของปจเจกบุคคล กลุม องคกรและสถาบัน ซึ่งสมาชิกในเครือขายเขารวมกิจกรรมตามความ

เหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน 

รวมท้ังมีการทำงานรวมกันท้ังในงานเฉพาะหนา และการประสานผลประโยชนท่ีขยายวงกวางออกไป 



๗๑ 

  ๑๗. สังคมแหงกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู (leaning social networks) 

โดยเครือขายสังคม จะตองมีความสามารถในการเรียนรู ไดอยางตอเนื ่อง หรือมี การขยายแนวคิด

กระบวนการออกไปจึงจะสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได 

 ๑๘. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนที่กวางขวาง เพื่อสรางความสัมพันธทางสังคมท่ี

ยุติธรรม และกาสรางเครือขายที่กวางขวางมากกวาในอดีต เพ่ือสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาที่สงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายหรือเพื่อรูเทาทันการเชื่อมโยงเครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไร

พรมแดน 

 ดังนั้นโดยสรุปแลว การสรางเครือขาย จึงหมายถึง คือ กระบวนการท่ีกลุมของคนหรือองคกรท่ี

สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ

โครงสรางท่ีคนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ ในความหมายนี้ สาระสำคัญคือ ความสัมพันธของ

สมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ กิจกรรมท่ีทำในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยน

ซ่ึงกันและกัน และการเปนสมาชิกเครือขายไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเอง

ของคนหรือองคกรนั้น ๆ   

 

 ๒.๕.๓ ประเภท และ องคประกอบการเสริมสรางเครือขาย 

 อรุณี เวียงแสง และคณะ 40

๔๑ กลาววา การเสริมาสรางเครือขายและองคประกอบของเครือขาย

มีหลายประเภท ดั่งมีผูเสนอแนะดังนี้ 

 กรมพัฒนาชุมชนไดนำเสนอประเภทของเครือขายดังนี้ 

  ๑.  เครือขายเชิงพ้ืนท่ี (area) 

  ๒.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue) 

  ๓.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี 

 ๑.  เครือขายเชิงพื้นที่ (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขาย ท่ี

อาศัยพื้นที่ดำเนินการเปนปจจัยหลักในการทำงานรวมกันเปนกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

ในพื้นที่เปนเปาหมายนำทางและเปนการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไมแยกสวนตางๆ ออกจากกัน โดยยึดเอา

พ้ืนท่ีเปนท่ีตั้งแหงความสำเร็จในการทำงานรวมกันของทุกฝายลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงพ้ืนท่ี 

สามารถจัดไดหลายระดับตามพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน อาทิ 

   

 ๑)  การแบงเครือขายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เชน 

        -   เครือขายระดับหมูบาน ตำบลและอำเภอ เชน เครือขายประชาคม อ.แมสอด จ.ตาก   

 
๔๑ อรุณี เวียงแสง และคณะ.  การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม. โครงการเสริมสรางการเรียนรู 

เพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.), กรุงเทพฯ, ๒๕๕๙, หนา ๔๕. 
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        -   เครือขายระดับจังหวัด เชน เครือขายประชาคม จ.นาน 

        -   เครือขายระดับภูมิภาค เชน เครือขายปาชุมชนภาคเหนือ 

        -   เครือขายระดับประเทศ เชน เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย 

        -   เครือขายองคกรระหวางประเทศ เชน เครือขายการพัฒนาของ UNDP เปนตน 

 ๒)  การแบงพ้ืนท่ีตามความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

        -   เครือขายลุมน้ำปง 

        -   เครือขายอาวปตตานี ฯลฯ 

  ๒.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue  network) หมายถึง  เครือขายที ่ใชประเด็น

กิจกรรม หรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคกร โดยมองขามมิติในเชิงพ้ืนท่ี  มุงเนน

การจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อยางจริงจัง และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ลักษณะและโครงสรางของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม  สามารถแบงไดอยางมากมายตามประเด็น

กิจกรรม และความสนใจที่เกิดขึ้นของฝายตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยไม ยึดติดกับ

พ้ืนท่ีดำเนินการ  แตใชหลักของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนตัวกำหนดความเปนเครือขาย  เชน  

 -   เครือขายปาชุมชน   -   เครือขายภูมิปญญาชาวบาน       -   เครือขายธนาคารหมูบาน 

 -   เครือขายผูสูงอายุ   -   เครือขายดานคุมครองผูบริโภค    -   เครือขายสิ่งแวดลอม 

 -   เครือขายปฏิรูปการศึกษา   -   เครือขายสิทธิมนุษยชน    -   เครือขายสุขภาพ ฯลฯ 

  ๓.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี  หมายถึง เครือขายที ่เกิดขึ ้นโดยอาศัยภารกิจ/

กิจกรรม  และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย  ซึ่งอาจแบงเปน

เครือขายภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองคกรพัฒนาเอกชน  โดยเครือขายตางๆ 

ดังกลาวมุงเนน การดำเนินการภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของหนวยงาน 

หรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชน นั้นๆ ลักษณะและโครงสรางของเครือขายประเภทนี้  สำหรับ

สังคมไทยอาจแบงกลุมผลประโยชนได ๔ ภาคสวนใหญๆ ไดแก 

  ๑)  เคร ือข ายภาคร ัฐ  เช น  เคร ือข ายสถาบ ันการศ ึกษา  เคร ือข ายกรมการพ ัฒนา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคกรอิสระของภาครัฐ เชน สถาบันพระปกเกลา สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน 

  ๒)  เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูสงออก เครือขาย 

SME ฯลฯ 

 ๓)  เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เชน เครือขายเพื่อนตะวันออก เครือขายองคกรพัฒนา

เอกชนภาคเหนือ เครือขายดานแรงงานสวัสดิการสังคม เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 

  ๔)  เครือขายภาคประชาชน เชนเครือขายปราชญอีสาน เครือขายประมงพื้นบานเครือขาย

สมัชชาคนจน เปนตน 



๗๓ 

 นอกจากนี้ พิทยา  วองกุล41

๔๒ ยังไดแบงประเภทของเครือขาย ดังนี้ 

เครือขายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือขายชนิดท่ีเราหลงผิดคิดวาเปนเครือขาย แตแทจริงแลว

เปนแคการชุมนุมพบปะสังสรรคระหวางสมาชิก โดยท่ีตางคนตางก็ไมไดมีเปาหมายรวมกัน และไมไดตั้งใจท่ี

จะทำกิจกรรมรวมกัน เปนการรวมกลุมแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไมมีวัตถุประสงค

ชัดเจน  ดังนั้น การทำความเขาใจกับองคประกอบของเครือขายจึงมีความสำคัญ เพ่ือชวยใหสมาชิกสามารถ

สรางเครือขายแทแทนการสรางเครือขายเทียม 

เครือขาย (แท) มีองคประกอบสำคัญอยูอยางนอย ๗ อยางดวยกัน คือ  

๑. มีการรับรูและมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 

๒. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 

๓. มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual interests/benefits) 

๔. การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation) 

๕. มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (complementary relationship) 

๖. มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 

๗. มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

มีการรับรูมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 

        ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรับรูเหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปนเครือขาย เชน มี

ความเขาใจในตัวปญหาและมีจิตสำนึกในการแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหาอยางเดียวกันหรือ

ตองการความชวยเหลือในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน  ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพัน

ในการดำเนินกิจกรรมรวมกันเพ่ือแกปญหาหรือลดความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน ๔๓ 

         การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขายที่ทำใหเครือขายดำเนินไปอยางตอเนื่อง เพราะถา

เริ่มตนดวยการรับรูที่ตางกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไมเหมือนกันแลว จะประสานงานและขอความรวมมือ

ยาก เพราะแตละคนจะติดอยูในกรอบความคิดของตัวเอง มองปญหาหรือความตองการไปคนละทิศละทาง  

แตทั้งนี้มิไดหมายความวาสมาชิกของเครือขายจะมีความเห็นที่ตางกันไมได เพราะมุมมองที่แตกตางชวยให

เกิดการสรางสรรค ในการทำงาน แตความแตกตางนั้นตองอยูในสวนของกระบวนการ (process) ภายใต

การรับรูถึงปญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแลว มิฉะนั้นความเห็นที่ตางกันจะนำไปสูความแตกแยกและ

แตกหักในท่ีสุด 

 

 

 
๔๒ พิทยา  วองกุล,  สรางสังคมใหม  :  ชุมชนาธิปไตย - ธัมมาธิปไตย,  กรุงเทพ : โครงการวิถีทรรศน, 

๒๕๕๖, หนา ๒๓ – ๒๔. 
๔๓  Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell.  Network Analysis : Studies in Human 

Interaction. Netherlands : Mouton & Co, 2015, P.54. 
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 การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 

        วิสัยทัศนรวมกัน หมายถึงการท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตที่เปนภาพเดียวกัน มี

การรับรูและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเปาหมายที่จะเดินทางไปดวยกัน   การมีวิสัยทัศนรวมกันจะ

ทำใหกระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเปนเอกภาพ และชวยผอนคลายความขัดแยงอันเนื่องมาจาก

ความคิดเห็นที่แตกตางกัน  ในทางตรงกันขาม ถาวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับ

วิสัยทัศนหรือเปาหมายของเครือขาย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุมนั้นก็จะเริ ่มแตกตางจากแนวปฏิบัติท่ี

สมาชิกเครือขายกระทำรวมกัน ดังนั้น แมวาจะตองเสียเวลามากกับความพยายามในการสรางวิสัยทัศน

รวมกัน แตก็จำเปนจะตองทำใหเกิดข้ึน หรือถาสมาชิกมีวิสัยทัศนสวนตัวอยูแลว ก็ตองปรับใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของเครือขายใหมากท่ีสุดแมจะไมซอนทับกันแนบสนิทจนเปนภาพเดียวกัน แตอยางนอยก็ควรสอด

รับไปในทิศทางเดียวกัน ๔๔ 

มีความสนใจหรือผลประโยชนรวมกัน ( mutual interests/benefits) 

 คำวาผลประโยชนในท่ีนี้ครอบคลุมท้ังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินและผลประโยชนไมใชตัวเงิน ถา

การเขารวมในเครือขายสามารถตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมีผลประโยชนรวมกัน ก็จะเปน

แรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมในเครือขายมากข้ึน 

ดังนั ้น ในการที ่จะดึงใครสักคนเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของเครือขาย จำเปนตองคำนึงถึง

ผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการเขารวม ถาจะใหดีตองพิจารณาลวงหนากอนท่ีเขาจะรองขอ ลักษณะของ

ผลประโยชนที่สมาชิกแตละคนจะไดรับอาจแตกตางกัน แตควรตองใหทุกคนและตองเพียงพอที่จะเปน

แรงจูงใจใหเขาเขามีสวนรวมในทางปฏิบัติไดจริง ไมใชเปนเขามาเปนเพียงไมประดับเนื่องจากมีตำแหนงใน

เครือขาย แตไมไดรวมปฏิบัติภาระกิจ เม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นวาเขาเสียประโยชนมากกวาได หรือเม่ือเขา

ไดในสิ่งท่ีตองการเพียงพอแลว สมาชิกเหลานั้นก็จะออกจากเครือขายไปในท่ีสุด 

การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders participation)  

       การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย เปนกระบวนการท่ีสำคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็ง

ของเครือขาย เปนเง่ือนไขท่ีทำใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทำอยางเขมแข็ง 

ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขายควรมีความเทาเทียมกัน ทุกคนอยูในฐานะ “หุนสวน (partner)” ของ

เครือขาย เปนความสัมพันธในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธฉันทเพื่อน มากกวา

ความสัมพันธในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจานายลูกนอง  ซึ่งบางครั้งก็ทำไดยากในทาง

ปฏิบัติเพราะตองเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายโดยการสรางบริบทแวดลอมอื่นๆ เขามา

ประกอบ แตถาทำไดจะสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายมาก 

 

 
๔๔ Burke, Adam.  Communications & Development : a practical guide.  London : Social  

Development Division Department for International Development, 2015,P.34. 



๗๕ 

 มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน ( complementary relationship)  

        องคประกอบที่จะทำใหเครือขายดำเนินไปอยางตอเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือขายตางก็

สรางความเขมแข็งใหกันและกัน โดยนำจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง แลวทำให

ไดผลลัพธเพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกวาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเม่ือตางคนตางอยู  

 

การเกื้อหนุนพ่ึงพากัน ( interdependence )  

  เปนองคประกอบท่ีทำใหเครือขายดำเนินไปไดอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน การท่ีสมาชิกเครือขาย

ตกอยูในสภาวะจำกัดท้ังดานทรัพยากร ความรู  เงินทุน กำลังคน ฯลฯ  ไมสามารถทำงานใหบรรลุเปาหมาย

อยางสมบูรณไดดวยตนเองโดยปราศจากเครือขาย  จำเปนตองพึ่งพาซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกใน

เครือขาย การทำใหหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันอยางเหนียวแนน จำเปนตองทำใหหุนสวนแตละคนรูสึก

วาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทำใหเครือขายลมลงได การดำรงอยูของหุนสวนแตละคนจึงเปน

สิ่งจำเปนสำหรับการดำรงอยูของเครือขาย  การเกื้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะสงผลใหสมาชิกมีปฎิ

สัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ  

 

มีปฎิสัมพันธในเชิงแลกเปล่ียน ( interaction )  

 หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฎิสัมพันธกันแลว ก็ไมตางอะไรกับกอนหินแตละกอนท่ีรวมกัน

อยูในถุง แตละกอนก็อยูในถุงอยางเปนอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือขายตองทำกิจกรรมรวมกันเพ่ือกอใหเกิด

การปฎิสัมพันธระหวางกัน เชน มีการติดตอกันผานทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน โดยท่ีผลของการปฎิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวย  

  

 ลักษณะของปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกควรเปนการแลกเปลี่ยนกัน (reciprocal exchange)  

มากกวาท่ีจะเปนผูใหหรือเปนผูรับฝายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฎิสัมพันธกันมากเทาใด

ก็จะเกิดความผูกพันระหวางกันมากข้ึนเทานั้น ทำใหการเชื่อมโยงแนนแฟนมากข้ึน มีการเรียนรูระหวางกัน

มากข้ึน สรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย ๔๕ 

  

 สำหรับองคประกอบความเปนเครือขาย Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell๔๖ ได

กลาววา 

 
๔๕ Eckhard  Deutscher and Gudrun Kochend Orfer - Lucius.  "Towards the Global Knowledge 

and Information Society".  Development and Cooperation (D+C).  No.๔/๑๙๙๙, July/August, 2017, P.20. 
๔๖ Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell.  Network Analysis : Studies in Human 

Interaction. Netherlands : Mouton & Co, 2016, P.20 - 21. 



๗๖ 

 Tamang, D.๔๗ ไดกลาวถึงกระบวนการสรางเครือขายท่ีสำคัญดังนี้ 

 ๑. วัตถุประสงค การจัดตั้งเครือขายตองมีวัตถุประสงคชัดเจน ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางของ

เครือขาย กิจกรรมหลัก และประเภทของบุคคลและองคกรที่จะเขามาเปนสมาชิกที่แข็งขันของเครือขาย 

การกำหนดวัตถุประสงคควรใหสมาชิกจำนวนมากมีสวนรวมในกระบวนการกำหนดดวย เพื่อปองกันการ

ครอบงำจากกลุมคนบางกลุ ม วัตถุประสงคของเครือขายควรมีการทบทวนเปนระยะ ๆ เพื ่อประเมิน

ความกาวหนาของการทำงานของเครือขายวาบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวมากนอยเพียงใด วัตถุประสงค

จะยังคงมีความสำคัญและเหมาะสมสำหรับการทำงานของเครือขายในอนาคตอีกหรือไม    เครือขายควร

เตร ียมตัวสำหรับการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงพัฒนาไปตามเวลา ควรมีการปร ับว ัตถ ุประสงคเม่ือ

สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปหรือเม่ือเปาหมายแรกบรรลุผลแลว เครือขายอาจมีการจัดแจงอะไรบางอยาง

ขึ้นมาเปนการชั่วคราวเพื่อสนองความตองการบางอยางของสมาชิก และเมื่อประสบความสำเร็จแลว ก็ตอง

เปลี่ยนตัวเองอยางรวดเร็วเพ่ือจัดการกับวัตถุประสงคใหม ๆ อีก หรืออาจสลายตัวเองก็ได 

 ๒. กิจกรรมท่ีชัดเจน เครือขายตองริเริ่มกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีนาสนใจและเปนประโยชน

ตอสมาชิก พลังขับเคลื่อนของเครือขายจะดำรงอยูไดก็ดวยการมีกิจกรรมที่ทำใหสมาชิกมีโอกาสปะทะ

สังสรรคและแลกเปลี่ยนกัน ซ่ึงเปนการสงเสริมการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนของสมาชิก  กิจกรรมพ้ืน ๆ 

ก็จะนำไปสูการเปนเครือขายพื้น ๆ ความคึกคักของเครือขายไมสามารถรักษาไวไดดวยการดำเนินกิจกรรม

เพียงการสงจดหมายขาวถึงสมาชิก บัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีจำนวนมาก ไมใชสิ ่งทดแทนการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดแบบเผชิญหนาและการทำงานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสมาชิกในเครือขายเพื่อการ

แกไขปญหารวมกัน  กิจกรรมที่ชัดเจนไมใชตองเปนการเตรียมการโดยกลุมแกนนำของเครือขาย การให

สมาชิกสามารถจัดกิจกรรมเองเปนการเปดทางใหเกิดความรวมมือกันทั้งเครือขาย ในเครือขายที่ที่แข็งขัน 

กิจกรรมของเครือขายจะเกิดขึ้นในวงกวาง บางกิจกรรมดำเนินการโดยกลุมแกน แตหลายกิจกรรมทำโดย

สมาชิก 

 ๓. กลุมแกนนำที่ปวารณาตนเพื่อเครือขาย แมวาการมีสวนรวมในวงกวางจะเปนสิ่งสำคัญ

ท่ีสุดในการทำงานของเครือขาย แตก็ยังจำเปนตองมีกลุมแกนนำของเครือขายท่ีปวารณาตัวเขามาทำหนาท่ี

ประสานงาน จัดการ และสงกำลังบำรุงใหกับสมาชิก บุคคลหรือองคกรท่ีเปนกลุมแกนตองคิดใหพนจากงาน

ในองคกรของตัวเอง เพราะขณะนี้ตนเองทำหนาที่ใหกับสมาชิกทั้งมวลไมใชทำงานใหกับองคกรของตัวเอง

เทานั้น กลุมแกนนำตองไมติดอยูกับกิจกรรมประจำวันขององคกรตัวเอง และกลุมแกนตองดำเนินกิจกรรม

ของเครือขายใหบังเกิดประโยชนสูงสุด  เนื่องจากบุคคลและองคกรท่ีเก่ียวของในการพัฒนาสวนใหญรูสึกถูก

 
๔๗ Tamang, D. “Service Delivery versus Popular Participation and Extension” in Recent 

Concepts, Knowledge, Practices, and New Skills in Participatory Integrated Watershed Management. 

Trainers’ Resource Book. ICIMOD, PWMTA, FAO (UN) and Dept.of Soil Conservation and Watershed 

Management, Nepal. Netherlands/FAO (UN), GCP/RAS/๑๖๑/NET, 2016, P. 89 - 95. 
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กดดันใหตองใชเวลาและทรัพยากรของตนไปในการทำงานใหกับเครือขาย กิจกรรมของเครือขายจึงมักจะ

ไดรับความเอาใจใสก็เฉพาะเมื่อกิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญ ดังนั้น คนหรือองคกรที่ปวารณาตนหรือ

ไดรับมอบหมายใหเปนกลุมแกนควรมองความสำเร็จของเครือขายในฐานะที่เปนเปาหมายสำคัญของชีวิต

และอาชีพ ผลกระทบของขบวนการทางสังคมบางอยางที่มีตอโลก (เชนการรักษาระบบนิเวศ การเรียกรอง

สิทธิสตรี และการเรียกรองประชาธิปไตย) สวนใหญมีผลมาจากองคกรเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูงซ่ึง

ดำเนินการโดยกลุมอาสาสมัครกลุมเล็ก ๆ ที่มีความตั้งใจอยางแรงกลานั่นเอง  กลุมแกนนำตองทำหนาท่ี

เปนตัวแทนของสมาชิกเครือขาย มีการติดตอสังสรรคกับสมาชิกท่ัวไปอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสามารถติดตาม

ความคิดและความตองการท่ีเปลี่ยนไปของสมาชิกไดทัน ถาไมมีการติดตอกัน กลุมแกนนำมีแนวโนมเอียงท่ี

จะมุงไปสูการรวมศูนยอำนาจและแยกตัวออกหางจากสมาชิกมากข้ึนทุกที  ตองมีกระบวนการเปลี่ยนกลุม

ผูนำเครือขายข้ึนมาใหมอยางตอเนื่อง อาจใหมีการหมุนเวียนหนาท่ีความรับผิดชอบภายในเครือขายหรือให

มีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยก็ได  กลุมแกนควรมีการตรวจสอบความกาวหนาของเครือขายและความ

สอดคลองกับความตองการของสมาชิกเครือขายคนอื่น ๆ อยางสม่ำเสมอโดยการวิพากษตนเอง กลุมแกน

ควรมองวิธีการที่จะทำใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเครือขาย และระบบการจัดการที่ใหสมาชิกมีสวนรวมมาก

ท่ีสุด เพ่ือชวยใหเครือขายดำรงกระบวนวิธีการทำงานท่ีใชไดจริง 

 ๔. หลีกเล่ียงการรวมศูนยอำนาจจากการมอบอำนาจ เครือขายและกลุมแกนควรกำหนดเรื่อง

ที่จะมอบอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบใหกับสมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรวมศูนยอำนาจมาก

เกินไป การครอบงำ การแยกตัวเองออกหางจากสมาชิก และการกลายเปนสมาชิกที่เฉยเมยตอกิจกรรม

เครือขาย เครือขายบางแหงเลี่ยงการรวมศูนยอำนาจโดยการมอบใหสมาชิกเปนคณะทำงานในเรื่องตาง ๆ 

และมีหนาท่ีประสานงานในเรื่องนั้น ๆเครือขายไมควรทำใหสมาชิกตั้งความหวังไวกับกลุมแกนมากเกินไปวา

จะตองเปนหนวยดำเนินงานในทุกกิจกรรม สมาชิกเองก็ควรมีความรูสึกที่จะรับผิดชอบการดำเนินงาน

กิจกรรมหรือเสนอตัวเขามาชวยเหลือกิจกรรมของเครือขายดวย ถาเครือขายไมมีชีวิตชีวา สมาชิกควรตำหนิ

ตัวเองเทา ๆ กับตำหนิกลุมแกน 

 ๕. การกระจายอำนาจที่จัดตั้งโดยองคการความชวยเหลือ เครือขายที่จัดตั้งโดยองคกรแหลง

ทุน และเครือขายดานการวิจัยระวางประเทศ โดยทั่วไปมีจุดเริ่มจากการมีเลขานุการ และเจาหนาที่ประจำ 

ซึ่งมีแนวโนมจะเปนเครือขายที่มีรูปแบบทางการที่ดำเนินการภายใตการกำกับของแหลงทุน แมวาจะเปน

เครือขายท่ีเกิดจากสถาบันเจาของทุนท่ีทำใหไดรับการยอมรับ และการสนับสนุนทางการเงินจากนานาชาติ 

แตเครือขายก็ควรมอบหมายงานและกระจายอำนาจใหกับสมาชิก ซึ่งอาจทำในลักษณะการเปดโอกาสให

สมาชิกสามารถจัดกิจกรรมบางเรื่องไดอยางอิสระ ทั้งนี้เปนการชวยใหสมาชิกมีประสบการณในการดำเนิน

กิจกรรมอยางมืออาชีพ มีสถานภาพและความรับผิดชอบท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังชวยใหเครือขายสามารถดำรงอยูได

ตอไปเม่ือองคกรแหลงทุนปดการชวยเหลือ เครือขายหลายแหงท่ีสรางข้ึนโดยองคกรแหลงทุน พยายามท่ีจะ

กระตุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวมโดยการขยายองคกรประสานออกไป เชน การจัดตั้งหนวยงานของ



๗๘ 

เครือขายกระจายออกไปตามความตองการของสมาชิกในภูมิภาคตาง ๆ บางแหงก็สรางหนวยงานสาขาข้ึน

จำแนกตามพ้ืนท่ี เชน องคกรเครือขายลุมแมน้ำโขง เปนตน  

 ๖. หุนสวนความเปนเจาของ และการเปดโอกาส ความรูสึกมีสวนเปนเจาของและความผูกพัน

ท่ีเหนียวแนนมีสวนอยางสำคัญตอความสำเร็จของเครือขาย กระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจกรรมและ

วิธีการทำงานของเครือขายควรดำเนินไปในลักษณะประชาธิปไตย และทำใหสมาชิกรูสึกไดวาพวกเขา

สามารถควบคุมหรือมีบทบาทในการดังกลาว เครือขายควรเปดทางใหเกิดการมีสวนรวมในวงกวาง โดยอาจ

กำหนดกรอบอยางไมเปนทางการหรือไมมีลักษณะบังคับใหสมาชิกและองคกรแกนสามารถแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารความคิดเห็น วิพากษวิจารณคัดคานหรือใหความรวมมือในกระบวนการตัดสินใจและการ

ดำเนินงานของเครือขาย ซึ ่งเปนการสงเสริมความเปนหุ นสวนและการรวมพลังอันเปนพื ้นฐานของ

ความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือขาย   ในเครือขายอาจมีความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนระหวาง

สมาชิก ซึ่งรวมถึงการแขงขันชวงชิงทรัพยากรของเครือขาย การไดเปนเจาภาพจัดการประชุม การไดรับ

อุปกรณฝกอบรม และการเปนตัวแทนของเครือขายในคณะกรรมการบริหารเครือขาย หรือการไดรับการ

สนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทำใหไดเปรียบในการแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือใหเครือขายมีความ

สมานฉันทและปองกันไมใหเกิดความแตกแยกระหวางสมาชิก ประเด็นตาง ๆ ขางตนตองดำเนินการอยาง

เปดเผยและใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 

 ๗. ทรัพยากร เครือขายตองการทรัพยากรเพ่ือความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกิจการของ

เครือขาย เงินทุนไมใชทรัพยากรเพียงอยางเดียวที่เครือขายตองการ โดยจะเห็นไดจากเครือขายที่มี

ทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันนานาชาติได กลับมีผลงานออกสูสังคมนอยมาก ในขณะท่ี

เครือขายบางแหงมีทุนไมมากนัก ที่สามารถทำงานปรากฏความสำเรจ็อยางเปนรูปธรรมมากมาย เนื่องจาก

สมาชิกมีความตั้งใจ เสียสละเวลา แรงงาน และทรัพยากรสวนตัวใหกับกิจกรรมของเครือขาย อยางไรก็ตาม 

เงินก็มีความจำเปนตอการเขารวมในเครือขายตางประเทศ และการมีพรอมทั้งสมาชิกที่กระตือรือรน 

เสียสละเพ่ืองานของเครือขาย และการมีเงินทุนอยางเพียงพอ ดูจะเปนเรื่องของความฝนมากกวา 

 เครือขายตองคาดคะเนและวางแผนเพ่ือกำหนดวงเงินในการทำกิจกรรม และตองมีโครงสรางท่ี

จะดูแลรักษาและจัดการเงินจำนวนดังกลาว หลักการที่เสนอเปนแนวทางในเรื่องนี้ คือ เครือขายควรใหมี

ตนทุนในการดำเนินการและคาโสหุยนอยที่สุด การหาและการจัดการเงินอุดหนุนตองการเวลาและแรงงาน

จากสมาชิกเครือขายท่ีอาจไมมีประสบการณในเรื่องนี ้เพ่ือดำรงความนาเชื่อถือของเครือขาย ท้ังตอสมาชิก

และผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ตองใหสมาชิกในวงกวางเขามีสวนรวมและรับรูการจัดการเกี่ยวกับเงิน

อุดหนุนสมาชิกและหนวยงานที่อุดหนุนเครือขายมักจะสงผลตอความสำเร็จของเครือขาย ยิ่งเครือขาย

สามารถไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกไดมากเทาไรก็จะยิ่งมีความเขมแข็งมากขึ้นเทานั้น ทรัพยากรท่ี

สมาชิกจะใหกับเครือขายไมจำเปนตองอยูในรูปของเงิน ดังตัวอยางของเครือขายวิจัยและพัฒนาแหงหนึ่ง 

ไดใหบุคคลหรือองคกรเขาเปนสมาชิกโดยไมตองเสียเงินบำรุง แตสมาชิกตองสงบทความหรือความคิดเห็นท่ี

มีตองานวิจัยและพัฒนาของเครือขายกลับมายังกรรมการเครือขายอยางสม่ำเสมอ    เครือขายสามารถ



๗๙ 

ไดรับประโยชนจากการมีความสัมพันธกับหนวยงานทองถิ่นหรือหนวยงานระหวางประเทศที่ชวยใหเขาถึง

แหลงทรัพยากร หรือชวยใหเครือขายไดรับการติดตอกับหนวยงานอื่นเพิ่มขึ้น และชวยใหไดรับบริการที่จะ

สนับสนุนสถาบันเครือขาย อยางไรก็ตามเครือขายตองระมัดระวังไมใหหนวยงานที่ติดตอดวยนั้นเขามา

ครอบงำหรือรวบอำนาจการจัดแจงภายในของเครือขาย เครือขายที่พึ่งพิงหนวยงานที่ใหเงินอุดหนุนเพียง

แหงเดียว มีแนวโนมท่ีจะถูกครอบงำสูงและแมแตการกำหนดวาระการสนับสนุนตามอำเภอใจของหนวยงาน

นั้น ๆ เครือขายอาจตองการการอุปถัมภจากหนวยงานภายนอกเพื่อเปนคาใชจายสำหรับการเดินทางไป

ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เงินตราในสกุลทองถิ่น เครือขายควรลดการใชจายเพื่อเดินทางโดย

เครื่องบินหรือเพื่อไปตางประเทศใหนอยลง และมุงการสรางเครือขายภายในประเทศมากกวา หรือดึงการ

จัดประชุมนานาชาติใหมาดำเนินการในหรือใกลประเทศของตนเพ่ือประหยัดคาใชจายในสวนนี้ หรืออีกทาง

หนึ่ง เพื่อใหไดประโยชนจากการรวมในเครือขายของตางประเทศ เครือขายควรเลือกที่จะไปรวมประชุม

เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของตนเอง 

 ๘. ความเปนไปไดและปญหาในการเลี้ยงตัวเอง   เครือขายสวนมากไดรับเงินอุดหนุนจาก

บุคคลหรือหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือหนึ่งแหงหรือมากกวา โดยทางตรงหรือโดยทางออม อยางไรก็ตาม

มีเครือขายบางแหงก็สามารถพ่ึงตนเองไดในทางการเงิน เชน ขบวนการสหพันธการเกษตรธรรมชาติระหวาง

ประเทศ (IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movement) ท่ีมีองคกรแกนอยู

ในประเทศเยอรมัน เครือขายนี้ไดรับเงินอุดหนุนจากสมาชิก 

 ในประเทศพัฒนา เครือขายบางแหง เชน สมาชิกสมาคมดานวิชาชีพสามารถอุดหนุนกิจกรรม

ของเครือขายดวยเงินคาสมาชิกนิตยสารและงานอาสาสมัคร สมาชิกมีฐานะดีและสามารถจายเงินสวนตัว

เปนคานิตยสารและคาใชจายในการเดินทางไปรวมประชุม ยิ่งกวานั้น สมาชิกมักจะทำงานในหนวยงานท่ี

สนับสนุนใหมีการสรางเครือขาย และยินยอมใหสมาชิกใชเวลาทำการไปทำงานใหกับเครือขายดวย เชน 

อาจารยในมหาวิทยาลัยเปนตน การตั้งเครือขายในองคการทำใหเครือขายสามารถประหยัดคาใชจายตาง ๆ 

ไปไดมาก ทั้งนี้เนื่องจากสามารถใชทรัพยากรขององคการ เชน โทรศัพท เครื่องถายเอกสาร เจาหนาท่ี

ธุรการ ฯลฯ ในการทำงานของเครือขายได ทำใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของเครือขายไดอยางมี

ประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น    สมาคมวิชาชีพระดับชาติบางแหงในเอเซีย สามารถเลี้ยงตัวเองไดดวย

การออกนิตยสาร การทำงานอาสาสมัครและการสนับสนุนจากสถาบันท่ีเปนสมาชิก ซ่ึงวิธีการเดียวกันนี้เปน

เรื่องยากสำหรับเครือขายระหวางประเทศ โดยเฉพาะการชำระและเรียกเก็บคานิตยสารเนื่องจากปญหา

ดานอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน และคาธรรมเนียมของธนาคารทำใหราคานิตยสารสูงเกินกวาสมาชิกจะชำระ

ได  สมาคมว ิจ ัยและส  ง เสร ิมระบบการเกษตร (AFSRE - The Association for Farming System 

Research and Extension) ของสหรัฐอเมริกา ก็เปนเครือขายทางวิชาชีพอีกแหงหนึ่งท่ีมีสมาชิกกวางขวาง

ทั่วโลก แตไมมีเจาหนาที่ประจำแมแตคนเดียว สวนใหญเปนอาสาสมัคร และไดรับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย รายไดของเครือขายไดคาธรรมเนียมการเจารวมประชุมสัมมนาระหวางประเทศท่ีเครือขายจัด
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ข้ึน และคาบำรุงจากสมาชิก ถึงกระนั้น การติดตอทางไปรษณียกับตางประเทศ การทำกิจกรรมหลัก ๆ เพ่ือ

สรางเครือขาย และการเดินทางไปตางประเทศยังตองอาศัยเงินอุดหนุนจากหนวยงานแหลงทุนบางแหง 

 ๙. สถานภาพถูกตองตามกฎหมาย การมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมาย ทำใหเครือขายและ

ผูนำเครือขายไดรับการสนับสนุนและความไวเนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือขาย อีกท้ังยังไดสามารถดำเนินงาน

ไดกวางขวางขึ้นดวย การมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมายดึงดูดการมีสวนรวมและทำใหไดรับการอุดหนุน

ทางการเงินไดงายขึ้น ทั้งนี้ ไมจำเปนตองหมายความถึงการยอมทำตามกฎหมายเสมอไป แตเครือขายท่ี

ไดรับการรวมมือและนับไวเปนพวก ยอมมีประสิทธิภาพกวาเครือขายที่ถูกตอตานและกีดกันออกไปจาก

สังคม ความถูกตองตามกฎหมายทำไดโดยการมีผูที่ไดรับความเคารพนับถือจากสังคมเขารวมในเครือขาย 

และการเผยแพรที่มีเปาหมายดี การใชชื่อที่จำงายและเครื่องหมายของเครือขายบอย ๆ ก็สามารถชวยให

ไดรับการยอมรับจากสังคมและกฎหมาย คุณภาพของขอมูลขาวสาร ประสบการณ หรือเทคโนโลยีท่ี

เครือขายมีการสงเสริมหรือแลกเปลี่ยน มีผลตอชื่อเสียงระยะยาวของเครือขาย กลุมแกนของเครือขาย 

ผูดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ และผูเขียนเอกสารเผยแพร ควรมุงม่ันท่ีจะทำใหขอมูลขาวสารท่ีเผยแพร

นั ้นไดรับความเชื่อไดวามีความถูกตองตามกฎหมาย ไมควรเปนเพียงการสรางลัทธิจักรวรรดินิยมทาง

วิชาการ เครือขายการวิจัยและพัฒนามักไดประโยชนจากกลุมแกนที่มีผูเชี่ยวชาญทางวิชาการ มีวิธีการ

ทำงานแบบ "ติเพ่ือกอ" และมีการทำความเขาใจความเปนจริงของระดับรากหญาอยางใกลชิด 

 ๑๐. การเสริมใหสมบูรณและการเชื่อมโยง เครือขายแตละเครือขายตางก็มีวัตถุประสงค 

โครงการ สมาชิก และระบบการจัดการที่แตกตางกันแตมีสวนที่เหลื่อมซอนกันอยู สะทอนถึงขอบเขตและ

กลุมเปาหมายของเครือขาย การเชื่อมโยงระหวางเครือขายจะเปนการเสริมความสมบูรณซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมี

หลายลักษณะ โดยอาจเปนการเสริมในแงภูมิศาสตร เชนการเชื่อมโยงเครือขายท่ีดำเนินการในระดับทองถ่ิน 

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกเขาดวยกัน หรือเชื่อมเครือขายแนวราบท่ีประกอบดวยองคกรท่ี

มีรูปแบบแตกตางกันเขาดวยกัน เชน หนวยงานพัฒนาเอกชน ชาวนา สถาบันวิจัย เปนตน หรือเชื่อมโยง

เครือขายที่อยูในสาขาวิชาตางกันเขาดวยกัน เชน วิทยาศาสตรดานสัตว วิศวกรรมทางการเกษตร สังคม

วิทยาชนบท การขนสง เปนตน นอกจากนี้การเชื่อมโยงเครือขายในแนวตั้งที่ชวยนำความคิดเห็นและ

ประสบการณของผูไดรบัประโยชน หนวยงานสงเสริม นักวิจัย ผูกำหนดนโยบาย หนวยงานความชวยเหลือ 

นักการเงิน และภาคเอกชนเขาดวยกันก็มีความจำเปน   

การเช่ือมโยงระหวางเครือขายมีความจำเปนเพ่ือ 

๑. ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกลุม 

๒. สงเสริมความรวมมือท่ีเสริมซ่ึงกันและกันใหเรื่องท่ีทำนั้นมีความสมบูรณ 

๓. หลีกเลี่ยงการแขงขัน 

๔. ลดความซ้ำซอนของการใหบริการ 

๕. ทำใหผลประโยชนของเครือขายมีมากข้ึน 

๖. ใชขอไดเปรียบหรือจุดแข็งขององคกรตาง ๆ มาทำใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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การเชื่อมเครือขายอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ทำใหเกิดขึ้นและรักษาไวไดดวยการมี   กิจกรรม

รวมกัน หรอืเปนตัวแทนรวมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ และการรวมกันประสานงานการ

ประชุม 

 ๑๑. การติดตามผลและประเมินผล เครือขายตองการการติดตามผลและประเมินผลเปน

ประจำสม่ำเสมอและถี่ถวน ไมเพียงแตประเมินความสอดคลองของแผนการทำงานกับวัตถุประสงคอยาง

ตอเนื่องเทานั้น แตควรมีการประเมินความกาวหนาและความสำเร็จของเครือขายเปนระยะ ๆ ดวย จาก

เหตุผลหลายประการดังที่กลาวมาแลวในตอนตน การติดตามผลและประเมินผลเครือขายเปนเรื่องยาก 

ดังนั้น กระบวนการกำหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือขายจึงเปนเรื่องที่สมาชิกท้ัง

มวลตองเขามามีสวนรวมเรียนรูและกำหนด 

 ๑๒. การจัดการเครือขาย การจัดการเครือขายเปนเรื่องซับซอน และมีคนนอยคนนักที่ไดรับ

การฝกฝนมาในสายนี้ ความสำเร็จของเครือขายหลายแหงชี ้ใหเห็นวา เครือขายจำนวนมากสามารถ

ดำเนินการใหบรรลุผลสำเร็จไดดวยกลุมของผูจัดการมือสมัครเลนที่มีความกระตือรือรนซึ่งไมเคยผานการ

ฝกอบรมดานการจัดการมากอนเลย อยางไรก็ตามไมจำเปนท่ีเครือขายท้ังหมดตองเรียนรูผานประสบการณ

หรือลองผิดลองถูก การจัดหลักสูตรฝกอบรมสำหรับการทำงานหรือการจัดการเครือขายในระดับภูมิภาคจะ

เปนประโยชนมาก 

 ๑๓. การเกี่ยวของกับผูไดประโยชน เครือขายมุงเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเปนตอง

พยายามสงเสริมใหผูไดประโยชนเขามีสวนรวมในกระบวนการสรางเครือขาย ตัวอยางเชน เครือขายวิจัย

และพัฒนาการเกษตร จะประสบความสำเร็จถาใชว ิธ ีการที ่พิจารณาหรือรับเอาความคิดเห็นและ

ประสบการณของเกษตรกรมาเปนสวนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาดวย 

เครือขายระดับชาติและระดับนานาชาติก็ไดประโยชนจากการมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับเครือขายของผู

ไดรับประโยชนระดับพื้นที่เชนกัน การแลกเปลี่ยนระหวางกลุมผูไดประโยชนในสวนตาง ๆ ของประเทศ 

และระหวางประเทศเปนสิ่งที่มีคุณคา สมาชิกเครือขายสามารถชวยติดตอกับกลุมตาง ๆ ในทองถิ่นและ

อำนวยความสะดวกใหกับการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 

 ๑๔. การมีสวนรวมและผลประโยชนตอบแทน การมีสวนรวมในเครือขายจะเกิดข้ึนจากการท่ี

สมาชิกมองเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการทำเชนนั้น สมาชิกตองมีสวนไดสวนเสียในวัตถุประสงคของ

เครือขาย มีผลประโยชนในกิจกรรมบางอยาง มีความปรารถนาจะสมทบอะไรบางอยางให มีความรูสึกเปน

เจาของ ศรัทธาตอเครือขาย เชื่อใจผูนำเครือขาย และมีความรูสึกเชื่อมั่นตอความสำเร็จและความกาวหนา

ในอนาคตของเครือขาย 

 ถาวัตถุประสงคของเครือขายดี การเชื ่อมโยงภายในเครือขายเหมาะสม เอื ้อใหเกิดความ

เคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอำนาจไป

ใหกับมวลสมาชิกท่ีไดรับประโยชน การดำเนินงานของเครือขายจะนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด 



๘๒ 

 การทำงานรวมกัน ถือไดวา เปนภารกิจท่ีสำคัญของการรวมตัวกันเปนเครือขาย กลาวคือ ความ

เปนเครือขายมีความสัมพันธกับงานและสัมพันธภาพระหวางกัน ซ่ึงงาน/ภารกิจและความเปนภาคีตอกันนั้น 

จะนำไปสูการเรียนรูและการสรางกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้นกระบวนการทำงานของ

เครือขาย สามารถพิจารณาไดจากการทำงาน สัมพันธภาพ การเรียนรูและความเคลื่อนไหวที่นำไปสูการ

จัดการกับสิ่งตางๆ ภายใตบริบทที่เกิดขึ้น โดยแตละเครือขายก็มีกระบวนการทำงานที่แตกตางกันไปตาม

สถานการณและเปาหมายที ่กำหนด ในที ่นี้  จะกลาวถึง กระบวนการทำงานของเครือขายตางๆ มี

ลักษณะรวมกันใน ๔ ประเด็น คือ 

 ๑. กระบวนการทำงานท ี ่ เช ื ่ อมประสานจากจ ุด เล ็กและขยายไปส ู หน วยใหญ   

ในกระบวนการทำงานของเครือขายนั้น ไมวาจะเปนเครือขายระดับใดหรือประเภทใด สิ่งที่เครือขายตางๆ 

ดำเนินการในลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ การทำงานที่เชื่อมประสานจากประเด็นเล็กๆ แลวขยายไปสูการ

ทำงานที่หลากหลายขึ้น โดยเปนการขยายทั้งกิจกรรม พื้นท่ี และเปาหมาย การดำเนินการ กลาวคือ เปน

กระบวนการทำงานที่ตอยอดจากฐานงานเดิมที่กลุมเครือขายนั้นมีอยู และเปนการแสวงหาแนวรวมใหม 

เครือขายใหม ที่จะชวยใหเครือขายนั้นไดมีความรู ประสบการณและมีพลังอำนาจในการตอรองกับกลุม

ผลประโยชนตางๆ โดยเปนการท่ีทุกฝายเขามาศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และพัฒนากิจกรรม

รวมกัน ตัวอยางเชน เครือขายวิทยุชุมชนในจังหวัดลำปาง ท่ีไดสานตอและดำเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย

การศึกษา กลุมเซรามิก กลุมทิพยชาง เครือขายสิ่งแวดลอม เครือขายเศรษฐกิจชุมชน และองคกรประชาชน

ใน ๑๓ อำเภอ ฯลฯ รวมกันจัดตั้งเปน “องคกรชุมชนคนลำปาง” ที่ไดดำเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมการ

สื่อสารการพัฒนาชุมชน การเสริมสรางการเรียนรู และกิจกรรมเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัด

ลำปางการเริ ่มตนจากจุดเล็กและขยายเปนหนวยใหญดังกลาว เปนกระบวนการหนึ่งของการทำงานใน

เครือขาย โดยเปนท้ังข้ันตอนของการกอตัวและกระบวนการทำงาน ซ่ึงเครือขายท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และมีความเข็มแข็งนั้น สวนหนึ่งมาจากการไมมองขามในจุดเล็ก เริ่มตนจากการทำงานในสิ่งที่รูและเขาใจ

แลวคอยๆ เชื่อมประสานกับองคกรอื่น เครือขายอื่นในประเด็นกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเปนผลใหการ

ทำงานของเครือขายนั้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่มากขึ้น และกระบวนการ

ทำงานที่เชื่อมประสานของเครือขายในลักษณะนี้ เปนการทำงานที่ควบคูกันไปทั้งการทำงานในระดับพื้นท่ี

และการสานตอไปในระดับนโยบาย นอกจากนี้ในกระบวนการทำงานของเครือขายนั้น เครือขายสวนใหญ

จะใชวิธีการทำงานท่ีหลากหลาย เชน การใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ีดำเนินการ การใชประเด็นปญหาเปนกิจกรรม

ในการขับเคลื่อนการใชศูนยประสานงานเปนท่ีรวบรวมขอมูล ฯลฯ ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดเนนการใชความรู 

ประสบการณท่ีมีอยู มารวมกันคิด รวมกันทำ โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้

อาจประยุกตการใชวิธีการตางๆ ในแตละชวงของเครือขาย ดังนี้ 

  ๑)   ในช วงการก อต ัวของเคร ือข ายเพ ื ่อหาแนวร วมในการพัฒนาก ิจกรรมนั้น  

ผูประสานเครือขายหรือแกนนำกลุม จะตองใชวิธีการคนหาแกนนำ หาแนวรวมอุดมการณ การแสวงหา



๘๓ 

รูปแบบการสื ่อสารที ่เหมาะสม และการจัดระบบองคกร เพื ่อใหกระบวนการกอตัวนั ้นเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  ๒)   ในระยะขยายตัว จะใชวิธีการประสานความรวมมือ การกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสม

กับระดับความสัมพันธ รวมท้ังการหาความรูใหม เทคนิคใหม ในการพัฒนาเครือขาย 

   ๓)   ในชวงการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการจัดกิจกรรม เครือขายจะตองมีความพรอมใน

เรื่องของขอมูล ทุน การจัดการ และแนวรวมท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการทำงานนั้นมีความตอเนื่อง 

   ๔)   ในชวงหลังจากการดำเนินการตามเปาหมายแลว จำเปนตองมีการรักษาพันธกรณี 

ความสัมพันธและการสื่อสารที่เปนระบบ เพื่อใหเกิดขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม และเพื่อมิใหเครือขาย

อยูภาวะถดถอย โดยการเพ่ิมเติมความรู การถอดบทเรียน หรือการประเมินตนเองอยูตลอดเวลา ดวยวิธีการ

ทำงานที่หลากหลาย จะทำใหเครือขายมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อใหเกิด

กระบวนการเรียนรูตามสถานการณที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในการใชวิธีการที่หลากหลายของเครือขายนั้น ยัง

หมายถึงการใชเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือที่มีความแตกตางในการจัดการกับประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน 

รวมท้ังการจัดการเครือขาย 

 ๒.  การรักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน  การที่เครือขาย

จะดำเนินการตอไปไดนั้น การรักษาสัมพันธภาพระหวางสมาชิกและภาคีในเครือขายเปนสิ่งที่มีความสำคัญ 

เพราะถาไมมีการรักษาสัมพันธภาพระหวางกันแลว กิจกรรมและความเคลื่อนไหวของเครือขายอาจมีการยุติ

ลง เพราะขาดภาคีรวมดำเนินการ ดังนั้น ในกระบวนการทำงานและการจัดการเครือขายจะตองคำนึงถึงการ

รักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวม กลาวคือ หลังจากที่ภาคีในเครือขายเห็น

ความจำเปนของเครือขายวา มีประโยชนตอการพัฒนาเครือขายและการพัฒนาสังคม สิ่งที่คนในเครือขาย

นั้นจะพึงมีตอกัน คือ การสรางความรู และความหมายในการติดตอสื่อสารระหวางกัน เพราะคนในเครือขาย

เดียวกันยอมจะรูความหมายของเครือขายมากกวาคนอื่นๆ การสรางความรู ความหมายภายในเครือขาย

เปนการสรางโลกทัศนหรือมุมมองในการพัฒนาเครือขายใหเข็มแข็ง และเปนการขยายแนวคิดและ

กระบวนการใหกวางขวางออกไป โดยการสื่อสารจะเปนชองทางที่นำไปสู การสรางพันธกรณีและการ

ประสานผลประโยชนรวมกัน การสื่อสารทั้งทางตรงและทางออมของปจเจกบุคคล กลุม องคกร จะทำให

เครือขายมองเห็นภาพความเคลื่อนไหว และการสรางความรูใหมอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถนำไปพัฒนาความ

เปนเครือขายใหมีความเขมแข็งในการรักษาสัมพันธภาพเพื่อสรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมนั้น 

สิ่งที่มีความสำคัญในการรักษาสัมพันธภาพ คือ การสื่อสารระหวางสมาชิกและภาคีในเครือขายเพื่อใหฝาย

ตางๆ ไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการทำงานรวมกัน  ดังนั้น 

   ๑)  การสื่อสารจะทำใหสมาชิกในเครือขายมีโอกาสรับรู (perception) เกี่ยวกับขอมูล

ขาวสารตางๆ ไดท่ัวถึง 

   ๒)  การส ื ่อสารเป นสวนสำคัญในการสรางแรงบันดาลใจ (inspiration) ให บ ุคคล  

รวมมือกันคนหาเปาหมายรวมกัน (shared goal) 



๘๔ 

   ๓)  การสื ่อสารเปนแนวทางที ่ทำใหสมาชิกในเครือขายไดมีโอกาสเรียนรู (learning) 

ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของกันและกัน การแลกเปลี่ยน (exchange) ขอมูลและขอคิด

ตางๆ การฝกเปดใจกวาง (open mind) เพื่อยอมรับฟงความคิดเห็นและพฤติกรรม ตลอดจนการพัฒนา

สัมพันธภาพระหวางกัน (relationship development) และรวมมือกันทำงานใหบรรลุเปาหมาย 

   ๔)  การสื ่อสารมีส วนสำคัญในการคนหาและพัฒนา “อัตลักษณ” (identity) และ

บ ุคล ิกล ักษณะ (character) ร วมก ันของสมาช ิกในเคร ือข ายและเป นช องทางในการนำเสนอ  

อัตลักษณและบุคลิกลักษณะดังกลาวสูสังคมภายนอก 

  ๓. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว เมื่อเครือขายมีการทำงานและ มีการ

รักษาสัมพันธภาพที่สรางสื่อความหมายรวมกันแลว การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัวเขา

หากัน เปนสิ่งที่เครือขายสวนใหญไดดำเนินการ เพราะการเรียนรูและการปรับบทบาทเขาหากันนั้นเปนท้ัง

แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ กลาวคือ การที่เครือขายจะมีความเติบโตและมีความมั่นคงจะตองมีการแสวงหา

ความรู มีการสะสมประสบการณ และมีการปรับบทบาท ในการสรางความสัมพันธและการทำงานรวมกับ

กลุม องคกร เครือขาย และหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความรูใหม วิธีการใหมในการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อใหเกิดการยอมรับในกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งการเสริมสรางกระบวนการ

การเรียนรูนั ้น สามารถใชเทคนิคและวิธีการตางๆ เชน การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การพัฒนาผูนำ 

การศึกษาแบบเจาะลึกในพ้ืนท่ี และการถอดบทเรียนรวมกัน เปนตน 

  กระบวนการดังกลาว เปนกระบวนการเพื่อเสริมสรางความเขาใจในความหมายของเครือขายท่ี

จะตองมีการศึกษาเรียนรู การประสานความรวมมือ และการรักษาผลประโยชนรวมกัน ในท่ีนี้หมายถึง การ

พึ่งพาอาศัยทั้งในดานทุน ความรู ประสบการณ ที่สำคัญคือ ความรวมมือ เพราะไมมีเครือขายใดจะมี

ศักยภาพในการพัฒนาท่ีสมบูรณ ดังนั้น การเรียนรูและการปรับบทบาทเขาหากันจึงเปนกระบวนการทำงาน

ของเครือขายทางสังคม  

 ๔.  การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสรางขบวนการทางนวัตกรรมและวาท

กรรมในการพัฒนา ความเปนเครือขายในยุคใหม นอกจากจะเปนการสรางความเปนภาคีรวมบนเสนทาง

ของนวัตกรรมการเรียนรู เชน เครือขายอินเตอรเน็ต เครือขายทางอากาศของวิทยุรวมดวยชวยกันแลว การ

สรางความเปนเครือขายดังกลาว ยังกอใหเกิดกระบวนการทำงานรูปแบบใหมที่ผูคนในสังคมไมจำเปนตอง

เห็นหนาตา และพบปะซึ่งกันและกันหรืออาศัยพื้นที่ดำเนินการ เพียงแตมีความรูสึกรวมวา จะตองรวมมือ

และชวยเหลือพึ่งพากัน ก็สามารถสรางความเปนเพื่อน เปนพี่ เปนนอง และความเปนเครือขายได การ

เกิดขึ้นของนวัตกรรม เปนกระบวนการทำงานของเครือขายในรูปแบบใหม ที่เนนการประสานความรวมมือ

และการชวยเหลือพึ่งพาในคราวที่จำเปนเทานั้น โดยที่ตางคนตางอยูและทำงานของตนแตเมื่อมีปญหาเกิด

กับสังคมทุกฝายก็มารวมมือกัน โดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการติดตอสื่อสาร กระบวนการดังกลาว 

กอใหเกิดวาทกรรมในการพัฒนาที่จะนำไปสูการสรางความรู ความเขาใจในสิ่งใหม โดยการใชวาทกรรม

ใหมๆ ข้ึนมาทดแทนคำพูดเดิม ๆ เชน ประชาสังคม ประชารัฐ การบริหารแบบบูรณาการ เปนตน  
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ซ่ึงความหมายท่ีแทจริง ก็คือ การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร และการใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม 

กระบวนการทำงานของ เคร ื อข  ายด ั งกล  า วข  า งต  นจะ เห ็ น ได  ว  า  เ คร ื อข  าย เป  นกลย ุทธ   

ท่ีสำคัญในการประสานความรวมมือ เปนการทำงานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรวม โดยมี

จุดเริ่มตนจากการทำงานในพื้นที่และประเด็นเล็กๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครือขาย ที่กวางออกไป 

พรอมทั้งแสวงหาความรูใหม วิธีการใหมที่เหมาะสมกวา โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหมเปน

เครื่องมือท่ีจะสรางความหมายและความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

  

 ๒.๕.๔ รูปแบบการประยุกตใชในการเสริมสรางเครือขาย 

 David Mathews๔๘ ไดนำเสนอรูปแบบการประยุกตใชในการเสริมสรางเครือขาย โดยการทำ

เอกสารชุดหนึ่ง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการที่จำเปนตอการทำหนาที่ เพ่ือ

กิจการสวนรวมของประชาชนในฐานะสมาชิกของชุมชน และไดเสนอแนะวิธีการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนโดยการตรวจสภาพชุมชน เรียกวา เครื่องมือตรวจสภาพชุมชน (Community checklist kit) เขา

กลาววา ความมีพลังของการมีสวนรวมในชุมชน และความเขมแข็งของ   ชุมชน สามารถตรวจสภาพไดจาก   

 ๑) โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมของชุมชน   

 ๒) กระบวนการ ตัดสินใจของชุมชนในเรื่องสวนรวม   

 ๓) ลักษณะของผูนำในชุมชน   

 ๔) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องสวนรวมของประชาชน   

 ๕) ลักษณะความสัมพันธระหวางประชาชนกับหนวยงานตาง ๆ และ  

 ๖) ความรูสึกถึงความเปนชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความรวมมือ 

 เครือขายชุมชนและองคกรชุมชน เปน ๑ ใน ๖ เรื่องที่ Mathews ระบุวาเปนสภาพบงชี้ความ

เขมแข็งของชุมชน นั่นคือ โครงสรางพื้นฐานทางสังคม ชุมชนที่เขมแข็ง จะมีเครือขายของกลุมองคกร

ประชาชนจำนวนมาก มีบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชนกัน และมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน อันมีผล

ใหเกิดการรวมมือแบบเต็มอกเต็มใจในระดับสูง ประชาชนถูกดึงใหเขาไปมีสวนรวมในเรื่องราวของสวนรวม 

โดยท่ีมีความสัมพันธตอกันแบบเทาเทียม ไมใชแบบถูกสั่งใหเขารวม ลักษณะความเปนชุมชนเชนนี้พ้ืนท่ีแต

ละแหงมีไมเทากัน สำหรับชุมชนท่ีออนแอ หรือหมูบานท่ีไมมีความเปนชุมชน หรือเรียกวา "Uncivil areas" 

นั้น ประชาชนไมมีสวนรวมในการเมืองทองถิ่นหรือกลุมองคกรของชุมชน และความสัมพันธก็คอนขาง

เปนไปในทางตั้ง คือ คนจนพ่ึงพาคนรวยอยางมาก 

 เรามักไดยินคำวา "โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ" อยูเสมอ ซึ่งไดแก ถนน ไฟฟา น้ำประปา 

โทรศัพท ฯลฯ  อันเปนสิ่งที่เอื้อตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  Mathews เสนอวา การพัฒนาใหคนในสังคม

 
๔๘ Mathews, David.  Elements of a Strong Civil Society and Health Public Life.  Kettering  

Foundation.  April ๑๙๙๖.  Memio, 2014, P.45 – 46. 
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กลายเปน "พลเมือง" และใหสังคมกลายเปนประชาคม หรือ "ชุมชน" ก็จำเปนตองมี "โครงสรางพื้นฐาน"   

เชนกัน ซ่ึงไดแก  

  (๑) โอกาส เวลา และสถานท่ี ท่ีคนในชุมชนจะไดพบและทำกิจกรรมรวมกัน            

  (๒) ชองทางการติดตอสื่อสารที่เชื่อมตอถึงกันภายในเครือขายที่โยงใยไปทั่วทั้งชุมชน 

แสดงถึงวิธีการจัดระเบียบในการติดตอกันในเรื่องของสวนรวม 

 หมูบานตองมีที่ใหคนในหมูบาน ซึ่งเปนคนตางกลุมตางพวกกัน สามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับ

ปญหาที่พวกเขาเผชิยอยูรวมกัน อาจเปนการประชุมอยางเปนทางการของหมูบาน หรือการสนทนาในกลุม

เล็ก ๆ อยางไมเปนทางการก็ได ที ่ที ่ประชาชนสามารถพูดคุยกันไดนี ้มีสวนสำคัญตอการทำใหเกิด

เจตนารมณทางการเมือง การแกปญหาของสวนรวม และการสรางความเปน "พลเมือง" 

 ชุมชนที่เขมแข็งเทาที่ Mathews ศึกษามา ลวนไดผานความพยายามสรางโครงสรางพื้นฐาน      

ขางตน โดยจำแนกระดับพัฒนาไดเปน ๓ ระดับ คือ 

 ระดับเบ้ืองตน  อยูในระยะแรกท่ีคนในหมูบานเริ่มเขามาเก่ียวของกับคนอ่ืน ๆ และในเรื่องราว

ของสวนรวมผานชองทางของการเปนสมาชิกในกลุมองคกรเฉพาะกิจเล็ก ๆ เชน กลุมกิจกรรมพัฒนา    

หรือกลุมละแวกบาน 

 ระดับตอมา  คนในหมู บานจะพัฒนากลุ มเฉพาะกิจขึ ้นเปนชมรมกลุ มองคกรที ่มุ งดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือสวนรวมท่ีม่ันคงข้ึน มีการสรางเครือขายกลุมไวภายใตรมเงาเดียวกัน เพ่ือยึดกลุมองคกรตาง ๆ 

ท้ังหมดไวดวยกัน 

 ระดับสูงสุด  ชมรมของประชาชน สมาคม และองคกรเอกชน มีการพัฒนาโครงสรางและ

ระบบงานอยางเปนเรื่องเปนราว ไมมีสภาพเปนกลุมเฉพาะกิจอีกตอไป องคกรเหลานี้เปนชองทางใหคนไดมี

โอกาสพูดคุยอภิปรายกันทั้งชุมชน ยกระดับความสัมพันธระหวางประชาชน เชื่อมเครือขายองคกร และมี

การแลกเปลี่ยนทรัพยากรซ่ึงกันและกัน 

เห็นไดวา กลุม/องคกร และเครือขายองคกร ทำหนาท่ีเปนชองทางการติดตอสื่อสาร ดังนั้น       

 โครงสรางพื้นฐานทางสังคม หรือประชาคม หรือเครือขายองคกร ก็คือ โครงสรางพื้นฐาน

ของการติดตอส่ือสารระหวางคนในชุมชนดวยเชนกัน 

  

 สถานการณของชุมชนและเครือขายองคกรไทยในปจจุบัน 

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโต) 48

๔๙ กลาววา ถาจะมองหาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนาให

คนในสังคมกลายเปนประชาชนพลเมือง และใหสังคมกลายเปนชุมชนหรือประชาคม ซึ่งประกอบดวย 

โอกาส เวลา และสถานที่ ที ่คนในชุมชนจะไดพบและทำกิจกรรมรวมกัน และวิธีการจัดระเบียบในการ

ติดตอกันในเรื่องของสวนรวมท่ีดูไดจากชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเชื่อมตอถึงกันภายในเครือขายท่ีโยงใยไป

 
๔๙ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโต).  การพัฒนาท่ีย่ังยืน. โรงพิมพเรือนแกว, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐, หนา ๓๔. 



๘๗ 

ทั่วทั้งชุมชน การจัดเวทีชาวบาน นับเปนกิจกรรมที่ทำใหมีการปรึกษาหารือระหวางประชาชน เพื่อจัดการ

กับประเด็นปญหาวิกฤตของชุมชน ทำใหประชาชนไดมีการติดตอกัน และพัฒนาความสัมพันธระหวางกันท่ี

ไมใชเปนเพียงเพ่ือมิตรภาพสวนตัว แตเพ่ือเรื่องของสวนรวม หมูบานสวนใหญในทุกพ้ืนท่ีไมมีการจัดประชุม

อยางเปนทางการเพ่ือพูดคุยกันในเรื่องของสวนรวมบอยนัก สวนใหญเปนการสนทนากันในกลุมเล็ก ๆ อยาง

ไมเปนทางการ ตามรานคาในชุมชน หรือเมื่อพบปะกันในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณี

ของหมูบาน พิธีกรรมของทองถิ่น งานสังคม โดยเฉพาะงานบวช (สำหรับสังคมชาวพุทธ) งานแตงงาน งาน

ศพ หรือระหวางการแลกเปลี่ยนแรงงานกันในการทำนา ทำสวน ทำไร อยางไรก็ตาม ในทุกตำบลอยางนอย

จะมีอยู ๑ - ๒ หมูบาน ท่ีพบวามีการจัดประชุมเปนประจำ นอกจากนี้ทุกพ้ืนท่ีไดกลาวถึงความสัมพันธแบบ

ญาติพี่นองของคนในชุมชนวาเปน   โครงสรางพื้นฐานทางสังคมที่ทำใหคนมีความเอื้ออาทรและรักใคร

ปรองดองกัน 
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๕๐ กลาววา จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๔๒  

ของสำนักงานสถิติแหงชาติ    พบวาครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สวนใหญหาทาง

แกปญหาโดยการปรับ  พฤติกรรมของตนเอง พึ่งตนเองและพึ่งกันเองมากกวาจะดิ้นรนไปขางหนาอยางไร

ทิศทางหรือพึ่งรัฐ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหาในชุมชนที่มีกระบวนการเสริมสรางพลังของ

ชุมชน การแกไขปญหาความยากจนของชุมชนในลักษณะดังกลาว ทำใหชุมชนไมตองใชทุนท่ีเปนเงินเขมขน

ในการสงเสริมอาชีพและพัฒนาการผลิต แตตองใชทุนทางสังคมสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความจริง

เก่ียวกับเรื่องราวของชุมเอง นอกจากนี้ชุมชนยังตองพยายามทำใหคนในชุมชนเกิดความเชื่อม่ันในศักยภาพ

ของตนเองท่ีจะพัฒนา ตนเองและชุมชนรวมกันใหได  ผูนำชุมชนแหงหนึ่งกลาววา ปญหาของคนยากจนใน

หมูบานของเขา เมื่อวิเคราะหกันอยางถองแทแลว เปนเพราะไมคิดจะตอสูกับปญหามากกวาไมมีทางที่จะ

ตอสู ความจริงแลวหนทางแกความยากจนยังมีอยู แตถาจะใหกลับมารวมเลยนั้นเปนเรื่องยาก ซึ่งผูอาวุโส

ทานหนึ่งก็ไดใหคำแนะนำวา ตองปลุกใจกันกอน โดยใหผูใหญบานเปดเพลงปลุกใจทางหอกระจายขาวทุก

วัน 

 การปลุกความเชื่อมั่นของสมาชิกชุมชน ถูกเรงใหเกิดเร็วขึ้นดวยกระบวนการของเวทีสาธารณะ 

การวิเคราะหสถานการณรวมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและปรึกษาหารือกัน ชวยใหสมาชิกชุมชน

ตระหนักรูถึงทุนทางสังคมที่มีอยู เริ่มมองเห็นชองทางที่จะแกไขปญหาดวยศักยภาพของชุมชน อยางไรก็

ตาม ไมไดหมายความวาพลังความเชื่อมั่นจะแผขยายครอบคลุมไปทั้งชุมชน หลายแหงไดเกิดการรวมกลุม

ของคนที่เขมแข็งกอน ตอจากนั้นกลุมก็กลายเปนชองทางใหคนทั้งชุมชนไดติดตอสื่อสารกัน และผลิตซ้ำ

ความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองและชุมชนใหกับสมาชิกในชุมชนคนอ่ืน ๆ ตอไป 

 
๕๐ วิจารณ พานิช. การจัดการความรู  ฉบับนักปฏิบัติ สถาบันสงเสริมการจัดการความรู (สคส.),

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๕๘, หนา ๖๗. 



๘๘ 

 การเชื่อมความสัมพันธแบบพันธมิตรกับภาคนอกชุมชนก็มีสวนเสริมใหการแกปญหาความ

ยากจนของชุมชนเปนไปดวยดียิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบันคนชั้นกลางในเมือง พอคา นักธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน 

และ ขาราชการที่มีแนวความคดิใหม ไดมีการรวมตัวกันเปนเครือขายองคกรประชาสังคมที่กระตือรือรนใน

การสนับสนุนกระบวนการเสริมสรางพลังของชุมชน เครือขายองคกรเหลานี้ไดมีกิจกรรมสนับสนุนการ

แกปญหาความยากจนของชุมชนในหลายลักษณะ เชน การขยายพื้นที่ทางการตลาดใหกับสินคาชุมชน     

การจัดงานสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑพื้นบาน การสรางเครือขายการเรียนรูระหวางชุมชน เพื่อพัฒนา

อาชีพการใหคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑเพื ่อตอบสนองลูกคาเปาหมาย          

กลุมใหม ๆ  ฯลฯ 

 หมูบานสวนใหญมีการจัดตั้งกลุมองคกรจำนวนมาก จำนวนกลุมแตละหมูบานมีตั้งแต ๕-๒๐ 

กลุม กลุมเหลานี้มีทั้งกลุมที่จัดตั้งกันเอง และกลุมที่เจาหนาที่สงเสริมใหจัดตั้ง แตกลุมประเภทหลังมีมาก

ท่ีสุด ชองทางสื่อสารภายในกลุมสวนใหญมีประสิทธิภาพกวาชองทางสื่อสารสาธารณะของชุมชน โดยเฉพาะ

กลุมที่มีการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และการดำเนินกิจกรรมมีเรื่องที่ตองใหสมาชิกรวมรับรูและ 

ตัดสินใจ เชน กลุมที่เกี่ยวของกับการออมทรัพย การเก็บเงินสงเคราะห กลุมใหบริการสินเชื่อ แตในทุก

หมูบานไมมีการเชื่อมเครือขายกลุมเหลานี้ใหอยูภายใตรมเงาของโครงสรางพื้นฐานทางสังคมอันเดียวกัน 

กลาวคือ ไมปรากฏวามีการประชุมตัวแทนกลุมเพื่อใหกลุมเปนชองทางสื่อสารระหวางสมาชิกกับชุมชน   

แมวาผูนำกลุมบางคนจะเปนกรรมการหมูบานดวย แตก็ไมใชในฐานะตัวแทนของกลุม เทาที่จะพอมองเห็น

ไดก็มีเพียงผูนำสตรีเทานั้นที่ไดรับการเชิญเขารวมประชุมกับกลุมผูนำหมูบานในฐานะตัวแทนของ องคกร

สตรี แตผู นำสตรีก็ไมไดนำขอประชุมกลับมาแจงตอสมาชิกกลุมแตอยางใด ทั้งนี้กลาวไดวา  กลุมเปน

โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูในชุมชนทุกแหง และเปนชองทางที่สมาชิกกลุมจะไดมาพบปะพูดคุยกัน แตก็เปน

เรื่องของกิจกรรมกลุมมากกวาเรื่องของสวนรวม 

 เครือขายขององคกรมีเฉพาะเครือขายขององคกรที่อยูภายใตการสงเสริมของหนวยงานหนวย

เดียวกัน ซึ่งก็เปนเพียงเครือขายหลวม ๆ ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู หรือมีกิจกรรมรวมกัน

เทาไรนัก เครือขายองคกรสวนใหญเกิดขึ้นจากการสงเสริมและสนับสนุนของกองทุนเพื่อสังคม สำนักงาน

พัฒนาองคกรชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบลเริ่มเขามามีบทบาทในการสงเสริม

และสนับสนุนใหชาวบานที่ตองการไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่ออาชีพ รวมตัวกันเปนกลุมและ

เครือขายองคกรมากขึ้น นอกจากนี้เครือขายที่เกิดขึ้นอยูในทุกพื้นที่มักเปนเครือขายขององคกรประเภท

เดียวกัน   ขามหมูบานเปนเครือขายระดับตำบล ไมมีเครือขายองคกรในระดับหมูบาน และเครือขายองคกร

ตางประเภทกันเลย 

 ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต) เปนความพยายามหนึ่งของกรมการพัฒนา 

ชุมชน ที่จะสงเสริมใหองคกรตางประเภทกันเชื่อมโยงเปนเครือขาย แลกเปลี่ยนการเรียนรู และสนับสนุน 

ซึ่งกันและกันในการสรางศักยภาพของแตละกลุม รวมไปถึงการรวมพลังกันระหวางองคกร เพื่อรวมกัน  

แกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองดวย ศอช.ต. ไดมีการจัดตั้งขึ้นแลวในทุกตำบล แตความเขาใจใน



๘๙ 

บทบาทหนาท่ีและกระบวนการทำงานของเครือขาย รวมท้ังกระบวนการจัดตั้งท่ีผานมายังไมเปนในทางท่ีจะ

ทำใหรูสึกไดวา ศอช.ต.นี้ คือ เครือขายองคกรของตำบล 

 การวิเคราะหความเขมแข็งของกลุม/องคกร พบวา กลุมองคกรที่เรียกไดวาเขมแข็ง คือ กลุม/ 

องคกรที่มีกิจกรรมตอเนื่อง มีทรัพยากรสำหรับบริหาร มีประเด็นการพฒันาที่ชัดเจน ดังนั้น กลุม/องคกรท่ี

เกี่ยวของกับการเงิน (ทั้งที่หนวยราชการสงเสริม และชาวบานจัดตั้งกันเอง) จะมีความเขมแข็งมากกวา

กลุม/องคกรประเภทอื่น ๆ รองลงมา คือ กลุม/องคกรอาชีพ กลุมสตรี หากมิไดดำเนินกิจกรรมดานอาชีพ

หรือออมทรัพย ก็มักเปนกลุมท่ีอยูระดับออนแอ50

๕๑ 

 อีกตัวอยางหนึ่งการการนำเสนอรูปแบบการประยุกตใชในการเสริมสรางเครือขาย จาก

เครือขาย ๔ ภาคสวนในสังคมไทย มีตัวอยางดังนี้ นำเสนอโดย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกร

มหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย51๕๒ 

 ๑.  เครือขายภาคประชาชน เครือขายภาคประชาชน เปนการรวมตัวของภาคประชาชนใน

พื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะในชุมชนชนบท เปนการรวมของปจเจกบุคคล กลุมคนและเครือขาย โดยอาศัย

วัฒนธรรมชุมชน กระบวนการทำงานรวมกับภาคีอ่ืนๆ และระบบเทคโนโลยี เปนเครื่องหนุนเสริมใหเกิดการ

รวมตัว โดยเครือขายภาคประชาชนเกิดขึ้นทั้งจากการเห็นความจำเปนในการรวมพลังเพื่อแกไขปญหา เกิด

จากการเรียนรูและการถายทอดประสบการณรวมกัน โดยเปนกระบวนการที่เปนไปตามธรรมชาติ และ

เกิดขึ้นจากการสงเสริม โดยหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองการใหองคกร ชุมชน และสังคม มี

ความเขมแข็ง มีศักยภาพในการท่ีจะพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคและเปาหมายของภาครัฐหรือหนวยงาน

ท่ีกำหนดไว  

              กระบวนการทำงานของเครือขายภาคประชาชนนั้น สามารถจำแนกเปน ๒ ระดับใหญๆ คือ 

ระดับแรกเปนการเพิ่มความเขมแข็งใหกับชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรียนรู และการจัดการตัวเองของชุมชน 

และระดับท่ี ๒ เปนการสรางโอกาส สรางศักยภาพของเครือขายและขยายกลุมองคกรชุมชน ไปยังเครือขาย

อื่นๆ จนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศหรือขามพรมแดนนอกเขตการปกครองที่โยงใยกันอยางทั่วถึง 

การรวมตัวของภาคประชาชนเหลานี้เปนพลงัที่ชวยเสริมสรางใหเกิดการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาสงัคม 

โดยมีเปาหมายหลัก คือ การเรียนรู การสืบทอดภูมิปญญาและกรปรับตัวของชุมชน รวมท้ังการมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ โดยเครือขายภาคประชาชนจะมีการกำหนดความเปน

เครือขายผานกิจกรรม ฐานอาชีพและกระบวนการเชื่อมโยง เชน เครือขายปาชุมชน เครือขายกลุมสัจจะ

สะสมทรัพย เครือขายประมงพื้นบาน เครือขายอุตสาหกรรมชุมชน เครือขายวิทยุชุมชน เปนตน  องคกร

เครือขายภาคประชาชนเหลานี้ มีกิจกรรมและความตอเนื่องบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองและวัฒนธรรม

 
๕๑ ปกรณ สุวรรณประภา. วิทยากรกระบวนการภาคสนาม. สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สนับสนุนโดย 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, พิษณุโลก, ๒๕๕๙ , หนา ๔๓ – ๔๔. 
๕๒ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน).การเสริมสรางเครือขาย ๔ ภาคสวนในสังคมไทย. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๕๙, หนา ๘๗ – ๘๘. 



๙๐ 

ชุมชน กระบวนการทำงานสวนใหญจึงเปนไปเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การจัดการทรัพยากร

ในชุมชน และการทำงานรวมกับภาครัฐ ซึ่งเปนรากฐานใหเกิดแนวรวม ในระดับที่สูงขึ้นไป เชน การเปน

สวนหนึ่งของกองทุนหมูบาน กลุมอาชีพในระดับตำบล และการเขารวมเปนภาคประชาชนสังคมระดับ

จังหวัด กระบวนการเครือขายภาคประชาชนนี้นับวามีบทบาทท่ีสำคัญ ตอการพัฒนาประเทศ เพราะวาเปน

พลังของแผนดินท่ีเก่ียวของกับประชาชนจำนวนมาก 

             ขอจำกัดของเครือขายภาคประชาชน อยูที ่ขาดการเรียนรูในเชิงมหภาคและระดับโลก การ

ปรับตัวของชุมชน การจัดระบบการจัดการตัวเอง การสนับสนุนอยางเปนระบบทั ้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน การขาดผูนำ รวมท้ังการขาดระบบการจัดการเครือขายท่ีจะทำใหเครือขายมีกิจกรรมท่ีตอเนื่อง  

             ขอดีหรือจุดแข็ง คือ การใชระบบวัฒนธรรม ความเชื่อ ความไววางใจและการเขาใจถึงสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงและการสานสัมพันธที ่ดีตอกัน รวมทั้งการ

พัฒนาบนพื้นฐานแหงความเขาใจ และความสอดคลองในวิถีชีวิตและธรรมชาติของสรรพสิ่ง ซึ่งในมิติหลัง 

คือ การสรางวัฒนธรรมของตนเองในการดำรงอยูในสังคม 

 ๒.  เครือขายภาครัฐ ภาครัฐเปนพลังขับเคลื่อนสังคมใหดำเนินไปอยางเปนระบบดวยนโยบาย

ของภาครัฐแตละชวงเวลา แตดวยระบบที่มีมาอยางยาวนานนั้น ไดสรางความสัมพันธเชิงอำนาจและการ

รวมศูนยท่ียากแกการนำไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เพราะเปนการวางรากฐาน/การวางแผนท่ีมาจาก

สวนบนหรือผู ที ่มีอำนาจ การสรางอำนาจนิยมของภาครัฐดังกลาว ไดกลายเปนการสะสมปญหาเชิง

โครงสรางใหเกิดขึ้นอีกตอกระบวนการพัฒนาในสังคมไทยในชวงที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม ในระยะตอมา

ภาครัฐเองก็ไดมีการปรับตัว/ปฏิรูปกระบวนการทำงาน โดยการสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบมีสวน

รวมมากขึ้น เชน การสงเสริมใหภาคประชาชนมีการรวมกลุม เปนเครือขายและ มีการปรึกษาหารือกันมาก

ขึ้น โดยผานชองทางดานกฎหมายและกระบวนการทำงาน โดยกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการพัฒนาภาครัฐนั้น จะมีการดำเนินการในลักษณะของงานดานการพัฒนาชุมชนท่ีภาครัฐเปน

ผูใหแนวคิด กระบวนการทำงานมากกวากระบวนการสงเสริมการเรียนรูของภาคประชาชน และการสงเสริม

ความเปนเครือขายของภาครัฐนั้น มักจะเปนการจัดตั้งมากกวาเนนกระบวนการเรียนรูรวมกันของภาค

ประชาชน  

              เครือขายภาครัฐจะมีหลากหลายประเภทตามโครงสรางและภารกิจของหนวยงาน เชน 

เครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายกระทรวงมหาดไทย เครือขายเกษตรกรเพื่อการผลิตของกรมการ

พัฒนาชุมชน เครือขายกองทุนหมูบาน และเครือขายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP เปนตน 

              กลุม องคกร เครือขาย ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดตั้งภาครัฐเหลานี้ สวนใหญมุงเนนกระบวนการพัฒนา

และการเขาไปสงเสริมการทำงานในระดับชุมชน อำเภอ และจังหวัด โดยเปนการเชื่อมประสานการทำงาน

ระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีลักษณะทั้งที่เปนแนวดิ่ง คือ จากบนลงลาง และแนวนอน คือ การ

ทำงานรวมกันในระดับพื้นท่ี เปนผูใหมากกวาผูรับ ขาดการวางแผนรวมกันระหวางชาวบานและรัฐ ดังนั้น 

กลุม องคกร เครือขายของรัฐหรือโครงการตางๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนเหลานี้ เมื่อโครงการตามภารกิจนั้นๆ 



๙๑ 

สิ้นสุดลง ความสัมพันธและความตอเนื่อง รวมทั้งการเรียนรูก็สิ้นสุดลงดวยเชนกัน เปนความไมตอเนื่อง 

และไมกอใหเกิดกระบวนการพัฒนาเปนเครือขายท่ียั่งยืน 

               จากสถานการณดังกลาว ภาครัฐจึงไดมีการปรับตัวในการที่จะปฏิบัติงานรวมกับชุมชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากในปจจุบันมีองคกรอิสระใหมของภาครฐัมากมาย ซ่ึงองคกร

เหลานั้นตางก็มุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของฝายตางๆ เชน สถาบันพระปกเกลา สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) กองทุนเพื่อสังคม (SIF) หรือแมกระทั่งกองทุน

หมูบาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาครัฐไดมีแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมรวมกับภาคประชาชนใหเปนไปใน

ทิศทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณมากข้ึน 

                 ขอดีของเครือขายภาครัฐ คือ การเสริมสรางมวลบนพื้นฐานแหงความมั่นคงของชาติและการ

สงเสริมการพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบายของรัฐและการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีระบบระเบียบ

การจัดการที ่เปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง รวมทั ้งมีแนวทางการขับเคลื ่อนสังคมดวยกิจกรรมท่ี

หลากหลายตามภารกิจของกระทรวง และกรมกองตางๆ 

                  ขอจำกัด คือ กระบวนการดำเนินการ เชน เปนการวางแผนที่มิไดมาจากการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน ขาดความยืดหยุนในกระบวนการทำงาน ขาดการกระจายความรับผิดชอบใหกับชุมชน

ทองถิ่นอยางแทจริง และขาดการสงเสริมกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูคนในสังคม รวมทั้งปญหาการ

ปฏิบัติของเจาหนาท่ีบางสวน 

 ๓.  เครือขายภาคธุรกิจเอกชน ในภาคธุรกิจเอกชน เปนที ่ยอมรับกันวา การประสาน

ผลประโยชนเพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มผลตอบแทน เปนสิ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนไดดำเนินการอยูเสมอ 

ภายใตความรวมมือในฐานะความเปนหุนสวนตอกัน โดยความเปนหุนสวนนั้นเปนทั้งในรูปแบบของความ

รวมมือในการผลิตการคาขาย การประสานผลประโยชน และการรวมพลังเพ่ือพัฒนาสังคม โดยเครือขายใน

ภาคธุรกิจนั้น สวนใหญจะเปนการรวมตัวของผูทำงานในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดจากการที่กลุม

องคกรในภาคธุรกิจตางๆ มารวมตัวกันเปนเครือขายภาคธุรกิจ เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรมและ

เครือขายองคกรธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ ท่ีภาครัฐสงเสริม เชน สมาคมผูสงออก สมาคมผูประกอบการคา เปนตน 

โดยเครือขายภาคธุรกิจเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาศักยภาพของการดำเนินการทางธุรกิจ และการคืนกำไรใหกับสังคม 

              กระบวนการเกิดเครือขายภาคธุรกิจเอกชนดังกลาว เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามัคคีที่จะ

ประสานและรวมกันรักษาผลประโยชนในทางธุรกิจ และนำไปสูการพัฒนาสังคมในดานอื่นๆ โดยในชวงท่ี

ผานมาวงการธุรกิจถูกมองวาฉกฉวยผลประโยชนจากภาคประชาชน และใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง มีการ

ผูกขาดทางการคา ฯลฯ ซึ่งจากการมองดังกลาวและกอปรกับการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทำใหภาค

ธุรกิจเอกชนมีการปรับตัวเปนธุรกิจเพื ่อสังคม และมีแนวโนมในการทำธุรกิจที ่สามารถรับใชและคืน

ประโยชนใหกับสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ ดังนั้นเครือขายในภาคธุรกิจจึงมีการพัฒนา

กระบวนการทำงานรวมกับภาครัฐและภาคประชาชน ในลักษณะของการเขารวมเปนเครือขาย เชน 



๙๒ 

เครือขาย SME เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ เครือขายธุรกิจเพื่อปฏิรูปการศึกษา เครือขายภาคธุรกิจเพื่อการ

พัฒนาชุมชน เปนตน 

                 จุดแข็งของเครือขายภาคธุรกิจ คือ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีความสามารถในการ

ระดมทุนเพ่ือการจัดการ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

                 ขอจำกัด คือ คำนึงถึงผลประโยชนตอบแทนมากเกินไป ทำใหไมสามารถทำการลงทุนในการ

เพื่อพัฒนาสังคมได  อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาความเปนเครือขายของภาคธุรกิจเอกชน มีความ

นาสนใจตรงท่ีการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพขององคกร และการรักษาผลประโยชน

ของเครือขาย รวมท้ังมีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

 ๔.  เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) องคกรพัฒนาเอกชนเปนอีกภาคสวนหนึ่งที ่มี

ความสำคัญตอการพัฒนาสังคม โดยมีพัฒนาการมาจากการชวยเหลือดานมนุษยธรรมขององคกรระหวาง

ประเทศ ที่เขามาสนับสนุนการทำงานและการเรียนรูของภาคประชาชน หลังจากนั้นจึงมีการสนับสนุนให

องคกรและภาคประชาชนใหดำเนินการจัดการในประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีเปาหมาย เพื่อรวม

คลี่คลายปญหาในสังคม เปนภาคสวนที่มีแนวทางในการทำงานที่หลากหลายและมีความพยายามที่จะ

แสวงหาและเสนอทางเลือกในการพัฒนาประเทศ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาและมี

ความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยมีบทบาทที่สำคัญ คือ การนำเสนอและผลักดันการแกไขปญหาของ

ผู ดอยโอกาสในสังคมใหปรากฏขึ ้น เชน ในดานสิทธิมนุษยชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สวัสดิการและแรงงาน เปนตน ซ่ึงลักษณะงานขององคกรพัฒนาเอกชน คือ การเนนการ

เสริมสรางกระบวนการพัฒนา การสรางจิตสำนึก การรวมกลุม และการเผยแพรใหเกิดกระบวนการมีสวน

รวมของภาคประชาชน โดยมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอยางตอเนื่องตามภารกิจที่เกิดขึ้นในแตละ

ชวงเวลา 

                 ที่ผานมา เครือขายขององคกรพัฒนาเอกชนไดมีการพัฒนาเครือขายเพิ่มขึ้นอยางมากใน

สังคมไทย บางเครอืขายก็ประสบผลสำเร็จในฐานะองคกรท่ีใหการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู บางองคกร

เครือขายก็เปนฐานทุนใหกับภาคประชาชน แตก็มีบางเครือขายท่ียังตองพ่ึงพาทุนจากตางประเทศท่ีนำมาซ่ึง

ความสงสัยในกระบวนการทำงาน ในที่นี้จะยกตัวอยางองคกรพัฒนาเอกชนที่รวมตัวกันเปนเครือขายและ

สรางสรรคสังคมใหดีขึ้น เชน เครือขายดานแรงงานสัมพันธ เครือขายดานทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 

เครือขายสิทธิมนุษยชน ฯลฯ 

                  เครือขายขององคกรพัฒนาเอชนเหลานี้ เปนปรากฏการณที่มีอยูจริงในสังคมไทย เปนพลัง

ขับเคลื่อนใหภาคประชาชนไดมีความตื่นตัวและปรับตัวในการพัฒนาตนเอง ดวยความพรอมทั้งทางดาน

บุคลากร ระบบการสื่อสาร และการทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัด รวมทั้งการสนับสนุนในดานวิชาการของ

สถาบันการศึกษา จึงทำใหเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนสรางพื้นที่ทางสังคมใหกับตนเองและใหภาค

ประชาชนได ม ุมมองและทางเล ือกในการพ ัฒนา  ซ ึ ่ ง เป นน ิม ิตหมายหน ึ ่ งของการพ ัฒนาท ี ่ มี   

ความหลากหลายในสังคมปจจุบัน 



๙๓ 

                 จุดแข็งของภาคองคกรพัฒนาเอกชน คือ การมุงเนนในการเสนอทางเลือกในการพัฒนาสังคม 

การสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

                 ในขณะเดียวกันก็มีขอจำกัดทั้งในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินการ การขาดจิตสำนึก

ของกลุ มผลประโยชนบางกลุ ม รวมทั ้งการดำเนินงาน ท่ีขัดผลประโยชนตอกลุ มอิทธิพล จึงทำให

กระบวนการทำงานขององคกรพัฒนาเอกชนเปนที่สงสัยเคลือบแคลงของภาครัฐและภาคประชาชน และ

บางครั้งการใชกิจกรรมบางประเภทเปนเครื่องมือในการทำงานเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย 

ยิ่งทำใหการยอมรับในการทำงานขององคกรพัฒนาเอกชนมีขอจำกัดมากข้ึน  

                 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในภาพรวมของเครือขายตางๆ ดังกลาวเปนทั้งกระบวนการ

ทำงานในระดับชุมชนทองถิ่นและการเชื่อมตอเปนเครือขายในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ท่ี

เชื่อมโยงกันอยางเปนขั้นตอนและมีความหลากหลาย โดยที่ทุกฝายตางก็มีจุดมุงหมาย คือ การกระทำตาม

ภารกิจและหนาท่ี กระบวนการเรียนรูการพึ่งพาตนเองและการสรางโอกาสและทางเลือกใหมในการพัฒนา

และการแกไขปญหาของสังคม   

                กระบวนการดำเนินการของเครือขายทั้ง ๔ ภาคสวนดังกลาว เปนขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมที่มีอยูจริงในสังคมไทย และเปนสิ่งที่ยืนยันวาการใชพลังเครือขายจะชวยใหเกิดการขับเคลื่อนทาง

สังคมและการแกไขปญหาได โดยองคกร เครือขายเหลานั้น จะตองสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหกับตนเอง สราง

แนวรวมในการพัฒนาบนความตองการพื้นฐานของสังคมและเสริมสรางระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีทิศทางหรือเปาหมายรวมของประชาชนสวนใหญในสังคม และที่สำคัญ คือ ควรมีความรวมมือกัน

อยางตอเนื่อง จะขาดหรือมอบหมายใหภาคใดภาคหนึ่งมิได ท้ังนี้เพราะความเปนเครือขาย คือ กระบวนการ

ท่ีเชื่อมโยงและการกระทำภารกิจรวมกัน  ๕๓ 

                 ดังนั้น กระบวนการพัฒนาในรูปแบบของเครือขาย จึงเปนกลยุทธที่สำคัญประการหนึ่งของ

การพัฒนาองคกร และการพัฒนาสังคม ความเปนเครือขายอยูที่ความไววางใจ ความสามัคคี และการมี

ปฏิสัมพันธตอกัน เครือขายจะประสบผลสำเร็จมิได ถาขาดการทำภารกิจ และการประสานผลประโยชน

รวมกัน เพราะฉะนั้น เครือขายตางๆ จึงควรมีการรักษาสัมพันธภาพ และการรักษาผลประโยชนรวมกัน

อยางตอเนื่องบนพ้ืนฐานของความเทาเทียม 

 สมพันธ เตชะอธิก และคณะ53

๕๔ ไดเสนอวา เครือขายมีรูปแบบมากมาย และมีบางคนพยายามจำแนกโดย

ใชคุณลักษณะของสมาชิก พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค และโครงสรางของเครือขาย เปน

เกณฑ 

 
๕๓ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน).การเสริมสรางเครือขาย ๔ ภาคสวนในสังคมไทย. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๕๙, หนา ๔๓ – ๔๕ . 
๕๔ สมพันธ เตชะอธิก และคณะ.  ศักยภาพและเครือขายผูนำชาวบาน “คูมือและทิศทางการพัฒนาผูนำ

ชาวบานเพ่ือแกปญหาชนบท”, เจริญวิทยการพิมพ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๘, หนา ๗๔. 



๙๔ 

 คุณลักษณะของสมาชิก เครือขายอาจจำแนกตามประเภทของสมาชิก เชน ชาวนา นักวิจัย 

หรือวิศวกร บางคนรวมคนที่ทำงานในระดับเดียวกันเปนประเภทเดียวกันหรือเนนเครือขายแนวราบ เชน 

เครือขายชาวนา (ประกอบดวยคนที่เปนชาวนาเทานั้น)      บางคนก็รวมคนที่ทำงานสาขาเดียวกันแตตาง

ระดับกันเขาดวยกัน หรือเนนเครือขายแนวตั้ง เชน ชาวนา นักวิจัยดานการเกษตร หนวยงานกำหนด

นโยบายการเกษตร และหนวยงานระหวางประเทศท่ีทำงานเก่ียวของกับการเกษตร เปนตน บางเครือขายมี

สมาชิกแบบบุคคล แตบางแหงก็มีสมาชิกเปนองคกรหรือสถาบัน และบางแหงมีปะปนกัน 

 พื้นที่ทางภูมิศาสตร เปนการจำแนกเปนเครือขายที่ดำเนินงานในพื้นที่หนึ่ง บางแหงก็เปน

เครือขายระดับประเทศ บางแหงเปนเครือขายระดับภูมิภาค บางเครือขายก็เปนเครือขายระดับชุมชนลุมน้ำ 

เชน เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ เปนตน  หรืออาจแบงตามเขตที่มีระบบนิเวศทางการเกษตรเหมือนกัน 

เชน เครือขายขอมูล  ขาวสารในพ้ืนท่ีแหงแลง (Arid Lands Information Network) 

 วัตถุประสงคของเครือขาย เครือขายจำนวนมากตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารระหวางสมาชิก และการแบงปนขอมูลขาวสารเปนวัตถุประสงคหลักของเครือขาย บางเครือขาย

ตั้งขึ้นเพื่อความรวมมือในการวิจัยศึกษา ฝกอบรม หรือตลาด บางเครือขายมุงเพื่อแลกเปลี่ยนเครื่องมือใน

การประกอบอาชีพ (เชน เครือขายเครื่องจักรกลทางการเกษตร) บางเครือขายมุงเปนกลุมพลังกระตุนความ

ตระหนักของสังคม และเขาไปมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของรัฐ เพื่อพิทักษผลประโยชนของสมาชิก 

เครือขายหลายแหงมีวัตถุประสงคหลายดาน ทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทั้งรวมมือกันในการจัดการ

ฝกอบรมและวิจัย รวมท้ังผลักดันนโยบาย  

 การจัดการเครือขาย บางเครือขายมีรูปแบบเปนทางการและรวบอำนาจ โดยมีการสงขาวถึงกัน

ผานองคกรแกนที่เปนศูนยกลางเครือขายที่มีความเขมแข็ง แตบางแหงก็รวมเปนเครือขายแบบไมเปน

ทางการและกระจายอำนาจ โดยเนนการติดตอกันโดยตรงระหวางสมาชิก เครือขายไมเปนทางการมักจะ

เกิดขึ้นจากระดับรากหญา หรือในองคกรที่ใหความสำคัญกับการตัดสินใจขององคกรระดับลาง แตก็มี

แนวโนมท่ีพัฒนาเปนเครือขายท่ีรวมศูนยมากข้ึน 

 การใชคำวา "เครือขาย" ท่ีไมถูกตอง เครือขายทางการและรวมศูนยท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผน

ของหนวยเหนือ เชน จากหนวยงาน ราชการ องคกรความรวมมือระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน 

หรือหนวยงานภาคเอกชนที่ใหการอุดหนุนเงินทุน บางเครือขายดำเนินงานโดยคนกลุ มเดียว รับการ

สนับสนุนจากหนวยงานหนวยหนึ่ง ไมมีการติดตอกับองคกรอื่น ๆ ที่เปนสมาชิก เหลานี้ไมใชเครือขายท่ี

แทจริง เพราะเครือขายท่ีแทจริงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมอยางแข็งขัน และการติดตอสัมพันธ

กันของสมาชิกที่ตางก็มีอำนาจอิสระของตน พวกนี้ใชคำวา "เครือขาย" เพื่อภาพลักษณในสังคม เปนการใช

แนวความคิดของการสรางเครือขายท่ีผิด ซ่ึงไมควรใหการสนับสนุนอยางยิ่ง54

๕๕ 

 
๕๕ Putnam,  Robert D.,  Making Democracy Work;  Civic traditions in Modern Italy.  

Princeton, N.J. :  Princeton University Press, 2015, P. 90. 



๙๕ 

 ประโยชนของเครือขาย 

 ๑. เครือขายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยูในระดับตางกัน มีวิธีการทำงาน การจัดองคกร และมีภูมิ

หลังตางกันที่ไมมีโอกาสติดตอกัน เขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหเกิดความเขาใจกันมากข้ึน 

นำไปสูการทำงานรวมกัน เพ่ือประโยชนของทุกฝาย 

 ๒. เครือขายสามารถทำใหคนและองคกรที่ไมมีความสัมพันธกันไดทราบวายังมีบุคคลหรือ

หนวยงานอ่ืนอีกมากท่ีสนใจทำงานในเรื่องเดียวกัน และเผชิญปญหาเหมือนกัน 

 ๓. เครือขายสามารถทำใหความตองการของประชาชนไดรับการสนองตอบจากรัฐ 

 ๔. เครือขายชวยชี้ใหเห็นปญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีซับซอนและทวมทนในหมูบาน 

 ๕. เครือขายทำใหคนและองคกรไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน ไดรับกำลังใจ การจูงใจ และ

การยอมรับ ซ่ึงมีความสำคัญตอหนวยเล็ก ๆ ท่ีอยูนอกระบบราชการ  

 ๖. สามารถดึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีความรูความสามารถ ซ่ึง

กระจายอยูในสถาบันอุดมศึกษา หนวยวิจัยตางๆของภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งหนวย

วิจัยในมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนำตางประเทศ เพื่อผนึกพลังในการพัฒนาวิชาการ พัฒนา/สรางหลักสูตร 

รวมผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอกท่ีเนนงานวิจัยพัฒนาและสรางผลงานวิจัยท่ีเปนโครงการขนาด

ใหญสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย พัฒนาประเทศ แกไขปญหาของประเทศ และ

เสริมสรางสมรรถนะการแขงขันของประเทศได  

 ๗. สามารถระดมทรัพยากรที่มีจำกัดใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด ท้ัง

ทรัพยากรบุคคล และอุปกรณเพ่ือการศึกษาและวิจัยท่ีมีราคาแพง  

 ๘. สามารถผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพเทียบเทาสากล และมี

ศักยภาพการทำวิจัยในจำนวนท่ีมีมากข้ึนไดโดยเร็ว   

 ๙. เครือขายที่เขมแข็งจะสามารถสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องระยะยาวตอบสนอง

ความตองการของประเทศ รวมท้ังภาคอุตสาหกรรม สามารถแขงขันไดในระดับโลก 

  

 ๒.๔.๖  ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขาย เพ่ือความย่ังยืน 
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๕๖ไดเสนอแนะในการพัฒนาเครือขาย ดังนี้  

 ๑. สมาชิกท่ีเขารวม ตองเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันวาจะกอใหเกิดความสำเร็จในภาพรวม  

 ๒. สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองคกร

ของสมาชิก 

 
๕๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโต).การพัฒนาท่ีย่ังยืน, หนา ๖๗. 



๙๖ 

 ๓. มีกิจกรรมสม่ำเสมอและมากพอที่จะทำใหสมาชิกไดทำงานรวมกัน เปนกิจกรรมที่ตองแนใจ

วาทำได และกระจายงานไดท่ัวถึง ควรเลือกกิจกรรมท่ีงายและมีแนวโนมประสบผลสำเร็จ อยาทำกิจกรรม

ท่ียากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถาทำไมสำเร็จอาจทำใหเครือขายท่ีเริ่มกอตัวเกิดการแตกสลายได 

  ๑. จัดใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางท่ัวถึง และสม่ำเสมอ 

  ๒. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุม และทุกดานท่ีตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือกลุม

สมาชิกท่ียังออนแอใหสามารถชวยตนเองได 

  ๓. สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย  

  ๔. สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานอยางเต็มกำลังตามศักยภาพและความชำนาญที่มีอยู 

โดยรวมกันตั้งเปาหมายในการพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละกลุม  สงผลใหสมาชิกแตละกลุมมีความสามารถ

พิเศษเฉพาะดาน เปนพ้ืนฐานในการสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขายสรางความสัมพันธท่ี

แนนแฟน ระหวางบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือขายในลักษณะความสัมพันธฉันทเพ่ือน  

  ๕. จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย เพื่อเชื่อมตอคนรุนเกากับคนรุนใหมในการสืบ

ทอดความเปนเครือขายตอไป 

  ๖. จัดใหมีเวทีระหวางคนทำงานเพื่อพัฒนาหรือแกปญหาในการทำงานดานตางๆ อยาง

สม่ำเสมอ รวมท้ังการใหกำลังใจซ่ึงกันและกัน 

    จัดใหม ีช องทางการทำงานรวมกัน การสื ่อสารที ่ง ายตอการเขาถึงที ่ท ันสมัยและเปนปจจุบัน  

เชน สรางระบบการสงตองาน และสรางเว็บไซตเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน 

  

 โดยสรุปแลว   ตราบใดท่ีภารกิจเครือขายยังไมสำเร็จยอมมีความจำเปนท่ีจะตองรักษาเครือขาย

ไว ประคับประคองใหเครือขายสามารถดำเนินการตอไปได และบางกรณีหลังจากเครือขายไดบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายแลว ก็จำเปนตองรักษาความสำเร็จของเครือขายไว  หลักการรักษาความสำเร็จของ

เครือขาย มีดังนี้ 

 

๑. มีการจัดกิจกรรมรวมท่ีดำเนินอยางตอเนื่อง 

๒. มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกเครือขาย 

๓. กำหนดกลไกสรางระบบจูงใจ 

๔. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 

๕. ใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา 

๖. มีการสรางผูนำรุนใหมอยางตอเนื่อง 

 

 

 



๙๗ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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๕๗  ไดการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การจัดการ

ความรูทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร” โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษา

ประวัติความเปนมา และการจัดการความรูทางวัฒนธรรมในประเพณี “ตากธรรม” ของวัดสูงเมน จังหวัด

แพร ๒) เพ่ือศึกษา วิเคราะห และปริวรรตองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีปรากฏในวรรณกรรมลานนา

ท่ีมีอยูในวัดสูงเมน ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการความรูและทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชน โดยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมท่ีมุงเนนใหคนในชุมชน

มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของตนเอง จากการศึกษาพบวา ประเพณีตากธรรม เปน

ประเพณีเชิงกุศโลบายที่ตองการใหประชาชนเขาถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและการสงเสริม

การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดเก็บและการดูแลรักษาสภาพคัมภีรธรรมใบลานหรือมรดกทาง

วัฒนธรรมใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งอาจกลาวไดวา ประเพณีตากธรรม เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหชาว

สูงเมนมีการดูแลรักษาและเก็บรวบรวมคัมภีรธรรมใบลานภาษาลานนาไวไดมากท่ีสุดในประเทศไทย 

 การศึกษาวิจัยตามโครงการนี ้ นอกจากจะเปนการฟ นฟูประเพณีตากธรรมที ่หางหายไป

ประมาณ ๑๐๐ ปท่ีผานมาใหกลับเขาสูวิถีวัฒนธรรมของชุมชนแลว ยังทำใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบถึง

ประวัติและผลงานของครูบากัญจนอรัญญวาสี พระมหาเถระชาวสูงเมนในอดีต ผูที่มีบทบาทสำคัญในการ

เก็บรวบรวมคัมภีรธรรมคำสอนไวที่วัดสูงเมน โดยทานเปนผูที่ไดสรางคุณูปการใหกับชาวลานนาเปนอยาง

มาก และโดยเฉพาะการสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมขามพรมแดนระหวางลานนากับเมืองหลวงพระ

บาง ประเทศลาว ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาทางดานประวัติศาสตรของประเทศไทยและ

ประเทศลาว 

 สวนการศึกษาเก่ียวกับการจัดการความรูทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน พบวา ประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีความรู มีความสามารถที่จะ

ดำเนินการจัดการทรัพยากรของชุมชนใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูและการพัฒนาสังคมในดานอื่นๆ ได 

แตทั ้งนี้จำเปนตองมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี ่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินซ่ึงมีบทบาทและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวน การพัฒนาของชุมชนทองถ่ิน  

 ผลจากการศึกษาวิจัย ทำใหประชาชนในทองถ่ินมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของมรดก

ทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งนำไปสูการขยายผลและการเรียนรูในระดับทองถิ่น ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะ

สำเร็จมิได ถาหากขาดการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น มีขอเสนอแนะวา ชุมชนทองถิ่นควรมีการ

สงเสริมการเรียนรูของชุมชนอยางตอเนื่องเพ่ือนำไปสูการจัดการและการปรับตัวของชุมชน ในขณะท่ีองคกร

 
๕๗ พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), ดร. และ คณะ. การจัดการความรูทางวัฒนธรรมในประเพณีตาก

ธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร. หนา๑๒๗. 



๙๘ 

ปกครองสวนทองถ่ินก็ควรสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาสังคม 

 ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล 57

๕๘ ไดศึกษาเรื ่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีรใบลานใน

ประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) ศึกษาสภาพการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทย (๒) ศึกษาปจจัยที่เอื้อ

ตอความสำเร็จในการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทย (๓) ศึกษาปญหาการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศ

ไทย และ (๔) พัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ๑) สภาพการจัดการคัมภีร

ใบลานในประเทศไทยเปนการจัดการกระจายในแตละภูมิภาคในลักษณะโครงการ โดยมีนโยบายจัดตั้งเปน

สถาบัน ศูนย หรือพิพิธภัณฑที่มีแผนพัฒนาคัมภีรใบลานใหอยูในรูปดิจิทัล และมีกลยุทธการสรางเครือขายความ

รวมมือ ๒) ปจจัยที่เอื้อตอความสำเร็จในการจัดการคัมภีรใบลาน ไดแก การกำหนดใหการจัดการคัมภีรใบลาน

เปนนโยบายหลักขององคกร การมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจนและมีบุคลากรรับผิดชอบ ภาวะผูนำของผูบริหาร และ

เครือขายความรวมมือระหวางบุคคล ๓) ปญหาการจัดการคมัภีรใบลานในประเทศไทย ไดแก โครงสรางองคกรไม

ชัดเจนและขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ความไมตอเนื่องของงบประมาณสนับสนุน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมทันสมัย ๔) รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทยประกอบดวย ดานการบริหารองคกร

คัมภีรใบลานมี ๓ ระดับ ไดแก ระดับชาติ ระดับหนวยงานและระดับทองถ่ิน มี ๖ ปจจัยโดยปจจัยที่สำคัญที่สุด

คือการกำหนดนโยบายการจัดการคัมภีรใบลานใหเปนนโยบายหลักขององคกร สวนดานกระบวนการจัดการคัมภีรใบลาน

ทางกายภาพและทางดิจิทัลประกอบดวย การจัดหาและรวบรวมคัมภีรใบลาน การจัดโครงสรางสารสนเทศโดยการ

กำหนดหมวดหมูจากเนื้อหาในคัมภีรใบลาน การจัดเก็บและคนคืน การปริวรรตใบลาน การบริการและเผยแพร

คัมภีรใบลาน การสงวนรักษาและการอนุรักษคัมภีรใบลาน ผลการตรวจสอบความสามารถในการนำรูปแบบไป

ประยุกตใชอยูในระดับมาก 
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๕๙ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพแหลงขอมูลสมุดไทยภาคใต ในจังหวัดพัทลุงและ

สงขลา” จากศึกษางานวิจัยดังกลาวพบวาผูวิจัยไมไดทำการศึกษาเฉพาะเอกสารโบราณประเภทสมุดไทย

เพียงอยางเดียว เนื่องจากหนวยงานที่ทำการศึกษาไดแก ศูนยวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีพัทลุง พิพิธภัณฑวัด

เขียนบางแกว สถาบันทักษิณศึกษา สำนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอสมุด

แหงชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ยังมีเอกสารโบราณประเภทคัมภีรใบลานจัดเก็บอยูดวย ผลการวิจัยดังกลาว

จึงสะทอนถึงผลการวิจัยของคัมภีรใบลานไดเปนอยางดีดวย โดยวิจัยไดทำการสำรวจในดานการบริหาร

จัดการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานเทคโนโลยี ดานเครือขายความรวมมือ และทางดาน

กระบวนการดำเนินงานการอนุรักษ รวบรวมและการเก็บรักษาเอกสาร ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวม

พบวาหนวยงานท่ีศึกษาดังกลาวมีปญหาดานการบริหารจัดการและการวางแผนดำเนินการอยางจริงจังของ

หนวยงาน ปญหาการขาดบุคลากรผูรับผิดชอบดานการอนุรักษโดยตรงและบุคลากรยังขาดความรูทางดาน

 
๕๘ ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทย. วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙. 
๕๙ ไขมุก  ทยาวล.ี (ม.ป.ป.). การสำรวจสถานภาพแหลงขอมูลสมุดไทยภาคใต: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุงและ

สงขลา. วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร., ๒๕๖๐, หนา ๑๓ (๓). 



๙๙ 

การอนุรักษและการเก็บรักษาเอกสารที่ถูกตอง ปญหาดานงบประมาณที่มีอยูจำกัด  ปญหาดานการจัดเก็บ

อยางเปนระบบท้ังการจัดทำทะเบียน การลงรายการบัญชีเอกสาร และการจัดหมวดหมู ปญหาดานนโยบาย

ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลไมชัดเจนและปญหาการขาดเทคโนโลยีทีทันสมัยมาพัฒนาระบบฐานขอมูล 

ปญหาดานการปริวรรตที่นักวิจัยขาดความชำนาญในการปริวรรต ถายถอด และแปลเนื้อหาอักษรภาษา

โบราณ และปญหาขาดการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 
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๖๐ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การสืบคนและจัดระบบ

การอนุรักษเอกสารคัมภีรโบราณของวัด และการถายทอดภูมิปญญาภาคกลาง เพื่อสราง แหลงเรียนรูใน 

ทองถิ่นของกลุมจังหวัดภาคกลาง” โดยมวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) ศึกษารวมรวมและจัดหมวดหมู

เอกสารคัมภีร โบราณทางพระพุทธสาสนาของวัดในเขตภาคกลาง ๒) วิเคราะหเนื้อหาและจัดทำดรรชนีคน

คำของเอกสาร คัมภีรโบราณทางพระพุทธศาสนาของวัดเขตภาคกลาง ๓) สงเสริมอนุรักษเอกสารคัมภีร

โบราณเพื่อเปน แหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของวัดในเขตภาคกลาง ผลการศึกษา 

พบวา เนื้อหาที่ปรากฏโครงสรางระบบการจัดระบบหมวดหมูในคัมภีรโบราณที่มีอยู ในปจจุบันมีการแบง

ระบบการจัดหมวดหมูทั้ง ๕ ระบบ ถึงแมจะมีหลักการในการจัดแบงความรูคลายกัน แตจุดเนนของระบบ

ตางกัน ซึ่งเมื ่อนำหมวดหมูของทั้ง ๕ ระบบ มารวมกันขอบเขตความรูที ่ปรากฏในระบบการจัดระบบ

หมวดหมูความรูในคัมภีรโบราณทางพระพุทธ ศาสนาท่ีมีอยูในปจจุบัน พบวาขอบเขตความรูศาสนาจะเปน

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื ่องพุทธศาสนา ซึ่งกระจายอยู ในหลายหมวดยอย และหมูยอย รวมเปน ชาดกทั่วไป 

ธรรมะท่ัวไป อรรถกถา อรรถกถาพระวินัยปฎก อรรถกถาพระสุตตันตปฎก อรรถกถาพระอภธิรรมปฎก บท

สวดมนตร คัมภีรภาษาบาลี นิกายธรรม จึงสรุป ผลการวิจัยเชิงสถิติในแตละจังหวัดดวย ดังนี้ จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท ระบบการจัดระบบ

หมวกหมูความรูในคัมภีรโบราณท่ีมีอยูในปจจุบันไม ครอบคลุมเนื้อหาในคัมภีรโบราณท้ังหมด นอกจากนี้ใน

แตละหมวดความรูที่กำหนดไวยังไมมีคำอธิบาย ขอบเขตความรูอยางละเอียด และครอบคลุม และยังไมมี

การแบงเปนหมวดยอย หมูยอยไดละเอียดเทา ท่ีควร 
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๖๑  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “มิติ

ทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสูความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบานหนองชาง ตำบลหนองชาง 

อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ  โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษา ลักษณะทางวัฒนธรรม ทีมีลักษณะเดน

ของชุมชนบานหนองชาง ตำบลหนองชาง อำเภอสามชัย จังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ  ๒) ศึกษารูปแบบและ

 
๖๐ พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย เฟองผล) . การสืบคนและจัดระบบการอนุรักษเอกสารคัมภีร

โบราณของวัด และการถายทอดภูมิปญญาภาคกลาง เพื่อสราง แหลงเรียนรูใน ทองถิ่นของกลุมจังหวัดภาคกลาง. 

รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๖๑. 
๖๑ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (งันลาโสม), ผศ.ดร. อาแว มะแส. มิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสู

ความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบานหนองชาง ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ. รายงาน

การวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๖๑ 



๑๐๐ 

กระบวนการพัฒนา ชุมชน ของชุมชนบานหนองชาง ๓) ศึกษาการบูรณาการมิติทางวัฒนธรรมของการ

พัฒนาไปสูความเปน ชุมชนเขมแข็งของชุมชนบานหนองชาง เปนการศึกษา เฉพาะกรณี ผลการศึกษาพบวา 

ชุมชนบานหนองชางเปน ชุมชนของคนชาติพันธผูไทย สมาชิกในชุมชนมี ความสัมพันธเชิงเครือญาติสูง มี

ความมุงมันในการ รักษาวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธ ทั้งภาษา การแตง กาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

พิธีกรรม ความเชื่อทีสืบ ตอกันมาแตบรรพบุรุษ และภูมิปญญาดังเดิมทีเปน เอกลักษณใหดำรงอยู อีกทัง

สามารถนํามาบูรณาการ กับการพัฒนาชุมชน โดยอาจมีการปรับหรือประยุกต บางสวนใหเหมาะสมกับ

สถานการณ กระบวนการพัฒนาชุมชนในหมูบานนี้ เริมตนจากการ รวมตัวของสมาชิกชุมชน เพื่อทบทวน

แนวทางการ พัฒนาในอดีตทีมีผลกระทบทางลบ แลวหันมาให ความสำคัญกับมิติทางวัฒนธรรมในการ

ดำเนินชีวิต  ดวยการปลูกฝงวัฒนธรรมของชาวผูไทยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน

ศาสนา มี ความพยายามรักษาควบคูกับการประยุกตใชในการ ดำเนินชีวิตผานการมีสวนรวมของสมาชิก

ชุมชน มีการ วางแผนดวยการทำประชาคมหมูบาน ทำใหเกิดการ รวมคิด รวมทำรวมเรียนรูของสมาชิก

ชุมชนจนเกิดเปน แผนชุมชน ทีไมไดมุงเนนเฉพาะการพัฒนาดานวัตถุ แต เนนไปทีการพึงตนเองตามวิถีชีวิต

ของชุมชน ตอมามี ภาคีเครือขายทีสนับสนุนการพัฒนา จนทำใหเกิด โครงการตาง ๆ มากมาย ซ่ึงมีรูปแบบ

ทีสงเสริมการเรียนรู รวมกันของชุมชนในการแกปญหาและปรับปรุงความ เปนอยูของคนในชมุชน ดวยการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาที อยูบนฐานความเขาใจบริบทของชุมชน และปรับเนื้อหา ใหสอดคลองกัน จึงเกิด

การบูรณาการทังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิงแวดลอมอยางสมดุล มีการ อนุรักษวัฒนธรรม

ทองถ่ินของชุมชนควบคูกับการนําองคความรูทีไดรับจากภายนอกมาผสมผสานปรับใชให เหมาะสม แลว

สรุปเปนบทเรยีนเฉพาะของชุมชน จน สามารถพัฒนาไปสูความเปนชุมชนเขมแข็ง องคประกอบท่ีสำคัญใน

การเสริมสรางความเขมแข็ง ของชุมชนบานหนองชาง คือ การมีผูนําทีเขมแข็ง การ ถอดบทเรียนอยางตอ

เนือง การสรางจิตสํานึกใหคนใน ชุมชนรักความเปนชาวผูไทย การมีความรักและเอื้ออาทรตอกันของ

สมาชิกชุมชน การพยายามรักษา ภาพลักษณทีดีของชุมชน รวมถึงการปรับใชใชภูมิ ปญญาทองถิ่นอยางมี

พลวัต ขอเสนอแนะที่สำคัญจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การทีจะพัฒนาชุมชนทองถิ่นนําไปสูความเปน 

ชุมชนเขมแข็ง หนวยงานทีเก่ียวของและคนในชุมชน ควรใหความสำคัญกับการบูรณาการมิติทางวัฒนธรรม 

ของชุมชน โดยทีชุมชนควรมีการทบทวนบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกอยูเสมอ ควรมี 

แผนพัฒนาชุมชนที่กำหนดเปาหมายระยะยาวทีให ความสำคัญกับหลายมิติแบบองครวม และการรูจัก    

พึงตนเองของชุมชน ผานการมีสวนรวมอยางแข็งขัน ของคนในชุมชน    
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๖๒ ไดศึกษาเรื ่อง  การสืบคนการจัดระบบการอนุรักษ

เอกสารคัมภีรใบลานของวัดและการถานทอดภูมิปญญาลานนาเพื่อสรางแหลงเรียนรูในทองถิ่นของจังหวัด

แพร  โดยมีมีวัตถุประสงค คือ ๑) เพื่อศึกษาสํารวจ รวบรวมสืบคนและจัดระบบการ อนุรักษคัมภีรโบราณ

 
๖๒ พระราชเขมากร รศ.ดร. และ คณะ.  การสืบคนการจัดระบบการอนุรักษเอกสารคัมภีรใบลานของวัด

และการถานทอดภมูิปญญาลานนาเพ่ือสรางแหลงเรียนรูในทองถิ่นของจังหวัดแพร.รายงานการวิจยั. มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๖๑.  



๑๐๑ 

ลานนา ในจังหวัดแพร ๒) เพื่อจัดทำทะเบียนรายการ ทำดัชนีการสืบคนอยางเปน ระบบ และถายสำเนา

คัมภีรโบราณที่ไมซ้ำซอนกับแหลงขอมูลเดิมที่มีอยูแลวเปนการเพิ่มฐานขอมูล ใหมเขาสูระบบลานนาคดี

อยางตอเนื่อง และ ๓) เพ่ือวิเคราะหถายทอดภูมิปญญาลานนาและสราง แหลงเรียนรูในทองถ่ินท่ีภูมิปญญา

ในจังหวัดแพร ซ่ึงเปนการวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research)  ผลการศึกษาพบวา   

 ๑. การสํารวจ คัมภีรโบราณลานนา ในจังหวัดแพร แตละพื้นที่มีขอจํากัดในดานกายภาพ และ

บริบทของทองถิ่นดานเอกสาร บุคลากร งบประมาณและองคความรูในวิธีการสํารวจและจัดเก็บ รวบรวม

ขอมูลใน ๕ อำเภอ จำนวน ๕ วัด สวนการรวบรวมและการจัดเก็บคัมภีรธัมม ของวัดสูงเมน วัดพระบาทม่ิง

เมืองวรวิหาร วัดบางสนุก วัดกลางและวัดบานออยมีวิธีการรวบรวมและจัดเก็บคัมภีร ธัมมคลายคลึงกันมาก

เนื่องจากเปนโซนลานนาเดียวกันโดยมีผาหอคัมภีร มีไมปนจัก (ภาษาลานนา) หรือไมฉลากในภาษาไทย

กลางเปนไมสลักชื่อ ผูสรางธัมม วันเดือนปท่ีสราง มีใบลาน จะถูกบันทึก อักษรธัมมลานนาหรือตัวเมืองดวย

เหล็กจารและจะถูกมัดรวบรวมโดยเปน ผูกๆ ละ ๒๕ ลาน สวนกลวิธี การอนุรักษคัมภีรใบลานของวัดท้ัง ๕ 

วัด จะใชใบลานบันทึกเพ่ือเปนการอนุรักษและทำการหอดวยผาเมืองเพ่ือรักษธัมมคัมภีรเอาไว 

    ๒. วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร วัดกลาง อำเภอ สอง 

ไดทำทะเบียนรายการ ทำดัชนีการสืบคนอยางเปนระบบ และถายสำเนาคัมภีรโบราณที่ไมซ้ำซอน กับ

แหลงขอมูลเดิมที่มีอยูแลว สวนวัดบานออย อำเภอรองกวาง และวัดปางสนุก อำเภอวังชิ้น ไดทำ ทะเบียน

รายการทำดัชนีการสืบคนอยางเปนระบบ แตยังไมไดถายสำเนาคัมภีรโบราณเอาไว 

 ๓. ผลวิเคราะหถายทอดภูมิปญญาลานนาและสรางแหลงเรียนรูในทองถิ่นที่ภูมิปญญาใน 

จังหวัดแพรคัมภีรบุญกิริยา เปนคัมภรีธัมมที่ทำมาจากใบลาน เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการที่ พระพุทธเจา

เทศนาสั ่งสอนใหมนุษยหมั่นใหทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื ่อความสุขในชีวิต สวนธัมมคัมภีร

มหาวรรคเปนคัมภีรธัมมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจา เสด็จออกบรรพชา และโปรดปญจะ

วัคคีย ยะสะ และชฏิลสามพี่นอง ซึ่งเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของการเผยแผพระพุทธศาสนา จนถึงเสด็จดับขันธ

ปรินิพพาน ดานถายทอดภูมิปญญาลานนา มีการจัดสัมมนาเครือขายการอนุรักษ คัมภีรลานนา มีการสอน

และสอบภาษาลานนา สงเสริมประเพณีตากธรรมและรักษาธรรม มีการอบรม การเขียนคัมภีรธัมมใบลาน 

ดานการสรางแหลงเรียนรูนั้น มีการสงเสริมความรวมมือใหชาวบานและ ผูนําทองถิ่นสรางหอไตร และ

บูรณปฏิสังขรณหอไตร สงเสริมใหบุคลากรทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม เปนคณะกรรมการอนุรักษคัมภีร

ลานของวัด และการจัดนิทรรศการการอนุรักษคัมภีรในวัด 

 Butdisuwan & Babu๖๓ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “สำรวจคัมภีรใบลานในวัดจังหวัดมหาสารคาม” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกสภาพการจัดการ ดานบุคลากร และดานสิ่งอำนวยความความสะดวกโครงสราง

พื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการจัดการคัมภีรใบลาน ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเสื่อมสภาพของ

 
๖๓  Butdisuwan & Babu. Manuscript Management at the Temples in Mahasarakham 

Province Thailand. Journal of Library Science and Research (JLSR), 2013. 



๑๐๒ 

คัมภีรใบลานตนฉบับศึกษาสำรวจขอบเขตของแปลงคัมภีรใบลานเปนดิจิทัล และศึกษาดานปญหาการ

จัดการคัมภรใบลาน ผลการศึกษาพบวาวัดท่ีจัดเก็บคัมภีรใบลานใบลานในจังหวัดมหาสารคาม จำเปนตองมี

ดำเนินงานจัดเก็บ ดูแลและอนุรักษคัมภีรใบลานที่เหมาะสม และยังพบวามีปญหาและอุปสรรคในการเก็บ

รักษาและการอนุรักษ ที่พระสงฆที่มีหนาที่ดูแลและการจัดการที่ตองเผชิญกับปญหาเปนอยางมากในการ

จัดเก็บรักษาและการใหบริการแกนักวิจัยหรือผูที่ตองการอาน เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอและขาด

ความรู เทคนิคดานการจัดการคัมภีรใบลาน รวมท้ังงบประมาณท่ีไมเพียงพอ ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอแนะทางออก

การแกปญหาสำหรับการจัดการคัมภีรใบลานตนฉบับที่ดีและการพัฒนาอยางยั่งยืนในการรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม จำเปนตองมีข้ันตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ หลังจากนั้นนำมาจัดทำเปน

โครงการ ใหพระสงฆหรือบุคลากรที่เกี่ยวของมีการฝกอบรมหรือการพัฒนาเพื่อการจัดการคัมภีรใบลาน

ตนฉบับรวมทั้งการยกระดับจิตสำนึกของบุคลากรและประชาชนดวยการฝกอบรมเพื่อกระตุนใหเกิดการ

พัฒนาในทุกระดับ 

 Mohamed sageer๖๔  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการคัมภีรใบลานของเมือง Karala”

โดยการศึกษาปจจัยปญหาการเสื่อมสภาพของตนฉบับ และดานการจัดการการแปลงและจัดเก็บขอมูล

ดิจิทัลคัมภีรใบลาน ผลการศึกษาพบวา การดำเนินการจัดเก็บขอมูลดิจิทัลจะเปนแนวทางในการรักษา

เนื้อหาในคัมภีรใบลานใหยืนยาวตอไปในอนาคตได 

 Ranasinghe & tharanga Diruk Ranasinghe๖๕  ไดศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การจัดเก็บ ร ักษา

ตนฉบับและการวิจัยดานคัมภีรใบลานของคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย Kelaniya ที่ศรีลังกา” โดยใช

วิธีการแปลงและการพัฒนาหองสมุดดิจิทัลชวยใหผูที่สนใจสามารถเขาถึงคัมภีรใบลานในรูปแบบดิจิทัล 

วัตถุประสงคของโครงการพยายามที่จะคัดลอกคัมภีรใบลานทุกประเภทโดยไมคำนึงถึงดานลิขสิทธิ์ ผล

การศึกษาพบวา ปญหาที่พบเจาของคัมภีรใบลานไมเต็มใจที่จะสงมอบตนฉบับคัมภีรใบลานสำหรับการ

แปลงเปนดิจิทัลขาดโครงสรางพื้นฐาน เชน ขาดแคลนไฟฟาสำหรับใชในการแปลงเปนดิจิทัลในพื ้นท่ี

หางไกลความเจริญ  ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีที่สำหรับแปลงดิจิทัล ปญหาขอจำกัดของ

งบประมาณอยางรุนแรงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปริวรรต ถายทอด และแปล

เนื้อหาอักษรภาษาโบราณในคัมภีรใบลาน 

 
๖๔ Mohamed Sageer, T. K.  Palm Leaves Manuscripts in Kerala and its Preservation: Factors 

necessitating digital archiving. International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP) 4( 2 

February) , 2014. 
๖๕  Ranasinghe & tharanga Diruk Ranasinghe. Manuscript Coservation at Kelaniya in 

Srilangka. Journal of Library Science and Research (JLSR), 2014. 



๑๐๓ 

 Sahoo, et al. 65

๖๖ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการดำเนินงานของหนวยงานศูนยแหลงเอกสาร

โบราณและศูนยอนุร ักษเอกสารโบราณที ่อยู ภายใตโครงการ  National Mission for Manuscripts 

ดำเนินการโดยกระทรวงการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงถึง

แนวโนมการเติบโตของศูนยแหลงเอกสารโบราณและศูนยอนุรักษเอกสารโบราณ แสดงถึงการจัดตั้ง

แผนงาน เพื่อตรวจสอบภารกิจและบทบาทของชาติดานเอกสารโบราณในสวนของการสำรวจและการ

จัดเก็บ รวบรวม การดูแลรักษาและการอนุรักษ ดานวิชาการตามภารกิจและดานการเผยแพรภารกิจของ

ศูนยดังกลาว ผลการศึกษาไดขอสรุปดังนี้ พบวาภารกิจดานเอกสารโบราณของชาติโครงการ  National 

Mission for Manuscripts  ไดดำเนินการตามภารกิจของชาติครอบคลุมตอการเก็บรักษาของตนฉบับผาน

การทำงานศูนยอนุรักษเอกสารโบราณที่มีการจัดตั้งอยูทั ่วประเทศ และผานการทำงานของศูนยแหลง

เอกสารโบราณที่จัดตั้ง ๕ โซนของประเทศอินเดีย เชน ภาคเหนือ ภาคใตภาคตะวันออกตะวันตกและโซน

ภาคกลาง 

 Devika &Vijayakumar๖๗   ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง “การจัดการขอมูลดิจิทัลคัมภีรใบลานของ

หองสมุดรัฐ Tamil Nadu” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสำรวจสภาพคัมภีรใบลานการศึกษาการคัดเลือก

พิจารณาคัมภีรใบลานสำหรับการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและศึกษาวิธีการและกระบวนการของการแปลง

ขอมูลดิจิทัลหองสมุดรัฐ Tamil Nadu ผลการศึกษาพบวา คัมภีรใบลานตนฉบับมีปจจัยมีการเสื่อมสภาพ

เนื่องจากปจจัยตาง ๆ อาจจะไมสามารถจัดเก็บรักษาไวไดตลอดไป จึงมีความจำเปนในการวิจัยเพื่อการ

รักษาคัมภีรใบลานใหคงอยู และจากการศึกษาผูวิจัยพบการเก็บรักษาของตนฉบับที่ผานการแปลงคัมภีรใบ

ลานใหอยูในรูปดิจิทัลเปนหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แตก็พบวาจะใชเวลามากในการดำเนินการและ

และคาใชจายสูง 

 Abhakorn๖๘  ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง “แนวทางและวิธีการเตรียมการสำหรับการจัดหา การ

รวบรวม การใหบริการ รวมท้ังนโยบายการอนุรักษคัมภีรใบลาน ของมหาวิทยาลัย Peradeniyaประเทศศรี

ลังกา” ผลการศึกษาพบวาไมมีนโยบายในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ทั้งดานการฝกอบรมบุคลากร ขาด

โปรแกรมการฝกอบรมในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ในการผูวิจยัไดเสนอแนวทางในการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

จำเปนตองมีการจัดหนวยงานดานการอนุรักษคัมภีรใบลานเพ่ือรับผิดชอบดานการอนุรักษโดยตรง และใหมี

การฝกอบรมบุคลากรดานการอนุรักษคัมภีรใบลานในศรีลงกา  

 
๖๖ Sahoo, et al. Ancient Manuscript Preservation Condition under Project of National 

Mission for Manuscripts in India. Journal of Library Science and Research (JLSR), 2014. 
๖๗ Devika &Vijayakumar. Management of Digital Palm Leaf Manuscript Data at Tamil 

Nadu Library. Journal of Library Science and Research (JLSR), 2015. 
๖๘ Abhakorn, Rujaya. “Lu Rediscovered” In Phaasaa lae phaasaasart.  Journal of language 

and linguistics, 2016. 



๑๐๔ 

      Alahakoon๖๙  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการคัมภีรใบลานดานปญหาดานการดูแลรักษาและ

การอนุรักษ การเก็บรักษาแบบดั้งเดิม แบบสมัยใหมและวิธีการอนุรักษท่ีใชในการปองกันตนฉบับ โปรแกรม

การดูแลรักษาที่มีอยูและทัศนคติของผูใช” โดยทำการเลือกสำรวจ ๓ หนวยงานของประเทศศรีลังกาท่ี    

คอลเเลกชันคัมภีรใบลานที่ใหญที่สุด คือกรมพิพิธภัณฑแหงชาติ มหาวิทยาลัย Peradeniyaและกรมหอ

จดหมายเหตุแหงชาติ มาศึกษาสภาพทางกายภาพของคอลแลกชัน และสภาพแวดลอมโดยใชวิธีการวิจัย

แบบการสังเกต โดยการบันทึก นอกจากนี้ใชแบบสอบถามสงถึงหัวหนาทุกแผนกและบรรณารักษในกลุม

ตัวอยางทั้ง ๓ แหง เพื่อใหทราบปญหาการจัดการใบลาน และทดสอบทัศนคติของผูใชเกี่ยวกับการอนุรกัษ

และการจัดเก็บรักษาผลการวิจัย พบวาปญหาท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาและการอนุรักษคัมภีรใบลานของ

ประเทศศรีลังกาคือการขาดคูมือวิธีการอนุรักษท่ีเปนมาตรฐานขาดการจัดเก็บใบลานท่ีถูกตอง และการขาด

เทคนิคความรูวิธีการทีทันสมัย ขาดบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญในดานคัมภีรใบลาน ขาดดานงบประมาณ และ

ขาดนโยบายดานการจัดการใบลานของภาครัฐ 

 S. Devika, s. & Vijayakumar K ๗๐ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรักษคัมภีรใบลานในประเทศ

อินเดียและไดทำการเปรียบเทียบสภาพการอนุรักษคัมภีรใบลานในประเทศไทย ศรีลังกา เนปาล มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย” ผลการศึกษาพบวาประเทศตางๆ มีปญหาดานการอนุรักษคัมภีรใบลานที่คลายๆ กัน คือ 

การขาดความตะหนักของประชาชนในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ขาดการอบรมใหความรูดานการอนุรักษ 

และเครื่องมืออุปกรณรวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ขาดความสนใจเนื้อหาท่ีเปน

มรดกภูมิปญญาของชาติ ขาดจากสนับงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน และผูวิจัยไดนำเสนอ

แนวทางปฏิบัติดานการอนุรักษ คือ ๑) สรางความตระหนักใหประชาชนในทองถิ่นชุมชนไดตระหนักถึง

คุณคาและความสำคัญของคัมภีรใบลานโดยการอบรมใหความรูและจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจ

รวมทั้งการทำโครงการพิเศษขึ้นมา ๒) การจัดโปรแกรมฝกอบรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน๓) สรางกลยุทธ

ในการอนุรักษคัมภีรใบลานในแตละประเทศ ๓) มีการวางแผนเปาหมายในการศึกษาของวรรณกรรมดั้งเดิม

ในคัมภีรใบลานที่เปนรูปธรรมชัดเจน ๔) สรางคุณคาและความสำคัญของคัมภีรใบลานใหรัฐบาลหรือ

หนวยงานท่ีไมใชรัฐบาลสนใจท่ีจะใหงบประมาณในการดำเนินการจัดการคัมภีรใบลาน 
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๑๐๕ 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจ ัยเร ื ่อง “นวัตว ิถ ีว ัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ ่มน้ำโขง”              
มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  ๒) เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่ม
จังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  ๓) เพื ่อวิเคราะห์ประโยชน์ข อง
วรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย  และ ๔) เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ พ้ืนที่ และ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖. สรุปขั้นตอนการวิจัย 
 ๓.๗. การนำเสนอผลการวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
และ การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research)  และ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใช้วิธี
วิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน ดังนี้ 
     ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร งาน
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับ วรรณกรรมใบลาน  แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนแนวคิดเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และ ทฤษฎีการเสริมสร้างเครือข่าย ดังนี้ 

 



๑๐๖ 

 (๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี ่ยวข้องทั ้งหนังสือ 
รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิดการสำรวจ ปริวรรต วิเคราะห์ประโยชน์ชองวรรณกรรม
ใบลาน และ การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็นกรอบในการศึกษา  
 (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 (๓) ประมวลผลข้อมูลที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย  
 (๔) สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหาสาระ
ครอบคลุม การศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อ
ชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย   
 ๒) การศึกษาเชิงคุณภาพ ในภาคสนาม (Qualitative Research) เพ่ือทราบถึงความเป็นมา 
และ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ตลอดถึง ทราบรายชื่อวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ในพ้ืนที่ที่เป็น
กรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 การศึกษาขอบเขตพื้นที่ /ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล  ในลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบน 
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนได้มีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย วัดห้วยไคร้หลวง อ.แม่สาย    
๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดนาน ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมือง             
๔) จังหวัดแพร่  วัดสูงเม่น  อ.สุงเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง  
         ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
  กลุ ่มที ่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
  กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
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 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
  กลุ ่มที ่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
  กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ๒) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่ เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน 
๔ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
  กลุ ่มที ่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
  กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๒ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น 
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
  กลุ ่มที ่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
  กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ๓) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
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ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด  จำนวน 
๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ อำเภอเมืองอำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
  กลุ ่มที ่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
  กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
  กลุ ่มที ่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
  กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 ๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติการ และ ผู้ใช้ประโยชน์ 
วรรณกรรมใบลาน รวม ๕๕ รูป/คน เกี่ยวกับความเป็นมา และ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตลอดถึง รายชื่อวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย     
 ๓) ดำเนินกาคัดเลือกวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๓ เรื่อง นำมาปริวรรต เป็น ตัวอย่าง 
 ๔)  สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที ่ได้ทั ้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและสัมภาษณ์ใน
ภาคสนาม โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือ ๑ ) ประวัติความเป็นมา และ กระบวนการอนรักษ์
วรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุ่มแม่โขงตอนตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย ๒ ) ผลงาน
ปริวรรตวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย 
จำนวน ๓ เรื่อง  ๓ ) จัดทำทะเบียนรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้สำรวจของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๓ ชุด  และ  ๓ ) ประโยชน์ของวรรณกรรม
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ใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชนของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศ
ไทย 
 ๓) การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  ในภาคสนาม (Field Study) โดย จัดให้มี
การเสวนา แบบมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้แทนของชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน และ ได้
ประโยชน์จากวรรณกรรมใบลาน แต่ละจังหวัด จำนวน ๑๒ จังหวัด และ ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ดังนี้ 
  (๑) ประสาน เชิญผู้แทนชุมชนแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ชุมชนละ ๑ ท่าน 
มาเป็นวิทยากรในการจัดเสวนา และ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ และ เชิญผู้แทนของแต่ละชุมชนใน ๑๒จังหวัด เข้าร่วมฟังเสวนา 
                    (๒) ประสาน และ จัดหาสถานที่จัดงานเสวนา โดยเลือกจังหวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขง 
                    (๓) ประชุมบุคลากรในพ้ืนที่ที่จัดเสวนา เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดเสวนา และ มีพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ 
                    (๔) เชิญชวนบุคลากรในพ้ืนที่ทุกภาคส่วนร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดเสวนา 
                    (๕) มีการจัดเสวนาอย่างเป็นทางการ เรื ่อง นวัตวิถีว ัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ
วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้เพ่ือพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมฟัง ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนแสงความคิดเห็นด้วย  
โดยก่อนเริ่มการเสวนา ให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 
                    (๔) มีการพิธีการทำข้อตงลงสร้างเครือเครือข่ายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขีพยานจากผู้มา
ร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกัน 
  (๕) สรุปเนื ้อหาสาระจากการจ ัดเสวนาและถอดออกมาเป็นองค์ความรู ้นำเสนอ
ประกอบการวิจัยต่อไป 
 ๔) สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๔ ข้อ ได้แก่ 
 ๑. เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  



๑๑๐ 

 ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
  และ นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๕) เสนอผลการสรุป  อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะโดยภาพร่วมทั้งหมด 
 

๓.๒ พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)  
 ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้เลือกพื ้นที ่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)            
ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มลุ่มน้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย ดังนี้ 
 ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้เลือกพื ้นที ่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)            
ชุมชนที ่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร ์ใบลานที ่เป็นที่ ยอมรับ ในกลุ ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน             
ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง       
ของประเทศไทย  ละ ๒  แห่ง เป็นตัวแทนของ 
         ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๑ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย โดย มีผู ้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ ่ม ในแต่ละแห่ง         
รวม  ๖๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๑๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๑๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คมัภีร์
แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๔๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มน้ำโขง” เน้น
การศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง  และ การนำชุดกระบวนการเชิงพื้นที่นำไปปฏิบัติการจริงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จริง ส่วนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ โดยดำเนินการและใช้เครื่องมือที่สำคัญ ได้แก่  
 ๑) แบบสัมภาษณ์ ( Inter View) โดยคณะผู ้วิจ ัยใช ้การส ัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In–depth 
Interviews)  สำหรับผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติการ และ   ผู้ที ่ใช้ประโยชน์  ที่เกี ่ยวข้องกับการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการดังนี้ 
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 (๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรม และ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ วรรณกรรมใบลาน  
 (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 (๓) ประมวลผลข้อมูลที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
                  (๔) สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือสอบถาม
ประเด็นที่ต้องการศึกษาแบบเจาะลึก โดยกำหนดประเด็นข้อคำถามแนวทางการสัมภาษณ์ ไว้ล่วงหน้า ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหาสาระครอบคลุมงานวิจัย  แบ่งออกเป็น ๕ ส่วนดังนี้    
   ส่วนที่ ๑  สภาพการบริหารงานองค์กร 
  ส่วนที่ ๒  กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
   ส่วนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
   ส่วนที่ ๔  ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
                     ส่วนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
   ส่วนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
                     ส่วนที่  ๗ รายชื่อวรรณกรรมใบลานที่อนุรักษ์ไว้ 
 (๕) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   
   ๑. ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) นำแบบสัมภาษณ์ท่ีได้
พัฒนาขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วัง
น้อย จ.อยุธยา  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างและภาษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และ ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนในการใช้ภาษา   
  ๒. นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เนื้อหา ( Index of Item – Objective Congruence IOC)  
  ๓. นำแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงและแก้จน “ผ่าน” ทุกท่านตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วนำไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต่อไป 
 ๒) การจัดเสวนาแบบมีส่วนร่วม  ( PAR Seminar) โดยดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้งอย่างเป็น
ทางการ เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้เพื่อพูดคุย
ประเด็นเกี่ยวกับ  แนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมฟัง ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนแสงความคิดเห็นด้วย  โดยก่อนเริ่มการเสวนา ให้มีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดเสวนา และพิธีการทำข้อตงลงสร้างเครือเครือข่ายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขี
พยานจากผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบการจัดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู ้เชี ่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.อยุธยา   
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 ๓) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะ
ทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยแบบสังเกต จะเป็นการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้วิจัยเอง เพ่ือนำ
ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ประกอบการสรุปผลการวิจัย 
 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
 ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมใบลานในพ้ืนที่ 
 ๒) แบบสังเกต เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพจริงประกอบการสรุปผลการวิจัย 
 ๓) ชุดปฏิบัติการจัดเสวนาแบบมีส่วนร่วม  ในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงเอกสาร มีข้ันตอนดังนี ้
     ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพื่อศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ วารสาร 
เอกสาร งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ วรรณกรรมใบลาน  แนวคิด
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ ทฤษฎีการเสริมสร้างเครือข่ายตามระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหา
สาระครอบคลุมตามหัวข้อการวิจัย       
 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี ้
     ๑) ผู ้ว ิจัยขอหนังสือจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ถึง  ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงเก็บข้อมูลและปฏิบัติการในพื้นที่  จำนวน ๕  แห่ง ที่
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบ รวมแล้ว ๗๕ ฉบับ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจเชิงประจักษ์
และการสัมภาษณ์ ตามประเด็นการสัมภาษณ์ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑  สภาพการบริหารงานองค์กร 
  ส่วนที่ ๒  กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
  ส่วนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
  ส่วนที่ ๔  ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
  ส่วนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
  ส่วนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
  ส่วนที่  ๗ รายชื่อวรรณกรรมใบลานที่อนุรักษ์ไว้ 
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   โดยติดต่อประสานงานเพื่อยืนยันกำหนดการสัมภาษณ์ทุกครั้ง และ ทำการบันทึกใน
เอกสารด้วยผู้ทำการศึกษาวิจัยเองทุกสถานที่  หากผู้ทำการสัมภาษณ์ประสงค์จะบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ 
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง  กำหนดนัดหมายในการปฏิทินการสัมภาษณ์ควรอยู่
ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คือ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๒) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ของชุมชน โดย
แบบสังเกต จะเป็นการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัยเอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ประกอบกับการ
สรุปผลการวิจัย 
   

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการ
สัมภาษณ์ การปฏิบัติการกระบวนการเชิงพื ้นที ่แบบมีส่วนร่วม  เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตาม
สาระสำคัญด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 ๑. ศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
ของประเทศไทย  
 ๒. ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๓.วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ทั้งนี ้ให้เห็นองค์ประกอบตามลักษณะข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพมา
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามลำดับ 
 

๓.๖. สรุปขั้นตอนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มน้ำโขง” เป็นการ
วิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งที่เป็นผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติการ ผู้ที่ใช้บริการ และ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวรรณกรรมใบลาน     
รวมจำนวน ๓๐๐   โดยใช้ การสัมภาษณ์ในเชิงลึก ( Interviews)  และ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Observations Participant)  เป็นเครื ่องมือในการศึกษา แล้วนำข้อมูลที ่ได้จากกระบวนการวิจัยมา



๑๑๔ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายผลการวิจัยตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
ผู้วิจัยสามารถสรุปการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน และ กระบวนการดังภาพนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทบทบวนแนวคิดทฤษฏี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
- แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
- แนวคิดการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม 
- แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ทฤษฎีการเสริมสร้างเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อ  มากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
และสร้างแบบสัมภาษณ์  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  ๓ กลุ่มหลักดังนี้ 
- กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๑๕  รูป/คน 

- กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๑๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 

- กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้บริการ จำนวน ๔๕  รูป/คน  เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค
ประชาชนในชุมชน 

สัมภาษณ์เพ่ือนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ ๑ – ๓ 

การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบแบบมีส่วนร่วม ในภาคสนาม (Field Study) โดยวิธ ี

การจัดเสวนาแบบมีส่วนร่วม  ( PAR Seminar) โดยดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง
อย่างเป็นทางการ เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขต
ลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้เพื ่อพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับ  แนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  

และพิธีการทำข้อตงลงสร้างเครือเครือข่ายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขีพยานจากผู้มา
ร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบการจัดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.อยุธยา   
        จัดกิจกรรมตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ ๑ – ๔  

Input 

Process 

Process 



๑๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓.๗ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 
  การนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบ
ตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

๑ ) กระบวนการอนรักษ์วรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุ ่มแม่โขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
๒ ) ผลงานปริวรรตวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๓ เรื่อง   
๓ ) ทะเบียนรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้สำรวจของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๑๒ ชุด   
๔ ) ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชนของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
๕ ) เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  

Output 

ศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  

การปริวรรตเนื ้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  

 

การวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย 

การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย 



๑๑๖ 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

 

 
การศึกษาเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง         

มีการศึกษา ๓ พื้นที่ คือ เขตแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน      
ที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงเอกสาร  เชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นผู้บริหาร  
ผู้ปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  รวมจำนวน ๕๕ คน  โดยใช้ 
การสัมภาษณ์ในเชิงลึก (Interviews)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Observation)  และ   
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  โดยใช้ชุดปฏิบัติสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  (Participation 
Network ) เป็นเครื่องมือในการศึกษา แล้วนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวิจัยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิง
คุณภาพ เพ่ือเป็นบทสรุปการวิจัย และ ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้เสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

 
 ๔.๑ เพื่อศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่ม

จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย 
 ๔.๒ เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๔.๓ เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม

แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๔.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง

ตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  
 ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย  
 

๔.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย 

ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview)       
ผู้ให้ข้อมูล โดยพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่ างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน   
ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด ๆ ละ  ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย 
ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง  ๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดน่าน ชุมชน

 



๑๑๗ 

วัดพระเกิด อ.เมือง  ๔) จังหวัดแพร่  ขุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูงเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัดศรีจันทร์    
อ.เมือง   โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด        
ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละ
แห่ง  รวม  ๒๕ รูป/คน คือ กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน   รวม  ๕  รูป/คน กลุ่มที่       
๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบตา่ง 
ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น และ กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ    
๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น และนำมา
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  สามารถสรุปผลได้ ๒ ประการคือ ๑. กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ๒. จำนวนวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลจากการศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของ
ประเทศไทย  พบว่ามีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่  ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้    
๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรม การอนุรักษ์ ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔) กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วน
ใหญ่เห็นว่า ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างความตระหนักที่สำคัญของผู้ริเริ่ม และ คนในชุมชนที่จะร่วมกันอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานในชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการออกเป็น ๒ ขั้นตอนดังนี้ คือ  (๑) การสืบค้นประวัติ   
และ (๒) การให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก   และ ๒) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์   
โดยมีขึ้นตอนดำเนินการคือ ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  โดยอาจจะทำเป็นในรูปของ
กรรมการศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน หรือ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นต้น      
๒ ) กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน  ๓) จัดโครงสร้างองค์กร  ๔ ) การบริหารงบประมาณ 
และ ๕) การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ของชุมชนได้กล่าวไว้ดังนี้ทางชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน  กล่าวว่า โดยได้กำหนดนโยบายและแผนงานไว้ดังนี้ 
๑)จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ของชุมชน เพื่อเป็นการรักษามรดกภูมิ
ปัญญาของพระบูรพาจารย์ให้สืบทอดถึงปัจจุบัน เป็นสมบัติของชาวจังหวัดน่านสืบไป ๒) เผยแพร่ธรรม  
โดยการนำความรู้ในคัมภีร์ใบลานออกมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน และ ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ ๓) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการทางมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
และ ๔) จัดให้มีการถ่ายทอดการเรียนการเรียนรู ้ ผ่านงานศิลปะต่างๆ ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับองค์ความรู้             
ในใบลาน๑               

 
๑ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกดิ จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๑๘ 

และได้กล่าวถึง ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์  โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์ ๑๓  
ขั้นตอนดังนี้  ๑) ทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒) ผู้ร่วมปฏิบัติงานต้องป้องกันสุขภาพตนเองด้วย
การใส่หน้ากากอนามัย และ ใส่ถุงมืออนามัยให้เรียบร้อย ๓) ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์ 
๔) ทำความสะอาดหีบธรรม หรือ ตู ้ธรรม และ สถานที ่เก ็บคัมภีร ์ใบลาน เช ่น หอธรรม เป็นต้น                  
๕) ตรวจสอบ สำรวจสภาพคัมภีร์ และ คัดแยกคัมภีร์ที่สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ออกจากกัน  ๖) ทำความ
สะอาด คัมภีร์ที่สมบูรณ์ก่อน ถ้าไม่เปื้อนมาก ให้ใช้แปรงพู่กันอ่อนปัดฝุ่นออก ถ้าเปื้อนมาก เช่น มีเชื้อรา   
ให้ใช้แอลกอฮอร์ เช็ดทำความสะอาดตามหลักวิชาการ ๗) สำรวจ อ่านรายชื่อคัมภีร์ใบลานแต่ละเรื่อง และ 
คัดแยกคัมภีร ์ใบลาน  ไว ้ประจำหมวดหมู ่ท ี ่จ ัดระบบไว้ ซ ึ ่งมีหลายระบบ แล้วแต่ความเหมาะสม               
๘) จัดทำทะเบียนคัมภีร์ :  นำคัมภีร์ที่สมบูรณ์แต่ละมัด หรือ แต่ละผูก นำมาอ่านข้อมูลที่ไม้ฉลากคัมภีร์ 
หรือ ไม้บัญชัก หรือ อ่านที่ใบลานหน้าสุดท้ายแต่ละผูก ที่เรียกว่า โคโลโฟน เพื่อนำข้อมูลพื้นที่ของคัมภีร์ 
ได้แก่ ชื่อเรื่อง  ผู้สร้าง  ปีที่สร้าง  จำนวนที่สร้าง  นำมาจัดทำทะเบียนคัมภีร์  บางแห่งได้เพิ่มข้อมูลทาง
ศิลปะเข้าไปด้วย เช่น ชนิดผ้าห่อคัมภีร์ ลวดลายผ้าห่อ ลวดลายไม้บัญชัก  ลักษณะศิลปะของคัมภีร์ เป็นต้น 
เพ่ือเป็นข้อมูลที่สำคัญของคัมภีร์ และ นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเป็นทะเบียนคัมภีร์ใบลานของสถานทีนั้น ๆ 
อาจทำออกมาเป็นรูปเล่มเอกสาร หรือ อาจจะทำในระบบคอมพิวเตอร์ บางแห่งมีการเผยแพร่ออนไลน์   
เพื ่อประโยชน์ต่อการสืบค้นทางออนไลน์ ๙) บันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  นำคัมภีร์แกออก        
เพื่อถ่ายภาพดิจิทัลของคัมภีร์แต่ละใบ เพื่อประโยชน์ในการนำคัมภีร์มาอ่านในคอมพิวเตอร์ หรือ สื่อทาง
อิเล็คทรอนิค ๑๐) ห่อธัมม์  : เมื่อสำรวจข้อมูลคัมภีร์ และ จัดทำทะเบียนเรียบร้อย ให้มีการนำผ้าฝ้ายมาห่อ
คัมภีร์ให้เรียบร้อยเพ่ือป้องรักตัวใบลานให้อยู่ได้นาน ไม่โดนลม โดนแดด และ กันปลวกกันแมลงที่จะเข้าไป
ทำงานโดยตรงได้ง่าย ๑๑) ติดรหัสคัมภีร์ : เมื่อห่อเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ป้ายรหัสคัมภีร์  บางแห่งมีการใส่รหัส 
คิวอาร์โค๊ต ด้วย เพ่ือให้ทราบว่าคัมภีร์นี้มีชื่อว่าอย่างไร โดยทำเป็นภาษาไทยปัจจุบันเพ่ือให้คนปัจจุบันอ่าน
ได้ง่ายและทราบเบื้องต้นว่าคัมภีร์มัดนี้มีชื่อว่าอย่างไร และ สะดวกในการค้นคัมภีร์โดยดูจากป้ายรหัส หรือ 
ส่อง คิวอาร์โคต และ เทียบกับบัญชีทะเบียนคัมภีร์ ๑๒) เก็บคัมภีร์ :  การนำคัมภีร์เข้าเก็บรักษา สิ่งสำคัญ
ของสถานที่จัดเก็บ ต้องมีความเหมาะสมเรื่องของอุณหภูมิห้อง ที่ควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ ๒๒ – ๒๘ องศา และ 
เป็นสถานที่ท่ีมีความปลอดภัยสูงมาก จากอัคคีภัย  จากภัยธรรมชาติ และ จากปลวกและ แมลงต่าง ๆ เป็น
ต้น และ ๑๓) การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี : หลายแห่งมีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยใช้ความเชื่อ 
และ งานบุญ มาเป็นเครื่องมือสำคัญของการอนุรักษ์ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทุกปี  เช่น     
มีการจัดประเพณีทำบุญด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานประจำปี  หรือ อาจจัดประเพณีทำบุญประจำปีของ
ชุมชนแต่มีการนำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมาร่วมจัดด้วย โดยได้นำคัมภีร์ออกมาทำพิธีแห่ธัมม์          
มาทำความสะอาด นำมาตากแดดไล่ความชื้น เป็นต้น และ ให้คนในชุมชน หรือ นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
มาร่วมงาน และ ได้เห็นกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความศรัทธาในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ตลอดไปทุกปี ซึ่งในกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทั้ง ๑๓ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับ  
ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ เริ่มที่ ชุมชนวัดสูงเม่น   จ.แพร่    กล่าวว่า “...เนื่องจาก



๑๑๙ 

ปัจจุบัน  ทางวัดสูงเม่น ได้จัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น  โดยได้มีแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานไว้ดังนี้ ๑) ประกาศเป็นงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า : ประเพณ๊นี้เป็น
ประเพณีหลักของทางวัดสูงเม่น ที่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำคนในชุมชน และ คนที่สนใจนอกชุมชนให้
มาร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน มรดกธัมม์ที่หลวงปู่ครูบามหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นได้นำมาไว้ที่วัดสูง
เม่น  โดยมีการจัดงานทุกปี ในช่วง ๑๓ – ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เหนือ เดือน ๒ ไทย ปกตกจะอยู่ในช่วงเดือน
มกราคม แต่ถ้าปีไหนเป็นปีอธิกมาศ จะตกอยู่ในเดือนธันวาคม ซี่งภายในงานจะมีกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานของวัดสูงเม่น อย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน ๒) เตรียมความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน   ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์
คัมภีร์ทุกคนต้องป้องกันตนเองด้านสุขภาพระหว่างปฏิบัติงาน คือ ต้องใส่หน้ากากกันฝุ่น  ใส่ถุงมือ  ส่วน
สถานที่ปฏิบัติงานควรเป็นที่ที่ไม่มีอันตรายคัมภีร์ใบลาน และ ผู้ปฏิบัติบัติงาน เช่น มีพ้ืนที่กว้างเหมาะสม  มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ไม่ใกล้แหล่งชุมชนเกินไป  ปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยง มด ปลวก แมลง  หนู เป็นต้น    
๓) ทำความสะอาดและซ่อมแซม   เริ่มที่ทำความสะอาดปัดฝุ่น เช็ดน้ำ  ฆ่าเชื้อรา  ที่เก็บคัมภีร์ เช่น ตู้คัมภีร์  
หีบคัมภีร์ กล่องคัมภีร์  และ ห้องเก็บคัมภีร์  จากนั้นทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานเบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยี
ง่าย  เช่น   ปัดฝุ่นผ้าห่อคัมภีร์   เปลี่ยนผ้าห่อคัมภีร์ (ในกรณีที่ชำรุดหนักมาก)  ทำความสะอาด นำแปลง
ขนอ่อนมาปัดฝุ่นใบลาน  แต่ถ้าสกปรกมาก หรือ มีเชื้อรา  ให้นำแอลกอฮอร์ ๗๐ %  ขึ้นไป มาผสมน้ำ ๑ 
ต่อ ๒ ส่วน  คือ แอลกอฮอร์ ๒ ส่วน น้ำ ๑ ส่วน   ชุบสำลี แล้วนำมาเช็ดทำความสะอาดใบลาน  ส่วนคัมภีร์
ใบลานผูกไหน ที่ เชือกร้อย หรือ เชือกสายสนอง ชำรุดผุพังมาก ให้นำเชือกขาวมาใส่ใหม่ ๔) สำรวจ 
แยกแยะ ตามสภาพคัมภีร์ที่สมบูรณ์ กับไม่สมบูรณ์ กองออกจากกัน ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ คือ ใบลานปะปน
เรื่องกันกระจัดกระจาย ขั้นนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านใบลาน เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งถ้าชุมชนมีผู้อ่านอักษรใน
ใบลานได้ ควรให้มาร่วมช่วยกันในขั้นตอนนี้ได้ ๕) จัดหมวดหมู่คัมภีร์  หลังจากที่จัดเนื้อเรื่องคัมภีร์เข้าผูก เข้ามัด
เรียบร้อยแล้ว  ให้นำคัมภีร์แต่ละเรื่องที่สมบูรณ์ มาจัดหมวดหมู่ ซึ่งโดยทั่วไปทางเขตภาคเหนือจะจัดเป็น ๒๑ หมวด 
ตามที่ทางโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ที่เชียงใหม่เคยทำไว้ ออกแบบโดย ม.ร.ว.ดร.รุจยา อาภากร อดีต
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ ๖)  ลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน  นำคัมภีร์ที่แยกจัด
หมวดหมู่ตาม ๒๑ หมวด เรียบร้อย มาลงทะเบียน และ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลคัมภีร์ของแต่ละเรื่อง เช่น 
รหัส  ชื่อเรื่อง  จำนวนผูก จำนวนหน้า จำนวนใบลาน  ผู้สร้าง ผู้จาร  ผู้ถวาย ปีที่สร้าง สถานที่สร้าง เป็นต้น ซึ่งจะมี
แบบฟอร์มในการลงทะเบียน ซึ่งแบบฟอร์มปัจจุบันมีหลายองค์กรที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ แบบฟอร์มเดิมที่ใช้เป็น
มาตรฐานสากล คือ  ตามที่ทางโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ที่เชียงใหม่เคยทำไว้ ออกแบบโดย ม.ร.ว.ดร.รุจยา 
อาภากร อดีตผู ้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื ่อปี พ.ศ.๒๕๓๑   จากนั ้นข้อมูลที ่นำมา
ลงทะเบียนทั้งหมดนำมากรอกในระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเว็บไซต์ที่ออกแบบไว้  และ 
จัดทำบัญชี หรือ สารบัญ หรือ ดัชนี แล้วแต่จะเรียก  มีรายระเอียดรหัส  รายชื่อคัมภีร์ ปีที่สร้างหรือ ข้อมูล
อื่น ๆ โดยจะเรียงตามหมวดคัมภีร์ รหัสน้อย ไปถึงรหัสมาก หรือ จะเรียงตามอักษรชื่อเรื่องก็ได้ แล้วแต่
สะดวก ตามที ่ช ุมชนเห็นสมควร และ จัดทำเป็นรูปเล่มไว ้ประจำ สถานที ่จ ัดเก ็บค ัมภีร ์ใบลาน                 
เพื่อเป็นหลักฐานจำนวนคัมภีร์ และ เพื่อการค้นคว้าคัมภีร์ได้สะดวกขึ้น  ๗)  ถ่ายคัมภีร์ดิจิทัล หรือ คัมภีร์



๑๒๐ 

สแกนคิวอาร์โค๊ด  นอกจากลงทะเบียนฐานข้อมูลคัมภีร์เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อคัมภีร์และดัชนีรายชื่อคัมภีร์
เพื่อสะดวกในการค้นหาคัมภีร์ใบลานต้นฉบับ เหมือนกับระบบห้องสมุดทั่วไป  แต่ชุมชนมีข้อกังวลการ
สัมผัสตัววัตถุใบลาน ไม่ต้องการให้ผู้มาศึกษาค้นคว้าหรือปริวรรตคัมภีร์ใบลาน ได้สัมผัสโดยตรงกับคัมภีร์ใบ
ลาน  เนื่องจากเกรงว่าจะผลต่อความเสียหายต่อตัววัตถุใบลาน เนื่องจากใบลานแต่ละเรื่องมีอายุมาก ถ้า
สัมผัสและใช้งานบ่อย ๆ  อาจทำให้อายุใบลานสั้นลง  จึงอยากรักษาตัววัตถุใบลานให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่ได้
นาน  จึงได้ให้ผู้เชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการอนุรักษ์คัมภี ร์ใบลานต้นฉบับ โดยการถ่ายดิจิทัลและ    
ทำระบบสแกนคิวอาร์โค๊ด  คัมภีร์ใบลานต้นฉบับ เพื่อทำเป็นสำเนาสีที่คมชัด สามารถเผยแพร่ และ มอบ
ให้กับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า หรือ ปริวรรตคัมภีร์ใบลาน โดยใช้ไฟล์ภาพอ่านในคอมพิวเตอร์ หรือ สแกนทาง
โทรศัพท์มือถือ โดยที่ไม่ต้องมาเปิดอ่านคัมภีร์ใบลานต้นฉบับโดยตรง ซึ่งเทคโนโลยีขั้นนี้สามารถทำให้คัมภีร์
ใบลานต้นฉบับอยู่ได้นานและปลอดภัยมากข้ึน ๘) ห่อคัมภีร์ ติดป้ายชื่อ และ เก็บในที่ที่เหมาะสม  หลักจาก
เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนถ่ายคัมภีร์ดิจิทัลเรียบร้อย  ให้นำคัมภีร์มาห่อให้เรียบร้อยสวยงาม โดยใช้ผ้า
ฝ้ายห่อเพราะอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ถ้าผ้าเดิมของคัมภีร์ยังสภาพดีอยู่หลังจากทำความสะอาดปัดฝุ่นแล้ว 
สามารถนำมาใช้ได้อีก ส่วนบางคัมภีร์ผ้าห่อเชื้อรามากไป และ มีสภาพเสียหายมาก ให้เปลี่ยนใช้ผ้าใหม่ การ
ห่อคัมภีร์จะช่วยยืดอายุใบลานได้นานออกไปมากหลายร้อยปี   ส่วนวิธีการห่อมีหลายรูปแบบ ถ้าทาง
ภาคเหนือ  นิยม ห่อแบบ ๓ เปลาะ ๔ เปลาะ ๕ เปลาะ ตามขนาดความยาวของคัมภีร์ เรียกว่าการห่อแบบ
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร  วัดป่าสุ่งเหม้น  เมื่อห่อเสร็จแล้วให้ติดป้ายชื่อรหัสคัมภีร์ใบลาน  บางที่ใช้
เทคโนโลยีมาช่วยโดยติด ระบบป้ายคิวอาร์โค๊ด สามารถสแกนดูเนื้อหาคัมภีร์ด้านในได้ สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้อง
แกะคัมภีร์ดูด้านใน  จากนั้นนำคัมภีร์ไปเก็บในตู้ธัมม์ ตามหมวดต่าง ๆ ที่แยกไว้   โดยตู้ธัมม์ จะถูกเก็บใน
ห้องที่มีอุณหภูมิที่เหมาสมการเก็บคัมภีร์ใบลาน ซึ่งในระดับสถานศึกษา อาจจมีห้องควบคุมอุณหภูมิ  ส่วน
ระดับ วัด ชุมชน ที่มีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จะสร้างหอไตร หรือ หอพระธรรม เก็บคัมภีร์ไว้ ห้องที่มี
อุณหภูมิในช่วง ๒๓ – ๒๖ องศา ความชื้นสัมพัทธ์ที่ ๔๐ – ๕๐ % จะเหมาะสม  หลายที่สร้างหอไตร โดยมี
น้ำล้อมรอบ กัน มด แมลง หนู ปลวก หรือ สัตว์อื่น ๆ เข้าไปทำกินหรือทำลายใบลาน...” ๒ ขณะที่ ทาง
ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน  กล่าวว่า “...พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด ได้กำหนดกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน ไว้ดังนี้ ๑)  สำรวจ แยกแยะ ตามสภาพคัมภีร์ที่สมบูรณ์ คือ มีเนื้อเรื่องสมบูรณ์มีจำนวนครบผูก และ 
คัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์ คือ ใบลานแต่ละผูก แต่ละใบ แยกออกจากกันกระจัดกระจาย หรือ เรียกว่า แตกผูก    
๒) จัดชุดคัมภีร์ให้สมบูรณ์   คัมภีร์ที่ใบลานที่มีการแตกผูก  ให้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญที่อ่านได้  อ่านเนื้อหาใบลานแต่
ละใบ แต่ละผูกโดยสังเขป และ นำมาจัดเรียงให้สมบูรณ์ตามเนื้อเรื่อง ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อเนื้อเรื่องมา
ช่วยจัดเรียงด้วย ๓)  ทำความสะอาดและซ่อมแซมคัมภีร์     เมื่อจัดมัดคัมภีร์แต่ละเรื่องสมบูรณ์เรียบร้อย ให้
ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานตามหลักวิชาการ เช่น การนำแอลกอฮอร์ชุบสำลีมาเช็ดทำความสะอาด ใน
กรณีท่ีสกปกมาก และ มีเชื้อรา  ถ้าไม่สกปรกมาก มีแค่ฝุ่น สามารถนำผ้าสำลีมาเช็ด หรือ  ใช้แปรงขนอ่อน

 
๒ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสคุนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภรี์ใบลานวดัสูงเมน่, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๒๑ 

มาปัดฝุ่นได้  ส่วนคัมภีร์ผูกไหน ที่ เชือกสายสนอง หรือ เชือกร้อย เก่า ผุพัง สามารถเปลี่ยนใหม่ได้                   
๔)  จัดหมวดหมู่คัมภีร์  หลังจากทำความสะอาดและซ่อมแซม เรียบร้อย ให้นำคัมภีร์แต่ละเรื่องที่สมบูรณ์ มาแยก
เป็นหมวดหมู่ ตามระบบต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น ระบบของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็น ๒๓ 
หมวด  ระบบของหอสมุดแห่งชาติ ๒๑ หมวด เป็นต้น ๕) ถ่ายสำเนาต้นฉบับคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล    
ภาพคมชัด  ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาต้นฉบับคัมภีร์ใบลานไม่ให้ถูกการสัมผัสตัวใบลานบ่อย ๆ จากผู้มาศึกษาค้น
ค้นคว้า  และ อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลานให้อยู่ได้ยาวนาน และ อีก
ประการหนึ่งเพื่อเตรียมนำไปใส่ในระบบฐานข้อมูลคัมภีร์ดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และ 
ค้นคว้าเพ่ือการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อไป ๖) การเผยแพร่และให้บริการ  คือการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียน
คัมภีร์ใบลาน และ ภาพดิจิทัลตัวคัมภีร์ ผ่านทางสื่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ของผู้สน
ในต่อไป เช่น ทำเป็นหนังสือทะเบียนรายชื่อและข้อมูลคัมภีร์ใบลาน ประจำวัดหรือชุมชนที่ทำการสำรวจ
และจัดระบบคัมภีร์ใบลานเรียบร้อย  หรือ อาจจะมีการทำเว็บไซต์ของวัด เพื่อการเผยแพร่สำเนาดิจิทัล
คัมภีร์ใบลาน หรือ องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน  เป็นต้นและ ๗) การจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน     
เมื่อมีการถ่ายคัมภีร์ดิจิทัลเรียบร้อย คัมภีร์ทุกมัด ควรมีการห่อผ้าคัมภีร์ให้เรียบร้อย โดยใช้ผ้าฝ้ายห่อ และ 
มีการจัดเก็บเข้าตู้ธรรม และ เก็บในห้องท่ีมีอุณหภูมิที่เหมาสม ประมาณ ๒๑ – ๒๖ องศา  ความชื้นสัมพัทธ์ 
๔๐ – ๕๐ %  และ มีระบบป้องกันที่ดีจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคัมภีร์ทั ้งหลาย เช่น สัตว์ต่าง ๆ   และ      
ภัยธรรมชาติ   ตลอดถึงสร้างระบบการเข้าถึงคัมภีร์ใบลานต้นฉบับให้เหมาะสม  เช่น มีระเบียบการเข้าชม
เอกสาร มีเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะเป็นต้น  เพื่อป้องกันการสัมผัสคัมภีร์ใบลานโดยตรง และ การสูญหายของ
คัมภีร์ใบลาน…”๓ ๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้ยั่งยืนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโยชน์ของการ
มีส่วนร่วม คือ ๑)การทำให้เกิดความสามัคคีในการร่วมกันอนุรักษ์ ๒) การลดความขัดแย้งในระยะยาว และ 
๓) ความต่อเนื่องในการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น  และ ยิ่งได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จกิจกรรม  
จะทำให้ผู ้ร่วมอนุรักษ์ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ และ มีความศรัทธาที่จะอนุรักษ์ด้วยชุมชนเขาเอง โดย
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชมที่มีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ที่ค้นพบ มีกระบวนการต่าง ๆ        
๖ ขั ้นตอน ดังนี้ ๑) การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู ้ร่วมกัน  ๒) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น         
๓) การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ  ๔) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ ๕) การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
๖) การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ์  ซึ่งในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับ  ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ ชุมชนวัด
หลวงราชสัณฐาน   จ.พะเยา    กล่าวว่า “...ทางชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน ได้ให้ความสำคัญกับการมสี่วน
ร่วมของคนในชุมชน และ ทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดเป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่า
คัมภีร์ใบลาน ที่อยู่ที่วัดรักษาไว้ในปัจจุบัน เป็นผลงานของบัณฑิตนักปราชญ์ในอดีต ทั้งพระภิกษุ สามเณร 

 
๓ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๒๒ 

และ ญาติโยม ที่ร่วมกันสรรสร้างขึ้นมา เป็นการรักษาองค์ความรู้ของชุมชน เพราะการเป็นบ้านเป็นเมือง
ขึ้นมาด้วย เกิดจากการคนในชุมชนได้แบ่งปันความรู้มาสร้างบ้านแปงเมือง และ มีการรักษา สืบทอดองค์
ความรู้เหล่านี้ทางมุขปาฐะ และ การปฏิบัติสืบต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง  อาหารการกิน 
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งต่อมี คนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถด้านอักษรภาษา เกรงว่าองค์
ความรู้สำคัญที่มีอยู่ในชุมชนจะสูญหายไปตามคน ถ้าหากไม่มีการถ่ายทอด จึงได้มีการบันทึกองค์ความรู้
เหล่านี้ในรูปของคัมภีร์ใบลาน และ นำไปถวายไว้กับวัด ไว้เป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาและขอชุมชน   
ชื่อว่า เป็นธรรมทาน เพราะเชื่อว่า ถ้าถวายไว้กับวัด องค์ความรู้เหล่านี้จะอยู่ได้นาน เพราะวัดเป็นที่เคารพ
ศรัทธาของชุมชน สิ่งใดที่เก็บไว้ที่วัดย่อมได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ทั้งพระภิกษุสามเณรในวัด และ คนใน
ชุมชน  ดังนั้นคัมภีร์ใบลานที่อยู่ในวัดปัจจุบัน จึงเป็นผลงานของคนในชุมชนในอดีตที่ร่วมกันรักษาไว้เป็น
มรดกธัมม์ เป็นสมบัติของชุมชน   จึงเป็นเหตุให้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่ในปัจจุบัน จึงเน้นให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับรับทราบว่า คัมภีร์ที่นี่มีเรื่องอะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ ประวัติความ
เป็นมาเป็นอย่างไร โดยทางวัดได้จัดให้มีบัญชีคัมภีร์ใบลาน และป้ายประวัติต่าง ๆ ให้ชุมชนได้มาศึกษา
รับทราบได้ ตลอดถึง มีวิทยากรประจำวัด ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ สามารบรรยายเกี่ยวกับ
คัมภีร์ใบลานของที ่นี ่ได้   อีกทั ้งการบริหารจัดการด้านคัมภีร์ใบลานของที ่นี ่ มีการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการวัดหลวงราชสัณฐาน ซึ่งสัดส่วนของคณะกรรมการ เป็นผู้แทนมาจากชุมชนทุกชุมชน ดังนั้น
การขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของที่นี้ผู้แทนชุมชนจะทราบ และ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ทุกขั ้นตอน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงความคิดเห็น  การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน          
การมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ กำหนดทิศทางในการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน...” ๔ ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า 
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในคน คือ ผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
เป็นกระบวนการที่พระพุทธเจ้า ใช้กับ พระสงฆ์สาวกของพระองค์ โดยมี ๓ ขั้นตอนที่สำคัญ คือ (๑)  ปริยัติ  
(๒) ปฏิบัติ และ (๓) ปฏิเวธ  ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้   ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า 
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ  หลังจากที่มีการปฏิบัติการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน จะเกิดองค์ความรู้หลายประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำในการอนุรักษ์  ขั้นตอนต่อไป คือ การคืน
ปัญญา ให้กับชุมชน  เพื่อประโยชน์ในการสร้างบุคลากรของชุมชนให้มาสืบสานการอนุรักษ์สืบไป ขั้นตอนนี้ 
คือ  การสร้างแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการที่มาตรฐาน โดยอาจจะทำในรูปของศูนย์
เรียนรู้  หรือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลผู้สนใจในชุมชนได้เข้ามาศึกษาวิธีการอนุรักษ์ และ 
อาจจะร่วมกับทางโรงเรียนในชุมชนให้นำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้ และ ทางแหล่งเรียนรู้เองอาจมีการจัด
กิจกรรมอบรม เช่น การจารธัมม์ การห่อคัมภีร์  การต้นใบลาน การสอนภาษา ในคัมภีร์ พยายามให้มี

 
๔ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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กิจกรรมตลอดปี เพื่อดึงศรัทธาและความสนใจของชาวบ้านในชุมชนให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องกับคัมภีร์ใบลาน  
ยิ่งถ้าสามารถนำคัมภีร์มาบริหารจัดการเป็นต้นทุนในการ จัดการท่องเที่ยวชุมชน จะทำให้การอนุรักษ์เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน  ทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์จากการ
อนุรักษค์ัมภีร์ใบลานในชุมชนของเขา ทำให้การอนุรักษ์เกิดความยั่งยืน จากการสัมภาษณ์ และลงเก็บข้อมูล
ในพื้นที ่จริง พบว่า มีกระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู ้ ๖ ขั ้นตอน ที ่สำคัญในการสร้างศูนย์เรียนรู ้ คือ            
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้  ๒) การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็น
เอกลักษณ์และน่าสนใจ ๓ ) การจัดระบบองค์ความรู ้ ๔) การจัดหาและเตรียมสถานที่ที ่เหมาะสม            
๕) การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้  และ ๖) การประเมินผลการดำเนินงาน  

ซึ่งในกระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ ทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ ชุมชนวัดสูงเม่น   จ.แพร่  กล่าวว่า “...ชุมชนวัดสูงเม่น  ปัจจุบัน ได้พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็น “สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น” โดยได้สร้างศูนย์เรียนรู้
แห่งนี้ ตามตามพระราชดำรัส กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในคราวเสด็จวัดสูงเม่น เมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  

“…ขอให้ทางวัด ร่วมกับ ชาวบ้าน  และ ชุมชน อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานลักษณะเช่นนี้ต่อไป เพราะ
ทำได้ดีมาก เป็นตัวอย่างที่อื่นได้ เพราะคัมภีร์ใบลานที่นี่มีมาก และ เป็นของมีค่ามาก อยากให้มีการทำเป็น
แหล่งเรียนรู้  สอนภาษาล้านนา และ เผยแผ่วิธีการอนุรักษ์ โดยเฉพาะ “ประเพณีตากธัมม์” ไปยังทั้ง
พระภิกษุ สามเณร และ ประชาชน ได้รู้แล้วเข้าใจ จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์และสมบัติของชาติ
ต่อไป…” และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู ่สาธารณะ  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า ขั้นตอนนี้ เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญของการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่ยั ่งยืน เพราะเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขวาง
ออกไป ยิ่งแพร่ ยิ่งมี  ยิ่งหวง ยิ่งหาย เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงตรั สรูแล้ว แต่มิได้เก็บ
ความรู้ไว้กับพระองค์เองแต่เพียงผู้เดียว พระองค์ได้ใช้เวลาตลอดชีวิต ๔๕ พรรษ หลังตรัสรู้ในการเผยแพร่
ธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ เพื่อหวังให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ 
และ ธรรมที่พระองค์ได้เผยแพร่ ปัจจุบันได้ขยายออกไปทั่วโลก และ ได้มีผู้ปฏิบัติตามจำนวนมาก และ 
ได้รับความสุขจากธรรมที่พระองค์ได้มอบไว้ให้ จึงทำให้พระพุทธศาสนา ยังคงปรากฏอยู่แม้กาลเวลาล่วง
มาแล้วกว่า ๒๕๖๓ ปี ทั้งนี้เพราะมีการแพร่องค์ความรู้ที่เป็นจริงอยู่เนือง ๆ  การแพร่องค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเช่นกัน ชุมชนไหนที่มีการจัดการอนุรักษ์ได้สำเร็จและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่
ตลอด ย่อมทำให้องค์ความรู้เหล่านั้นไม่สูญหาไปง่าย ๆ แม้ว่าต้นสังกัดขององค์ความรู้อาจจะล่มสลายไป
ด้วยสาเหตุใด สาเหตุหนึ่ง แต่อนาคตข้างหน้าอาจจะกลับฟื้นมาใหม่ได้ เพราะองค์ความรู้ ที่เคยเผยแพร่ไป
นั้นยังคงอยู่ แต่อาจจะอยู่กับอีกที่หนึ่ง เราเองสามารถไปศึกษาดูงานสถานที่นั้นได้ และ นำกลับมาฟื้นฟูให้
รุ่งเรืองต่อไปเช่นอดีต เหมือนกับศาสนพุทธในอินเดีย ในสมัยพุทธกาลรุ่งเรืองมาก แต่มาระยะหยังศาสนา
พุทธในอินเดียหมดไป แต่ คำสั่งสอนของพระองค์ยังคงมีอยู่ เพราะมีการเผยแพร่ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และ  
มีการเผยแพร่ออกนอกประเทศ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงประมาณ พ.ศ.๓๐๐ ธรรมะที่พระองค์
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ทรงค้นพบยังคงมีอยู่และเจริญรุ่งเรืองในแถมสุวรรณภูมิ ปัจจุบันในอินเดียได้มีการฟื้นฟูศาสนาพุทธ โดย
พระสงฆ์ชายไทย พม่า ศรีลังกา ได้นำธรรมะกลับสู่มาตุภูมิ และ กำลังเป็นที่สนใจของชาวอินเดียเป็นอย่าง
มาก  วัดในพระพุทธศาสนาได้ถูกสร้างขึ้นมากมายในปัจจุบัน ชาวอินเดียวได้กลับมานับถือศาสนาพุทธ
เพิ่มขึ้นมาก ศาสนาพุทธกำลังกลับมารุ่งเรืองในอินเดียอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะผลงานของพระมหาเถระและ
อุบาสก อุบาสิกา ในอดีตที่ร่วมกันรักษาองค์ความรู้ ด้วยการปฏิบัติตามธรรม และ มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนผู้สนใจอย่างต่อเนื่องจึงทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้นานจนถึงปัจจุบัน แม้เปลี่ยนสถานที่ 
แต่ยังคงมีอยู่ จาการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า กระบวนการเผยแพร่การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสู่สาธารณะชน  
มีอยู่ ๒ กระบวนการดังนี้ (๑) เผยแพร่ประจำที่ และ (๒) เผยแพร่เคลื่อนที่   ซึ่งในกระบวนการเผยแพร่สู่
สาธารณะ ทั้ง ๒ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ ชุมชนวัดศรีบุญ
เรือง   จ.เชียงราย  กล่าวว่า “...ชุมชนแห่งนี้ ได้เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคัมภีร์ใบลาน จึงได้จัดให้มี 
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดศรีบุญเรือง โดยได้นำคัมภีร์ทั้งหมดของวัดมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้
ชาวบ้านได้เห็นคัมภีร์ในชุมชนของเขาทุกมัด และ เปิดโอกาสให้ผู้ที ่มีความสามารถปริวรรตได้ มาร่วม
ปริวรรตคัมภีร์ โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนำไปปริวรรต แต่ผู้ปริวรรตต้องถ่ายดิจิทัลจากทาง
วัดไปปริวรรต ส่วนต้นฉบับไม่อนุญาตให้นำออกนอกวัด เพราะเสี่ยงต่อการเสียหาย  และ ทางพิพิธภัณฑ์ ได้
เคยนำคัมภีร์ใบลานและป้ายความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการร่วมงานสำคัญ 
ๆ ของทางวัฒนาธรรม และ บ้านเมืองโดยตลอด เพื่อเผยแพร่ให้คนที่มาร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  และ ปัจจุบันนี้ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในภาคเหนือ จัดทำโครงการ
ถ่ายดิจิทัลคัมภีร์ใบลาน เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานลงเว็บไซต์ต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ดูและ ได้ทำหน้าที่
เผยแพร่กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ ผ่านทางเฟสบุ๊ค  ทางไลน์  และ ทางยูธูป อย่างต่อเนื่อง ได้ผลดีมาก ทำให้
มีนักท่องเที่ยว และ นักวิชาการด้านคัมภีร์ใบลาน มาศึกษาดูงานด้านคัมภีร์ที่นี่อย่างต่อเนื่อง...” ๕ ขณะที่ 
ทางชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน  กล่าวว่า “...ทางชุมชนวัดพระเกิดให้ความสำคัญด้านการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ องค์ความรู้ในคัมภีร์ที่ถูกนำเสนอผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ  ทั้งนี้ ได้
เผยแพร่ในรูปของการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน พระเกิด เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยผู้ที่มาท่องเที่ยวที่นี่มี
กิจกรรมให้ร่วมมากมาย เช่น การทำตุงก่าคิง การร่วมสืบชะตา เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่นี่ มีมัคคุเทศก์หลาย
ท่าน เปิดให้บริการทุกวัน อีกท้ังกิจกรรมของที่นี่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จากหลายเนื่อง
งานที่มาถ่ายรายการ และ ทางเจ้าหน้าที่ของที่นี่มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ตลอด  และทีสำคัญ
ที่นี่มีการผลิตผลงานด้านเอกสารเผยแพร่มากมาย คัมภีร์ใบลานของที่นี่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ทาง
ประเทศเยอรมันได้ถ่ายดิจิทัลไว้ให้ และ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.lannamanuscripts.net ทันสมัยมาก 
ผู้สนใจสามารถอ่านคัมภีร์ใบลานผ่านเว็บไซตน์ี้ได้...” ๖ 

 
๕ สัมภาษณ์ นางสาวทัศนีย์  ดอนเนตร์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

http://www.lannamanuscripts.net/


๑๒๕ 

สรุปผลการศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ (Interview)  ผู้ให้ข้อมูล โดยพื้นที่ศึกษาใช้
แบบเจาะจง ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๔ 
จังหวัดๆ ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดมุกดาหาร ชุมชนวัดโพธิ์ไทร อำเภอเมือง ๒) 
จังหวัดนครพนม ชุมชนวัดโพธิ์ศรี อำเภอพระธาตุพนม ๓) จังหวัดบึงกาฬ ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปาก
คาด และ ๔) จังหวัดหนองคาย ขุมชนวัดเขตอุดม อำเภอเมือง โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย  
โดย มีผู ้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐ รูป/คน คือ กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  
ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน  รวม  ๔  รูป/คน กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๔ รูป/คน 
เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
และ กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๒ รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น และนำมาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ได้พบกระบวนการอนุรักษ์ 
ที่สอดคล้องกับกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย มี
กระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้  ๒) กระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการอนุรักษ์ ๓) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม              
๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ   

ตารางที่ ๔.๑ แสดงเนื้อหาสรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจ
วรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย 

สรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่างของประเทศไทย 

กระบวนการที่ ๑ 
กระบวนการสืบค้น

และให้ความรู้ 

๑. การสืบค้นประวัติ 
๒. การให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก   

กระบวนการที่ ๒ 
กระบวนการพัฒนา

กิจกรรมการ
อนุรักษ์ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน 
๓. จัดโครงสร้างองค์กร 
๔. การบริหารงบประมาณ 
๕. การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน   

 

 



๑๒๖ 

สรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่างของประเทศไทย 

กระบวนการที่ ๓ 
กระบวนการ

ปฏิบัติการอนุรักษ์ 
 

โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์ ๑๓  ขั้นตอนดังนี้   
๑. การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
๒. การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 
๓. การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์ 
๔. การทำความสะอาดที่จัดเก็บคัมภีร์ 
๕. การตรวจสอบสภาพคัมภีร์                  ๖. การทำความสะอาดคัมภีร์ 
๗. การจัดหมวดหมู่คัมภีร์                       ๘. การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  
๙. การบันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  ๑๐. การห่อธัมม์   
๑๑. การติดรหัสคัมภีร์                           ๑๒. การเก็บคัมภีร์  
๑๓. การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี 

กระบวนการที่ ๔ 
กระบวนการสร้างการ

มีส่วนร่วม 

๑. การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน  
๒. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น     
๓. การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ   
๔. การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ     
๕. การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย   
๖. การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ์ 

กระบวนการที่ ๕ 
กระบวนการพัฒนา

ความรู้ 

๑. ปริยัติ 
๒. ปฏิบัติ 
๓. ปฏิเวธ 

กระบวนการที่ ๖ 
กระบวนการสร้างศูนย์

เรียนรู้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้   
๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ  
๓. การจัดระบบองค์ความรู้  
๔. การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  
๕. การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้   
๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ ๗ 
กระบวนการเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

๑. เผยแพร่ประจำที่ 
๒. เผยแพร่เคลื่อนท ี

 



๑๒๗ 

สรุปผลการศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview)  ผู้ให้ข้อมูล โดยพื้นที่ศึกษา
ใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๒ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้ ๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้านโนนดู่  ตำบลร้างนก
ทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕ 
รูป/คน คือ กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน  รวม  ๕  รูป/คน กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  
ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้าน
งานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น และ กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ 
รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น  และนำมาสังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด  สามารถสรุปผลได้ มีกระบวนการอนุรกัษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของ
ประเทศไทพบว่ามีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้          
๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์   ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔) กระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้ ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เข้าใจถึงขั้นตอนเพื่อเป็น
การสร้างความตระหนักที่สำคัญของผู้ริเริ่ม และคนในชุมชนที่จะร่ วมกันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในชุมชน 
สามารถแบ่งกระบวนการออกเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) การสืบค้นประวัติ   นั้นก่อนเริ่มต้นการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ริเริ่มต้องสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน และมีข้อมูลดั้งเดิมของความเป็นมา
เป็นไปของคัมภีร์ใบลานที่อยู่ในวัดหรือชุมชนนั้น ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรตลอดถึงศึกษาประวัติของ
วัดและชุมชน บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลานอย่ารอบด้าน  และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไป
ศึกษาวิธีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของสถานที่ต่าง ๆ ให้เข้าใจ  ก่อนที่จะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน
ที่อยู่ในวัดของชุมชน และ องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของชุมชนอื่น หรือ องค์กรอื่น ๆ    
นำมาประกอบกันเพื่อเป็นชุดความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน (๒) การให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อสร้าง
ความตระหนัก   ในขั้นตอนนี้เป็นการถ่ายทอดชุดความรู้ที่ผู้ริเริ่มได้สืบค้นมา  และ ถ่ายทอดให้กับผู้นำ
ชุมชนที่มีคัมภีร์ใบลานเก็บรักษาอยู่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ของผู้ที่จะริเริ่มชวนชุมชนให้คล้อยตาม
และเห็นด้วยในการที่จะต้องการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในชุมชนชนตนเอง เพราะผู้ที่ชักชวนเป็นผู้ที่มีความรู้
ในเรื่องของคัมภีร์ใบลานในชุมชนนั้นเป็นอย่างดี มีความสามารถอธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติ
ความเป็นมาของคัมภีร์ใบลาน ประวัติความเป็นมาของชุมชน  ตลอดถึงวิธีการอนุรักษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  



๑๒๘ 

ทำให ้แสดงถ ึ งความสำค ัญของค ัมภ ีร ์ ใบลานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับ พระพ ุทธศาสนา  ชาต ิ  และ                       
สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดถึง วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และ องค์ความรู้สำคัญที่
ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน  ทำให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าผู้ริเริ่มจะสามารถนำชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานได้
อย่างปลอดภัย  และเมื ่อคนในชุมชนมีความเข้าใจดีและเห็นความสำคัญแล้ว ให้มีการประชุมชุมชน        
เพื ่อขอมติจากชุมชนว่าควรจะมีการอนุร ักษ์คัมภีร ์หรือไม่ ขอให้เป็นมติเสียงส่วนใหญ่ของชุมชน  
กระบวนการแรกนี้ จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่สุดสำหรับชุมชนที่จะเริ่มในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานใน
ชุมชนของตนเองสอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญของชุมชนไว้ดังนี้  นายธรธรรม์ ชินโกมุท๗    
ทางชุมชนวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้กล่าวว่า ในทางชุมชนวัดแห่งนี้เริ่มจากเห็นว่าคัมภีร์ใบ
ลานดั้งเดิมถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ยังไม่ได้มีการอนุรักษ์ในระบบที่ดี ชาวบ้านไม่รู้จักคัมภีร์ไม่ได้มีความสนใจ 
เนื่องจากไม่ทราบประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ที่นี่ ว่ามาจากไหน มีความสำคัญอย่างไร  จึงได้มีการน
สืบค้นเรื่องราวประวัติที่มาที่ไปของคัมภีร์ ตลอดถึงประวัติของหมู่บ้าน ของชุมชน จึงทราบว่าคัมภีร์ที่วัดแห่ง
นี้ สมัยก่อนเป็นวัดที่เป็นศูนย์การทางการศึกษา และเป็นวัดระดับเจ้าคณะพระสั งฆาธิการรุ่งเรืองมากใน
อดีต คัมภีร์ที่อยู่ที่นี่เป็นตำราเรียนด้านประวัติศาสตร์จำนวนมาก และ มีตำราอ่ืน ๆ เช่นชาดก และ ตำรายา
จำนวนมาก เพราะสมัยก่อนมีผู้คนทั้งพระเณรและ ญาติโยมมาศึกษาและคัดลอกคัมภีร์ใบลานจากที่นี่เป็น
จำนวนมาก แต่เมื่อการการเปลี่ยนแปลงการปรกครองในระบบเจ้าเมืองมาเป็นระบบสมัยปัจจุบัน  การนำ
คัมภีร์ใบลานมาใช้ประโยชน์ลดลงไป จึงทำให้ความสำคัญของคัมภีร์ใบลานลดลงไปด้วย ประกอบกับมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสมาหลายรุ่นจึงทำให้ไม่มีการเล่าเรื่องราวของคัมภีร์สืบต่อกันมา อีกทั้งยังขาดช่วงใน
การอนุรักษ์คัมภีร์ มีคัมภีร์หลากหลายมากจึงทางเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม โดย พระเทพวราจารย์          
ได้ดำเนินการเพ่ืออนุรักรักษาเพราะมีการชำรุดเสียหายไปมากโดยปลวก และ แมลงอื่น ๆ กินไปเยอะ  
ดังนั้นเมื่อมีการสืบค้นประวัติของคัมภีร์ใบลานที่นี่  และ รายชื่อคัมภีร์ต่าง ๆ ตลอดถึง ประวัติความเป็นมา
ของวัดและชุมชน จึงได้มีการถ่ายทอดให้ความรู้แก่คนในชุมชน  คนในชุมชนจึงให้ความสนใจที่จะฟื้นฟูใน
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานกลับมาอีกครั้ง จึงได้เริ่มต้นด้วยการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานในปัจจุบัน 
พระครูโกศลวิหารคุณ ดร.๘ ในชุมชนวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานอยู่ในระดับที่ดีมาก มีชุมชนหลายแห่งมาศึกษาดูงานมากมาย   ทางชุมชนกล่าวว่า การอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน ของที่นี่  เป็นการสืบสานเจตนารมณ์เดิมของ อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม  วัดแห่งนี้ชื่อว่า
เป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานอักษรอีสานมากเป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานสำคัญประจำเขตอุบลราชธานีแห่ง
หนึ่ง ทางชุมชนจึงได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ เพื่อ เป็นการสร้างความตระหนัก หรือ คืนความรู้ให้กับชุมชนวัดมณี
วนาราม เพื่อจะได้มีแนวทางในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ตามรอยพระมหาเถรสืบไป ซึ่งภายในการจัดงาน
ประเพณีนี ้ มีองค์ความรู ้ที ่ค ืนสู ่คนในชุมชนมากมาย เช่น กระบวนการสร้างคัมภีร ์ใบลาน ได้แก่             

 
๗ สัมภาษณ์นายธรธรรม์ ชินโกมุท, ไวยาวัจกรณ์ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ พระครูโกศลวิหารคุณ ดร.วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี , ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๙ 

การห่อคัมภีร์ การจารธัมม์ การต้นใบลาน   เป็นต้น  ทางเจ้าอาวาสได้จัดการเรียนรู้อักษรธรรมอีสาน โดยมี
วิทยากรจากหน่วยงานที่มีความรู้มาจัดเป็นนิทรรศการทุกปี จึงทำให้ชุมชนหันมาสนใจที่จะฟ้ืนฟูการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมอีสานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นได้ว่า ทางชุมชนวัดมณีวนารามมีกระบวนการสืบค้นและ
ให้ความรู้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่มีประสิทธิภาพมากสืบไป  

๒) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการนี้
เป็นกระบวนการจัดระบบการอนุรักษ์ให้มีการอนุรักษ์แบบมืออาชีพ คือ การให้มีคณะกรรมาการเฉพาะใน
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน เพ่ือให้เกิดความอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีขึ ้นตอนดำเนินการคือ ๑) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  โดยอาจจะทำเป็นในรูปของกรรมการศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์คัมภีรใ์บ
ลาน หรือ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นต้น  ๒ ) กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการ
ดำเนินงาน  ๓) จัดโครงสร้างองค์กร  ๔ ) การบริหารงบประมาณ และ ๕) การฝึกอบรมบุคลากรใน การ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญของชุมชนไว้ดังนี้  พระครูสมุห์เฉวียน 
กตปุญโญ ดร.๙  ทางชุมชนวัดเกาะแก้วคูณดี จังหวัดอุบลราชธานี     ได้ไว้กล่าวว่าทางชุมชนแห่งนี้ ให้
ความสำคัญอย่างมากในการจัดองค์กรด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ศิลปวัตถุของชุมชน โดยจัดทำเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ของชุมชน  เพื่อเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาของพระ
บูรพาจารย์ให้สืบทอดถึงปัจจุบัน เป็นสมบัติของชาวจังหวัดอุบลราชธานีสืบไป เพื่อเผยแพร่ธรรม โดยการ
นำความรู้ในคัมภีร์ใบลานออกมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน และ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการทางมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และจัดให้มี
การถ่ายทอดการเรียนการเรียนรู้ ผ่านงานศิลปะต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับองค์ความรู้ในใบลาน และ พระครูสาร
กิจโกศล ดร.๑๐  ได้กล่าวว่าในชุมชนวัดมหาวนารามเป็นการดีมีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ จึงได้มีวิชา
เรียนอักษรธรรมอีสานในหลักสูตร ที่วัดได้จัดชำระพระไตรปิฎก ๔๕ เล่มเสร็จสมบูรณ์ด้วย จึงสามารถ
จัดการอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ทางชุมชนได้ และนำคัมภีร์ไปลานบางส่วนมาไว้ศึกษา
เรียนรู้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดให้มีมีปราชญ์ท้องถิ่นที่เป็นกรรมการวัดหลายท่านมี
ความรู้และความสามารถเรื่องของคัมภีร์ใบลานและการอนุรักษ์เป็นอย่างดี จึงได้มีการอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และ มีกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ตลอดปี ทั้งที่ชุมชนวัดพระเกิด และ อีกหลายชุมชนที่อาจารย์ท่านลงไปไปในพื้นที่ และ เมื่อไปปฏิบัติการ
ท่านจะนำบุคลากรด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชนวัดมหาวนารามลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานด้วย เพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการอนุรักษ์ให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น พระครูอุดมธรรมวัตร ดร.๑๑     ได้กล่าวถึงเรื่องการการบริหาร

 
๙ สัมภาษณ์ พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ ดร., ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูสารกิจโกศล ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมวตัร ดร. เจ้าคณะอำเภอเหล่าพรวน จังหวัดอำนาจเจริญ, ๑๗ มิถุนายน

๒๕๖๓ 



๑๓๐ 

งบประมาณ ทางช ุมชนได ้จ ัดศ ูนย ์ เร ียนร ู ้ช ุมชนด ้านเอกสารโบราณท ี ่ ว ัดได ้ม ีการบร ิหารจัด                        
การด้านงบประมาณด้วยคณะกรรมาการของศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างอิสระ แหล่งที่มาของงบประมาณมาจากเงิน
บริจาคของนักท่องเที่ยว และงบประมาณที่ได้สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และได้ใช้เทศน์ในบุญประจำปี
ทุกครั้งโดยมีท่านเจ้าคณะตำบลเหล่าพรวนเป็นผู้จัดการศึกษาอบรมและนำมาสอนในหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ว ิทยาเขตอุบลราชธานีอย ่างต่อเนื ่องตลอดทุกภาคการ ศึกษาอีกด้วย และ              
พระสังวาน เขมปญฺโญ๑๒ได้กล่าถึงเรื่องการอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของชุมชนตำบลเหล่า
พรวน จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าได้มีทางเจ้าคณะตำบลเหล่าพรวนนั้นท่านได้ให้การสนับสนุนให้ใช้คัมภีร์อักษร
ธรรมโบราณเทศน์ธรรมวัตรทุกวันพระเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การใช้อ่านอักษรธรรมให้เกิดประโยชน์เป็นการ
อนุรักรักษาภาษาธรรมไว้ให้อยู่ได้ และได้มีการผลักดันในด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในช่วยเริ่มต้นของ
การตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารอักษรธรรมโบราณของตำบลเหล่าพรวน  และได้วางแผนให้ใช้ใน
การศึกษาดึงเข้าในหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในตำบลรวมไปถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เพื่อเป็นหลักสูตรท้องถิ่นได้อนุรักรักษาประเพณีวัฒนธรรมเผยแผ่คำสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่จารไว้ในคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมอีสานให้ยั่งยืนสืบไปด้วย  

๓ ) กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการที่มีความสำคัญมาก ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละขั้นตอน ทำอย่างระมัดระวัง เพราะคัมภีร์ใบ
ลานส่วนใหญ่มีอายุมาก เสี่ยงต่อการเสียหายอย่างยิ่ง   โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์  ๑๓  ขั้นตอน
ดังนี้  (๑) ทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน (๒) ผู้ร่วมปฏิบัติงานต้องป้องกันสุขภาพตนเองด้วยการใส่
หน้ากากอนามัย และ ใส่ถุงมืออนามัยให้เรียบร้อย (๓) ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์         
(๔) ทำความสะอาดหีบธรรม หรือ   ตู ้ธรรม และ สถานที่ เก็บคัมภีร ์ใบลาน เช่น หอธรรม เป็นต้น           
(๕) ตรวจสอบ สำรวจสภาพคัมภ ีร ์  และ คัดแยกคัมภ ีร ์ท ี ่สมบูรณ์ และ ไม ่สมบูรณ์ออกจากกัน                  
(๖) ทำความสะอาด คัมภีร์ที่สมบูรณ์ก่อน ถ้าไม่เปื้อนมาก ให้ใช้แปรงพู่กันอ่อนปัดฝุ่นออก ถ้าเปื้อนมาก เชน่ 
มีเชื้อรา ให้ใช้แอลกอฮอร์ เช็ดทำความสะอาดตามหลักวิชาการ (๗) สำรวจ อ่านรายชื่อคัมภีร์ใบลานแตล่ะ
เรื่อง และ คัดแยกคัมภีร์ใบลาน ไว้ประจำหมวดหมู่ที่จัดระบบไว้ ซึ่งมีหลายระบบ แล้วแต่ความเหมาะสม  
(๘) จัดทำทะเบียนคัมภีร์ :  นำคัมภีร์ที่สมบูรณ์แต่ละมัด หรือ แต่ละผูก นำมาอ่านข้อมูลที่ไม้ฉลากคัมภีร์ 
หรือ ไม้บัญชัก หรือ อ่านที่ใบลานหน้าสุดท้ายแต่ละผูก ที่เรียกว่า โคโลโฟน เพื่อนำข้อมูลพื้นที่ของคัมภีร์ 
ได้แก่ ชื่อเรื่อง  ผู้สร้าง  ปีที่สร้าง  จำนวนที่สร้าง  นำมาจัดทำทะเบียนคัมภีร์  บางแห่งได้เพิ่มข้อมูลทาง
ศิลปะเข้าไปด้วย เช่น ชนิดผ้าห่อคัมภีร์ ลวดลายผ้าห่อ ลวดลายไม้บัญชัก  ลักษณะศิลปะของคัมภีร์ เป็นต้น 
เพ่ือเป็นข้อมูลที่สำคัญของคัมภีร์ และ นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเป็นทะเบียนคัมภีร์ใบลานของสถานทีนั้น ๆ 
อาจทำออกมาเป็นรูปเล่มเอกสาร หรือ อาจจะทำในระบบคอมพิวเตอร์ บางแห่งมีการเผยแพร่ออนไลน์ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการสืบค้นทางออนไลน์  (๙) บันทึกคัมภีร ์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  นำคัมภีร ์แกออก            

 
๑๒ สัมภาษณ์ พระสังวาน เขมปญฺโญ จังหวัดอำนาจเจรญิ, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๓๑ 

เพื่อถ่ายภาพดิจิทัลของคัมภีร์แต่ละใบ เพื่อประโยชน์ในการนำคัมภีร์มาอ่านในคอมพิวเตอร์ หรือ สื่อทางา
อิเล็คทรอนิค (๑๐) ห่อธัมม์  : เมื่อสำรวจข้อมูลคัมภีร์ และ จัดทำทะเบียนเรียบร้อย ให้มีการนำผ้าฝ้ายมา
ห่อคัมภีร์ให้เรียบร้อยเพ่ือป้องรักตัวใบลานให้อยู่ได้นาน ไม่โดนลม โดนแดด และ กันปลวกกันแมลงที่จะเข้า
ไปทำงานโดยตรงได้ง่าย (๑๑) ติดรหัสคัมภีร์ : เมื่อห่อเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ป้ายรหัสคัมภีร์  บางแห่งมีการใส่
รหัส คิวอาร์โค๊ต ด้วย เพื่อให้ทราบว่าคัมภีร์นี้มีชื่อว่าอย่างไร โดยทำเป็นภาษาไทยปัจจุบันเพ่ือให้คนปัจจุบัน
อ่านได้ง่ายและทราบเบื้องต้นว่าคัมภีร์มัดนี้มีชื่อว่าอย่างไร และ สะดวกในการค้นคัมภีร์โดยดูจากป้ายรหัส 
หรือ ส่อง คิวอาร์โคต และ เทียบกับบัญชีทะเบียนคัมภีร์  (๑๒) เก็บคัมภีร์ :  การนำคัมภีร์เข้าเก็บรักษา สิ่ง
สำคัญของสถานที่จัดเก็บ ต้องมีความเหมาะสมเรื่องของอุณหภูมิห้อง ที่ควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ ๒๒ – ๒๘ องศา 
และ เป็นสถานที่ท่ีมีความปลอดภัยสูงมาก จากอัคคีภัย  จากภัยธรรมชาติ และ จากปลวกและ แมลงต่าง ๆ 
เป็นต้น และ (๑๓) การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี : หลายแห่งมีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยใช้
ความเชื่อ และ งานบุญ มาเป็นเครื่องมือสำคัญของการอนุรักษ์ เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทุก
ปี  เช่น มีการจัดประเพณีทำบุญด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานประจำปี  หรือ อาจจั ดประเพณีทำบุญ
ประจำปีของชุมชนแต่มีการนำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมาร่วมจัดด้วย โดยได้นำคัมภีร์ออกมาทำพิธี
แห่ธัมม์ มาทำความสะอาด นำมาตากแดดไล่ความชื้น เป็นต้น และ ให้คนในชุมชน หรือ นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสมาร่วมงาน และ ได้เห็นกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความศรัทธา
ใน   การร่วมกันอนุรักษ์ตลอดไปทุกปี ซึ่งในกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

ได้กล่าวไว้ดังนี้ พระเทพวราจารย์๑๓ เริ ่มที่ชุมชนวัดวัดมณีวนาราม   จังหวัดอุบลราชธานี       
ได้กล่าวไว้ว่าเนื่องจากปัจจุบัน ทางวัดมณีวนาราม ได้เก็บคัมภีร์อักษรธรรมอีสานไว้ที่หอไตรเพ่ือให้ทุกท่านที่
สนใจมาศึกษา  โดยได้มีแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยให้กรมศิลปากรจังหวัดอุบลราชธานี     
มาตรวจสอบรวบรวม แยกหมวด ลงนำมัน ห่อผ้า จัดเก็บไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้คัมภีร์โบราณไม่สูนไปตาม
กาลเวลา ปลวกเจาะปลวกกิน ชื้นจนคัมภีร์เสียหายจึงได้บูรณหอไตรที่อยู่ในวัดเพ่ือให้ได้กระบวนการจัดเก็บ
คัมภีร์ให้ดีที่สุด และท่านเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม๑๔ ชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 
ได้กล่าวไว้ถึงกระบวนการอนุรักษ์ ซึ่งทางชุมชนวัดได้นำเนินการ ให้ผู้มีความรู้ทางด้านกระบวนการจัดเก็บ
อนุรักษ์คัมภีร์โบราณมาดำเนินการ เพื่อให้คัมภีร์โบราณอยู่ได้นานและไม่เสื่อมคุณภาพเพราะที่วัดมีคัมภีร์
โบราณจำนวนมากและได้จักเก็บไว้ที่ศาลาของวัดเป็นอย่างดีสอดคล้องกับกระบวนการ ๑๓ ขั้นตอนข้างต้น 

๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้ยั่งยืนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโยชน์ของการมี
ส่วนร่วม คือ ๑) การทำให้เกิดความสามัคคีในการร่วมกันอนุรักษ์  ๒) การลดความขัดแย้งในระยะยาว และ 
๓) ความต่อเนื่องในการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น  และ ยิ่งได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จกิจกรรม  

 
๑๓ สัมภาษณ์ พระเทพวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี, ๑ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
๑๔ สัมภาษณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรตันาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี,  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๓๒ 

จะทำให้ผู ้ร่วมอนุรักษ์ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ และ มีความศรัทธาที่จะอนุรักษ์ด้วยชุมชนเขาเอง โดย
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชมที่มีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ที่ค้นพบ มีกระบวนการต่าง ๆ       
๖ ขั้นตอน ซึ่งในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับ  
ความเห็นของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้  พระเทพวราจารย์๑๕ เริ ่มที ่ช ุมชนวัดมณีวนาราม         
จังหวัดอุบลราชธานี    ได้ไว้กล่าวว่าชุมชนวัดมณีวนารามได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และ ทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดเป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่าคัมภีร์ใบลาน  
ที่อยู่ที่วัดรักษาไว้ในปัจจุบัน เป็นผลงานของบัณฑิตนักปราชญ์ในอดีต ทั้ งพระภิกษุ สามเณร และ ญาติโยม 
ที่ร่วมกันสรรสร้างขึ้นมา เป็นการรักษาองค์ความรู้ของชุมชน เพราะการเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาด้วย เกิด
จากการคนในชุมชนได้แบ่งปันความรู้มาสร้างบ้านแปงเมือง และ มีการรักษา สืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้ทาง
มุขปาฐะ และ การปฏิบัติส ืบต่อกันมา ไม่ว ่าจะเป็นเรื ่องของการก่อสร้าง  อาหารการกิน วิถีช ีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งต่อมี คนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถด้านอักษรภาษา เกรงว่าองค์ความรู้
สำคัญที่มีอยู่ในชุมชนจะสูญหายไปตามคน ถ้าหากไม่มีการถ่ายทอด จึงได้มีการบันทึกองค์ความรู้เหล่านี้ใน
รูปของคัมภีร์ใบลาน และ นำไปถวายไว้กับวัด ไว้เป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาและขอชุมชน ชื่อว่า เป็น
ธรรมทาน เพราะเชื่อว่า ถ้าถวายไว้กับวัด องค์ความรู้เหล่านี้จะอยู่ได้นาน เพราะวัดเป็นที่เคารพศรัทธาของ
ชุมชน สิ่งใดที่เก็บไว้ที ่วัดย่อมได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ทั้งพระภิกษุสามเณรในวัด และ คนในชุมชน  
ดังนั้นคัมภีร์ใบลานที่อยู่ในวัดปัจจุบัน จึงเป็นผลงานของคนในชุมชนในอดีตที่ร่วมกันรักษาไว้เป็นมรดกธรรม 
เป็นสมบัติของชุมชนเป็นเหตุให้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่ในปัจจุบัน จึงเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับรับทราบว่า คัมภีร์ที่นี่มีเรื่องอะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ ประวัติความเป็นมาเป็น
อย่างไร โดยทางวัดได้จัดให้มีบัญชีคัมภีร์ใบลาน และป้ายประวัติต่าง ๆ ให้ชุมชนได้มาศึกษารับทราบได้ 
ตลอดถึง มีวิทยากรประจำวัด ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถ สามารบรรยายเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลา
นของที่นี่ได้   อีกทั้งการบริหารจัดการด้านคัมภีร์ใบลานของที่นี่ มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการวัด
หลวงราชสัณฐาน ซึ่งสัดส่วนของคณะกรรมการ เป็นผู้แทนมาจากชุมชนทุกชุมชน ดังนั้นการขับเคลื่อน
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของที่นี้ผู้แทนชุมชนจะทราบ และ มีส่ วนร่วมในการขับเคลื่อนทุกขั้นตอน   
ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงความคิดเห็น  การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมในการ
ใช้งบประมาณ และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ กำหนดทิศทางในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของ
ชุมชนได้อย่างด มีเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนดู่๑๖ อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขณะที่ ได้กล่าวไว้ว่า
ทางชุมชนวัดวัดพระโรจน์ จังหวัดอุบลราชธานี ทางชุมชนวัดพระโรจน์ได้จัดพยายามจัดตั้งเรื่องของการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดพระโรจน์ โดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานของวัดศรีบุญเรืองโดยเฉพาะ มีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระโรจน์ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งท่านมี

 
๑๕ สัมภาษณ์ พระเทพวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี, ๑ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
๑๖ เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนดู่  อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สมัภาษณ์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๓ 

ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสด้วย  นโยบายของหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่นี่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และ ภาคส่วนอื่น ๆ ในการมาร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่เป็นอย่างมาก  เพราะคัมภีร์ใบลานที่นี่มาจาก
หลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนล่าง เพราะคัมภีร์จึงถูกเก็บและรักษาไว้ที ่นี ่เป็นจำนวนมาก ในสมัยอดีต       
ทั้งเจ้าเมือง พระสงฆ์ และ ประชาชน ได้ร่วมกันสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่ไว้เป็นอย่างดี ดูจาก 
มีหีบธรรมที่สวยงามเป็นจำนวนมาก และมีผ้าห่อคัมภีร์สวยงามที่นี่จำนวนมาก แต่มายุคสมัยหนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองคัมภีร์ใบลานของที่นี่ขาดช่วงในการรักษาไปช่วงหนึ่งเกือบ ๒๐๐ ปี ถูกเก็บซ่อนไว้ดี
เกิดไป เมื่อมาเปิดดูภายหลัง ๕๐ ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าคัมภีร์ได้รับความเสียหายจากปลวกและแมลงต่าง ๆ 
เป็นจำนวนมาก ทางเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันจึงรื้อฟื้นการอนุรักษ์ใหม่ เหมือนเช่นในอดีต คือ นำคัมภีร์ออก
จากหีบธรรม ออกมาทั้งหมด และ มาสำรวจใหม่ เปิดให้ชุมชนได้มาร่วมสำรวจและได้เห็น ได้รับทราบ และ 
ได้นำคัมภีร์มาจัดแสดงไว้ในตู้ใส จัดเป็นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน เปิดโอกาสให้พระภิกษุสาเณรในวัด และ 
คนในชุมชน ตลอดถึงคนที่สนใจได้มาศึกษา และ เรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน และ มีการจัดตั้งกรรมการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน เพื่อมาร่วมกำหนดทิศทาง และ แนวทางในการอนุรักษ์ให้ยั ่งยืน และ     
เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป ซึ่งวิธีการเปิดให้ทุกฝ่ายได้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเช่นนี้ ทำให้ ชาวบ้านเห็น
ความสำคัญของคัมภีร์ใบลานเป็นอย่างยิ่ง และ ได้มาร่วมกันสนับสนุนทางวัดในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
คัมภีร์ที่หลากหลายสืบไป 

๕) กระบวนการพัฒนาความรู้   ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการนี ้เป็น
กระบวนการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในคน คือ ผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็นกระบวนการที่
พระพุทธเจ้า ใช้กับ พระสงฆ์สาวกของพระองค์ โดยมี ๓ ขั้นตอนที่สำคัญ คือ  ๑)ปริยัติ  ๒) ปฏิบัติ และ     
๓) ปฏิเวธ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ดังนี้  ซึ่งในกระบวนการพัฒนาความรู้ทั้ง ๓ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ ชุมชนวัดมณีวนาราม อุบลราชธานี  กล่าวว่า “...ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เกิดจาการ
กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน โดยในเริ่มตั้งมี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มาเป็นเป็นนำทำกิจกรรม ตั้งแต่ขั ้นเชิญชวนผู้นำสงฆ์ ผู ้นำชุมชน และ ชาวบ้านผู้สนใจ      
ได้มาร่วมกันสืบค้นหาประวัติของชุมชน ประวัติคัมภีร์ใบลาน  ข้อมูลมลคัมภีร์ต่าง ๆ และ รวมถึง สืบค้น
ของดี วีถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแห่งนี้ เพื่อจะได้ทราบที่มาที่ไปความเป็นเอกลักษณ์ และ อัตตาลักษณ์ของ
ชุมชน เพราะเป็นต้นทุนเดิมสำคัญ ที่จะได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนในระสูงต่อไป  ซึ่งได้รับความ
สนใจของชุมชนเป็นอย่างมาก ใช้เวลาขั้นนี้กว่า ๑ เดือน จึงได้ข้อมูลมา และ นำมาสรุปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน จึงทราบว่า คนในชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่มาจากเมืองหลวงพระบาง และ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศ
ลาวกันเป็นจำนวนมาก คัมภีร์ที่นี่ก็มาจากประเทศลาวเป็นจำนวนมาก และ เป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญมาก
ทั้งในงานของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ ข้ามมาจากแม่น้ำโขง คนในชุมชนจึงเห็นร่วมกันว่าควรมี
การฟ้ืนฟูสำรวจ และ อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม เพราะตอนสำรวจเริ่มแรกพบว่าอยู่กระจัดกระจายใบ
ลานปะปนกัน  จึงให้ทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 



๑๓๔ 

เป็นผู้นำในการพาพระสงฆ์สามเณร และ ชาวบ้านในชุมชนร่วมกัน อนุรักษ์ตามหลักวิชาการ โดยเริ่มจาก
การมีการฝึกอบรมวิธีการอนุรักษ์ก่อน  และ จึงได้ลงมือปฏิบัติไปตามขั้นตอนของหลักวิชาการ โดยมีการ
ประกาศให้เป็นงานบุญ ชาวบ้านมาร่วมบุญสนับสนุนกิจกรรมได้หลายรูปแบบ  และ เมื่อนุรักษ์เสร็จเป็นที่
เรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน จึงได้มีการจัดกิจกรรมคืนความรู้ให้กับชุมชน จัดเวทีเสวนาถอด
บทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างหลากหลายทั้งคนในชุมชน 
และ ผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ เพราะความรู้ที่ได้ถ่ายทอดบนเวทีเสวนา เป็นความรู้ จริงที่ได้จากการปฏิบัติ
จริง และหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ให้ขุมชนแล้ว ได้มีการจัดทำเอกสารองค์
ความรู้เผยแพร่ และ ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดเลย อันเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนที่จะมีการอนุรักษ์สืบต่อ และ เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะชน อื่น ๆ ได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป เพราะทางชุมชนวัดบ้านหนองเป็ด๑๗ อำเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี  กล่าวว่า ทางวัดบ้านหนองเป็ด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  เกิดจาการการเริ่มต้น
ของ ท่านเจ้าอาวาสรูปปุจจุบัน ท่านเจ้าคุณสุนทร ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการคัมภีร์ใบลานของเมืองอุบลราชธานีเป็นสายการศึกษา ท่านหนึ่งเป็นผู้นำชุมชนและมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทศและเชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ใบลาน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการวัดบ้านหนอง
เป็ด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการอนรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ จัดเทศคัมภีร์ชุมชนวัด      
วัดบ้านหนองเป็ด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัด และ รวบรวมวัตถุมี
ค่าของชุมชนมาจัดแสดงเป็นองค์ความรู้ของการเทศทุกปี และได้มีการจัดการอบรมบุคลากรที่จะมาร่วม
ดำเนินการจัดระบบคัมภีร์ใบลาน และ การเทศในคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมอีสาน  โดยรับสมัครอาสาสมัครผู้
ที่สนใจได้มาช่วยกันในการดำเนินการ และ มีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอตาลสุมและอำเภอใกล้เคียง ได้
มาร่วมช่วยงานด้วย  ได้มีการอบรมด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ การเทศในคัมภีร์ใบลานเมื่อเข้าใจดี
แล้วจะได้มีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ จัดการเทศในคัมภีร์ใบลานตามหลักวิชาการ
เมื่อเสร็จแล้ว จึงได้จัดงานบุญพิธีสมมาคารวะขอขมาคัมภีร์ใบลาน และ จัดให้มีการเสวนาถอดบทเรียน   
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ การเทศในคัมภีร์ใบลานในงานบุญตลอดมาจนถึงปัจจุบันยังเหนี่ยวแน่น 

๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้  ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการนี ้เป็น
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที ่สำคัญ  หลังจากที่มีการปฏิบัติการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จะเกิดองค์
ความรู้หลายประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำในการอนุรักษ์  ขั้นตอนต่อไป คือ การคืนปัญญา ให้กับ
ชุมชน  เพื ่อประโยชน์ในการสร้างบุคลากรของชุมชนให้มาสืบสานการอนุรักษ์สืบไป ขั ้นตอนนี้ คือ          
การสร้างแหล่งเรียนรู ้การอนุรักษ์คัมภีร ์ใบลาน  ซึ ่งจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องมีการบริหารในรูปของ
คณะกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการที่มาตรฐาน โดยอาจจะทำในรูปของศูนย์
เรียนรู้  หรือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลผู้สนใจในชุมชนได้ เข้ามาศึกษาวิธีการอนุรักษ์ และ 

 
๑๗ เจ้าอาวาสวัดหนองเปด็ อำเภอตาลสุม จังหวดัอุบลราชธานี สัมภาษณ์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๑๓๕ 

อาจจะร่วมกับทางโรงเรียนในชุมชนให้นำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้ และ ทางแหล่งเรียนรู้เองอาจมีการจัด
กิจกรรมอบรม เช่น การจารธัมม์ การห่อคัมภีร์  การต้นใบลาน การสอนภาษา ในคัมภีร์ พยายามให้มี
กิจกรรมตลอดปี เพื่อดึงศรัทธาและความสนใจของชาวบ้านในชุมชนให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องกับคัมภีร์ใบลาน  
ยิ่งถ้าสามารถนำคัมภีร์มาบริหารจัดการเป็นต้นทุนในการ จัดการท่องเที่ยวชุมชน จะทำให้การอนุรักษ์เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน  ทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์จากการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในชุมชนของเขา ทำให้การอนุรักษ์เกิดความยั่งยืน จากการสัมภาษณ์ และลงเก็บข้อมูล
ในพื้นที ่จริง พบว่า มีกระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู ้ ๖ ขั ้นตอน ที ่สำคัญในการสร้างศูนย์เรียนรู ้ คือ            
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้  ๒) การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็น
เอกลักษณ์และน่าสนใจ ๓ ) การจัดระบบองค์ความรู ้  ๔) การจัดหาและเตรียมสถานที ่ที ่เหมาะสม           
๕) การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้  และ ๖) การประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งในกระบวนการสร้างศูนย์
เรียนรู้ ทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้กล่าวถึงชุมชนวัดมหาวนาราม  ปัจจุบัน ได้พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็น ได้จัดพิมพ์ปริวรรตพระไตรปิฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน ใน
วารระงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ดังรูปภาพที่ปรากฏ 

 

 
 
 



๑๓๖ 

รูปภาพการปริวรรตพระไตรปิฎกฉบับอักษรธรรมอีสานและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อักษร
ธรรม 

โดยได้สร้างศูนย์เรียนรู ้แห่งนี ้ ตามตามพระราชดำรัส กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จมามหาจุฬาสาธิต ที่วัดมหาวนาราม 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ "พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า จะทำยังไงเพื่อจะ
ให้หนังสืออักษรธรรมอีสาน อยู่ต่อสืบต่อไปได้" ผศ.โสรัจ นามอ่อน ผู้จัดแสดงผลงานได้เล่าให้ฟัง๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๘ ผศ.โสรัจ นามอ่อน เล่าให้ฟัง เสียชีวิตแล้ว ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๓๗ 

จึงทำให้ทางวัดร่วมกับ ชาวบ้าน  และ ชุมชน ตระหนัก อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานลักษณะเช่นนี้
ต่อไป เพราะทำได้ดีมาก เป็นตัวอย่างที่อ่ืนได้ เพราะคัมภีร์ใบลานที่นี่มีมาก และ เป็นของมีค่ามาก อยากให้
มีการทำเป็นแหล่งเรียนรู้  สอนภาษาอีสาน และ พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในสมัยนั้น จึงทราบดี ให้ใช้วิชาอักษรธรรมอีสาน เข้ามา
สอนใน ๔ สาขาวิชา เป็นวิชาบังคับเลือกแทนภาษาสันสกฤตเพื่อเป็นการเผยแผ่วิธีการอนุรักษ์ไปยังทั้ง
พระภิกษุ สามเณร และ ประชาชน ได้รู้แล้วเข้าใจ จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์และสมบัติของชาติ
ต่อไป ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ที่สำคัญของการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่ยั่งยืน เพราะเป็นการขยายความรู้ให้กว้างขวางออกไป ยิ่งแพร่ ยิ่งมี  
ยิ่งหวง ยิ่งหาย เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรูแล้ว แต่มิได้เก็บความรู้ไว้กับพระองค์เอง
แต่เพียงผู้เดียว พระองค์ได้ใช้เวลาตลอดชีวิต ๔๕ พรรษ หลังตรัสรู้ในการเผยแพร่ธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ 
เพื่อหวังให้เวไนยสัตว์ทั ้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ และ ธรรมที่พระองค์ได้
เผยแพร่ ปัจจุบันได้ขยายออกไปทั่วโลก และ ได้มีผู้ปฏิบัติตามจำนวนมาก และ ได้รับความสุขจากธรรมที่
พระองค์ได้มอบไว้ให้ จึงทำให้พระพุทธศาสนา ยังคงปรากฏอยู่แม้กาลเวลาล่วงมาแล้วกว่า ๒๕๖๓ ปี ทั้งนี้
เพราะมีการแพร่องค์ความรู้ที่เป็นจริงอยู่เนือง ๆ  การแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเช่นกัน 
ชุมชนไหนที่มีการจัดการอนุรักษ์ได้สำเร็จและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่ตลอด ย่อมทำให้องค์ความรู้
เหล่านั้นไม่สูญหาไปง่าย ๆ แม้ว่าต้นสังกัดขององค์ความรู้อาจจะล่มสลายไปด้วยสาเหตุใด สาเหตุหนึ่ง แต่
อนาคตข้างหน้าอาจจะกลับฟ้ืนมาใหม่ได้ เพราะองค์ความรู้ที่เคยเผยแพร่ไปนั้นยังคงอยู่ แต่อาจจะอยู่กับอีก
ที ่หนึ ่ง เราเองสามารถไปศึกษาดูงานสถานที ่นั ้นได้ และ นำกลับมาฟื ้นฟูให้ร ุ ่งเรืองต่อไปเช่นอดีต 
เหมือนกับศาสนพุทธในอินเดีย ในสมัยพุทธกาลรุ่งเรืองมาก แต่มาระยะหยังศาสนาพุทธในอินเดียหมดไป 
แต่ คำสั่งสอนของพระองค์ยังคงมีอยู่ เพราะมีการเผยแพร่ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และ มีการเผยแพร่ออกนอก
ประเทศ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงประมาณ พ.ศ.๓๐๐ ธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบยังคงมีอยู่และ
เจริญรุ่งเรืองในแถมสุวรรณภูมิ ปัจจุบันในอินเดียได้มีการฟื้นฟูศาสนาพุทธ โดยพระสงฆ์ชายไทย พม่า     
ศร ีล ั งกา ได ้นำธรรมะกล ับส ู ่มาต ุภ ูม ิ  และ กำล ัง เป ็นท ี ่สนใจของชาวอ ินเด ียเป ็นอย ่างมาก                          
วัดในพระพุทธศาสนาได้ถูกสร้างข้ึนมากมายในปัจจุบัน ชาวอินเดียวได้กลับมานับถือศาสนาพุทธเพ่ิมขึ้นมาก 
ศาสนาพุทธกำลังกลับมารุ่งเรืองในอินเดียอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะผลงานของพระมหาเถระและอุบาสก 
อุบาสิกา ในอดีตที่ร่วมกันรักษาองค์ความรู้ ด้วยการปฏิบัติตามธรรม และ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ผู้สนใจอย่างต่อเนื่องจึงทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้นานจนถึงปัจจุบัน แม้เปลี่ยนสถานที่ แต่ยังคงมีอยู่ 
จาการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า กระบวนการเผยแพร่การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสู่สาธารณะชน  มีอยู่ ๒ 
กระบวนการดังนี้ (๑) เผยแพร่ประจำที่   และ (๒) เผยแพร่เคลื่อนที่  ซึ่งในกระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ทั้ง ๒ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  กล่าวว่า ชุมชนแห่งนี ้ ได้เน้นการเผยแพร่องค์ความรู ้ด้านคัมภีร์ใบลาน จึงได้จัดให้มี 
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน  วัดทุ่งศรีเมือง โดยได้นำคัมภีร์ทั้งหมดของวัดมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้



๑๓๘ 

ชาวบ้านได้เห็นคัมภีร์ในชุมชนของเขาทุกมัด และ เปิดโอกาสให้ผู้ที ่มีความสามารถปริวรรตได้ มาร่วม
ปริวรรตคัมภีร์ โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนำไปปริวรรต แต่ผู้ปริวรรตต้องถ่ายดิจิทัลจากทาง
วัดไปปริวรรต ส่วนต้นฉบับไม่อนุญาตให้นำออกนอกวัด เพราะเสี่ยงต่อการเสียหาย  และ ทางพิพิธภัณฑ์   
ได้เคยนำคัมภีร์ใบลานและป้ายความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการร่วมงาน
สำคัญ ๆ ของทางวัฒนาธรรม และ บ้านเมืองโดยตลอด เพื่อเผยแพร่ให้คนที่มาร่วมงานได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  และ ปัจจุบันนี้ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในภาคเหนือ 
จัดทำโครงการถ่ายดิจิทัลคัมภีร์ใบลาน เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานลงเว็บไซต์ต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ดูและ    
ได้ทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ ผ่านทางเฟซบุ๊ค  ทางไลน์  และ ทางยูธูป อย่างต่อเนื่อง ได้ผลดี
มาก ทำให้มีนักท่องเที่ยว และ นักวิชาการด้านคัมภีร์ใบลาน มาศึกษาดูงานด้านคัมภีร์ที่นี่อย่างต่อเนื่อง 
ในทางชุมชนวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้กล่าวว่าทางชุมชนวัดพระเกิดให้ความสำคัญด้านการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ องค์ความรู้ในคัมภีร์ที่ถูกนำเสนอผ่านกิจกรรมหลาย
รูปแบบ ได้มีการเผยแพร่ในรูปของการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน วัดมณีวนาราม เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
โดยผู้ที่มาท่องเที่ยวที่นี่มีกิจกรรมให้ร่วมมากมาย เช่น การเรียนมูลกัจจายนะ อักขระวิธีการเขียนอักษร
ธรรมอีสาน เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่นี่ มีมัคคุเทศก์หลายท่าน เปิดให้บริการทุกวัน อีกทั้งกิจกรรมของที่นี ่มี
การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จากหลายเนื่องงานที่มาถ่ายรายการ และ ทางเจ้าหน้าที่ของที่นี้มี
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ตลอด  และทีสำคัญที่นี่มีการผลิตผลงานด้านเอกสารเผยแพร่ม ากมาย 
คัมภีร์ใบลานของที่นี้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ทีทางประเทศเยอรมันได้ถ่ายดิจิทัลไว้ให้ และ เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ทันสมัยมาก ผู้สนใจสามารถอ่านคัมภีร์ใบลานผ่านเว็บไซต์อีกด้วย” 

และมีกระบวนการอนุรักษ์ที่สืบต่อกันมาในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ดังนี้ 
 ๑. การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน 

 หลักเกณฑ์ในพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานสำหรับทำการปริวรรต มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. เนื้อหาที่มีคุณค่าและมีความสำคัญของชาติ เช่น ประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ บุคคลสำคัญในชาติ 

วรรณกรรม วรรณคดีของชาติ ศาสนา เป็นต้น 
๒. เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ  
๓. เนื้อหาที่ไม่กระทบหรือพาดพิงบุคคลใดหรือสร้างความขัดแย้งทางด้านสังคม  
 
๒.วิธีการปริวรรต 
การปริวรรตโดยพยัญชนะ มีวิธีนี้ผู้ปริวรรตต้องถอดตัวอักษรตามต้นฉบับทุกประการ ไม่สนใจ

การ   ออกเสียง  รักษาอักษรศาสตร์แบบโบราณอย่างเคร่งครัด  และดูพัฒนาการของภาษา จะได้เห็นต้น
ตอของการสะกด การันต์ สามารถย้อนกลับไปสู่ภาษาเดิมได้ ใช้กันมากในการถอดและอ่านศิลาจารึก      
ดังตัวอย่างเช่น หนังสือพื้นเมืองของล้านนา (อักษรธรรมล้านนา) ใช้อักษร  “ฑ” นางมณโฑ ตัวเดียวกัน 



๑๓๙ 

แทนตัว “ฑ นางมณโฑ” ในภาษาบาลี และแทนตัว “ด เด็ก” ในภาษาไทย เวลาปริวรรต จะใช้ “ฑ” แทน
ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลี หรือภาษาไทย เช่น “บัณฑิตเฑิร”(บัณฑิตเดิน) อีกตัวอย่างหนึ่ง อักษร “บ 
ใบไม”้ ในอักษรธรรมล้านนา บางครั้งก็ใช้แทน  “บ ใบไม้ “ บางครั้งก็ใช้แทน “ป ปลา”  ก็ต้องปริวรรตเป็น 
“บ ใบไม้” ตามรูปตัวอักษร เช่น “เบรตบ่มาบรากต” แม้จะดูแปลกตา แต่ผู้ปริวรรตควรแสดงคำที่เขียน
ตามอักขรวิธีปัจจุบันไว้ให้เปรียบเทียบด้วย “เปรตบ่มาปรากฏ” ผู้ที่จัดวางระบบการปริวรรตและทำตาม
ระบบนั ้นอย่างเคร่งครัดคือ พระธรรมราชานุว ัตร  (ฟู อตฺตสิโว) ผู ้เขียนหลักภาษาไทยพายัพ และ
พจนานุกรมไทยพายัพ และ สิงฆะ วรรณสัย ทั ้งสองท่านใช้หลักคล้ายกัน คือยึดเอาอักขรวิธีล้านนา        
เป็นหลักซึ่งมีระบบการกลายเสียงในพยัญชนวรรคค่อนข้างตายตัว วิธีการดังกล่าวนี้ นับเป็นระบบการ
ปริวรรตที่แพร่หลายและเป็นแม่แบบการปรับปรุงวิธีการปริวรรตที่เป็นมาตรฐานที่นิยมกันในปัจจุบัน 

การปริวรรตโดยอรรถท้องถิ ่น  มีวิธีนี ้พบมากในการพิมพ์ชาดกและคร่าวธรรม ใช้อักษร
ภาษาไทยกลาง แต่ถอดออกมาเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น อักษรธรรมอีสานเขียนว่า “กินข้าวกับปู่”  ก็จะเขียน
ตามสำเนียงท้องถิ่นว่า “กิ๋นเข้ากับป่อใหญ่”  คำว่า  “คนบ้านถือไม้ค้อน” จะเขียนเป็น “ผีบ้าก๋ำไม้ค้อน” 
การปริวรรตแบบนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น ที่ต้องการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของตน แต่คนต่าง
ถิ่นส่วนใหญ่ในภูมิภาคอื่นจะอ่านไม่รู้เรื่อง เพราะมีภาษาถิ่นที่ตนไม่เข้าใจความหมายอีกมาก อาจเข้าใจผิด
ไปจากเค้าเรื่องเดิมไป 

การเรียนการสอนหนังสือธรรมตามแบบมุขปาฐะ โบราณาจารย์วางหลักไว้ ๖ ประการ คือ      
๑. ความพร้อม ๒. การต่อหนังสือเช้า ๓.การอ่านออกเสียง ๔. การเรียนรู้อักขระ ๕. การเรียนสะกด และ   
๖. การต่อหนังสือค่ำ ในบรรดาหลักมุขปาฐะทั้ง ๖ ประการเหล่านี้ อาจารย์ผู้สอน และนักเรียน ผู้เรียนหรือ
ผู้ให้และผู้รับจะต้องมีความตั้งใจในการให้และการรับ ตามลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดเคร่งครัดตามนัย
เงื่อนไขที่อาจารย์ผู้ถ่ายทอดกำหนดให้ทุกประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ความพร้อม ผู้เรียนหรือผู้รับจะต้องมีความพร้อมทั้งกายและจิตใจ หรือมีความพร้อมตาม
หลักจิตวิทยาการศึกษา คือ ความพร้อมทางร่างกาย(วัย) จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ข้อที่น่าสังเกต
เรื่องวัยวุฒิ คนโบราณส่วนมากมีวัยวุฒิแล้วอย่างน้อยที่สุดมีอายุ ๗ ขวบแล้วหรือ ๑๕ ปี จึงบรรพชาเป็น
สามเณร หรือมิฉะนั้น ก็อายุ ๒๐ ปี แล้วจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ เมื่ออายุ ๒๐ ปี ก็ถือว่ามีความพร้อม
ทางวัยวุฒิเต็มที ่ ส่วนสามเณรที่มีอายุเพียง ๗ ขวบ เป็นบุคคลที่ มีไอคิวสูงเท่านั ้น เช่น ราหุลกุมาร            
สุขสามเณรที่ปรากฏในวรรณคดีพระไตรปิฎก 

๒. การต่อหนังสือเช้า แต่ไหนแต่ไรมา การเรียนหนังสือเวทมนต์ คาถา เสน่ห์ยาแฝด เครื่องราง
ของขลัง นิยมเรียนเวลาเช้าตราบจนกาลปัจจุบัน ตามสถานที่จัดการศึกษาทั่วไป เช่น โรงเรียน วิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนเวลาเช้าเป็นส่วนมาก เว้นแต่บางโอกาส บางสถานที่มีความจำเป็น
เท่านั้น จึงจะใช้เวลาอื่นนอกจากนี้ด้วยความจำเป็นในที่นี้จะเป็นธรรมเนียมอันหนึ่งของพระภิกษุสามเณร
หรือนักบวช นักพรตในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง การต่อหนั งส ือเช ้า โดยวิธ ีม ุขปาฐะ             



๑๔๐ 

ท่านถือตาม "ธรรมเนียมสงฆ์"๑๙ ที่มีมาเก่าแก่ พระสงฆ์ สามเณรผู้จะต่อหนังสือ เวลาเช้าหลังภัตตกิจ 
(ประมาณ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.) ต้องเตรียมตัวการนุ่งห่มแบบเป็นปริมณฑล๒๐ แบบห่มดอง๒๑ ถือหนังสือผูก
ใบลาน ปัญญาปารมีอันเป็นแม่บทที่นิยมใช้เรียนหนังสือธรรมของพระสงฆ์มาแต่โบราณกาล (ผู้เรียบเรียง ก็
เรียนหนังสือธรรมตามแบบนี้มาก่อนขณะ ที่บวช เป็นนวกภิกขุ ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ที่วัดจุฬามณี บ้านไหล่ทุ่ง 
หมู่ที่ ๑ ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี) 

๓. การเรียนอ่านออกเสียง หมายถึง การออกเสียงอักขระธรรมทั่วไป แต่กรรมวิธีการเรียนตาม
แบบมุขปาฐะนี้ ต่างจากการเรียนที่เราใช้ในปัจจุบัน ตรงที่ไม่มี "นวัตกรรมเทคโนโลยี" ช่วยการเรียนการ
สอน แต่เหมือนกันตรงที่ "สอนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง" โดยการกระทำของผู้เรียนเอง นักการศึกษา
สมัยใหม่เรียกว่า "เลินนิ่ง บาย ดูอ้ิง" Learning by doing การเรียนแบบ"มุขปาฐะ"เป็นการเรียน"โดยไม่ต้องเรียน" 
"เป็นเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบมุขปาฐะ"หมายความว่า การเรียนโดยวิธีมุขปาฐะนี้ ผู้เรียนออกเสียง
ไม่ต้องเรียนรู้ตัว "อักษร" มาก่อนแม้แต่ตัวเดียว แต่เรียนอ่าน "ออกเสียง" ได้เลย และสามารถ "อ่านออก
เขียนได้" โดยง่ายดาย (ผู้เรียบเรียงตำรานี้ ก็เรียนแบบนี้) บางท่านอาจคิดแปลกใจ โต้แย้งในใจว่า เป็นไปได้
อย่างไร อักษรธรรมแม้ตัวเดียวก็ยังไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน จะให้เรียนอ่านออกเสียงได้อย่างไร? 

  กรรมวิธีการออกเสียงท่านอาจารย์ที่สอน ท่านมีวิธีการสอนของท่านโดยเฉพาะ คือท่าน
บอกให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการออกเสียงปากเปล่า การศึกษาสมันใหม่ เรียกว่า "เลินนิ่ง บายโอรอล" Learning by 

oral Method โดยวิธีการเรียนออกเสียงปากเปล่า ท่านจะบอกให้ว่าตามหลัง ท่านทีละคำ  ๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก      
จนกระทั ้งผู ้เร ียนออกเสียงได้ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ คล่องแคล่ว จำได้ติดปาก คล่องปาก ขึ ้นใจ             
เกิดความจำ คอนเซ็พท์ (Concept) จากนั้น ท่านก็สั ่งให้หยุด ไว้ระยะหนึ่ง และสั่งให้ไปท่องบทสาธยาย 

 
๑๙ ต่อหนังสือเช้า เป็น"ธรรมเนียม" ของพระสงฆ์สามเณร การเรียนการสอนแบบมุขปาฐะ ไม่ว่าจะเป็นบท

สวดมนต์ ทำวัตร สัททาสังคหา ปาฏิโมกข์ มูลน้อย มูลกลาง หรืออะไรก็ตามที ต้องเริ่มเวลาเช้า นุ่งห่มเรียบร้อย ถือหนังสือ 
เข้าไปหาพระอาจารย์ นั่งคุกเข่า กระโหย่ง กราบ ๓ หน ประนมมือเรียนให้ท่านทราบว่า จะทำอะไร เรียนหนังสือท่านจะ
บอกสำนวนโบราณใช้ว่า"บอกหนังสือ"แบบฉบับของมุขปาฐะ สมัยสุโขทัย พระยาลิไท สมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าทรงธรรม 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระจอมเกล้า เคยบอกหนังสือพระเณรมาแล้ว เมื ่อท่านบอกก็ว่าตามท่านไปจนกว่าท่านจะ
เห็นสมควรก็จะหยุดพักไว้ช่วงหนึ่ง และสั่งให้ไป"สาธยาย" คือ การท่องทบทวนบททวนบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก เรียกว่า "ท่อง
บทสาธยาย" (ภาษาอีสานว่า จ่มหนังสือ) จนกว่าจะจำได้แม่นยำคล่องแคล่วแล้ว ให้กลับมาเรียนต่อจากน้ันไปอีก และหยุด
พักไว้ไปท่องบ่นสาธยายเหมือนที่ทำมาแล้ว จนกว่าจะเรียนจบสูตรนั้นๆ กิริยาอาการที่ทำอย่างนี้ เรียกว่า "การต่อหนังสือ
เช้า" เพราะเรียนในเวลาเช้า ส่วนการต่อหนังสือค่ำก็ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน เรียกว่า "ต่อหนังสือค่ำ" เพราะเรียนในเวลา
ค่ำ (ภาษาอีสานว่า ต่อหนังสือแลง) เรียกรวมกันว่า "ต่อหนังสือเช้า ต่อหนังสือค่ำ" 

๒๐ ห่มแบบปริมณฑล, ห่มดอง หมายความว่า ห่มแบบปริมณฑล บนเสมอคอ แขนเสมอข้อมือ ล่างเสมอครึ่ง
แข้ง ห่มดอง ก็ให้เป็นปริมณฑล เปิดไหล่ซ้ายและใช้ผ้ารัดอก ไม่ใช้รัดเอว ห่มตามแบบพระมหานิกายของคณะสงฆ์ไทย 

๒๑ ห่มแบบปริมณฑล, ห่มดอง หมายความว่า ห่มแบบปริมณฑล บนเสมอคอ แขนเสมอข้อศอก ล่างเสมอครึ่ง
แขน ห่มดอง ก็ให้เป็นปริมณฑล เปิดไหล่ซ้ายและใช้ผ้ารัดอก ไม่ใช้รัดเอว ห่มตามแบบพระมหานิกายของคณะสงฆ์ไทย 
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ทบทวนอีกจนเป็นที่น่าพอใจ แล้วจึงอนุญาตให้เรียนต่อได้ จะต้องท่องบทเรียนเก่า เริ่มจากอักษรตัวแรกจบ
ลงที่อักษรตัวสุดท้าย จนเป็นที่พอใจ ถึงจะเรียนต่อได้    

ตัวอย่าง การสอนออกเสียงบท นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ท่านจะ
ออกเสียงดัง ฟังชัดว่า นะโม ผู้เรียนก็จะว่า นะโม ออกเสียงดัง ๆ ตามท่านซ้ำแล้วซ้ ำอีกๆ ท่านว่า ตัสสะ 
ผู้เรียนก็จะว่า ตัสสะ ดังๆ ตามท่านไป ท่านว่า  ภะคะวะโต ก็ว่าตามท่านดังๆ ท่านว่า สัมมาสัมพุทธัสสะ ก็
ว่าตามท่านดังๆท่านจะบอก(สั่ง) ให้ปฏิบัติเช่นนี้ จนกว่าผู้เรียนจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ชัดเจน 
แม่นยำ คล่องแคล่ว จำได้ติดปาก ขึ้นใจ เกิดความทรงจำไว้ได้ เมื่อเป็นที่พอใจท่านจะสั่งให้หยุดพักเอาไว้
ตอนหนึ่งก่อน แล้วสั่งให้ไปทบทวน ท่องบทสาธยายตลอดทั้งวัน หรืออาจใช้เวลาหลายวัน ขึ้นอยู ่กับ
ความสามารถของผู้เรียน หรือขึ้นอยู่กับ "ไอ.คิว." ของผู้เรียน 

ตอนค่ำ ท่านจะสั่งให้เข้ามา"ต่อหนังสือค่ำ" เมื่อเข้ามาแล้วผู้เรียนจะต้องท่องสาธยายให้ท่านฟัง 
จากต้นจนจบที่เรียนมา เมื่อปฏิบัติเป็นที่หน้าพอใจท่านจึงอนุญาตให้"ต่อ"ไปอีกปฏิบัติโดยนัยนี้ไปเรื่อย  ๆ 
กรรมวิธีการเรียนออกเสียงดังกล่าวนี้ เรียกว่า "วิธีเรียนอ่านออกเสียง โดยไม่ต้องเรียนรู้ตัวอักษรมาก่อน" 
หรือ"เรียนโดยไม่ต้องเรียน" Learning by Non- Learning 

๔. การเรียนรู้อักขระ คือ การเรียนรู้ทั้ง"สระ" และ "พยัญชนะ" เรียกว่า การเรียนรู้"อักขระ" 
หรือ "อักษร" หลังจากสามารถอ่านออกเสียงได้ เป็นที่พอใจของท่านแล้ว ท่านจะเริ่มสอนให้รู้อักขระ โดย
ท่านจะถามทั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักตัวอักษรมาก่อนว่า คำว่า "นะ" อักษร อะไร ? สระอะไร? ผู้เรียนก็จะตอบ
ไม่ได้แน่นอน เพราะยังไม่เคยเรียนรู้ตัวอักษรมาก่อนเลย คำว่า"นะ" เป็นอักษร "น" (นอ) ผสมด้วย สระ "-ะ"
ให้อ่านออกเสียงว่า "นะ" คำว่า"โม" เป็นอักษร"ม"(มอ) ผสมสระ"โ-" อ่านออกเสียงว่า"โม" และนำไปเรียงไว้ 
คำว่า "นะ" อ่านรวมกันว่า "นะโม" (ความนอบน้อม) 

 ๕. การเรียนสะกดตัว คำว่า "ตัสสะ" แยกเป็นอักษร"ต"(ตอ) และอักษร"ส" (สอ) อักษร"ต" ผสม
สระ"-ะ" สระ -ะ ตัวนี้ แปรรูปเป็น "อั" ไม้ซัด หรือ ไม้หันอากาศ วางบนตัวอักษร "ต"(ตอ) สะกดด้วยอักษร"
ส"(สอ) อ่านว่า"ตัส"(ตัด) อักษร "ส"(สอ) ถัดไปผสมสระ "-ะ" ซึ่งคงรูปเดิม อ่านว่า "สะ" และเม่ือรวมกับคำว่า 
"ตัส" จึงเป็น"ตัสสะ"(นั้น) 

คำว่า"ภะคะวะโต" แยกเป็นดังนี้ "ภะ"(พะ)เป็นอักษร"ภ"(พอ)ผสมสระ"อะ"ซึ่งยังคงไว้ในรูปเดิม 
อ่านว่า "ภะ"(พะ) 

คำว่า"คะ"เป็นอักษร"ค"(คอ) ผสมสระ"-ะ"ยังคงรูปอ่านว่า "คะ" 
คำว่า"วะ"เป็นอักษร"ว"(วอ) ผสมสระ"-ะ"ยังคงรูปอ่านว่า "วะ" 
คำว่า"โต"เป็นอักษร"ต"(ตอ) ผสมสระ"โอ"ยังคงรูป อ่านว่า "โต" 
เมื่อนำคำ ๔ คำนี้มาเรียงต่อกันจะมีรูปเป็น "ภะคะวะโต" (แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น) 

และเมื่อนำคำเหล่านี้ คือ "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต" มาเรียงกันแล้วจะมีความหมายว่า ( ขอนอบน้อมแด่ 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น) นี้คือ"กระบวนการเรียนรู้ สระ พยัญชนะ และตัวสะกด" หนังสือธรรม
อีสานโบราณแบบ "มุขปาฐ"(มุก-ขะ-บาด)หรือ (มุก-ขะ-ปา-ฐะ) ถึงจุดนี้ นักศึกษาคงเรียนรู้"สระ พยัญชนะ 
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และตัวสะกด" ของกระบวนการ "การเรียน การสอน แบบมุขปาฐ" คือ การถ่ายทอดแบบครบวงจร ฝรั่ง
เรียกว่า 

"เรียนรู้แบบปากเปล่า" Learning by oral method. 

"เรียนรู้แบบปากต่อปาก" Learning by mouth to mouth. 

"เรียนรู้แบบตัวต่อตัว" Learning by face to face. 

โดยวิธีเหล่านี้เรียกว่า "เรียนรู้ การสะกดตัวโดยไม่เรียน Learning by Non- Learning อธิบายว่าเป็นการ
เรียนรู้"การสะกดตัว"โดยไม่เคยเรียนรู้ตัวอักษรมาก่อน 

ตัวอย่าง เช่น บุญบาป โรงเรียน การเมือง เวรกรรม เป็นต้น 

๖. การต่อหนังสือค่ำ  เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์สามเณรมี "การต่อหนังสือเช้า"ที่กล่าวถึง
แล้วและ"การต่อหนังสือค่ำ"ในทางปฏิบัติตามปกติจนกลายเป็น "วัตรปฏิบัติ" ของคณะสงฆ์ในวัดหรือสำนัก
นั้นๆ จะร่วมกันทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็น ต้องรวมกันทั้งหมด อย่าว่าแต่พระสงฆ์สามเณรเลย แม้แต่ศิษย์
วัด (สังกะรี) ยังต้องร่วมทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นกับพระสงฆ์ด้วย (ผู้เรียบเรียงเป็นเด็กวัดก็ปฏิบัติเช่นนั้น
เสมอ) เป็นธรรมเนียมสงฆ์ที่สวดมนต์ทำวัตรร่วมกันในอุโบสถ หรือวิหารหรือศาสนสถานที่กำหนดไว้ หลังทำ
วัตรเย็นเสร็จแล้ว พระสงฆ์สามเณรทุกรูปต้อง "เข้าครอง"และ"ออกครอง" 

การเข้าครองและออกครอง     
การเข้าครอง หมายถึง กิจวัตรสำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ยุคก่อน (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๐๐) ถือ

ทำเนียมเข้าครอง ท่านจะเข้าสู่ที่สงัด ซึ่งเหมาะที่จะเจริญภาวนาจิต(ทำสมาธิจิต)อาจเป็นที่พักของท่านนั้น ๆ 
เริ ่มเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. หลังจากนั ้นจะมีสัญญาณบอกให้ทราบว่าเป็นเวลา       
"ออกครอง" โดยทั่วไปใช้เสียงฆ้องเป็นสัญญาณบอกตีฆ้อง ๓ รา แล้วพระสงฆ์สามเณรก็จะออกครอง แม้แต่
พุทธบริษัทญาติโยมก็เข้าใจ ขนบธรรมเนียมนี้เป็นอย่างดี ทุกคนจะอุโปโมทนาสาธุการ จากนั้นเป็นเวลาที่
พระสงฆ์สามเณรจะต้องเรียนหนังสือหรือท่องบทสาธยายตามหน้าที่ของใครของมัน เป็นการทบทวนบท
สวด ทบทวนบทเรียน หากท่านเข้าไปในวัด หรือเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นก็จะได้ยินเสียงพระสงฆ์สามเณร 
ท่องบทสาธยายอึงคะนึงไปหมดทั้งวัด แม้แต่คำพังเพยเปรียบเปรยยังพูดกันติดปากว่า(อย่าบ่นหลายหนวกหู 
ที่นี้ไม่ใช้วัด) หมายถึงว่าวัดนั้นมีการท่องบ่นสาธยายมิได้ขาด 

เมื่อออกจากครองวัดแล้วพระสงฆ์สามเณรท่านก็จะแผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล ตอบแทนค่าน้ำนม
แม่ ทดแทนค่าข้าวน้ำโภชนาหาร ข้าวแดงแกงร้อนของญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาผู้ทำบุญตักบาตร ถวาย
จตุปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสรรพสัตว์หาประมาณมิได้ 

ที่นี้ก็จะเป็นวาระ"การต่อหนังสือค่ำ"พระเณรที่ประสงค์จะต่อหนังสือค่ำก็จะจัดแจงนุ่งห่มเป็น
ปริมณฑล ถือหนังสือผูกใบลาน เข้าไปนั่งคุกเข่าลงใกล้ๆ พระอาจารย์และแสดงความจำนงจะต่อหนังสือค่ำ 
กราบลงกับพื้น ๓ หน จึงเริ่มบทเรียนที่แล้วๆ มาสาธยายให้ท่านฟังก่อนว่าเรียนอะไร จากไหนถึงไหนแล้ว
จากต้นกระทั้งถึงอักษรตัวสุดท้ายที่เรียนมาหากเป็นที่พอใจของท่านพระอาจารย์ท่านก็อนุญาตให้เรียน
ต่อไปได้ หากไม่เป็นที่พอใจจะต้องสาธยายให้ท่านฟังอีกหนึ่งรอบ หรือหลายๆ รอบก็ได้ จนกว่าท่านจะ
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พอใจ จึงเรียนบทต่อไปได้ อาจใช้เวลาต่อหนังสือประมาณ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้
ขึ้นอยู่กับอาจารย์และพระเณรที่เรียนนั้นๆ ที่กล่าวมานี้คือ "การต่อหนังสือค่ำ"มีหลักการและวิธีปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับการต่อหนังสือเช้า หลังจากนั้นท่านก็สั่งไปให้ท่องบทสาธยายจนได้คล่องปากแม่นยำแลว้จึง
เรียนบทเรียนต่อไปได้การเรียนการสอนตามแบบ"มุขปาฐะ" นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร 
ที่เรียกว่า "วิชชาจะระณะสัมปันโน" คือเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม ผู้เรียนได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ไปพร้อม ๆ กัน เป็นระบบครูผู้เสียสละ นักเรียนผู้นอบน้อมพร้อมรับโอวาทคำแนะนำสั่งสอนและถือปฏบิัติ
อย่างจริงจัง ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอนอย่างแท้จริง ต่างจากการเรียนการสอนในยุคนี้ มีแต่การ
สร้างปัญหาของศิษย์กับครูเข้าลักษณะที่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า"การจัดการศึกษาของไทยปัจจุบัน เป็น
การจัดการศึกษาแบบหมาหางด้วน"ท่านอธิบายว่า เพราะการจัดการศึกษาไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปที่ "สัพพะ
ทุกขะนิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระนัตถายะ" ไม่ประสงค์จะให้พ้นทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวง นั้นเอง 

ส่วนผู้เรียบเรียงเห็นว่า การจักการศึกษาของไทยปัจจุบันเป็นการศึกษาแบบ "ขาดจิตสำนึก"
คือ"มุ่งให้เรียน ให้รู้ และขาดคุณธรรมของบทกตัญญู" จึงกลายเป็นเยาวชน"หัวดื้อ"  ไม่เคารพระบบ
อาวุโส เป็นการสอนให้เยาวชน"ตีตนเสมอท่าน"พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนทุกข์ใจในเรื่องนี้มาก และก่อให้เกิด
ปัญหาวัยรุ่นเต็มบ้านเต็มเมือง ครูอาจารย์ผู้บริหารแก้ไม่ตก ต้องใช้วินัยทหารเข้าช่วยบรรเทา จะได้มากน้อย
ประการใดดูกันไป 

ดังนั้น "อักษรธรรม"ที่พบและใช้ในภูมิภาคอีสาน เรียกว่า"อักษรธรรมอีสาน" ส่วนที่พบและใช้
ในภูมิภาคพายัพ เรียกว่า"อักษรธรรมพายัพ" ในราวยุคปลายกรุงธนบุรี ต้นกรุงเทพฯ 

อักษรธรรมอีสานที่ใช้จารใบลานจำนวนมาก แต่ที่ใช้จารึกในไม้ไผ่หินมีจำนวนน้อย เอกสารใบ
ลานเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนเป็นอย่างดียิ่งที่"หอไตร๒๒"ใน"ตู้หนังสือธรรม๒๓" 
หนังสือผูก" มีไม้หน้าประกับมัดอย่างมีศิลป์แล้ว ห่อด้วยผ้าไหมลายขิด ลายหมี่ ลายกาบบัว๒๔ เป็นต้น แล้ว
ใช้เชือกไหมหรือฝ้ายพันห่างๆ หลายๆรอบ และวางเป็นตับๆ อย่างมีระเบียบในตู้หนังสือธรรม-ตู้สำหรับเก็บ
หนังสือผูกใบลานโดยเฉพาะ ปัจจุบันหลงเหลือประมาณ ๕๐ % แต่ไม่สมบูรณ์ ที่สมบูรณ์ประมาณ ๒๕ % 
ตามวัดสำคัญๆ ในหมู่บ้านชนบททั่วไปตามข้อมูลสำรวจปี ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี๒๕ 
อักษรธรรมอีสาน ปราชญ์อีสานโบราณนิยมใช้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ชาดกในนิบาต นอกนิบาต ประวัติพื ้นเมือง นิทานชาวบ้าน เอกสารใบลานเหล่านี้เรียกว่า 

 
๒๒ หอสมุดโบราณ นิยมสร้างอาคารกลางน้ำกันปลวก มด เช่น หอไตร วัดทุ่งศรีเมือง  
๒๓ ตู้เก็บหนังสือผูกใบลาน, หนังสือก้อมใบลาน,ตู้ไม่เนื้อแข็งลงรักปิดทอง ๔ ขาตั้งสูง ๓๐-๕๐ ซม.  
๒๔ ผ้าลายพื้นเมืองของอุบลราชธานี โดยเฉพาะมรดกตกทอดทางสังคมอันล้ำค่า จากบรรพบุรุษชาวอุบลฯ คือ 

เจ้าพระวรราชเจ้า พระเจ้าตา ผู้นำชาวเวียงจันทน์มาสร้างเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย  
๒๕ อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, โครงการ รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูล หนังสือผูกใบลาน 

จังหวัดอุบลราชธานี, งานข้อมูลท้องถิ ่น ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๔๓ -๒๕๔๔,           
ทุนปีงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔  



๑๔๔ 

"หนังสือผูกใบลาน๒๖" อีกส่วนหนึ่งนิยมใช้จดบันทึกบทสวดมนต์ต่างๆ เช่น มนต์น้อย มนต์กลาง มนต์หลวง 
ส ัททาสังคหาและตำร ับยาต่าง  ๆเช ่น ตำรายาแผนโบราณ ตำราช ัยสงคราม ตำราโหราศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม จารีตประเพณี เวทมนต์ กลคาถา เสน่ห์ยาแฝด ส่วนนี้เรียกว่า "หนังสือก้อม๒๗" 
หนังสือก้อมต่างคนต่างมี คือ มีหลากหลายตามอัธยาศัย 

อักษรธรรมอีสาน มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ในการศึกษาค้นคว้าคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็น
แนวทางดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธไทยอีสานอย่างแท้จริง มีสมัญญานามว่า "ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม๒๘" ดังที่
ปรากฏในคำขวัญเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยว่า"จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี       
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน แผ่นดินนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผา
แต้มพันปี ภาพสีก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์ คนดีศรีอุบล" 

คัมภีร์มูลกัจจายน์๒๙ เป็นที่มาของอักษรธรรมอีสาน มีอักขระต้นแบบ ๔๑ ตัว พยัญชนะ ๓๓ ตวั 
สระ ๘ ตัว จากต้นฉบับวัดเสลาวาส บ้านบ่อหิน หมู ่ ๖ ตำบลไหล่ทุ ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี วัดแห่งนี้เคยเป็นสำนักเรียน"หนังสือใหญ่" หรือ "มูลกัจจายน์" มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต ผู้เรียบ
เรียงทันได้เห็นสำนักเรียนแห่งนี้ และรู้จักครูสอน และนักเรียนงวดสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ ครูคนสุดท้าย 
คือ อาจารย์ซาหมูน จันทร์แรม เกิดเม่ือปี พ.ศ.๒๔๒๐ ถึงแก่กรรม ปีพ.ศ. ๒๕๑๔ ศิริอายุได้ ๙๔ ปี นักเรียน
ชุดสุดท้ายของสำนักเรียน ๒ คน คือ นายสมพงษ์ ทวีพัฒน์ ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปียังมีชีวิตอยู่ ที่บ้านไหล่ทุ่ง 
หมู่ ๑ ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และนายสาร (นามสกุล จำไม่ได้) บ้านดอน
งัว ม.๓ ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว อาจารย์ซาหมูน 
จันทร์แรม๓๐ ครูสอนหนังสือใหญ่คนสุดท้าย สำนักเรียนสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จากนั้นถึงวันนี้ พ.ศ.๒๕๕๕ 
ไม่เคยปรากฏว่ามีการสอนการเรียนหนังสือใหญ่ หรือมูลกัจจายน์๓๑อีกเลย ผู้เรียบเรียงคิดอยู่เสมอว่า จะทำ
อย่างไรจึงจะฟ้ืนฟูการเรียนการสอน หนังสือใหญ่ให้เป็นการสืบสาน"หนังสือธรรม มรดกไทย" ไว้เป็นมรดก

 
๒๖ เอกสารอักษรธรรม จารลงบนใบลาน รวม-มัดด้วยเชือกไหม หนังสือขนาดกว้าง ๔-๕ ซ.ม. ยาวประมาณ 

๕๐-๖๐ ซ.ม. จำนวน ๒๐-๓๐ ลาน 
๒๗ เอกสารอักษรธรรมใบลาน ร้อยด้วยสายสนอง มัดรวมเอาไว้ ห่อด้วยผ้าไหมทอมือพื้นบ้าน ยาวประมาณ 

๒๐-๓๐ ซ.ม., ก้อม คือ สั้น 
๒๘ เคยมีผู้กล่าวว่า ภาคเหนือถิ่นไทยงาม ภาคอีสานถิ่นไทยนักปราชญ์ ภาคกลางถิ่นจอมไทย ภาคใต้ถิ่นไทย

อุดม เท็จจริงอย่างไร พิจารณาเถิด (ผู้เรียบเรียง) 
๒๙ ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่ผู้เรียบเรียง (นายโสรัจนามอ่อน) ๓๔ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วาริน   

ชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทร.๐๘๙-๒๔๓๘๘๕๖,๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com 
๓๐ เป็นศิษย์คนสุดท้ายของ อาจารย์ครูมา นามอ่อน ปู่ของนายโสรัจ นามอ่อน ผู้เรียบเรียง กำลัง "สืบฮอยตา 

วาฮอยปู่"  
๓๑ หนังสือใหญ่ หรือหนังสือมูลกัจจายนสูตร ต้นฉบับของอาจารย์ครูมา นามอ่อน ปัจจุบันยังอยู่ ถูกรักษา

ทะนุถนอมไว้ท่ี ผู้เรียบเรียง  โทร.๐๘๙-๒๔๓๘๘๕๖,๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com 



๑๔๕ 

ตกทอดทางสังคม ด้านภาษาและวรรณกรรมพื้นเมือง อันล้ำค่ายิ่งนี้ได้ เช่น การวิจัย การเก็บรวบรวม การ
อนุรักษ์ การศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ เยื่องบรรพบุรุษของเรา  

อักษรธรรมอีสาน   
อักษรธรรมอีสาน หรือ ตัวธรรม; โตธรรม; หนังสือธรรม ก็ว่า ที่พบเห็นและใช้ในภูมิภาคอีสาน 

เรียกว่า อักษรธรรมอีสาน ส่วนที่พบเห็นและใช้ในภูมิภาคพายัพ เรียกว่า อักษรธรราพายัพ ในราวยุคปลาย
ล้านนาล้านช้าง ปรากฏก่อนยุคกรุงศรีอยุธยา 

อักษรธรรมอีสาน ส่วนมากจาร(เขียนด้วยเหล็กปลายแหลม) ลงบนผิวใบลาน ส่วนจำนวนน้อย
จารึกในผิวแผ่นไม้และผิวแผ่นหิน ตามหน้าผา ผนังถ้ำ ใบเสมา และศิลาจารึกต่างๆ ที่จารลงบนใบลานเรียก 
หนังสือผูกใบลาน มีขนาดยาวประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๔-๕ เซนติเมตร และ      
หนังสือก้อม ส่วนสมุดข่อยมีปรากฏยุคกรุงศรีอยุธยา เขียนลงบนกระดาษข่อยแผ่นยาวๆพับเป็นตับๆ เขียน
ด้วยปากกาปลายแหลมมี ๒ แฉก จุ้มหมึก อิ้งอินเดีย มีขนาดยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร กว้าง
ประมาณ ๔-๕ เซนติเมตร 

เอกสารใบลานเหล่านี้ ถูกพระภิกษุสงฆ์เก็บรักษาไว้อย่างดีใน ตู้หนังสือธรรม ลงรักปิดทอง     
มีไม้ประกับ ห่อด้วยผ้าไหมลายขิต ลายมัดหมี่ แล้วใช้เชือกเกียวไหมมัด พันห่างๆ หลายๆรอบ วางซ้อนทับ
กันไว้ ใน หอไตรกลางน้ำ กันปลวก มด แมลง หนู สัตว์ต่างๆ ที่เป็นภัยต่อใบลาน ปัจจุบันยังหลงเหลือให้
ศึกษาค้นคว้า ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่สมบูรณ์ ที่สมบูรณ์มีประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ตามวัดสำคัญๆ 
ในหมู่บ้านชนบททั่วภาคอีสาน และประเทศลาว จากข้อมูลสำรวจครั้งสุดปี ๒๕๔๓-๓๒๒๕๔๔ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

หนังสือผูกใบลาน ปราชญ์อีสานโบราณใช้บันทึกเรื ่องราวเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น 
พระไตรปิฎก อรรถกถา ปฐมสมโพธิกถา ชาดกในนิบาตนอกนิบาต ประวัติพื้นเมือง นิทานชาดก นิทาน
พ้ืนบ้าน เอกสารใบลานเหล่านี้ เรียกว่า หนังสือผูกใบลาน 

หนังสือก้อม  นิยมใช้บันทึกข้อความที่มีขนาดสั้นๆ เช่น บทสวดมนต์ต่างๆ มนต์น้อย มนต์กลาง 
มนต์หลวง สัททาสังคหา ปาฏฺโมกข์ และตำรับตำราต่างๆ เช่น ตำรายาแผนโบราณ ตำราพิชัยสงคราม ตำรา
โหราศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม จารีตประเพณี เวทมนต์ กลคาถา เสน่ห์ยาแฝด ส่วนนี้เรียกว่า 
หนังสอืก้อม 

 

ลักษณะตัวอักษร   

ตัวอักษรของชนชาติไท จำแนกตามลักษณะตัวหนังสือ ดังนี้ 
๑. ไทที่ใช้ตัวหนังสือเขมร (ขอมและหนังสือไท(เริ่มจากพ่อขุนรามคำแหง) 

 
๓๒ อรทัย เลียงจินดาถาวร,โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูล หนังสือใบลาน

จังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕, ทุนปีงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔ 



๑๔๖ 

๒. ไทที่ใช้ตัวหนังสือไทเหนือ(ในยูนาน)ในทางศาสนา เรียกว่า หนังสือยวน (โยนก) ล้านนา
หรือลาวเชียงใหม่ พวกท่ีใช้หนังสือยวน ยกแยกออกไปอีก ๕ พวก คือ 

๑)ไทเหนือในไทย (อักษรธรรมเชียงใหม่) 
๒) ลาวตะวันออกในดินแดนปกครองฝรั่งเศส และอักษรธรรมอีสาน 
๓) ไทเขิน ในแคว้นเชียงตุงของอังกฤษ 
๔) ไทลื้อ ในแถบตะวันออกของแคว้นเชียงตุง และแคว้นสิบสองพันนา มณฑลยูนาน

จีน และในตำบลที่ติดต่อแคว้นลาว ของฝรั่งเศส 
๕) ไทเหนือแห่งเมืองบ่อ จีนเรียกพวกนี้ว่าไทยวน (Yuan Tai) ในทางตะวันออก 

มณฑลยูนาน ตลอดจนถึงแม่น้ำสาละวิน (Salavin River) และรวมถึงไทยเล็ม (Lem Tai) และไทยอื่นๆ 
ตอนตะวันออกลุ่มแม่น้ำสาละวิน และยังใช้หนังสือยวนด้วย (โยนก) 

๓. ไทที่ใช้หนังสือลาวตะวันออก ในแคว้นลาวของฝรั่งเศส หนังสือนี้ใช้ในธุรกิจทั้งปวง แต่
ตามวันทางศาสนาใช้หนังสือยวนด้วย และบางทีใช้หนังสือยวนในกิจธุระด้วย 

๔.ไทที่ใช้หนังสือไทเหนือ (ที่อยู่ในแดนจีน) ใช้ในทางกิจธุระ แต่ในทางวัดใช้หนังสือยวน 
(Yuan Scrip) บางทีใช้ตลอดไปถึงพวกไทในลุ่มแม่น้ำสาละวินด้วย 

๕. ไทที ่ใช้หนังสือเงี ้ยว หนังสือเงี ้ยวคล้ายหนังสือไทตะวันออก และหนังสือไทยเหนือ 
นอกจากนี้พวกเง้ียวยังใช้หนังสือพม่า (เมียนม่าร์) อีกด้วย 

๖. ไทท่ีใช้หนังสือคำตี่ คือ พวกไทที่อยู่ตอนเหนือของพม่า (เมียนม่าร์) 
๗. ไทที่ใช้หนังสืออาโหม คือ พวกไทอาโหมอยู่ในแคว้นอัสสัมของอินเดีย 
๘. ไทที่ใช้หนังสือไทดำ คือ พวกไทดำ ไทขาว ในตังเกี๋ย ตลอดขึ้นไปจนถึงพวกไทที่อยู่

มณฑลยูนานของจีนเจ้าของอักษรธรรมที่แท้จริงที่ปรากฏชัดแจ้งคือ ชนชาติไทย (The Tai Race) Dr.ดอด์ 
คลิฟตัน ๒๕๒๐/๑๔-๑๕๖) และคัมร์ภีมูลกัจจายนสูตรเป็นที่มาของ อักษรธรรม ของอาณาจักรล้านนา  
ล้านช้าง และอาณาจักรอุบลราชธานีศรีวนาลัย (เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย) พ้ืนเมืองอุบลราธานีศรีวนาลัย 

ลักษณะตัวอักษรธรรมพายัพ อักษรธรรมอีสาน ลักษณะอักษรเมียนม่าร์ อักษรเงี้ยว มีรูปทรง
กลมคล้ายคลึงกัน และตัวอักษรบางตัวเหมือนกัน เช่น อักษร x (บอ) , (มอ) o (นอ) ๙ (ตอ) เป็นต้น          
ไม่ม ีส ่วนใด ๆ ผิดเพี ้ยนกันแม้แต่น้อย อาจดูเหมือนจะแตกต่างกันเฉพาะ ลายมือเขียน เท่านั้น            
เพราะลายมือของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันทั้งหมด คนๆเดียวเขียนอักษรตัวเดียวกัน แต่ต่างกาล ต่างวาระ
กัน ยังไม่เหมือนกัน เช่น นก นา นาน ๆ บ้านโนนทัน สังเกตว่า อักษร น มีรูปลักษณ์อันเดียวกัน แต่สังเกต  
ให้ดี จะเพี้ยนกันอยู่บ้าง ดังนั้น เมื่อชนชาติ ไทย กระจัดกระจายอยู่เกือบทั่วทวีปเอเชีย ต่างดินฟ้าอากาศ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ต่างสิ่งแวดล้อม และต่างความรู้สึกนึกคิด ย่อมมีอิทธิพลอย่างยิ่ง
ต่อรูปลักษณ์ตัวอักษรภาษา และสำเนียงภาษา คำพูดของคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างแม่น้ำสาลวินตอน

ล่างกับแม่น้ำโขงตอนกลาง ถึงแม่น้ำโขงตอนล่าง ( ) (หุนทางบ่

เที่ยว สามวันหมอง พ่ีน้องบ่เทียว สามวันเส่า) 



๑๔๗ 

จากผลการวิจัยทั้ง ๓ โซน พบว่า กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทยผลการว ิจ ัย พบว ่า ม ีกระบวนการอน ุร ักษ์ ๗ กระบวนการ ได ้แก่                     
๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้   ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์  ๓ ) กระบวนการ
ปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการ
สร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ ที่สอดคล้องกับกระยวนการอนุรักษ์คัมภีร์ในลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนกลาง และมีผลการดำเนินการอนุรักษ์คัมภีร์ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างดังนี้ และสามารถสรุป
โครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ ำโขง
ตอนล่างของประเทศไทย 

โครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่างของประเทศไทย 

กระบวนการที่ ๑ 
กระบวนการสืบค้นและ

ให้ความรู้ 

๑. การสืบค้นประวัติ 
๒. การให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก   

กระบวนการที่ ๒ 
กระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการอนุรักษ์ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   
๓. จัดโครงสร้างองค์กร   
๔. การบริหารงบประมาณ  
๕. การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน   

กระบวนการที่ ๓ 
กระบวนการปฏิบัติการ

อนุรักษ์ 
 

    โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์ ๑๓  ขั้นตอนดังนี้   
๑. การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
๒. การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 
๓. การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์ 
๔. การทำความสะอาดที่จัดเก็บคัมภีร์ 
๕. การตรวจสอบสภาพคัมภีร์  
๖. การทำความสะอาดคัมภีร์ 
๗. การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ 
๘. การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  
๙.  การบันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล   
๑๐. การห่อธัมม์   
๑๑. การติดรหัสคัมภีร์  
๑๒. การเก็บคัมภีร์  
๑๓. การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี 



๑๔๘ 

โครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่างของประเทศไทย 

กระบวนการที่ ๔ 
กระบวนการสร้างการมี

ส่วนร่วม 

๑. การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน  
๒. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น     
๓. การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ   
๔. การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ     
๕. การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย   
๖. การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ์ 

กระบวนการที่ ๕ 
กระบวนการพัฒนา

ความรู้ 

๑. ปริยัติ 
๒. ปฏิบัติ 
๓. ปฏิเวธ 

กระบวนการที่ ๖ 
กระบวนการสร้างศูนย์

เรียนรู้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้   
๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และ
น่าสนใจ  
๓. การจัดระบบองค์ความรู้  
๔. การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  
๕. การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้   
๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ ๗ 
กระบวนการเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

๑. เผยแพร่ประจำที่ 
๒. เผยแพร่เคลื่อนท ี

  
และผลการวิจัยจากการสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย พบว่า    
จาการลงสำรวจข้อมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ

ประเทศไทย  พบว่ามีข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๕ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ดังนี้ 
 
 
 
 



๑๔๙ 

๑. จังหวัดแพร่  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และ ทุกจังหวัดของล้านนา คือ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลานโดยคัดวรรณกรรมท่ีมีชื่อไม่ซ้ำกัน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๑ แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

ในกลุ่มจังหวัดในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย     
 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๓๐๐ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๒ 
๐๓ อานิสงส์ ๕ 
๐๔ ชาดก ๑๑๐ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๘ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๓๘ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๙๐ 
๐๘ นิยายธรรม ๒๒ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๒ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๒๐ 
๑๑ กฎหมาย ๔ 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง ๒ 
๑๓ ตำรายา ๑๐ 

รวม ๖๑๓ 

 
***หมายเหตุ รายช่ือคัมภีร์ (ดูภาคผนวก) 

 
 
 
 



๑๕๐ 

๒. จังหวัดพะเยา สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา คือ วัดหลงราชสัณฐาน อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา    
มีวรรณกรรมท่ีสำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒  แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยาในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย     
 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๑๒๐ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๕ 
๐๓ อานิสงส์ ๗ 
๐๔ ชาดก ๕๐ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๕ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๑๐ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๒๐ 
๐๘ นิยายธรรม ๒๐ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๑๐ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๕ 
๑๑ กฎหมาย ๒ 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง ๓ 
๑๓ ตำรายา ๒๐ 

รวม ๒๘๗ 
 
***หมายเหตุ รายช่ือคัมภีร์ (ดูภาคผนวก) 

 

         
 
 
 



๑๕๑ 

๓. จังหวัดเชียงราย  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย       
มีวรรณกรรมท่ีสำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
 ตารางท่ี ๓  แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๑๕๐ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๕ 
๐๓ อานิสงส์ ๑๐ 
๐๔ ชาดก ๗๐ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๒ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๑๓ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๗๒ 
๐๘ นิยายธรรม ๓๔ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๑๐ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๘ 
๑๑ กฎหมาย ๒ 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง ๘ 
๑๓ ตำรายา ๒๐ 

รวม ๔๑๔ 
 
***หมายเหตุ รายช่ือคัมภีร์ (ดูภาคผนวก) 

 
          
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

 ๔. จังหวัดน่าน  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดน่าน คือ วัดพระเกิด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีวรรณกรรมที่
สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
 ตารางท่ี ๔  แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดพระเกิด อำเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๒๒๓ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๑๐ 
๐๓ อานิสงส์ ๑๐ 
๐๔ ชาดก ๑๓๘ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๗ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๒๕ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๓๗ 
๐๘ นิยายธรรม ๒๙ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๑๕ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๗ 
๑๑ กฎหมาย ๒ 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง ๓ 
๑๓ ตำรายา ๓๐ 

รวม ๕๔๖ 
 

***หมายเหตุ รายช่ือคัมภีร์ (ดูภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

๕. จังหวัดเลย  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรมใบลาน
สำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีวรรณกรรมที่สำคัญตาม
หมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี ๕  แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย   
   

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๙๓ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๔ 
๐๓ อานิสงส์ ๘ 
๐๔ ชาดก ๙๐ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๓ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๒๘ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๕๐ 
๐๘ นิยายธรรม ๑๒ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๑๖ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๕ 
๑๑ กฎหมาย ๐ 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง ๒๑ 
๑๓ ตำรายา ๑๖ 

รวม ๓๕๖ 
 

***หมายเหตุ รายช่ือคัมภีร์ (ดูภาคผนวก) 
 
   สรุปจำนวนวรรณกรรมใบลานสำคัญที่ปรากฏในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  

ของประเทศไทย  มีดังนี้ 
 
 
 



๑๕๔ 

 ตารางที่ ๖  แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลานสำคัญในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง 
ตอนบน  ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนชื่อเรื่อง (ที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๓๐๐ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๑๐ 
๐๓ อานิสงส์ ๑๑ 
๐๔ ชาดก ๑๑๕ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๑๐ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๔๐ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๙๕ 
๐๘ นิยายธรรม ๓๖ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๑๒ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๒๕ 
๑๑ กฎหมาย ๔ 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง ๔ 
๑๓ ตำรายา ๙๖ 

รวม ๗๕๘ 
 

***หมายเหตุ รายช่ือคัมภีร์ (ดูภาคผนวก) 
 
ผลการศึกษาจากการสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง 

ของประเทศไทย   พบว่ามีข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๔ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของ
ประเทศไทย ดังนี้ 

 
๑. จังหวัดมุกดาหาร  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม

ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที ่จังหวัดมุกดาหาร คือ วัดโพธิ์ไทร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มี
วรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
 
 



๑๕๕ 

หมวด ชื่อหมวด 
จำนวน 

๐๑ พระวินัย ๓๐ 
๐๒ พระสุตตันปิฎก ๒๕ 
๐๓ พระอภิธรรม ๒๐ 
๐๔ คัมภีร์ภาษาบาลี - 
๐๕ บทสวดมนต์ ๕ 
๐๖ อานิสงส์ ๓๐ 
๐๗ ชาดก ๙ 
๐๘ โอวาทคำสอน ๕ 
๐๙ ประเพณี - พิธีกรรม ๑๙ 
๑๐ ธรรมทั่วไป ๒๐ 
๑๑ นิยายธรรม - 
๑๒ นิยายพื้นบ้าน ๑๒ 
๑๓ ตำนานพระพุทธศาสนา ๓๒ 
๑๔ ตำราโหราศาสตร์ ๓๓ 
๑๕ ตำรายา ๒๖ 
๑๖ รวมหลายหมวด ๓๐ 
๑๗ อ่ืนๆ ๕๐ 

รวม ๓๔๖ 
        
 
๒. จังหวัดนครพนม สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม

ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ วัดโพธิ์ศรี อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม      
มีวรรณกรรมท่ีสำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

หมวด ชื่อหมวด จำนวน 

๐๑ พระวินัย ๓๖ 
๐๒ พระสุตตันปิฎก ๒๘ 
๐๓ พระอภิธรรม ๒๔ 
๐๔ คัมภีร์ภาษาบาล ี - 
๐๕ บทสวดมนต์ ๑๕ 
๐๖ อานิสงส ์ ๓๖ 
๐๗ ชาดก ๕๐ 
๐๘ โอวาทคำสอน ๘ 
๐๙ ประเพณี - พิธีกรรม ๓๐ 
๑๐ ธรรมทั่วไป ๒๙ 
๑๑ นิยายธรรม ๑๒ 
๑๒ นิยายพื้นบ้าน ๒๔ 
๑๓ ตำนานพระพุทธศาสนา ๓๙ 
๑๔ ตำราโหราศาสตร์ ๓๕ 
๑๕ ตำรายา ๕๐ 
๑๖ รวมหลายหมวด ๓๑ 
๑๗ อ่ืนๆ ๕๐ 

รวม ๔๙๗ 
 

 
๓. จังหวัดบึงกาฬ  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม

ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ คือ วัดสุทธิวนาราม  อำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ มี
วรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
 
 

 



๑๕๗ 

 
 

 

๔. จังหวัดหนองคาย  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื ้นที ่จังหวัดหนองคาย คือ วัดเขตอุดม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย            
มีวรรณกรรมท่ีสำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
 
 
 

หมวด ชื่อหมวด จำนวน 

๐๑ พระวินัย ๒๐ 
๐๒ พระสุตตันปิฎก ๑๙ 
๐๓ พระอภิธรรม ๑๔ 
๐๔ คัมภีร์ภาษาบาล ี - 
๐๕ บทสวดมนต์ ๙ 
๐๖ อานิสงส ์ ๒๕ 
๐๗ ชาดก ๘ 
๐๘ โอวาทคำสอน ๑๑ 
๐๙ ประเพณี - พิธีกรรม ๑๖ 
๑๐ ธรรมทั่วไป ๒๔ 
๑๑ นิยายธรรม - 
๑๒ นิยายพื้นบ้าน ๑๒ 
๑๓ ตำนานพระพุทธศาสนา ๓๕ 
๑๔ ตำราโหราศาสตร ์ ๓ 
๑๕ ตำรายา ๑๓ 
๑๖ รวมหลายหมวด ๓๑ 
๑๗ อ่ืนๆ ๔๕ 

รวม ๒๘๕ 



๑๕๘ 

หมวด ชื่อหมวด 
จำนวน 

๐๑ พระวินัย ๒๔ 
๐๒ พระสุตตันปิฎก ๒๑ 
๐๓ พระอภิธรรม ๒๓ 
๐๔ คัมภีร์ภาษาบาลี - 
๐๕ บทสวดมนต์ ๖ 
๐๖ อานิสงส์ ๒๔ 
๐๗ ชาดก ๗ 
๐๘ โอวาทคำสอน ๕ 
๐๙ ประเพณี - พิธีกรรม ๑๔ 
๑๐ ธรรมทั่วไป ๒๖ 
๑๑ นิยายธรรม - 
๑๒ นิยายพื้นบ้าน ๑๘ 
๑๓ ตำนานพระพุทธศาสนา ๒๒ 
๑๔ ตำราโหราศาสตร์ ๓ 
๑๕ ตำรายา ๒๗ 
๑๖ รวมหลายหมวด ๒๘ 
๑๗ อ่ืนๆ ๔๗ 

รวม ๒๙๕ 
  

 
 

และ ผลการวิจัยจากการสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของ
ประเทศไทย   พบว่ามีข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศ
ไทย ดังนี้ 

 
๑. จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเป็นวัดที ่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอ
เมืองอำนาจ  

 คือ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมที่
สำคญัตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 



๑๕๙ 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องท่ีไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๑๒๖ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๕ 
๐๓ อานิสงส์ - 
๐๔ ชาดก ๑๓ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๕๓ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๓๓ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๒๒ 
๐๘ นิยายธรรม ๔๓ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๑๓ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา - 
๑๑ กฎหมาย - 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง ๓๓ 
๑๓ ตำรายา - 

รวม ๒๑๖ 
 
 
  ๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเป็นวัดที ่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมท่ีสำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องท่ีไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๗๔ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๒๒ 
๐๓ อานิสงส์ ๑๐ 
๐๔ ชาดก - 
๐๕ โอวาทคำสอน - 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๓๒ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๓๑ 



๑๖๐ 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องท่ีไม่ซ้ำกัน) 

๐๘ นิยายธรรม ๔๐ 
๐๙ นิยายพื้นบ้าน ๓๑ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๒๖ 
๑๑ กฎหมาย - 
๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง - 
๑๓ ตำรายา - 

รวม ๒๐๗ 
    
สรุปได้ว่า จากการสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 

และ ตอนล่าง ของประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ ,๘๒๐ผูก/ใน ๑๓ หมวดที่จัดตามมาตราที่ทางผู้วิจัยได้
กำหนดไว้แล้ว 

 
๔.๒ การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ดังนี้ 

การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ได้สรุปเนื้อหา ดังนี้ 

๑. งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย  

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview) และ สังเกตการ ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เปน็ที่
ยอมรับ ในกลุ ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  ได้แก่ ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง             
อ.เมือง  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  จังหวัดพะเยา ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด     
อ.เมือง  จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูเม่น จังหวัดแพร่  และ ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง     
จังหวัดเลย  พบว่า วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ  
วรรณกรรมเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมีมากกว่า ๑๐๐ สำนวนและ เรื่องที่เป็นที่นิยมถวายทานมาก
ที่สุด มีการนำมาแสดงธรรมบ่อยที ่สุด และ มีอิทธิพลที ่สุด อยู่ ๓ เรื ่อง คือ ๑) อานิสงส์เวสสันตระ          
๒) กัณฑ์มัทรี และ ๓) กัณฑ์กุมาร   ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเรื่อง มหาเวสสันดา
ชาดก โดยได้คัดเลือก ตอนที ่สำคัญ ๓ ตอน ได้แก่ ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  ๒) กัณฑ์กุมาร  และ              
๓) กัณฑ์มัทรี โดยสำนวนฉบับวงษา  ของหอธัมม์ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งได้จาร (สร้างขึ้น) 
โดยหลวงปู่ครุบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย และ    
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เป็นผู้สร้างคัมภีร์ใบลานล้านนามากที่สุดสุดในโลก  คัมภีร์ที่หลวงปู่สร้างเป็นต้นฉบับของคัมภีร์ในล้านนา
หลายเรื่อง  คัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกฉบับวงษานี้  หลวงปู่ได้จารขึ้นเมื่อ จ.ศ.๑๑๘๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๓๖๓ 
จารที่  วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ หลวงปู่ได้เป็นผู้จารเอง เพ่ืออุทิศไปหาโยมมารดาของท่าน และ พระอาจารย์
ของท่านคือ ครูบาสิริ  ระดับหลวงปู่จารเอง ย่อมแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก
อย่างสูงสุด ซึ่งเป็นฉบับที่ได้รับความนิยมในกลุ่มจังหวัดแม่น้ำโขงตอนบน  จึงขออนุญาตนำมาเป็นตัวอยา่ง
ของ  ภูมิปัญญาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมในกลุ่มจังหวัดแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

๑.๑ คัมภีร์อานิสงส์เวสสันตระ ฉบับวงษา 

นโม ตสฺสตฺถุ//สธโวสูขกามาเยปเฌตวาเมตฺติ ปสิตุง เวสฺสนฺตรํ สูณีตวานํทนกํ ปรินิฏฺฐิเยจ สุตวา
สุ สกฺกจฺจํ ธมฺมํสมฺพุทฺเทสิวาจตวา เตนปูเญนํ วาโลเกรมฺมนฺติเต สาธโว ฟังราสปุริสทั้งหลาย อันเปนปุริสสะ
ผู้ดีมันมีคำปรารถนาไฝ่หันหน้าอริยเมตเตยยะโพธิสัตเจ้า เมื่อได้ตรัสส์ประยาสัพพัญญูในโลกนี้กังอั้นจิงบก
เตินชักเชิน กันฟังธัมม์มหาเวสสันตระชาฏกหื้อแล้ววัน ๑ วันเดียว เยชนา คนยิงชายทั้งหลายฝูงได้แล้วได้ฟัง
แล้วยังมหาเวสสันตระชาฏกกะอันพระพุทธเจ้าหากเทสนานั้นด้วยอันครบยำนักดังอัน เตชนา คนยิงชาย
ทั้งหลายฝูงนั้น คันจุตติจากพรากเมิงคนได้เมือเกิดในชั้นเมิงฟ้าชื่อ ตาวติงสาสวรรค์เทวโลกได้ปรโลกทิพพ
สัมปัตตินักด้วยบุญอันได้กะทำปูชาและฟังยังเวสสันตระนั้นและ  

เตชนา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นคันว่าจุตติจากตาวติงสาสวรรค์เทวโลกดังอั้นก็ได้มาเกิด
ในเมิงคนนี้ด้วยคำมักคำปรารถนาแห่งตนมีอันได้ก็สมริทธิบรมวลตามคำปรารถนาอันนั้นและ เยชนา คนยิง
ชายทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระดังอันคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นบ่หอนได้ไปเกิดในทุคคติที่ร้ายคือ
ว่า อบายทั้ง ๔ บ่หอนได้เกิกเปนเผษอสูรกาย เปตวิไสก็บ่ได้ไปเกิดในนารกก็เทียนย่อมได้เกิดในเมิงฟ้าเมิง
คนและ เตนวุตฺตํ เหตดังอันคถาพันอันนี้ ติ พากันจานจากสำแดงยังอานิสงอันได้ฟังธัมม์มหาเวสสันตระที่นี้
จักสำแดงอันได้ปูชากันมหาเวสันตระเล่าดังอั้นจิงกล่าวคถาว่าดังนี้ ทิสวรํ ลภิตวา เสปูเชนติ มนุสาน ปูชาย
เลนสพฺพกาม สมิทฺธินา กุสาคาราทิสปฺปิโนนา หตฺฐิสมากุลามนุสฺเสสุขสมฺปตฺติ อนุโภนฺติ ภเว ภเว สาธโว  

ดูกราสัปปุริสทั้งหลาย เยนรา อันว่าคนทั้งหลายยิงชายทั้งหลายฝูงและได้ปูชากัน(กัณฑ์)ชื่อว่า 
ทัสสะพร มีสิบ ๙ คาถา ด้วยใจใสสัทธาชมชื่นยินดีดังอันคนทั้งหลายฝูงนั้นเกิดมาเป็นคนเทียนย่อมสมริ
ทธิบรมารตามคำปรารถนาชุผู้และ เทียนย่อมประกอบด้วยเรือนปราสาดอันที่เป็นที่อยุ่อันดี มีช้างม้าข้าคน
มากนักเทียนย่อมได้เสวยสุขสัมปัตติอันมีในเมิงคนมากนักในชาติอันเกิดและ หิมวนฺตลภิตวาเยปูเชนฺติ มนุ
สานราเยนรา อันว่าคนยิงชายฝูงใดได้ปูชากันหิมพาน อันประดับด้วยคาคาว่าได้ ๓๔ คาถา ด้วยใจใสสัทธา
เชื่อแท้ดังอ้ัน ด้วยผละอานิสงบุญอันนั้นค้เทียนย่อมบรมวลสมริทธิดังคำปรารถนาใฝ่มักชุอันและ ประการ๑ 
เทียนย่อมประกอบด้วยลูกยิงลูกชายผู้ประเสิดและ ประการ๑ เทียนย่อมได้เมียผู้ดีมีรูปโสมนมพรรณอันงาม
ควรเป็นที่ผู้เนิอเพิงใจและมีวัษปฏิบัตอันดีแก่ผัวตนบาขาดบ่ดูแควนเจ้าผัวเหนือหัวสักคาบและ เทียนย่อม
ประกอบด้วยประสาทและโภคะสัมปัตติ ข้าวของเงินคำมีมากนัก  

ทาทานขณฺฑลภิตวา เยนปูเชนฺติ มนุสานรา อกนฺตโภคามหทฺธนาเยนรา อันว่าคนยิงชายฝูงใดได้
ปูชาทานขันอันประดับด้วยคถาว่าได้ร้อย๙สิบ ด้วยใจใสสัทธาชมชื่นยินดีดังอั้นผละอานิสงอันได้ปูชาทานขัน
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นั้นคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นก็สมริทธิเปนดีมีข้ายิงชายและ ๗ร้อยแทนดีหลีคือว่ามีข้ายิง ๗ ร้อย ข้าชายก็ได้ 
๗ ร้อย นางทั้งหลายฝูงมีรูปงามองอาจเนื้ออันคนิงราชปูนแฝงผิวขาวแดงใสส่องประดับด้วยเครื่องประดับได้ 
๗ร้อยนางช้างม้าก็ได้ ๗ ร้อยตัว รถก็ได้๗ร้อยเหล้มงัวก็ได้ ๗ ร้อยตัว แม่งัวนมก็ได้ ๗ ร้อยตัว เทียนย่อม
ประกอบด้วยข้าวของบริโภคมากนักก็มีและ วณฺณปเวสํลภิตวา เยตตฺถา เกตฺเฐปูชิตา เยนรา อันว่าคนยิง
ชายทั้งหลายฝูงใดได้ปูชายังวัณณะปเวสกันอันประดับด้วยคาถาว่าได้ ๕๗ คาถาด้วยใจใสสัทธาดังอั้นคนยิง
ชายทั้งหลายฝูงนั้นมีประยา(ปัญญา) กล้ามากนักสลาดองอาดนักท้าวพระยาทั้งหลายย่อมปูชาในกาลทุกเมื่อ
และ แม้นว่าเทพดาทั้งหลายก็ปูชาและหื้อเข้าของสัมปัตติพำเพ็งมาบ่ขาดแม้นว่าปราสจากที่อยู่ตนไปในที่ใด
ก็ดีหากมีปุคคละผู้ปูชาหื้อลาภะสักการไปในถานะที่อันไปนั้นทุกเมื่อและก็ด้วยผละอานิสงอันได้ปูชาวัณณะ
ประเวสนั้นและ  

ชูชกฺกพณฺฑํลภิตวานปูเชนฺติ มนสนราสมิฌนฺติ เนรถาเยนรา อันว่าคนทั้งหลายฝูงใดมีใจใสสัทธา
ได้ปูชากันชื่อชูจกประดับด้วคาถาว่าได้ ๗สอบ๙ คาถา ด้วยผลบุญอันได้ปูชากันนั้นคนทั้งหลายฝูงนั้นเทียน
ย่อมได้ไปเกิดเป็นคนผู้ประเสิฏเกิดมามีรูปสมนมพรรณอันงามยิ่งนักเปนที่ รักเพิงใจใฝ่มักแห่งคนทั้งหลาย
มากนักแม้นผู้ชายก็ได้เมียผู้เลางามหนุ่มหน้อเป็นที่รักใจพิงห้อยชุยามและ แม้นว่าผู้ยิงก็ได้ผัวมีรูปอันเลางาม
ไว้เทียมใจชมยามและ ประการ๑ เทียมย่อมมีข้ายิงชายบ่ขาดแม้นปรารถนามักอันก็สมริทธิชุอันด้วยเตชะ
อันได้ปูชากันชูจกนั้นและ จุฬวรรณาลภิตวาเยปูเชนฺติ มนสานราสพฺพา กามสมิทฺธฺนฺ เยนรา อันว่าคนยิงชาย
ทั้งหลายและได้ปูชากันจุฬพลด้วยใจใสสัทธาอันประกอบได้ด้วยคถาได้ ๓๕ คาถา เตนรา อันว่าคนยิงชาย
ทั้งหลายฝูงนั้นปรารถนาใฝ่มักเยื่องใดก็เทียนย่อมอุดมได้ดังคำปรารถนาชุประการและ ประกอบด้วยสระสรี
โปกขรณีและสวนอุญานอันประดับไปด้วยหมู่ไม้ทั้งหลายมีร่มกว้างสาขาควรเป็นที่ถูกเนื้อเปิงใจและ เต็มไป
ด้วยหมู่นกทั้งหลายมีวรรณะต้านกันหากมาเสบอยู่ทุกเมื่อและ ร้องเสียงอันม่วนนักและคนทั้งหลายฝูงนั้น
เทียนย่อมประกอบด้วยเข้าน้ำโภชนะอาหานและเสื้อผ้าที่อยู่ที่นอนเสื่อสาดอาสนาแท่นช่องก็มีมากนักและ 
กริยาอันจาสัมปัตติก็บ่มีสักชาติก็เทียนย่อมสมริทธิดังคำปรารถนาแห่งตนชุอันด้วยอนิสงอันได้ปูชากันจุฬพล
นั้นและ  

มหาวรฺณํลภิตวา เยปูเชนฺติ มนสฺสราอนุพฺโภนฺติ ภภเวภวเยนรา คนทั้งหลายฝูงใดมีใจใสสัทธา
และได้ปูชาด้วยตนยังกันชื่อว่ามหาพลอันประดับด้วยคถา ๘๐ ดังอั้นด้วยผละอนิสงอันนั้นเทียนยอ่ม
ประกอบด้วยเครื่องบรโภกทั้งหลายคือว่าไร่นาอารามสวนพ้าวสวนหมากและสวนอันเตมไปด้วยหมากพลุ
กล้วยอ้อยทั้งหลาย ชยนฺติ ก็เกิดมีมากนักแก่คนฝูงนี้ก็มีคนทั้งหลายฝูงนั้นก็เทียนย่อมประกอบด้วยบริโภคยัง
เรือนและประสาดอันดีเปนที ่อยู ่มีหมู ่ช้างม้าร้องหิแห่นแล่นไปมาก็มีและมากนักและด้วยอัน ๑ ก็
ประกอบด้วยโปกขรณีอันดัสสะเตมไปด้วยดอกบทดับการจันพรนิลบลทั้งหลายประกอบด้วยสวนอุญญาน
อันเตมไปด้วยกล้วยอ้อยหมากพลูทั้งหลายและบรมวลด้วยบริโภคชุอันก็เทียนย่อมได้เสวยบริโภคทุกชาติก็
ด้วยผลอันได้ ปูชากันมหาพลนั้นและ  

กุมารปพฺพาลภิตวาเยน เสวสนฺติเก เยนรา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดและได้ปูชากันกุมารบันอัน
ประดับด้วยคาถาทั้งหลายได้ ๑๐๑ คาถาอันคนทั้งหลายฝูงนั้นได้ปำเป็งบารมีธัมม์ทั้งหลายมีทานบารมี
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เปนเคล้า และปรารถนาเปนสัพพัญญูป่อยสัตหื้อพ้นจากทุกอันมีในวัตตะสงสารก็ดี ก็จากได้เปนบ่อย่าชะแล 
แม้นปรารถนาหื้อได้เถิงปัจเจกพุทธก็ดี ก็จักได้เป็นบ่อย่าชะแล คนทั้งหลายฝูงนั้นบุญกริยาเป็นเคล้าหื้อ
เป็นไปและจำเรินวิปัสสนาไปไจ้ๆ ค้เท่ียงจักได้หันแท้ดีหลียังพระสรีอริเมตเตยเจ้าก็จักได้ฟังธัมม์เทสนาพระ
เจ้าแล้วก็จักได้ละเสียยังราคาที่กิเลสลวดได้เถิงธัมม์วิเสสมีต้นว่าโสดามีอรหันตาเปนยอดที่แล้วก็ย่อมเที่ยง
จักได้เข้าสู่นิพพานชะแล มทฺทิปพฺพํลภิตวาสมิฌนฺติ วิเสสโตเยนรา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดและมีใจใสสัทธา
ชมชื่นยินดีและได้ปูชากันมัททรีอันประดับด้วยคาถา ๙๐ คาถา เตนรา คนทั้งหลายฝูงนั้นก็จักมีอายุหมั้นยืน
ดีมีวรรณะเนื้อตนอันชะงามยิ่งมีกายิกะสู้ทุกเมื่อมีกายะพละกำลังตนอันแรงและเทียนย่อมจำเรินมาสัพพะ
โรคาพยาธิทั้งมวลก็หาบ่ได้มวลมากบ่ห่อนมีในตนสักคาบและ เตนรา คนทั้งหลายฝูงนั้นยืนอยู่ก็สุกสำรานนัก
เมื่อทเยวไปในที่ใดก็ดีก็เทียนย่อมมีสุกสำรานใจบรมวลแก่คนทั้งหลายฝูงนั้นชุอันและก็ด้วยพละอานิสงอันได้
ปูชากันชื่อมัทรีนั้นและ  

สกปพฺพํ ลภิตวาเยสุริโยววิปุโล ยถาเยนรา คนทั้งหลายยิงชายฝูงใดมีสัทธาใสใจและได้ปูชายัง
กันชื่อ สักบันอันประดับด้วยคาถา อันได้ ๔๓ คาถาด้วยสัทธาเย็นเชื่อแท้ เตนรา คนทั้งหลายฝูงนั้นอันทวน
เทียวไปมาในวัตตะสงสารเทียนย่อมประกอบด้วยราภะสักการอันท่านได้ปูชาเป็นนิรนรมาบ่ขาด เปนที่รัก
เพิงใจแก่โลกทั้งหลายทุกเมื่อและ อัน๑ เทพดาเทียนย่อมรักสาและปูชาแม้นกะทำกิจอันใดก็เทียนย่อมสมริ
ทธิบรมวลชุอันและ สกฺโกปิ แม้นว่าพระยาอินทาธิราชก็ดี จักได้หื้อพรปะวอนอันประ เสิฏแก่คนยิงชาย
ทั้งหลายฝูงนั้นก็จักมีเตชะนุภาวะมากนักเปนประดุจดังเตชะพระอาทิตนั้นด้วยผละอนิสงได้ปูชาสักบันนั้น
และ มหาราชํลภตวา เยราชาโหติ ภเว ภเว เยนรา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดมีใจใสสัทธาและปูชาธัมมเทสนา
กันมหาราชอันประดับไปด้วยคาถาว่าได้ ๖๙ คาถา ดังอั ้งคนทั้งหลายฝูงนั ้นเกิดมาชาติใดเทียนย่อม
ประกอบด้วยโภคสัมปัตติทั้งหลายเทียนย่อมสมสู่อยู่กับด้วยยาติพี่น้องฝูงรักตนและประกอบด้วยเข้าน้ำ
โภชนะอาหานเสื้อผ้าเครื่องประหนิมทั้งหลายและประกอบด้วยข้ายิงชายได้และ ร้อย และร้อยนางทั้งหลาย
ฝูงประดับด้วยเครื่องก็ได้และร้อยก็เทียนย่อมอยู่อุปฐากตนชุวันชุยามและประการ๑ มีช้างก็ร้อยตัว ม้าก็ร้อย
ตัว รถก็ได้ร้อยเหล้มงัวนมก็ได้ร้อยตัวเทียนย่อมประกอบด้วยตุริยะนนตรี อันมี๔จำพวก คือว่าค้องกองพาก
ยันเดาะ และคนขอกคนฟ้อนทั้งหลายหากสงเสบอยู่ทุกเมื่อก็เทียนย่อมได้เป็นท้าวพระยาทุกเมื่อและ
ประกอบด้วยจตุรังคะเสนา ๔ จำพวก ทุกชาติก็มีและ อันนี้ก็ด้วยผละอนิสงได้ปูชากันมหาราชนั้นและ  

สกฺกขตฺติยปพฺพํลภิตวา เยสพฺพสุกฺขํปริภูญฺชนฺติเยนรา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงใดมีสัทธาใส
ส่องและได้ปูชายังมหาเวสสันตระกันชื่อว่าสักขัตติยะ อันประดับด้วยคาถาได้ ๓๖ คาถาดังอันเตชนา        
คนทั้งหลายฝูงนั้นเกิดมา ภาวชาติ พายหน้าเทียนย่อมประกอบด้วยโภคสัมปัตติมากนักก็บ่ห่อนมีข้าเสิกสัตรู
สักชาติ เทียนย่อมอยู่สุขสวัสดีสำรานใจยิ่งนัก แม้นว่าไปในที่ใดท่านก็เทียนย่อมปูชายังมหาเวสันตระกันชื่อ
ว่าสักขัตติยะอันประดับด้วยคาถาต้นในที่อันใกล้ทุกเมื่อและ ประการ๑เทียนย่อมกฎจำเวนเกิฏมาหาเวนบ่
ได้ก็เท่าอยู่เสวยสุขทุกเม่ือด้วยผละอนิสงอันปูชาธัมม์ชื่อว่าสักขัตติยะก็มีและ  

นครกณฺฑํลภิตวา เยกณฺฑํ ปูชํ กตานรา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันชื่อว่านครนั้นอัน
ประดับด้วยคาถาว่าได้ ๔๘ คาถา ด้วยใจใสสัทธาดังอั ้นคนทั้งหลายฝูงนั ้นเกิฏมาก็ย่อมได้เป็นท้าว           



๑๖๔ 

พระยามีเตชะอนุภาวะมากนักได้ภาวะอันเกิฏมานั้นและ เทียนย่อมประกอบด้วยจตุรังคะเสนาอันเป็นเจ้า
ช้างเสนาเจ้าม้าเสนาเจ้ารถเสนาไปหากมาแวดล้อมอ้อมเปนบริวารตนทุกเมื่อและเทียนย่อมประกอบด้วยสุข
สำรานทุกเมื่อและ ประการ๑ เทียนย่อมประสบพบกับด้วยพ่อและแม่แต่ญาติพี่น้องลูกและเมียอยู่เสวยสุข
สัมปัตติกับด้วยพ่ีน้องโสกทุกก็หายเสียก็ด้วยพละอานิสงอันได้ปูชากันชื่อนครนั้นและ  

เตนวุตฺตํ ดังอันคาถาพันธนะอันนั้นฏีกาจ้านเจ้าสำแดงอานิสงอันได้ปูจากันมหาเวสสันตระ    
เราจึงกล่าวดังนี้ กณฺฑกปูชา กโรเยเกน เตชาหนฺติทุกฺคตฺติเตน ปุเญวิปเกน เทวโลกมฺมนฺติ สาธโวดูราสปุริสะ
ทั้งหลาย บุคคลยิงชายทั้งหลายฝูงใดปูชากันมหาเวสสันตระดังอันด้วยผละอนิสงบุญอันนั้นเงินคำข้าเปิกเข้า
สานก็มีมากนักบ่รู้เสี้ยงสักเทื่อและทั้งหลายเทียนย่อมบรมวลด้วยโภคะสัมปัตติทั้งมวลและผละอนิสงได้ปูชา
กันมหาเวสสันตระนั้นและ ยักิญฺจิปถนํสพฺพ อันว่าคำมักคำปรารถนาทั้งมวลฝูงนั้นก็สมริทธิบรมวลก้านแพ้
คนทั้งหลายฝูงนั้นและ อัน๑ประกอบด้วยวรรณะเนื้อตนอันงามมีรูปสมนมพรรณแห่งตนคนทั้งหลายฝูงนั้น
งามนักหาข้าเสิกสัตรูบ่ได้เทียนย่อมเป็นที่รักแก่โลกท้ังมวลและเทียรย่อมเปนที่ที่รักพ้นจากภัยแต่อบายทั้ง ๔ 
ห้องโสกทุกบ่ได้ไปที่ใดสักแห่งและเทียนย่อมมีเข้าและน้ำก็งามนักคนทั้งหลายฝูงนั้นด้วยผละอนิสงอันได้
ปูชากันมหาเวสสันตระชาฏกะนั้น ฆยูกา คนทั้งหลายเกิดมาเทียนย่อมมีอาสฑยุอันหมั้นอันยิ่งมีวรรณะเนื้อ
ตนอันใสสักส่องชาเปนที่รักและเพิงใจแก่หมู่คนและเทพดาในกาลทุกเมื่อและ สมสิกฑ คนทั้งหลายฝูงนั้นมี
หัวกมมีเข้ียวฟันก็ตั้งเสมองามบ่ห่างบ่หายและคนทั้งหลายฝูงนั้นมีตนบ่กือบ่ผอมบ่ต่ำบ่สูงนักมีตนบรมวลควร
เลงแลดูแก่ตาแห่งคนทั้งหลายและ  

อันนี้ก็ด้วยอนิสงอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ อุปลยถาคนฺโธ อันว่าพื้นคันธะแห่งดอก
อุบลนั้นก็ออกมาแต่ปากแห่งคนทั้งหลายาฝูงนั้นในการเมื่อจ้านจานั้นก็เทียนย่อมรู้ยังอัตถะคันภีมระ และ
พยัญชนะคัมภีระแห่งธัมม์ทั้งมวลและมีคำจานจาก็เป็นผละอานิสงองอาดดีนักและคนทั้งหลายยิงชายฝูงใด
ปูชากันมหาเวสสันตระดังอั้น อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นก็บ่ห่อนได้ไปเกิดในอบายที่ร้ายสักชาติเทียน
ย่อมได้ชมชื่นยินดีด้วยสรีสัมปัตติทิฐในชั้นฟ้าตาวติงสวรรค์เทวโลกก็มีและ เยนรา คนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชา
กันมหาเวสสันตระอันมีอานิสงอันมากนักคันจุติตายก็ได้เอาตนเมือเกิดในชั้นฟ้าตาวติงสาอันเป็นที่อยู่แห่ง
เทวดาทั้งหลายผละอานิสิงอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ  

ตโต จุตา คันว่าเทวดาฝูงนั้นจุติคลาคลาดจากตาวติงสาและได้มาเกิดในเมืองคนก็เทียนย่อมได้
เกิดในกระกูล๒กระกูลพรามอันประเสริฐก็บ่หมั้นได้เกิดในกระกูลอันถ่อยเป้นต้นว่ากระกูลคนจันไรจันทานา
ติและ อันนี้เปนผละอานิสงได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ องฺคปจฺจํคสมฺปตฺติ นั้นคนทั้งหลายฝูงใดอันได้
ปูชามหาเวสสันตระนั้นเกิดมามีเนื้อตนเกี้ยงกลมงามใหย่สมรูปเกิดมาย่อมมีประยาว่องไวนักผละอานิสงอัน
ได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ วิสฬวจนาเหกนฺติ คนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชามหาเวสสันตระนั้นเกิดมาปาก
ต้านเจียรจาก็ดูองอาจสระพรานนั้นเป็นที่รักเพิงใจแก่หมู่คนและเทวดามีบริวารหมู่ชุมบ่รู้ แตกม้างเสียอันนี้ก็
เป็นผละบุญอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระเกิดมาและ  

พหุธญาสทฺธาโหนฺติ คนทั้งหลายฝูงนั้นเทียนย่อมประกอบด้วยเข้าของเงินคำเข้าเปิกเข้าสานมาก
นักและบ่รู ้เสี ้ยงเทียนย่อมหื้อบังเกิดปริโภคมากนักอันนี้ก็เป็นผละอนิสงอันได้ปูชามหาเวสสันตระและ     



๑๖๕ 

เตนอุมุตฺติก คนยิงชายฝูงใดมีใจใสสัทธาและได้ปูชากันมหาเวสสันตระดังอั้นคนทั้งหลายฝูงนั้นก็บ่ร้อนเป็น
อุมมัตตกะและ อัน๑ ก็บ่เป็นเปี้ยเป็นค่อมก็บ่เป็นคนตาบอดหูหนวกคนยิงชายฝูงนั้นก็บ่ร้อนว่าจักเสียเนื้อตน
สักอันและเมื่อจะเตียมก็บ่ประหมาดหลงลืมคันจุตติตายก็ได้เมียเกิดในชั้นฟ้าเสวยทิพสัมปัตติยิ่งนักและคน
ทั้งหลายฝูงนั้นไดปูชากันมหาเวสสันตระ เขตฺเตวิชา ประการ๑แม้นกะทำพิชชะของปูกได้นั้นไร่สวนก็พร่อ
เพราะช่อดอกหลวงมากนักแม้นมีงัวควายและช้างม้าก็แพร่นักแม้นไป ที่ได้ทานก็ปูชา ในที่ท้ังหลายฝูงนั้น  

ราชโหนฺติ คนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระเกิดมาเป็นคนทั้งหลายเทียนย่อมได้เป็น
ท้าวพระยามหากระสัตมีเตชะนุภาวะมากนักมีช้างแสนตัวประเสิดได้๙พันตัวประกอบด้วยเครื่องประดับทั้ง
มากแวดล้อมอ้อมเป็นบริวานตนมากนักและประการ ๑ พวกตุริยนนนตรีทั้งหลายได้ ๙ พันมาขับฟ้อนดีดสีตี
เป่าสงเสพแวดล้อมอ้อมเป็นบริวานมากนักและ เตนสหสฺสานิ กองน้อยกองหลวงได้ ๙ พันคนทั้งหลายฝูง
ประดับเครื่องทั้งหลายมาตีสงเสบพระยาตนนั้นทุกเมื่อและ ประการ ๑ ทาสา ข้าชายทั้งหลายก็มี ๙ พันคน
ข้ายิงก็ได้ ๙ พันคนอันประดับด้วยเครื่องประดับทั้งมวลก็ได้ ๙ พันคนและประการ ๑ มีเล้มแก้วก็ได้ ๙ พัน
หลังเล่มคำได้ ๙ พันหลังเหล้มเสื้อผ้าก็ได้ ๙ พันและ ประการ ๑ ก็มีเหล้มเข้าเปิกเข้าสานก็ได้ ๙ พันหลังเล่ม
ถั่วงาก็ได้ ๙ พันหลังอันนี้ได้ด้วย ผละอานิสงอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ ยํอิสนฺติเยนรา คนยิงชาย
ทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นมีคำปรารถนาอันนั้นก็สมริทธิบรมวลชุอันประการ๑ โภคสมปัตติ
ก็บรมวลแก่คนทั้งหลายฝูงนั้นทุกเมื่อโภชนะเข้าน้ำก็มากนักและเมื่อได้พระสรีอริยะเมตเตยโพธิสัตลงมาเป็น
พระในโลกนี้พายหน้าดังอั้นอันว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นก็จักได้หันพระสรีอริยะเมต
เตยเจ้าตนประเสิฐล้ำเลิษกว่าคนและเทวดาทั ้งหลายนั ้นและ เตนวุตฺตํ เหตดังอั ้นคาถาพันธนะอันนี้
พระพุทธเจ้าเทียวรัตนะจมข่มแก้วพายเหมือนโลกจักรวาน พระก็เทสนาแก่ธัมมเสนาสารีบุดในจริยาปิฏกะ
ว่าดังนี้  

กณฺฑํกรํกริตวาเยอริสขาสมหบฺปลํ จวิตวาเตนปุเญน เทวเลเกรมฺมนฺติเตดภสาริปุตฺต ดูราสารีบุด 
เยชนา อันว่าคนชายทั้งหลาย ฝูงใด กริตวา ได้กระทำปูชาแล้วยังกันมหาเวสสันตระก็จักมีผละอานิสงมาก
นักดังอัน เตชนา อันว่าคนทั้งหลายฝูงนั้น จริตวา คันว่าตายจากพรากเมืองคนก็จักได้เมือเกิดในเมืองฟ้าอัน
เป็นที่อยู่แห่งเทวดาทั้งหลายได้เสวยยังทิพพะสัมปัตติมากนักและเทสนา วสาเนตาปฏิฏลาทินิปาปุปุณึสุ ใน
เมื่อแล้ว รัสสธัมม์เทสนาแห่งพระพุทธเจ้าอันเทสนากล่าวผละอานิสงอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้น พหุ
ชนา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายอันมากนักก็ได้เถิงธัมม์วิเสสมีพระเกดว่าต่างกันและ ลางพร่องก็เถิงโสดาลาง
พร่องก็ได้เถิงสกิทาคา ลางพร่องก็ได้เถิงอนาคา ลางพร่องก็ได้เถิงอรหันตามากนักตามสมพานแห่งตนอันได้
ห้อมเหียมมาแต่ก่อนนั้นก็มีและ กณฑกรํวณฺณนานิฏฺฐิตา แล้ว อานิสงเวสสันตระ 

จากการปริวรรตคัมภีร์เรื่อง อานิสงส์ เวสสันดร ซึ่งเป็นภาษาล้านนาไทย  สามารถแปลสรุป
ใจความสำคัญเป็นภาษาไทยกลาง ได้ดั้งนี้ 

อานิสงส์การของการฟังเทศน์มหาชาติ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบ
บริบูรณ ์ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 



๑๖๖ 

๑.  เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า  พระนามว่า  ศรีอริยเมตไตย  ใน
อนาคต 

๒.  เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 
๓.  เมื่อตายไปแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ 
๔. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบจะได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐี มีสุขภาพดี มีสติปัญญาดี พร้อมที่

จะมีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ 
๕. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างลักษณะมีสง่าราศี มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ครบสมบูรณ์ 
๖.เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จักเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และ มีบริวารมาก 
        
และ ยังได้กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมของแต่ละกัณธ์ไว้ดังนี้ 
  ๑. กัณฑ์ทศพร  มี ๑๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักสมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐาน

ไว้ และ มีที่อยู่อาศัยอันดีงาม มียานพาหนะ มีบริวาร  และ มีสมบัติพร่ำพร้อมทุกประการ 
  ๒. กัณฑ์หิมพานต์  มี ๓๔ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักสมปรารถนา  มีบุตรอัน

ประเสริฐมาเกิด มีภรรยาที่สวยงามและเป็นผู้มีบุญ  และ มีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนบริบูรณ์ 
  ๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี ๑๙๐ คาถา ผู ้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี ้  จักมี บริบารครบถ้วน         

มียานพาหนะ และ มีข้าวของครบบริบูรณ์ 
  ๔. กัณฑ์วนประเวศน์  มี ๕๗ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีปัญญามาก มีทรัพย์

สมบัติมาก  และ มีโชคลาภ 
  ๕. กัณฑ์ชูชก  มี ๗๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้   จักแมีรูปสมบัติ มีเสน่ห์  ได้คู่ครอง

ที่ถูกใจ  และ มีบริวารคนใช้ 
  ๖. กัณฑ์จุลพน มี ๓๕ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้   จักแมีได้อยู่ในที่ร่มรื่น อากาศดี 

มีทรัพย์สมบัติ  มีอาหารบริบูรณ์ และ มีที่อยู่ที่นอนท่ีดี 
  ๗. กัณฑ์มหาพน มี  ๘๐ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักอุดมไปด้วยไร่นา สวนพืชผัก 

ต้นไม้มากมาย มีสระน้ำเต็มไปด้วยบัว เต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์ และ อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกิน 
  ๘. กัณฑ์กุมาร มี ๑๐๑ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักเป็นโพธิสัตว์  เป็นปัจเจกพุทธ

เจ้า บรรลุธรรมได้ง่าย ได้พบพระศรีอรยเมตไตย และ ได้เป็นพระอรหันต์ได้ง่าย บรรลุนิพพานได้ง่าย 
  ๙. กัณฑ์มัทรี มี ๙๐ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้ จักเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ     

พะละ 
  ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ มี ๔๓ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโชคลาภตลอด  เป็นที่

รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทำกิจอันใดสำเร็จได้ง่าย และ พระยาอินทร์ให้พร  
  ๑๑. กัณฑ์มหาราช มี ๖๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโภคทรัพย์มา  มีญาติพ่ี

น้องมาก มีเครื่องประดับมาก มีบริวารรับใช้มาก และ มีพาหนะ 



๑๖๗ 

  ๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี ๓๖ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโภคทรัพย์มาก ไปไหน
ปลอดภัย ไม่มีศรัตรู และมีความสุขความเจริญได้เร็ว 

  ๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ มี ๔๘ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักได้เป็นผู้นำ เป็นเจ้าเมือง
ที่มีบารมีมาก มีบริวารเก่ง ๆ มาช่วยงานมาก และ ได้เกิดมาในตระกูลที่ประเสริฐ 

 

๒. คัมภีร์กัณฑ์กุมาร ฉบับวงษา นโม ตสฺสตฺถุ ชูชกฺโกปิ อจุตตฺตา ปสฺเสน กถิตมคฺเคน คนฺตวา 
ยาวจตุรสฺส โปกฺขรณฺณีติรํ ปตฺวา จินฺเตสิ สาธโว ดูรา โสตุชนสปุริส ทั้งหลาย อสโม อันว่า สรมบถ อันเกิด
เป็นที่อยู่แห่งเจ้าพระญาเวสสันตร ยามมทิฑมทฺธา น้ำอันไหลมตราเท่าได้ชูชักกพราหมณมันเทียวก้วย
หนทางอันไกลอันเจ้า อจุตตรรัสสีหากบอกเสี้ยงหนทางเท่านี้แล้ว มันก็ไปรอดไปเถิง ข้างฝั่งตรพังวังโบกขรณี 
อันมีสี่แจ่ง เต็มรัสสเสมอกัน แล้วมันก็จึงรำเปิงว่า อชฺช อตณายณฺโห ว่าอัชชในวันนี่ ก็เป็นกาลอันค่ำ สาย
พระอาทิตตกตำค่ำรับดอยไปแล้ว ส่วนนางแก้วราชมัทรี อันเป็นแม่สองสรีพี่น้อง นี่ก็จักนำเอาลูกไม้มาสู่ห้อง
ชะและ มตุคาโมชื่อ อันว่า มตุคามแห่งผู้หญิงทั้งหลาย นี้ เทียนย่อมมีคำถนี บ่รู้จักสละทาน บานดานหื้อหาย
ลาภ แห่งยาจกวณิภพกคนขอทั้งหลายดาย   

เสวตสฺส ในวันพรุกเมื่อเช้า นางหนุ่ม เหน่าราชมัทรีอันเป็นแม่สองสรี  เขากลัวในป่าไม้ดงไพร  
กูเยียะเข้าไปสู่ที่อยู่ เจ้าเวสสันดร  กูจักวอรขอลูกแก้วกันว่ากูได้แล้ว  ก็จักรีบเอาแต่อันนา มัทรี บ่ทันมารอด 
นำสองเจ้าสอดหนีพลันชะและ อถโสปิ ตุรโต เมื่อนั้นพราหมก็จึงเข้าไปสู่เงื่อมดอยคอยอยู่พราหมเฒ่าดา
นอนหินผาดีมมุร เย็นสุสุราอุนกลางคืนเมื่อนั้นและ ตํปนฺนรตึ ปจุปณาแรมททีสูปินํ ในกลางคืนนั้นและ     
มารอดนางแก้วยอดธิดา นอนในสลางันลูกน้อย ยามเมื่อเดิกครครอยกลางคืน  คืนนางมัทรีฝันหันหล้านี่มืด
มาก ปุนกลัว เอวรูโป คำฝันอันนางก็ว่าเป็นโทษ เทวดารวดสั่งสอน เมือนางนอนกลางคืน จักใกล้รุ่มงฝันร้าย
ของมโนทวารแลธนา  

เอวํโก ปุริโส นางฝันว่ามีชายผู้หนึ่ง ดำกล่ำ เนื้อมันกล่ำเหมือนหมี เข้ามาสู่กุฏิ ครคราด นุ่งผ้า
ย้อมฝาดคสองผืน ผืนหนึ่งสใบภายนอก ทัดดอกไม้แดงสองหู ยยาม มีมือถือดาบ เหลี้ยมมมาป ปูนกลัว เข้า
มาสู่สานางแล้ว ก็มาคำราม นางแก้วมัทรี ยับเอาหมวดเกล้าชักเจ้าท่าวนอนหงายฝันว่าชายผู้นั้นมาขวักเอา
ตาทั้งสองแห่งนาง ท้าวได้แล้ว มันก็ตัดเอาต้นแขนทั้งสองหนีก้าวยอขวานผ่าหัวอก มันมักปองจกเอาหัวใจ
นางตนประเสริฐ นางร้องไห้เกือบติงตาย มันมาถือเอาวัตถุทั้งหลายต่างๆแล้ว ยามเมื่อเลือดนางแก้วผง
หยาดไหลตก มันก็ยกเอาแขนนางงามติ้วก้าวเข้าป่าไม้สับพลันและนา โสปภุรชีตฺวา นางราชมัทรี ยังหลับบ่
ชื่น นางแก้วตื่นครชังฝัน เหตุบ่เคยฝันหลากนางก็กลัวตกใจกลัวมากหนักหนาแล นางคนิงใจว่า  โอยหนอคำ
ฝันนี่นา เป็นอันหยาบ เป็นบาปร้ายนักหนา เช่นหนอ 

นางพระญาก็คนิงใจรู้รอด เถิงยอดท้าวโพธิญาณ ว่านิมิตความฝัน อันนี้นา ไผบ่จักมาแก้หื้อรู้ถี่
แท้แก่กูนางนี่ชา ปันดังกูมาคนิงรู้รอดยอดท้าว เวสสันตร นางก็ลุกจากที่นอน ต๋นมาแล้ว ห่มผ้าหื้อลูกแก้วทั้ง
สองไว้แล้ว นางก็ไปสู่ พระเวสสันตร วเวียงยามสงัดเที่ยงกลางคืน นางก็ไปยืนตี๋ต่อย กะกอกกะแปก ประตู
ศาลาสัญญาหื้อทาว เพ่ือใคร่หื้อท้าวตื่น เพ่ือใคร่หื้อรู้แจ้งชื่นคำฝันนั้นนา มหาสตฺโต  เมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้า 
อันนั ่งอยู ่เฝ้าภาวนา ได้ยินเสียงประตูศาลา ดังจะจุดจะจาด ยินเสียงหลากแท้หนักหนา พระมหา



๑๖๘ 

กษัตริยต๋นยศยิ่งจึงพิจารณาดู อาการ เสียงต่อยประตูกูนี้ชา จักผิว่าผีก็ล้างต่อยทางบน จักว่าเป็นคนก็หล้าง
ต่อยท่ามกลาง จักว่าสัตติรัจฉาน ก็หล้างต่อยต่ำ เจ้าก็พร่ำรู้ว่า เสียงคน เมื่อนั้นพระทศพลจึงจักถามว่า      
ไผมาตี๋ต๋อยปตูกูท้าวผิดเมื่อเข้ามาดาย  อหํ เทว  เมื่อนั้นนางมัทรีจึงขานว่านางมัทรีมาและ พระเหนือหัวเฮ้ย 
เผิง ภเท อมฺหากั มหาสตตฺรสี 

เจ้าจึงกล่าวว่า มทฺทิ ดูรามัทรี แต่วันหัวทิเรามาบวช สร้างประหนวด ภาวนากูก็ยังหื้อคำกติกา
ทุกสิ่ง มึงนางจึงจำเอาวันนั้นนา บัดนี้นางป้อยมาส่ ในที่อยู่ห้องสามี คำว่านางมาม้างคำกติกาเสียแล้ว นาง
แก้วแม่จึงมาและ คานเม เทว นางราชมัทรี จึงไหว้พระบาทไธ้ผัวต๋น ว่าข้าแต่พระเทียมองค์ เป็นเจ้า ข้าน้อย
เข้ามาสู่ศาลาก็บ่ใช่จักมา แฝงตนแอ้มข้าง กับด้วยพระเจ้าเผือกต๋นงามด้วยกิเลสกามเยี่ยมใดบ่มีและ เท่าว่า
ด้วยมีแท้ข้าฝันร้ายนักแกดีหลี ข้ามาฝันหันหลากนิมิตมากปุนกลัว ข้าจึงจักใคร่มาหาพระจอมหัวกล่าวแก้  
หื้อรู้ถี่แท้สวัสดี ข้ามัทรีและ มาผิดเมื่อ เพ่ือข้าฝันร้ายเมื่อกลางคืนนี้และ เตนหิ เมื่อนั้นมหาสัตเจ้าจึงถามว่า 
นางหน่อเหน้าฝันสันใด นางจุ่งจักบอกภายนอกศาลาเต๊อะ เมื่อนั้นราชมัทรี จิ่งจักเล่ายังนิมิตเก้าต้นฝัน เชิ่ง
พระจอมธันนั่งเกล้า หื้อพระบาทเจ้า 

ฟังดูเมื่อนั้นและ เมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้า ก็มาถือเอายังนิมิตความฝัน ดั่งนี้แล้วก็พิจารณาก็รู้ด้วย
ปัญญาแก้วแห่งต๋นว่า ทานปารมีกูนี่  ริยว่า จุกบรมวล แก้กูท้าวในด่านด้าว หิมพานนี้ชะและ  วันพูกนี้รอย
ว่ายาจกจักเข้ามาศาลา สู่ขอเอาลูกแก้วกูทั้งสอง เพิงมีชะและ คันท้าวแขวดกฏหมายรู้แล้วตนแก้วจิ่งคนิงใจ
ว่า กูจักเล้าโลม ราชมัทรี หื่อหนีเมือแล้ว สู่ลูกแก้วทั้งสองแห่งนางเต๊อะ พระมหาสัตเจ้ารำเปิงดั่งนี้แล้ว ต๋น
แก้วจิงเล้าโล้มว่าดูรานางเมื่อก่อนนางเคยอยู่เหนือที่นอนอันมีสรีวิลาดเลิงไลลวดเจือไปด้วยสาดอ้อยและโก
เชา สรีนงเรานาสน้อง ทรงเครื่องย้อมเชียงคาน นางเคยกิน อาหารเหลือหลาก ชิ้นปลามากนำมาในภาชนะ
คำแปลงค่า บัดนี้นางป้อยมาอยู่ป่าไม้ ในดง แม่ทรงหนังเสือรายสนถี่ นอนเหนือที่ดินดาย ทุกข์เหลือหลาย 
เดือดไหม้ กินลูกไม้ใส่เหนือต้องนอนเหนือที่ดินดาย บ่มีสาดไว้ ไม้รวดรองนอน มือต่างหมอนก่ายเหล้า เป็น
ทุกขจิ่มเจ้า ยอดจีจุมผางร้ายว่าธาตุนางขรำเขรือก ลุกเยือกปูนกลัว แม้ยามัวเมาโศกเส้านางจุ่งเมือนอนกัน
ด้วยลูกเต้าแห่งสองราก่อนเต๊อะ  

พระมหาสัตเจ้าเล้าโลมนางดังนี้แล้ว ก็สั่งหื้อนางน้องแก้ว เมือสู่ศาลาดั่งเก่าหั้นและ สาวิภาตา 
ในเมื่อคืนนั้นและ รุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมา นางพระญาก็มากระทำวัต ปฏิบัติกวาดเผี้ยวอาสนะศาลา นางก็แต่งดา
ตั้งไว้ยังน้ำใช้และกิ๋นทั้งไม้สีฟันและน้ำซ่วยหน้า หื้อแก่มหาสัตเจ้าแล้ว นางก็มาอุ้มเอาลูกแก้วรักบ่แล้วยิน
ผาน จิงพิจารณาลูกเต้าจับขรกม่อมมาเจียรจาทั้งสองสั่งว่า  ตาตา ดูราเจ้าลูกรักแม่เหย คืนนี้แม่ฝันร้ายแต้
ดีหลี สองสรีเหยลูกเต้า จุ่งอยู่ด้วยกับพระบาทเจ้า อย่าใจไกล สองใสใจอย่าได้ประมาท จุ่งเล่นใกล้พระบาท
ไธร้สีพ่อเต๊อะ ว่าอันแล้วก็ออกมาลูกแก้วแห่งต๋น ไปฝากไว้แก่มหาสัตเจ้าอันนั่งอยู่เฝ้าภาวนานางเจียรจาเชิ่ง
พระบาทว่า อย่าได้ประมาทลูกแก้วแห่งสองเราเต็อะ   

กันว่านางพระญาสั่งแล้ว นางแก้ว ก็คือเอาเสียมคันรีบ้องจิดกรัดเซ้าสอดกันรี หนีไปหาลูกไม้ ก็
เยียะร้องให้ ก็เยียะลงไป น้ำตาจากเบ้า ไห้เข้าต้าวในดงไพรวันนั้นและ ตทา  ชูชกฺโกปิ  ในกาลนั้นส่วนต้าว  
ชูชกพราหมเฒ้าตื่นลุกเช้ากินงายมันก็สพายถงข่มเท้าพรหมเฒ้าค่อยลงมา  หนีเสียจาดป่าถ้ำ ยามกินน้ำอ่ิม



๑๖๙ 

เพียงใจมันคนิงใจว่า ดังนี้นางมัทรีหล้างหนีไปป่าแล้ว ละลูกแก้วอยู่ศาลาชะและ มันเทียวไปด้วยมัคคา     
อันบ่ใหญ่ พรหมเฒ้าค่อยไต่ไปต๋ามเข้าสู่อารามป่ากว้าง  ที่พระเจ้าช้าง อยู่กระทำธัมม์วันนั้นและ มหาสตฺโต 
เมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้า ก็ออกไปนั่งอยู่เฝ้าภาวนาแต๊ปประตูศาลา เมื่อเจ้าต๋นเจ้านั่ง กดางคำและนา อิทานิ 
กันว่า.มหาสัตเจ้าไปอยู่แล้ว ตนแก้วท่านคนิงใจว่า บ่อย่าคะค้อยอยู่กองทาง วันนี้ยาจกจักได้ไต่เต้าเข้ามาสู่
ศาลาชะและ เจ้าอยู่กองทางยาจกไต่เต้าเป็นยั่งถงเหล้าอยู่กองทาง ว่าจักได้เหล้าอันแม่ค้าจักเอามาสู่กูกินชะ
และ  

เมื่อนั้น  กุมารทั้งสองพี่น้อง เล่นแต่ห้องศาลาส่ว ชูชกพราหมก็เข้าไปประตูป่าไม้อารมม์และ   
โสโอโลเณนฺโต พระมหาสัตเจ้าอยู่กองทางก็หันยาพรหมเข้ามาสู่ในที่อยู่อารามก็มีใจบานจมจื่น เหตุว่าเจ้าจัก
ได้ยกยื่นขึ้นยังหัวราชรถ  อันต๋นได้รารดปรดไว้เจ็ดเดือน คือว่าท่านคุณจักหื้อเป็นไปเล้าดั่งเกา ใจเจ้ารวด
ยินดี จึงเจียรจาตนเกล้าจาตนเล้าเองเดียว ว่าภรดูราเป็นชาวเรา พราหมยาจกมาแท้และ ว่าอั้นแล้วอันจก
เจียรจากล่าวเป็นคาถาว่า  อุฏฺเฐหิ  ชารีปฏิฏฐโปฬาณํ วิย  ทิสนฺติ  พฺราหฺมณํ  วิยปสามิ  นนฺทิโยมาภิณิร เล 
ดั่งนี้ 

ว่าดูราเจ้าชาลีลูกรักแก่พ่อ  เจ้าจุ่งมีใจม่อลุกมาพันเต๊อะ พ่อก็หันยาจก เข้ามาปรากฏเป็นดั่งเรา
ทั่งหลายอยู่ในเมืองแต่ก่อนคันลุกเช้ายาจกเข้ามาก่อนงายนั้นและนา จำเนียรแต่พ่อหันยาจกเข้ามา พ่อก็มี
ใจยินดีปิติ  ชลาบอะงาบเหมือนดั่งชายผู้หนึ่ง ไปสู่ที่ร้อนขะหายม กนักหลอนได้อาบน้ำมุทธาภิเศก มีภัก เต
ว่าได้แสนขะออมนั้นและ ตํสุตฺวาเจ้ากุมมารชาลีได้ยินท้าวต๋นพ่อ ตั้งหน้าผ่อหันพรหมอันจักขานคำต๋นพระ
บาท โอกาศ กล่าว คถาว่าอหํ ปิตา  ปสฺสาหิ ดั่งนี้เป็นเก้า ว่าตาต ข้าแด่พ่อพระญาเป็นเจ้า อันว่า ยาจกไต่
เต้าเดินมา อันพระปิตากากบิกข้า หันแต่นอกอาราม เหมือนพราหมผูวิเศษเดินด้าวเทสเถิงเรา มาบ่มีคู่
แสวงหาสู่ศาลา คันมันมาถึงแล้ว ก็จักเป็นแขกแก้วแก่เราชะและ วตฺวา  จปนฺน คันว่าเจ้าชาลีกุมารเจรจากับ
ด้วยพ่อต๋นแล้ว ต๋นแก้วจักแต่งปฏิบัติครบยำคำมหาสัตเจ้า  ต๋นพ่อเจ้าก็ลุกไปม่อ ตามคำควรนำพราหมทุก
เยี่ยง ขอเอาเครื่องถงพราหม วันนั้นและ  

โสพฺราหฺมโณ เมื่อนั้น  ชูชกพราหม ก็ซ้ำเมี่ยงตาผ่อ ตั้งหน้าล่อชาลี หันรูปแปลปอดเล็งดูรอดหัน
งามพราหมคนิงใจบอกแล้ว ว่ากุมารผู้นี้รอยว่าเป็นลูกพญา อันกูจักมาขอเอาเป็นข้าข้อยร้อยว่ามาอยู่ถ้า
หนทางกูนี่ชะและ ลูกท้าวพระญาทั้งหลายนี้นา จาต่อชาวเมืองก็ว่าจักฆ่า  จ๋าไพรฟ้าก็ว่าจักผูกมัคบุบตี๋ เขา
นี่แก่มีกำสหาว มานแคว่นใหญ่  จุ่งเบียนไพรโยธา มากูจักกล่าวกำขนาบคำหลาบแต่หัวที่ หื้อเจ้าชาลีรู้กอ่น 
หื้อมันเปิงใจอ่อนหากู ทราว่าอ้ันแล้ว  ก็กล่าวเซิ่งเจ้าชาลีว่า ดูรากุมมารน้อยมึงจุ่งหลีกพีกทางกูอยู่อย่ายืนอ
ยูทางกู มันจ๋าคำอย่าอู้ตอบแล็ว ก็ปัดมือล่อเจ้าชาลีว่าดูรากุมมารน้อยหน้อย มึงจุ่งพิกทางกูอยู่ ตีนถูกถูกหัว
ถีบหน้ามึง  ว่าอ้ันนั้นและ ชาลี กุมาโร  เมื่อนั้น เจ้าชาลีหันร้าย เจ้าจิ่งครายพีกจากหนทางแล้ว  

เจ้าจึงคนิงใจว่า โอยหนอ พราหมผู้นี้บ่เจียรจา เป็นดั่งพราหมแต่ก่อน ขอทานเยียะทยานทเยือก 
ตาเลือกเหลี้ยมปูนกลัว ปากเสียงแข็ง เหงี่ยงหน้าจ๋าคำหยาบช้าปูนกลัว เจ้าชาลีใค่หัวอยู่ ปู่เฒ้าชีพราหมมีต๋
รนดูบ่งาม พ้นแพง นับว่าได้สิบแปดแห่งในต๋นและนา พฺรามโณ ส่วนว่า พราหมผู้เฒ้า ก็เมื่อสู่สำนัก โพธิสัต
เจ้า อันนั่งอยู่เฝ้า ศาลาอันเจียรจ๋าต้านต่อ เซิ่งหน่อท้าวโพธิ มันปงถงลงพามันไว้แล้ว อันจักถาม เซิ่งต๋



๑๗๐ 

นแก้วยอด  สวัสดี ก็กล่าวเป็นคาถาว่า กจินุโภนฺโต  กุสฺสลํ  กจินุโภนฺโต อนามยํ กจิอุญฺเจนยาเปถ กจิ มุลฺล
ผาพหุ ดั่งนี้เป็น เก้าบัวพรีตราเหย ข้าไหว้พระบาทรสี ความสวัสดี ยังค่อยอยู่ได้บ่ห่อนไข้เป็นสันใดชะฤา 
ท่านเลี้ยงต๋นในป่าไม้ ก็ว่าแสวงหาหัวมันและ ลูกไม้ ก่อยได้ปอแนและฤา กจิฑังสา เหลือกยุง บินยะใย ยังบ่
มาต๋อมต๋นท่านและฤา งูสิงสาสังในป่า ก็บ่มาผกผากท่านเตียวทางชะฤา  ในดงไพรป่ากว้าง มีทั้งแรดช้าง เสือ
หมียังบ่มาสิงสากระทำโทษ แก่ต๋นอยู่สร้างโพธิญาณ อันชะแล โพธิสตฺโต เมื่อนั้น โพธิสัตเจ้า ก็กระทำปฏิ
สัณฐานเจียรจ๋า กับชูชกพราหมดังอ้ันจึงกล่าวเป็นคถา ว่ากุสสลญฺเจว โน พราหเม ดั่งนี้เป็นต๋นและ 

 พราหเม  ดูราท่านพราหม เรามาอยู่ในอารามสุขมาก ก็บ่รำบากด้วยการใด ต๋นเราบ่มีอาพาธ ก็
บ่รำบากด้วยโรคาและเรามาเลี้ยงต๋นในป่า อันแสวงหาหัวมันและลูกไม้ ก็ยังมีรมากหัวมันและหัวจวากก็ยัง
ได้มากปอฉันและพราหมเหย อฏฺโฐ ฑํสาพราหเม ดูราพราหมเหลือกและยุงบ่แรงมาก ซว่านสินล้ายล่าในดง 
งูสิงสนในป่า ก็บ่เข้าไกลอาศรม ดงมีหมู่เนื้ออยู่เลื่อดงลี เขาก็บ่มาราวีกระทำโทษ เมตตาแล้วรวดหนีไปและ 
พราหมเหย พระมหาสัตเจ้าสำแดง กายิกทุกบ่มี แล้วที่นี้จักสำแดงยังเจ้า 

เจตสิกทุกข์ทีในใจสน่อย เล่าจึงกล่าวว่า สตตโน มาเสวสตฺต อรเญชิวิโส อิทํ ปิ ปถมํ เมตฺตํ ปสา
มิ พราหมณํ เทววณฺณิตํ ดังนี้เป็นประธานและ ดูราท่านพราหมอันแต่เราได้พัดพรากจากเมืองมาอยู่ศาลาป่า
ไม้ พร่ำว่าได้เจ็ดเดือน ชีวิตก็บบ่เป็นกับด้วยแกมโศก เหตุได้เสวยปิยวิปโยคโสกทุกข อันบ่ไอ้หันหน้าพ่อแม่
พระญาเจ้าและ เล่าเท่าได้หันท่านพราหมมาสุบมีคู ปอสอง ท่านทรงครองนักปราชญ์มีเชื้อชาติเหมือนรสี
ท่านมีมือถือไม้เท้า แสวงไต่เต้ามาสู่ศาลา เหล็กไฟหนปอเหมื่น น้ำต้นชื่อคนธี  เครื่องรักสีมีทุกสิ่ง หันพร้อม
ฉันเราและนา สวาคตนฺตนฺเต ท่านพราหมมาเป็นแขกตั้งต้นแรกหัวที บ่ผิดแผกการได้ท่านพราหมจุ่งไปสู่โรง
น้ำชำระบาทยุคธร ทั้งคูแล้ว ท่า จุ่งเข้ามาสู่ดโรงเราแพ้ นั่งแห่งนี้สบายแรงก่อน 

ทราติญฺฑุณานิ  ปิยาลานิ อันว่าลูกไม้ทั้งหลายมีหลายหลาก อันนางมัทรีหากนำมาคือว่าหมาก
คับตอง มากหาดกินสมฝาดข้อยท้อยและหว่านไหม้ หมากเต้าสุกรำ หมากม่วงคำสุกเข้มดุจจดั่งแก้วสาวราม 
เชิญท่านพราหมกินเน้อเจ้า คันเฒ้าจิ่งมีแรงชะและ พราหมเหย อิทมฺปิ ปานิยํสิตํ กราพราหม น้ำกินอันนี้ใส
เย็นจะจิ๋ว อันนางมัทรีหากตักติ้ว เอามาสู่ศาลาเมื่อเช้าเชิญท่านพราหมเฒ่าดูดกิน กันถัดแต่อันท่านกินลูกไม้
คันดุดได้แรงชะดาย วตฺวาตจ ปนฺน คันว่ามหาสัตเจ้ากล่าวเท่านั้นแล้ว ต๋นแก้วจิ่งคนิงใจว่ากูจักถามพราหทม
ผู้จักถามพราหมผู้เทียวเทสใค่รู้เหตุอันมันมา กูอย่าไปจ๋านานช้านานเต๊อะ กูจักถามดูเหตุ อันมันเทียงเทสมา
เถิงกูนี้ก่อ .”เต๊อะ.” คนิงใจ๋ดังนี้แล้ว ต๋นแก้วกล่าวคถาว่า อฏฐตํ เกน วญฺเณน เกนวา ปนฺนเหตุนา อนุปตฺโต 
พรหรญญํ ตํเม อชาหิ ปุจฺฉิโต  ดั่งนี้เป็นต้นและ 

  กูราพราหม ท่านอาไสลเชิ่งปัจจัยอันใดเป็นเหตุ จึงแสวงกาเทียวเทสเดินมาเราถามกาท่าน   
จุ่งกล่าวหื้อรู้คำเคิงท่านก่อนเต๊อะ  ชูชกฺโก เมื่อนั้น ชูชกพราหม ผู้เฒ่าไหว้พระบาทเจ้ากล่าวว่า  ยถาวารี 
วาโหปุโล สณฺฐกาลํนขิยตฺติ เอสนฺตํ ยาจินฺโต คญฺกิญจิ ปุเตเมหิยาจิโต ดั่งนี้เป็นเก้า ว่าข้าแด่ พระรัสสีเป็น
เจ้า ข้าจักอุปมาเผียวเทียม สัททาท่านท้าว อันฤา ทั่วด้าวธรณี ยังมีแม่น้ำใหญ่ห้าประการ  อาจารย์เจ้ากล่าว
ไว้ว่า จักใจ้สืบสายมา แม่หนึ่งไหลออกมาแต่ปากราชสี ตั๋วผันแผ้ว แม่หนึ่งไหลออกมาแต่ปากช้างแก้วราช
กุญชร  แม่หนึ่งไหลออกมาแต่ปากมัสอัสดรตั๋วอง้าด แม่หนี่งไหลออกมาแต่ปากงัว อุสฺสุภราคตั๋วงาม แม่หนึ่ง
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ไหลออกมาตาม เหวหาดลุกแต่เจ้าฟ้าหยาดลงมา เป็นมหานทีหลวงห้าสิ่งตกวิ่งลงมาคือว่า  คังคางามสะอาด 
ยมมุนาฟาดฟัดอง อจิรวดีนองแถวถั่ง สรภูหลั่งไหลตาม 

 มหิ หลามไหลกว้าในป่ากว้างหิมพาน ใสเชียงคานในเถื่อน ไหลละเลื่อนสุดตา ฝูงปูปลากุ้งหอย
เล่นสอดเสี้ยวผับวังยับอรป่ำเปิงเต็มงามบ่เคียด บ่แห้งเหียดเขินวัง ยังป่ำเปิงเต็ม ทุกเมื่อ ด้วยกระแสนานาคี 
ดั่งสายสัททาท่านท้าว อันลือทั่วด้าวชมพู ส่วนต่นกูนี้นา เป็น พราหมเฒ้า ทุกขไร้ยากลำบากเบียงหลอตา๋ย 
ชื่อว่าข้าญิงข้าชายช่วยใช้  ก็หาบ่ได้ในเรือน  เดินดงชมชอง อันท้าวไธ้ทองเที่ยวมา อันข้าอาไสลเชิ่งเจ้าเพ่ือ
ใค่ขอลูเต้า ท่านรสี ยังชาลีและกัณหาลูกท้าวจุ่งนาวเททาน แก่ข้าอัน อว่ายหน้าเข้ามาขอนี้เต๊อะ   ตํสุตฺวา 
มหาสัตฺโต   ที่นั้น  พระมหาสัตเจ้าได้ยินพราหมเฒ้า  กล่าวขอทาน ก็มีใจ๋บานชมชื่นใจ๋ต้องตื่นยินดีและ เป็น
ดั่ง  เสฏฐีผู้หนึ่งมีศัทธาปฏิสัณฐานตั้งไว้ยังถงคำปันหนึ่ง ตั้งไหว้เหนือมือผู้ทุกขไร้ อันยื่นมือไปขอ ได้คำปอ
ปัน บ่โหดได้และรวดยินดีนั้นและ   ยํปพฺพตคิรี ป่าไม้จ้าจักหื้อไห้ร้องก้องไหวไปมา จึ่งกล่าวเป็นคถาว่า   
ททา,uน วิกปฺปามิ อิสฺสโจย  พ์ราหฺมณปาโต คตาราชปุตุตี สายํ  อุญฺจาโต เอหิติ ดั่งนี้เป็นต้นและ ดูราพ
ราหมท่านมา ทานอันใดงามแง่ กูก็จักหื้อทานอันนั้นแก่มึงพราหมชะและ  บัดนี้ท่านมาขอเอาสองกุมมาร
ลูกเต้า  กูก็จักหื้อเจิ่งเจ้าเป็นทานชะและ เราก็บ่บั่งรับไว้ ด้วยโลมเจรธัมม์ ท่านจุ่งมาเป็นเจ้า นำลูกเต้าไป
เต๊อะ ประการหนึ่ง  นางสายใจ๋ผ่านเผ้า คันรุ่งเช้าสองดงตาวังลงใกล้ค่ำ นางท้าวพร่ำเที่ยวมาชะและ เอกรตี 
ท่านจุ่งยั้งอยู่ในแก้วคูศาลา หื้อนางพระญามารรอดยั้งจอดคืนเดียวก่อนนั้นเต๊อะ    ตสญฺหา อุปฺปฆาวิติ   
ดูราท่านพราหม ไว้หื้อนางนงคาร มาอาบน้ำลูกน้อย อุ้มแล้วจูบจอมใจ๋ สองสรีหน่อไธ้ ทัดดอกไม้ทาจัน วันนี้
ท่านจุ่งอยู่นี้เป็นคูต๋นเรา ตาวันออกมาพุกเช้า  ท่านเยียะนำลูกเต้าเราไป   

ทรานามอุปหิ  ดูราท่านพราหม นางมัทรีจักเอาดอกไม้อันดีงาม มาหลายสิ่ง สองเจ้าทัดพร้อมยิ่ง
หลายอัน ทั้งจัมมันหอมชะชอน ทาสองอ่อนน้อยกุมาร ทังอาหารหลายหลาก ลูกไม้มากหัวมัน เพื่อเป็นเข้า
ไท่ถง กินหนทางแล้ว ท่านเยียะเอาลูกแก้วเราไปวันพูกเต๊อะ ชุชกพราหม ไหว้พระบาทเจ้าเจียรจ๋าว่า   
สามภิลาจามิ ข้าแด่มหาราชเจ้า ต่นองอาจบัดนี้ โอกาสกล่าวคำงาม ว่าหื้อข้าอยู่ในอารามงันลุก  วันพูกจึง
หื้อ   ข้าไป  ข้าบ่ยินเปิงใจ๋ อันจกอยู่ ข้าเฒ่าปู่ขอไปชะและ  คันว่าข้านอนในแก้วกู่ ข้า เฒ้าปู่กลัวต๋าย 
อันตราย หลอนเกิด คำเดือดร้อนหลอนมี ในรวายตี๋บ่ชื่น หลับบ่ตื่นหลินต๋าย ก็จักผานใจ๋ พระสมสายผาบฟ้า
อันจักสงสการซากข้าแก่กลางไพรชะและ ข้าจักไปวันนี้ บ่อยู่แห่งนี้ กูตามท่านชะและ  นเหตุรยา จโยนํ     
ข้าแด่มหาราชเจ้า ชื่อว่า มาตุคาม ผู้ญิงทั้งหลายนี่  จักเป็นที่เข้าไปหา ยาจกวัณณิพกคนขอทั้งหลายนี้บ่มี
และ ญิงทั้งหลายนี้เทียนย่อม กระทำหื้อเป็น อันตรายหายจากบาปแก่ยาจกท้ังหลายและ ญิงทั้งหลายนี้บาง
พ่อง รู้ร่ายเรียนมนต์ คตเคี้ยวกระทำรับเรี้ยวแก่ผัวต๋น หื้อเป็นคนทุ่นเทียนกับเขาเงินมีเขาด้วย  บ่วุฒิสักอัน
และ    

คันว่า ราชมัทรี มารอดแล้วรอดกู่แก้วอาราม จักมีความเคร่งเครียด หื้อเป็นเหตุในทานชะและ  
นางจักมาเป็นอันตรายเจ้าทัวลูกเต้าคำรามท่านชะและ  ญิงทั้งหลายนี่รู้เรียนมนต์ เสบร้ายยำยำกระทำต๋นพ
ระบาท มือซ้ายพาดหัวอกหื้อเจ้าตกใจ๋กลัว อ่อนยวม หื้อเจ้าครอบใจ๋ชะดาย คันข้าเอาลูกญิงชายเจ้าหนีจาก
วันนี้หากยินควรชะและ   สทฺธายทานํ ททนฺเต บัดนี่ท้าวสัททาเจื่อแล้ว จิงหื้อลูกแก้วเป็นทาน อันว่าสอง กุม
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มารงามแง่ อย่าหื้อทันหันหน้า แม่พระญา  นางจักมากระทำร้ายราบ อันตรายหากเหมือนมีขออำลาพระรสี
แต่เช้า นำลูกเต้าท่านหนีพลันชะและ  ข้าแด่มหาราชเจ้า คันว่า พระราชเจ้าจักสั่งอำลาจากลูกเต้าอันใดก็จา
รางแล้ว ยังลูกแก้วท่านทั้งสอง สรีบัวทองงามแง่ อย่าหื้อทันหันหน้าแม่พระญามาเต๊อะ บัดนี้ท้าวมีศรัทธา
เชื่อแล้ว จึงหื้อลูกแก้วเป็นทาน เป็นผละสารอันประเสริฐ จักนำเอาเจ้าเมื่อเกิดเมืองสวรรคชะและ พระมหา
สัตเจ้ากล่าวว่าสันนี้ สเจตํเน จเสทฏฐํ ดูราพราหม ผิท่านบ่ใค่หันหน้านางแก้วยอดฟ้า มัทรีผู้มี วัตงามแง่ 
ปฏิบัติแก่ผัวต๋น ดั่งอันฤา ขาสองคนพี่น้อง คันท่านเอาหนีจากห้องหิมพาน ท่านจุ่งสองกุมมาร เมื่อถวายแก่
พระญาต๋นปู่ สองขาอยู่ในเมือง พระบุญเรืองอะคราวต๋นท้าวชื่อสญเชยฺย อันอยู่ในเมืองเจตุตตร  นครนั้น
เต๊อะ อิเม กุมาเร คันว่าหันแล้ว สายใจ๋เมื่อรอดแล้วสองหน่อแก้วเมื่อเถิงเมือง ปากจ๋า เนื่องชมชื่น หุมหื่นใน
ใจ่ เข้าของอันใดมีบ่ไร้ แดนแต่งให้ปันพราหมมาละและ  ชูชกพราหมกล่าวว่า อเจทนสฺสภายามิ ข้าแด่
มหาราชเจ้า เข้าเฒ้าจักเมือเมือง              

 เจตุตตร นคร บ่ได้ กลัวท่านไธ้คุบชิงเอา สองนงเราหนุ่มเหน้า ข้าเฒ้าหากยินกลัว ยังพระเหนือ
หัวตนปราบฟ้า หันข้าผูกสองกุมมารอันเป็นหลานท่านท้าวเมื่อรอดค้าวสิมพี ท้าวปิดตาต่นป่อแห่งจักเจ้าโขด
มโนปโทษแกข้าว่า พราหมผู้นี้คุบเชิงเอา หลานกุมาชะดาย ว่าอันแล้ว ก็จักกระทำทัณฑกัมม์แก่ข้า คือว่า 
ควรก็จักฆ่าหื้อต๋าย ควรขายก็จักขายหื้อเป็นแดน เที่ยงจักก้มหน้า สู่ทางต๋ายชะและ ข้าญิงท่านชิงเอาแล้ว 
ข้าเท่ามีมืออันเปล่าเข้าเมือสู่สำนัก  เมียแห่งข้าผู้ชื่อว่า อฺมิตฺตตา ปันฺนานั้นชะและ  เมียแห่งข้าผู้นั้น ก็ด่าคำ
ร้าย จักไจ้ด้วยคำว่า  พราหมผู้นี้หาปัญญาบ่ได้ ขอข้าหื้อได้แล้วปล่อยหื้อท่านชิงเอาว่าอั้นชะและ เวสฺสนฺต
ดร อาห พระญาเวสสันตรเจ้าจ๋ากับด้วยพราหมเฒ้าเล้าโลมใจ๋ว่า ดูราพราหม ท้าวตนนั้นบ่ใจ๋สามาร         
เลยะมฺมเมตฺถิโต ตั้งอยู่ในเมตตาธัมม์ย่อมอินดูกรุณาผู้ ไร้หาเข้าของบ่ได้ ย่อมหื้อท่านป่านดั่งท่านนี้และ       
ดูการาท่านพราหม คันท่านนำสองหลานเมื่อรอดแล้ว ท้าวไธ้ยอดสญชัย คันหันหลานเมื่อรอด รู้ต้านถ้อย
ตอบคำ หลานท้าวองการตนชอบด้วยประกอบด้วยเมตตาธัมม์ บ่กระทำบาปยาบจ้า บ่ฆ่าท่านชีพราหมงาย
ชะและ  นา   ท้าวมีใจ๋ชมชื่น เข้าของยื่นปันพราหม ไถ่สองหลานงามท่านไว้ พราหมหากจักได้เหลือใจ๋ชะ
ดาย ชูชกพราหม  ฟังดูบ่ยินชอบจิ่งกล่าวถ้อยตอบขุนธัมม์ว่า  

นหตมฺหิ กริสฺสามิ ข้าแด่พระบาทเจ้า หื้อโอกาสคำสอน ข้าบ่หลอนจักกระทำตามได้  ข้าเท่าเอา
สองแก่นไธ้นริน  เมื่อสู่เมืองกลิงกราช  อันว่าเจ้ากุมมารอันมีรูปงามถ้วนหน้า  จักเอาเมือไว้ข้าบำเริญเมีย  
หื้อกระทำการทุกคำเช้า  ยามนั้นเผือสองเฒ้ากอดกันนอนชะดาย  ผรุสส   วจนํ  สุตวา  เจ้าชาลีสรีรัตตผัน
แผ้ว และนางหนอแก้วกัณหา ได้ยินคำพราหมคำหยาหยาบร้องออกปากเสียงแข็ง  สองเปิงแปลงกลัว    
เป้นข้าใจ้ต่อหน้านางพราหมณี ก็ชวนกันหนีไปด้วยปองเลียบไปสู่ห้องศาลา บ่อาจสามารถจักอยู่ได้ ใต้
คลุมเครือเขา เป็นดั่งพราหมจักไร่เรียเอา ที่นั้นสองต๋น เราพากันดันช่อไม้สู่ห้องไพรสน มีตกอันหัวอกปั่น
ร้อน บ่ห่อนจักลี้ต๋นอยู่ได้  สองแก่นไธ้ฟั่งผะหนี จักไปลี้อยู่ที่ใดก็บ่ได้ เป็นดั่ งพราหมเฒ้าเข้าใกล้ครุ่มไม้     
ยับเอาเนง เราจึ่งหนีกว่าเถิงทาน้ำโปกขรณีเจ้าชาลีจึงเอามาคาดผ้าย้อมฝาดกับต๋น เอากันลงลี้อยู่ที่น้ำเลิก
เปียกคอ  ยอหัวออกได้  น้ำแวดไว้ทั้งตั๋ว เอาใบบัวงำหัวอยู่  เบื่อลี้เฒ้าปู่ชีพรามหม วันนั้นและนา   
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ตมตฺถํ  ปกาเสนฺโต  สตฺถา  อาห  พระต๋นเป็นเจ้า ปราบเหง้าติโลกา พระจักไข อัตถบาลีอนันั้น
มาหื้อแจ้งจิ่งแส้งเทสนาว่า  ตโต  กุมาโร  พยตฺถิตา  สุติวา  ลุทฺธสฺส  ภาสิตฺตํ  เตน  เตน  ปถวึสุ ชาลี กณฺหา  
ชินาจุโภ ดั่งนี้ ภิกฺขเว  ภิกขุทั้งหลาย  ฝูงทรงสิลใสสักสวาด  อันว่า เจ้าน้อยราชกุมาร ได้ ยินพราหมจ๋ากำ
หยาบกล่าวขนาบปุนกลัว  สองจ๋อมหัวทั้งคู่ ยินกลัวอยู่สาหัส  อดใจ๋ฟังบ่ได้  สองแก่น”ไธ้  แล่นผะหนีป่าย
ชีพราหม ปู่เฒ้า เข้าอยู่ในน้ำแค่ใบบัววันนั้นและนา   ชูชกฺโกปิ อตสา  เมื่อนั้น  ชูชกพราหม  บ่หันสองกุม
มารในสฐานที่ใกล้ต๋นทานไธ้รสีจึงจ๋าคำหยาบคำลาบ ท้าวเวสสันตรว่า  

ดูรา วเสสันตร เหย บัดนี้กูวอนขอลูกแก้วท่านหื้อทานแล้ว  ชอบตามธัมม์ ท่าจำกูเม่ือสู่ ท้าวต๋น
ปู่สองขา  กูบ่จักเมื่อเมืองท่านท้าว  ในด่านด้าวสีพี  เมื่อกูจักเอาสองสรีเมื่อเป็นข้าใจ้  ตอกหน้าเมียกูวา่อ้ัน  
ท่านป้อยเล็งดูลูกท่านแล้ว  สัญญา คือว่า  พับต่าละ  ยักคิ้วยิ้วหน้า  ร่อหื้อลูกน้อยท่านหนีพลันบัดนี้  ท่าน
เยียะดังบ่หันบ่รู้ เท่านั่งคู้เข่าพับแพงเชิง  อันว่า  คนในเมืองลุด้าว ไผจักรู้ร่ายเหมือนดังท่านท้าวรสี  บ่มีและ  
บัดนี้ท่านรสี  ก้ยังรู้ร่าย  ปุนหม่ายแท้ดีหลียังใจ๋พระรสีก็บ่หื้อชมชื่น  เจ้าตื่นใจ๋ ตื่นใจ๋กมอง เมื่อนั้นและนา  
ตํสุตฺวา  มหาสตฺโต  เมื่อนั้น  พระมหาสัตเจ้า  ได้ยินกำพราหมเฒ้ากล่าวติเตียน  จำเนียนแต่ต้น ต๋นได้หัน
หน้า  อันจักได้หื้อลูกกำพร้าเป็นทาน  มีใจ๋บานชื่นชม   ใจ๋หอมชื่นด้วยชีพราหม  บัดนี้ท่านพราหม  ได้ยิน
กำผานผิดแผก  เป็นดังหัวใจ๋จักแตก  ยามเดียว  พระสมเฉลียว ปราบฟ้า จิงอว่ายหน้าต่อตา  จ๋าพราหม
แห่งกำงามปูลมพราหมเฒ้าอยู่ศาลาว่าดูราพราหมกูนี่บ่ห่อนจักล่ายมึง  อย่าหม่ายหน้าต่อต๋นกู   ท่านจูง
ค่อยอยู่นี้ ลูกกูร่อยป่ายลี้เบื่อกลัวพราหมชะและ  กูหากจักไปหาเอามาหื้อได้  ยังสองแก่นไธ้  กุมารหื้อ แก่
ท่านชะและ   

ว่านั้นแล้วเจ้าจึงเยื้อนย้ายลุกคุมคว้าย จากศาลา ไปตวยหา  สองปุตตางามแง่  เตียวตามแต่รอย
ตีน  อันสองนรินเตียวเถิงท่าน้ำสระ  รสีหันรอยตีนลงสู่โปกขรรี ท่าน้ำ  เจ้าจึงช้ำคะนึงดูใจ่ว่า  สองบุญชู
ลูกแก้ว  หันรอยตี๋นลงสู่น้ำแล้วดีหลี  อันจักเรียกหาเจ้าชาลี  มาก่อน  ด้วยเสียงอ่อนร้องหา  เจ้าจึงกล่าว
กถาว่า   เอหิ  ตาต ปิยปุตฺตา ปุเลถมม ปารมี  ดั่งนี้เป็นเคล้าว่า ดูราเจ้าชาลี สรีลูกอ้ายป่อเจ้าจุ่งมาด้วยม่อ  
ตามกำป่สับพลันทราเจ้าจุงช่วยกูสร้างก่อปารมี  ธัมม์แด่เต๊อะ หื้อได้เถิงแก่สัพพัญญู  ตัญญาณ  อันหนึ่ง  
พราหมผู้นี้มาว่ากำกำร้ายว่าเหลือใจ๋ ป๋านดั่งไปแสนเปี๋ยว วู่ไหม้หาสุขบ่ได้สักยามและ  เจ้าจุ่งมาเป็นดั่งน้ำใส
งามชื่นช่อย  หดหล่อย้อยหัวใจยังพราหมตาร้อนไหม้กว่าไฟเผาและนา  ยานานาเมโหถ  เจ้าจุ่งมาเป็นดั่ง
สำเภาคำลำเล่มใหญ่เอาป่อใส่  บ่หวั่นไหวในท่าส้าสาคร   หื้อกูปอขี่ชอนไปถิงฝั่งกล้ำหน้า คือฟากฟ้าแต่
สงสาร  มีนิพพานเป็นสุขยิ่งซ้ำสิ่งโลกา  ยังคนและเทวดาแสนหมู่  ป่อก็จักเอาเข้าสู่นิพพาน  จากสงสารที่
ร้าย ด้วยอันหื้อลูกอ้ายป่อเป้นท่านนี้เต๊อะ    

ตํสุตฺวา  ชาลี   กุมาโร  เมื่อนั้น เจ้าชาลีกุมมาร  ได้ยินกำพระ๓บาลต๋นป่อต้นถ้อยต่อร้องหา  
ด้วยสัญญาจะใจ๋ บ่อาจจักอดได้แต่สระสรี เจ้าจิ่งคนิงใจ๋ว่า  พราหมผู้นี้แม้นมันจักฆ่าจักตี๋ลูกกูฉันใดก็จุ่ง
กระทำตามใจ๋มันเต๊อะ  กูอย่าหื้อป่อกูเรียกป่อสองทีเต๊อะ  ว่าอ้ันแล้ว  เจ้าก้อเปิกยังใบบัว  อันกันบนหัว
แห่งต๋นเสียแล้ว  ก็ออกมาจากสระแก้ว  เท่าต๋บเดียว  เตียวมาหาท้าวต๋นป่อ ร้องไห้ต่อนมัสการ เจ้ายินผา
นกราบไหว้  เยียะร้องไห้ ก็เยียะเตียวมา  ถือเอาหลังบาทาท้าวต๋นป่อ  ร้องไห้ต่อปุนผานเช่นและนา         
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อถ  มหาสตฺโต   เมื่อนั้น  พระมหาสัตเจ้า  ก็บ่หันลูกเต้าท่านทั้งสอง  จิ่งถามเจ้าชาลีว่า  ดูราเจ้าชาลีสรลีูก
รัก ป่อลูกน้อยหน่อสายตา อันว่า  นางกัณหาน้องเจ้า  เข้าลี้หน้าอยู่ทางใด  นั้นชา ตาตุ  เมื่อนั้น  เจ้าชาลี 
กล่าวไหว้  เยียะร้องไห้  ก็เยียะเจียรจ๋า ว่าข้าแด่พระปิตตาเป็นเจ้า  ในเมื่อภัยใหญ่และเกิดมีแก่สัตว์ทั้งหลาย  
คือว่า  ท่านฆ่า  เทียนย่อมอวายหน้าสูทางหนี  บ่มีใคได้ไปเป็นกู่  ไปอยู่ต๋นเดียว  นั้นนางกัณหาธิดาน้องข้า  
บ่รู้ที่ไปลี้หน้าอยู่ทางใด  และ  ป่อเหย   อตฺถมสตฺโต   เมื่อนั้น  พระมหาสัตเจ้า  ก็รู้ว่าดั่งนี่  ร้อยว่าลู กกทูั้ง
สองได้หื้อกำกติกา  แก่กันไปมา  ว่า คันได้ปี่  อย่าวน้องยังหนีเน้อ  ว่าอั้นซะและ  พระมหาสัตเจ้า  แขวด
กฎหมายรู้ดั่งนี้แล้ว  ต๋นแก้วจักเรียกหานาง  กัณหา ในเถื่อนอันจักออกมาเป็นเปื่อนเจ้าชาลี  พระรสีเป็นเจ้า  
เรียกเอาลูกเต้า  ผู้ชื่อกัณหาธิดา  ลูกรักญิงเดียวแก่ป่อเหย  เจ้าจุ่งช่วยกูป่อสร้างปารมีธัมม์  ได้หื้อเต็มแก่
หัวใจ๋ป่อ  ด้วยอันหื้อลูกน้อย ห้อยเป็นทาน  พราหมผู้นี่  ก็มาว่า  กูป่อนี่ล่ายพรางมัน  ใจ๋ป่อนี้เป็นดั่งไฟ    
พันพวงมาพอกร้อนแต่นอกในเถิงเจ้า  จุ่งเอาน้ำแสนไหมาหดหล่อ  หื้อใจ๋ป่อเย็นมาต๊อะนา   เ จ้ายามนั้น   
ว่าเมโหถ  เจ้าจุ ่ง  มาเป็นสเภาคำเล่มใหญ่  เอาป่อใส่ไว้  บ่หวั ่นไหว  สมุทรสาคร  คือ  ภวสงสาร             
หื้อเถิงฝั่งกล้ำหน้า  คือ นิพพานนั้นเต๊อะเจ้า  คันป่อข้ามพ้นแล้วและเท่าจักข้ามผู้เองเดียวดั่งบ่มีวันและนา  
ป่อจักยกเอาสัตตโลก กับท้ังเทวโลก  ข้ามพ้นจากโอฆสงสาร  ด้วยญาณอันเจ้าหากกำชูนั้นและ   เจ้าเมื่อนั้น
นางกัณหาธิดา ได้ยินเสียงท้าวต๋นป่อ  อันตั้งหน้าต่อร้องหานางมีน้ำตารักป่อคนิงใจ๋ต่อว่าดั่งนี้    

กูบ่ควรหื้อป่อ กูร้องถ้วนสองที นางก็แป๋งใจ๋ดีว่า  พราหมผู้นี่แม้นมัมจักฆ่าจักขาย กูด้วยประการ
ฉันใดก็จุ่งหื้อกระทำความตามใจ๋มักแห่งมันเต๊อะ ว่าอ้ันแล้วนางแก้วก็เปิกเวิก   เสียยังใบบัว  อันกั้งกลางหัว   
แห่งต๋นเสียแล้ว   ก็ออกมาจากสระแก้ว  พรากเตียวมา  เจ้าก็ถือเอาหลังบาทาตีนซ้าย   เจ้าบาดร้ายไปไกล
นางจ๋อมใจ๋รักป่อ   ร้องไห้ร่อปูนผานเช่นและนา   เตสํอสุณี  อันว่า  น้ำตาแห่งสองกุมาร   ทั้งสอง  ก็ไหล
หลั่งถั่งตกเหนอหลั่งตีน  พระกูบาลยะย้อย  แห่งสองออน่น้อยกุมาร    ปานดั่งดอกบัวบานนั้นก็มีและ  ตสฺส 
อสุณี  ส่วนอันว่า  พระมหาสัตเจ้า  อันรักลูกเต้าท้ังสอง   ก็ไห้มากนักหนักหนา    อันว่า   น้ำตาแห่ง   มหา
สัตเจ้า   ก็ไหลตกต้องเหนือหลัง  แห่งกุมารทั้งสองปี่น้อง   อันใสงามเป็นดั่งพิดานคำนั้นและ    อตฺถมหาสตฺ
โต เมื่อนั้น    ส่วนอันว่า  มหาสัตเจ้า  มีหัวใจ๋ปานดั่งจักแตก กิ้งไปมา   เจ้าลูปก็หลัง   สองบุตตาปี่น้อง  
ด้วยพื้นมืออันอ่อนสุขุมาลแล้ว  ยังลูกแก้วทั้งสอง   เจ้าก็หื้อยืนอยู่    ต่อหน้า   จึ่งเล้าโลมลูกแก้ว กำพร้า
สองสรี ว่าดูราเจ้าชาลีสรีลูกรักแก้วชายเดียวแก่ป่อเหย มีคาว่าเจ้าบ่รู้ยังหัวใจ๋ แห่งกูบ่อ อันมีปกติคึดใจ๋ต่อ
ยังทานอันและฤา  อันว่าหัวใจ๋แห่งกูป่อมักใค่หื้อยังตาน   อันมีในตนเป็นยอดย่อมคนิงรอดคืนวันดาย  จุ่งหื้อ
มโนรสกำปรารถนาแห่งป่อหื้อถ้วนต่อบรมวลเต๊อะ เจ้ากูป่อก็จักหื้อเจ้าทั้งสอง   เป็นทานแก่พราหมวันนั้น
ซะและ ว่าอันแล้วเจ้าก็กดด่าลูกแก้วแห่งต๋น  ก็หื้อมายืนอยู่สองหน้าเป็นดั่งป่อค้ากดค่างัว ว่าตามตั๋วใหญ่
น้อย   คะค้อยตามอันเปิงใจ๋ท่านและ โสกริพระรสีต๋นผ่านแผ้ว  ก็จ๋าเซิ่งถูกแก้วต๋นชื่อชาลีสรีลูกรักชายเดียว
แก่ป่อเหย จำเนียนแต่กาลนี้ไปภายหน้า  เขือเจ้าทั้งสอง ก็ได้ชื่อว่า   เป็นข้าแห่งชี พราหมแล้วและ  ผิว่าเจ้า
มักใค่พ้นจากข้า  อว่าวหน้าออกเป็นไท   ผู้ใดมีใจ๋มักใค่ไถ่เจ้า เอาเป็นลูกเต้าสืบวงศา  หื้อหาคำนิขงามชื่ น
ซ้อยมายื่นยอปันหื้อชีพราหม   ยามนั้นเจ้า จึ่งพ้น อันเป็นข้าอว่ายหน้าออกเป็นไทซะและปั๋นดั่งนางกัณหา
น้องเจ้า  สรมหมุ่นเหน้าปอตาผุหินชาติกาต่ำก้อย  คือไพร่น้อยแต่ปชา  อันบ่ใช่ท้าวพระญา  จักมาไถ่       
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หาได้   แต่อันมี  ปู่ชีพราหมปู่เฒ้าน้องเจ้าก็จักได้ออกเป็นไทซะและ เท่าจักมาม้างเสียชาติเชื้อเรา   อันเป็น   
ขัตติยราชชาชาติท้าวพระญาและ   

ยํธนํ  เข้าของอันและร้อยบ่มีแต่ไพร่น้อยและริพล  โยธา   เท่าเว้นไว้แต่ท้าวพระญา จิ่งหาได้คน
ทุกข์ไร้หาดดอมดาย และนา   เหตุนั้น   ผิว่านางสายใจ๋น้อยเจ้า   ใค่หื้อพ้นจากข้าเฒ้าชีพราหม   จุ่งหื้อหา
ช้างสารหลายพังพายงามปอร้อยข้าใหญ่น้อย  ก็สันเดียว   คำแดงงามเปี๋ยวเปล่งป้อยปอร้อยแต่งนำมา   
ข้าญิงชาใหญ่น้อยจุคนคนตกแต่งเข้าของถ้าไถ่เจ้ายามนั้นจิ่งพ้นจากข้าเฒ้าปู่ชีพราหมและ พรมหาสตฺตรสี   
ก็สั ่งเจ้าชาลีว่าดั่งนี้  วันนั้นและเอวํ  คันว่า   พระมหาสัตเจ้า  ตัดค่าลูกเต้าต๋นแล้ว  ก็เล้าโลมลูกแก้ว        
อยู่ในกำ   เจ้านำสองขาเมื่อสู่ในที่แก้วกู่ศาลาอารามแล้ว  เจ้าก็ถือเอาน้ำต้นคนธี  มาไว้ในที่ไกล้ต๋นคำ       
เจ้าก็กระทำผูกเอายัง ปัญญาสัพพัญญูหื้อหมั้นรัดขาครั้งกัน จึ่งเรียกเอาพราหมผู้เตียวหนมาใกล้เจ้าก็หื้อ
แก่นไข้เป็นทาน แก่ชูชกพราหมขนาดน้ำต้มกยาคกฏหมาย สมบัติทั้งหลายมีในโลกก็บริโภค จักปราถนาเอา
ยังสัพพญาเราผ่านแผ้วอันจักนั่งแท่นแก้ว เทสนาธัมม์คันว่าท้าวปรารถนาเอาแล้วก็หื้อกลูกแก้วเป็นทานแก่พ
ราหมนาจารผู้เฒ่าแก่ ก็มีวันนั้นและ ตมตฺถํปกาเสนโตสตฺถา อาห สพฺพญฺญูพระพุทธเจ้า จักสำแดง อตฺถ  
อันมาหื้อแจ้ง พระจุ่งแส้งเทสนาเป็น กถาว่าตโตกุมฺมาโร อทาย ชาลีกญฺหา ชินาจุโภ พฺราหฺม อทาจิตฺโตปุตฺต
เกตน มุตฺตมํ ตทาสิยํ ภึสสนกํ ตทาสิโลมหํ สนํยํ กุมาโรปทินมฺหิ เมทนิย สมกปฺปถ ดั่งนี้เป็นเคล้าและ ภิกฺขฺเว
ดูราภิกขุทั้งหลาย ในกาลนั้น ส่วนว่า พระเวสตรรสีต๋นจำเริญสวัสดีแก่ชาวสีพีนคร ทั้งหลายก็นาเอามาแล้ว 
ยังลูกแก้วทั้งสอง ด้วยใจ๋ใส่ยินดี เจ้าก็ไหลหลั่งถั่งตกเหนือมือพราหมแล้วก็หื้อลูกแก้วเป็นทานอัน รเสียงบัณ
ดาน เคลาคลึงเส้นขนตื่นปุนกลัว หนังหัวปองถกสั่น แผ่นดินลั่นไปมา ตทาสิยํ ในครายามนั้นส่วนพระต๋นงาม
แง่ จำเริญแก้วสีพี เจ้าก็ยออัญชุลีกลาบไหว้ จิ่งหื้อสองแก่นไธ้กุมารเป็นทานอันยิ่ง เจ้าจ๋อมมิ่งยินดียังชาลี
และกัณหาทั้งคู่เคยสุกขุมาน ถวาย เป็นทานบ่แผกท้าวก็แรกเอา ปัญญาพัญญูและนาทานเตเชน อันว่า 
แผ่นดินหนาสังขยาว่าได้ สองแสนสี่หมื่นโยชนะ คนนาก็ร้องก้องสนั่นหวั่นไหวไปมา เป็นดั่งช้างสารตั๋วลง
น้ำมันทันแก่หญ้ากล้าแก่ขอป่อหมอเอาบ่ได้และ ร้องแสนสเครียนเล่นไปมา นั้นและ               

สาคโร อันว่าน้ำสมุทธสาคร ก็ขรำเขรือกเยือกตี๋ฟอง นองตี๋ฝั่งไหลหลูถูถั่งไปมาก็มากรักและสิเน
โลอันว่า เขาสิโนลุราชปัพพตาอันเป็นพระญาแก่ดอยทั้งหลายนั้นก็เบนหน้าเฉพราะเซิ่งวงกฏแล้วก็ก้อมไปมา 
เป็นดังยอดหวายอันท่านลนไฟ้ไกวกวัดแกวงไปมานั้นและ สกฺโก อันว่า พระญาอินทสุรินทเจ้าฟ้า ก็อว่าย
หน้าร่อเมืองคนยินดีตบต้นแขนปูชาหื้อเสียงสาธุการมากนักมหาพราหมก็มีใจ๋ ชมชื่นยินดียอมือยื่ นสาธุการ
มากนักและสพฺเพเทวา อันว่าเทวดา ทั้งหลายมวลหมู่ถ้วนหน้าอยู่สาธุการมากนักและอันว่าเสียงโกลาหล
เกิดก้องเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องและดินร้องและดอยคางก็ซราบขึ้นไปต่อเท้าโสฬสมหาพรหมสวรรคเตวโลก
พ้นก็มีและ ขนีติกํอันว่า ห่าฝนเมฆธาราก็ไหลหลั่งถั่งตกลงมาคระศรีหากปุนกลัว อการํ อันว่า สายฟ้า บ่ใช่
กาลควรแมบรวาย เรืองเหลืองทั่วป่าเป็นดั่งฟ้าจักผ่าดินทรายหิมวนฺตํ สัตวทั้งหลายในเถื่อน ราชสีเปิน เสื่อ
เหลืองร้องนันเนืองคระครืนเป็นเสียงอันหนึ่งอันเดียวก็มีและเอวํรูปํควรปุนกลัวมีมาก อัศจรรย์หากปุนกลัว 
เช่นและเมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้าจิ่งจ๋ากับด้วยพราหมเฒ่าว่าภรพราหมมนลูกรักกูยังหนุ่มน้อยหน้อยกูรักเท่า
หัวใจ๋เท่าว่าปัญญาสัพพัญญูอันใดอันประเสริฐ กูรักรำเริศกว่าสองขา ดั่งจักสองขาสังขยาเรารักร้อยเท่าพันที



๑๗๖ 

รักเถิงหมื่นเหลือแสนเหตุนั้นกูจิ่งจุ้งแขนลูกกูมาถ้าแก่ชีพราหม เหตุใคร่ได้ปัญญาสัพพัญญูตัญญาณนี่และ 
พระมหาสัตเจ้าคันว่าหื้อทานแล้วยังลูกแก้วทั้งสองเจ้าบังเกิดยินดีว่าสุทินฺนํวทาเมทานํดั่งนี้โอยหนิ ทานอันกู
หากหื้อเป็นทานอันดีนักและ ว่าอ้ันแล้วเจ้าก็เล็งดูหน้าลูกแก้วทั้งสองวันนั้นและนาชูชกโกปิส่วนชูชกพราหม
ปู่เฒ่าบ่มีเชือกอันจักผูก สองเจ้าลูกพระญา มันหันก็ละถงพามันไว้เข้าสู่ป่าไม้แสวงหายังเครือเขาอันจักผูกยัง
สองเจ้า ลูกพระญา ก็หันมหารตาเครือใหญ่มันก็ก้มใต้กัดเอากัดเครือเขาด้วยเขี้ยวทืงคาบเกี้ยวเคือลี่เอามา
ผูกชาลีแขนขวากับมือนางกัณหาเบื้องรัคร้าย คาดกับกันพันพวงเป็นเกี๋ยวหนึ่งเหงื่อนึ่งก็เอาตี๋หลัง สองหน่อ
แก้วลากล่น และนำไปวันนั้นและนา ตมตฺถํปกาเสนโต สตฺถาอาหพระพุทธเจ้าจักสำแดงอถอันนั้นมาหื้อแจ้ง  
พระจิ่งแส้งเทสนาเป็นกถาว่าตโต โสพราหมโณ ลุทฬโธ รตํทนฺเตหิสินฺทิย รนตฺยหเถ กนฺธิตฺวารตานย 
อนุปชฏฐ ตโตรช มาทายทญฺฑญฺจ ทายพราหมโณ อโกตตยนโตเหิ สิวิราช เปกฺขโต ดั่งนี่เป็นประธานและ 

ภิกฺขเวดูราภิกขุทั้งหลาย ต๋นทรงสิลใส่บริยาส อันว่าพราหม์ผู้หยาบช้าสาหัส มันหนีเสียอาศรม
บถ ออกก้าวสู่ป่าไม้แสวงหายังเครือเขาอันจักผูกยังลูกพระญา มันก็กัดเอาเครือเขาด้วยเขี้ยวทืงคาบเคี้ยว
เอากันมาผูกสองจอมขวัญลูกท้าวหนีจากด้าวศาลา  เมื่อนั้นและนา ตโตเมื่อนั้นชูชกพราหมผู้เฒ่าถือไม้เท้า
เพือนถงพาตี๋หลังกัณหาชาลี นำกว่า ร้องด่าเจ้าจำไปปันมันมาตี๋หลังสองหน่อหล้าตี๋ต่อหน้าป่อพระญาหากำ
กรุณาบ่ได้เป็นดั่งข้าใช้ป่อหากปันมันมานั้นและ เตสํ พราหมตี๋หลังเจ็บบ่น้อยปอเป็นแถ้ว เลือดเหนือหลัง
ผิวหนังสอง เจ้าขาดเคือเขาบาดเป็นรอยมันเล่งตี๋บ่น้อย ปอว่าแผวเลือดย้อยไหลลงและนา ในเมื่อพราหมนำ
สองเจ้าก็เบ่นหลังรำงับกับกันไว้ บ่หื้อพราหมตี๋ได้แต่สันหลังและ อเถกสมึในเมื่อพราหมนำสองเจ้า ก้าวดัน
ป่าไม้คงไพรปู่จังไลกิ้งท่าว พ้ืนหัวหงหง่าว ลูกบ่พลัน เครือ เขาอันมันผูกก็หลุดมือจากกุมมารปู่ชีพราหมลูกบ่
ได้ เหมือน ขอนไร่ไหม้ไฟรามชนแชนและนา กุมาราณํ เมื่อนั้นสองกุมมารหนีจาก อว้ายหน้าพรากเสีย
พราหม แล่นมาตามหาป่อร้องไห้ต่อปุนผานเช่นและนา ตมตฺถํปกาเสนโต สตฺถาอาห พระพุทธเจ้าจักสำแดง
ยัง อัตถอันนั้นมาหื้อแจ้ง พระจิ่งแส้งเทสนาว่า ตโต กุมาโร ปณามุพราหมณสส ปมุญฺจิย อสุปุณหิเนเตหิปิตรํ
อุททิขตติดั่งนี้เป็นต้นและภิกขเวดูราภิกขขุทั้งหลายยามเมื่อพราหมติงหงายไปด้วยน้ำตาวันนั้นและเจ้าชาลี
ตนสั่งเป็นดั่งไม้ปาแปงอันลอหากเปิกปัดไปมาก็ไหวบาทาต๋นป่อร้องไห้ต่อเจี๋ยรจ๋าว่าอมฺมจนิขนฺตาข้าแด่ป่อ
พระญาเป็นเจ้าอันว่าอันว่าแม่ออกเจ้ามัทรี เมื่อจักไปคงรีแต่เช้า ก็ยังมาฝากลูกเต้า เจ้าป่อแล้ว จิ่งจักไปและ
นา บัดนี้ลับหลังสายใจ๋ออกเจ้าป่อป้อยเอาเผือลูกเต้า ปั๋นพราหมง่ายนี้ชา ป่อจุ่งค่อยไว้สองเผือข้ามารอด
แล้วยามนั้นป่อเยียะหื้อเผือลูกแก้วเป็นทานช่างเต๊อะอมมจตตาตข้าแด่ป่อพระญาเป็นเจ้ายศทั่วเท่าสีพีบัดนี้
นางมัทรีอันม่ไปยังแต่เช้าล่าแสวงหายังผลาลูกไม้แม่มาฝากไว้แก่พระญาเพื่อเครื่องใจ๋พระมาดาฝันร้ายเมื่อ
กลางคืนสายใจ๋ก็ยังสังเจ้าว่าหื้อดูลูกเต้าอย่าใจไกลเน้อว่าอันกี้ดายบัดนี้ลับหลังแม่ไปแล้วป่อป้อยหื้อเผือข้า
ลูกแก้วเป็นทาน บัดนี่นางยังอยู่ดงด่านป้าแม้ออกไธ้ไป่ทันมาเตื่อนา ป่อจุ่งกรุณาคอยไว้อย่าด่วนได้เป็นทาน
อย่าเยียะผานใจ๋เผือข้าปอหื้อได้หันหน้าแม่กำพร้าต๋นงามยามนั้นเยียะหื้อทานเผื่อข้ากำพร้าเป็นข้าแก่ชีพ
ราหมนั้นแม้นมันจักขายและ จักฆ่าลูกกำพร้าบ่กลัวต๋ายและนาป่อเหยข้ากำพร้าเป็นเจ้าพราหมผู้นี้มีรูปอัน
ผางร้ายปูนกลัวและ พลํกปฺปาเท่าตีนพราหมหดเป็นทุคเป็นดั่งตีนช้างอยู่ลุนรูยุ่นหนังมันหุดหู้ห้อยเป็นถ้อย 



๑๗๗ 

อยู่นุงนังมีทุนชิ้นยานลงทัดสะแอวเป็นทูคดั่งทานขัดท้ายเข้าริมปากเฒ้ายานยะยาบตาบขาบปกคางดัง  
พราหมขดคัดกองเขี้ยวชอนออกปูนกลั๋ว  

กุมโพหลังมันโก ดั่งช้างปูมป้างสวดทุนยุน อโดตาพ่ายห้อยมืนหิหี่พายใหญ่ปิสานโลหมํสุหนวด
มันแดงจักขิจักขิจักขิ เป็นดั่งหนวดกู้งจี่ไฟนั้นและนา วรินํต๋นมันเต็มด้วยไฝดำไฝแดงและ มีกลิ่นอันเหม็นส้ม 
เป็นดั่งเข้าต้มใส่หมากแป๋คำนั้นและ ตามันเหลือกมะมาบเหลือกสากลกากปูนกลั๋วเช่น และจกนฺโตดูกมันลั่น
คะคุดคะคาดเยียะดะดุดดะดาดกว่าเที่ยวพ้น อชินานิจสนทฺโธ หนังเสือหนาห่มห้อยยานยางย้อยเหมือนผีอา
มนุสฺดสผู้นี่บ่ใช่คนดีเคยคู่กันหันหน้าอยู่ปูนกลั๋วเช่นและ มนุสฺโส มันผู้นี่รอยว่า เป็นผีเสือเอาเภทเชื้อเป็น  
พราหมมํสํ โลหิตํอาหารมันย่อมชิ้นแก๋มเลือดชิ้นจับหนวดแดงเบิงคาเมียมันขับจากบ้านเฒ่าถ่อยค้านการ
งานมาแสวงขอเผื่อข้าเฒ้าถ่อยช้านำไปเผื่อนี่นาเป็นสายใจ๋ธิราชในเมื่อผีเสื้อผู้ยากเนื้อหากนำไปดั่งอั้น ป่อ
พระญาดั่งฤายังกว้างตาผ่อดูดายดั่งฤาได้ลูกน้องไห้ป่อก็บ่กรุณานี่ชาอสฺมานุนข้าแด่ป่ อพระญาเป็นเจ้าใน
เมื่อพราหมเฒ้าผูกเผือไปตี๋ใส่จำแล่นไม้เท้าแกวงหัวราไปเผือบ่ไปมันก็จำกว่าพราหมเฒ้าด่าตี๋ไปไม้เท้าใส่หลัง
แล่น เหมือน ดั่งชายน้อยแกว่นตี่งัว 

พราหมปาโลบาปร้าย ยินว่าได้ของง่ายป้อยบ่ที่แป้หัวใจ๋ป่อพระญาแข็งยังบ่รู้หมั้น ดั่งหีนหลวง
เชือกเหล็กปวงผูกไว้ ป่อก็บ่รักเผือหน่อไธ้หากไห้ก็หากดอมดายนี่ชา อิเธวจ ตุญเตข้าแด่ป่อพระญาเป็นเจ้า
อันว่านางกัณหางามยิ่งไวรสิ่งอารมยังกิ๋นนมบ่พราก เป็นดั่งลูกเนื้ยยายนมนางข้าขอไว้ในอารามนี่แด่กับด้วย
แม่มัทรีป่อเท่าหื้อข้าชาลีไปเป็นเพ่ือนเข้าคงเถื่อนตามพราหมขอไว้นางกัณหางามน้องข้าอย่าหื้อนางน้อยนา
สน้อยได้ปัดพรากหน้านมนางแด่เต๊อะ เอวํวุตเตในเมิอเจ้าชาลีร้องไห้ขอไว้น้องไธ้อยู่ศาลาส่วนมหาสัตเจ้าก็บ่
ปากจ๋ากับลูกเต้าสักกำหั้นและตโตกุมาโรเมื่อนั้นเจ้าชาลียินปรารมรักแม่ไห้อ้อนแอ้จารจ๋าอิทํทุกฺขํลภาหิปมุุ
นาอิทํดั่งเป็นต้นว่าดั้กรา นางกัณหาน้องรักญิงเดียวแก่ปี่เหยทุกขอันใดพราหมบุบตี๋ราวีไปไจ้ๆทุกขอันนั้นก็บ่
เป็นทุกขใหม่ถนัดใจ๋แก่ราเตื่อและ ดั่งฤาและปี่ว่าอั้นนั้นชาแท้และผู้ชายทั้งหลายเกิดในโลกนี่เทียนย่อมได้
ต้องทุกขโสกด้วยอันท่านบุบตี๋นี้และ ทุกขอันใดบ่ได้หันหน้าป่อแม่พระญาจ๋อมมิ่งทุกขอันนั้นและเป็นทุกขอัน
ล้ำยิ่งทุกขช้อนกว่าอันพราหมตี๋นี่และโสนุนส่วนอันว่า ป่อพระญาเจ้าฟ้าตรกม่อนหน้าเข็ญใจ๋ เล็งไปมาบ่หัน
หน้านางกำพร้ากัณหาป่อพระญาจักไห้ ด้วยอันรักนางหน่อไข้  กัณหาชะและ โสนุน  อันว่าแม่ออกนมนาง
กำพร้าคาพรากหน้าบุตตา นางพระญาก็จักไห้ด้วยอันรัก นางดอกไม้กัณหา แม่พระญาก็จักไห้แต่วันเถิงคำ
และ แม่ก็ไห้เถิ้งทีเถิงเที่ยงคืน แม่ก็จักไห้แต่เที่ยงคืนเถิงรุ่งต่อเท่ามุ่งเถิงขวาย หัวใจหายแห้งหอด น้ำห้วย
น้อยขาดเขินชายนั้นชะและ โสนุน ส่วนป่อพระยาเป็นเจ้า รักลูกเต้าอยู่เววล โศกเถิงต้นเดือนใหม่ ป่อก็จัก
นั่งอยู่ไห้แต่กลางวันเถิงค่ำ ป่อก็จักไห้แต่ค่ำเถิงเที่ยงคืน ป่อก็จักไห้แต่เที่ยงคืนเถิงรุ่งต่อเท่ามุ่งเถิงขวาย  
หัวใจ๋หายแห้งหอด คือดั่งน้ำห้วยน้อยขาดเขิยทรายนั้นและ   

อิเม เตชมฺพุ การุชา ดูรานางกัณหาน้องรักญิง เดียวแก่ปี่เหย ชาติไม้ทั้งหลายฝูงนั้นคือ ไม้ชมพู
เหลือแหล่ด้าวนี่แต่อาราม ย่างก๋ายงามพรำพร้อม  อ่อนอ้อมไปมา ราทั้งสองเคยเล่นแต่ห้องอาราม บัดนี้ลา
หนีไกล ละไว้ร่มไม้หากหมองดาย เสียแท้ละหนอ ในวันนี้ ราทั้งสองปี่น้อง จักได้ละไว้ยังหมู่ไม้หากหมองดาย 
ทั้งหมู่ทรายและงัวป่า แรดร้ายล่าทุกคิริ ทั้งเสือหมีและ ชะแค จ่อนหอกแจ้และลิงลม สกุณาเคยชมร่ำร้อง 
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เสียงหมี่ก้องนานา ชมดอกไม้บุบผาในที่ใกล้ พระปัณณศาลา ในวันนี่ ราทั้งสองปี่น้อง ก็จักได้ละไว้ตันป่าไม้
ตามพราหมชะและ นางกัณหาแว่นฟ้า วันนี่นา ราทั้งสองจักได้จรเดินเตียวตามป่า เนื้อร้ายล่าไปมา เตียว   
มัคคาเทสท้อง ในแห่งห้องดงดอน ราจักหนีไปนอนป่าไม้รี้นยุง ขึ้นไต่ขบต๋นและกาปี่ชาลี เยียะไปก็เยียะเขีย
รจาก กับด้วยน้องรักแห่งต๋นว่ากัณหาเหย แว่นฟ้า วันนี่ราทั้งสองปี่น้อง ก็จักไปเตียวหินผาและป่าแร่  ร้าย
ทุกเถื่อนถ้ำแง่คีรี พราหมจักไลจุ๋งแล่นข้าบ่แกว่นเตียวทาง ตามดงซางและป่าไม้ร วก ป่าไม้ไผ่แจ้เรียวแดง 
หญ้าคมบางก๋อกาย หญ้ามุ้งกระต่ายหนามหนา ทั้งหนามคาและจวากอ่อน ในวันนี่นา ราทั้งสองปี่น้อง ก็จัก
ได้พรากแม่ไปไกลชะและ กัญหาราชธิดา จิ่งจ๋ากับด้วยปี่ชาลีว่า ดูราปี่ชาลีเป็นเจ้าเหย  วันนี่แม่เท่ามัวเมาหา
หัวมันและลูกไม้ ที่ใกล้ที่ไกล ก็บ่ว่าจักมา ทุกขังแท้และนา แม่เป็นเจ้าละลูกเต้าอยู่หมองดาย ชะและหนอ 
กัญหาเหยแว่นฟ้าเยียะผัดแผ่หน้าคืนมา เจียรจ๋ากับด้วยปี่ชาลีว่า ดูรา ปี่ชาลีในวันนี่นา ราทั้งสองจักไว้ละไว้
ยังหมู่ไม้ยาดยายไป  ทั้งยางพรายและชะบาเทส ต้นกาเกส และ กัณณิกา ทั้งจำปา สบันงาแบ่งสร้อย สุรภี
ต้นใหญ่น้อยสลิดสัณฐาน ทั้งดอกซ้อน ดอกท้ายหานและคามป่า ดอกพุดและจำยาม ในดงคานทุกที่ ในวันนี่
นา ราจักได้ละดอกไม้ไว้หมองดายชะและ ปี่ชาลีเป็นเจ้าเหย  

กัณหาเหยแว่นฟ้า เยียะผัดแผ่หน้าคืนเจียรจ๋ากับด้วยปี่ชาลีเหยเป็นเจ้า โอยหน่อทุกขังและหนอ
ปี่ชาลีเหยเป็นเจ้า ในวันนี่นา ราทั้งสองปี่น้อง ก็เที่ยงว่า จักได้ละไว้ยังหมู่นกทั้งหลาย  คือว่า นกเขียนและ
นกยูง ทั้งนกทุงธุง และจาคปากและกาแก๋กาไข เทียนย่อมจรเดินเห่าร้องเสียงหมี่ก้อง อันขันเถียรถ้องนับ
เนียง ยามเมื่อตาวันเหลืองจักใกล้ค่ำ โอต๋นร่ำร้องเสียงวอน  ว่านอนจำอยู่  พร้อมกับคู่ผัวเมีย ร้องเสียงเชย
ทั้งป่า  กำล้าบินล่ำไปมา ในวันนี่นา ราทั้งสองปี่น้อง จักได้พรากแห่งห้อง พระปัณณศาลา ไปวันนี่ชะและ ปี่
ชาลีเป็นจ้าเหย นางกัณหา เยียะไปก็เยียะผัดแผ่หน้าเจียรจ๋า กับด้วยปี่ชาลีว่า พราหมเฒ้าผู้นี่ บุบตี๋รา ราวี
ไปไจ้ๆ  เต็มว่าราร้องไห้มันก็บ่กรุณาและ ปี่ชาลีเป็นเจ้าเหย อสฺสตฺถา อันว่าหมากขนุนเป็นเจือเหนือคร่าบ่า  
แปงป่าเป็นพวง นิโคธาหลวงชื่นช้อย หมากกวิดใหญ่น้อยแก๋มกัน ราจอมขวัญทั้งคู่เคยเล่นอยู่หนหนีใดไกล
ละไว้ หมู่ไม้หากหมองดายชะและ  อิ มติฏฺฐนฺติ รามา อันว่า อารมเปียงลูกไม้ อินแต่งไว้ยายไย น้ำเย็นใสท่า
กว้างไหลแต่ทาง   สุคตา ราทั้งสองเคยอาบ เย็นชราบสุดใจ๋ บัดนี่ราหนีไกลละไว้ดอกไม้ล่นหมองดาย ชะ
และหนอ ลูกไม้ได้เหลือแหล่ สุกเข้มแก่กินหวาน ในดงดานสพรู  ตั้งต้นอยู่จ๋อมดอย ราค้อยใจ๋ลาปี่น้องก๋ินแต่
ก้องหนใด บัดนี่ราหนีไกลละไว้ ลูกไม่หล่นเสียดายชะและหนอ อิเมโน หตฺถรกา อส อันว่ารูปช้างไชยชน 
แม้นรูปม้าองแอ่นหลายตั๋ว รูปงัวเถิกแม้ของเล่นแก่สองราเมื่อก่อนราย่อมเล่นชักเชือกเต้นชมกัน ราจ๋อม
ขวัญละไว้ รูปช้างม้าไม้หากหมองดาย ชะและหนอ เอวํ ปริเทว 

ในเมื่อเจ้าชาลีร้องไห้ในที่ใกล้ป่อพระญา  เจ้าจ๋ากับด้วยนางกัณหาหน่อไส้ ดั่งอั้นเวียงวันชูชกพ
ราหมผูกได้แล้ว ก็เข้ามาผูกยังสองกุมารตี่กล่าวร้องด่าเจ้าจำไปมากและนา  ตมตฺถํ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห 
พระพุทธเจ้าจักสำแดง ยังอัตถนั้นมาหื้อแจ้งพระจิ่งแส้งเทสนา เป็นกถาว่า นิยมนา กุมารา  เตปิตฺตรํ เอตท
พรวํ  อมมํ  อโรคยํชาลี ตญจ สุขิตา ภวอิเมโน หตฺถิกา อสฺส กริกทฺธา จ อิ เมตานิอมฺมา  ยทฺทชาลี โสตนฺ 
เคหิสิวิเน  ปสฺสนฺติ ดั่งนี่เป็นเคล้า พระเจ้าว่า ภิกฺขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย ทรงศีลใสบริสุท อันว่า สองเจ้าน้อง
ราชกุมาร ในเมื่อ พราหมตี๋หลังนำก้าว เยียะด่าก็เยียะต๋ามตี๋ชาลีไห้เหลียวต่อไห้สั่งป่อพระญา ปิตตาเทวข้า
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แต่ ป่อพระยาเป็นเจ้าหาเปียธิเผือข้าสั่งอำลาป่อพระยาเป็นเจ้าไปก่อนและ ขอป่อพระญาเป็นเจ้าอินดู
ลูกเต้า บอกแก่แม่เผื่อข้าว่า ข้าท้ังสองหาเปียธิบ่ได้  เยียะร้องไห้ก็เยียะแล่นตามพราหม  ว่าอ้ันเตอะ ส่วนป่อ
พระย้าเป็นเจ้า  หาเปียธิบ่ได้จุ่งอยู่สวัสดีเต๊อะ  ป่อเหย ข้าแต่ป่อจ๋อใจ๋ออกเจ้า อันว่าเครื่องเล่น เผื่อลูกเต้าก็
บ่เอาไป คือว่า รูปช้างไชยช้อนชื่น รูปม้าตื่นยอหัวรูปงัวดีเถือกแม้ของเล่นแก่ข้าดาย  เมื่อใดแม่สายมารอด 
ป่อเยียะเอารูปช้างม้าทอดปันนาง คันว่าแม่ได้หัน เครื่องเล่นยังเหลือแหล่ แม่ก็ทายถูกแต่หัวใจ๋และแมม่ัทรี
เผือข้าปี่น้อง เท่าได้หันเครื่องเล่นก็จักเอาบันเทาเสียยังโศกทุกข  หื้อเบาบางเสมอนางได้หันหน้า ลูกกำพร้า
แม่ท้ังสองชะและ ในเมื่อกุมารน้อยหน่อ ทั้งสองปี่น้องร้องร่ำไห้เรรน  สั่งยังพระทสพลต๋นป่อบ่ว้ายหน้าหน่อ
เจียรจ๋า ดั่งอ้ันเบื้องบ้าน พระมหาสัตเจ้า รักลูกเต้าบุตตา แสนโสกาถูกต้องใจ๋ร้องดั่งเปลียวไฟ เหตุว่ารักสอง
จ๋อมใจ๋ปี่น้องไห้แต่ท้องทั้งมวลและ โสเก ส่วนว่าพระมหาสัตเจ้า รักลูกเต้าสองพระองค์ เจ้าก็มีต๋นอันสั่น
รสาย คือดั่งช้างสารตั๋วองอาจ เกสราชหากถือ เอากินผิบ่มีเป็นดั่งพระจันในวั นสิบห้าค่ำราหูงำถือเอา       
เจ้าก็บ่อาจจักเขาต๋นอยู ่ได้  เจ้าก็ร้องไห้มากนักหนา  มีตาทั ้งสองเต็มไปด้วยน้ำตา  ก็เข้าไปศาลา            
ท่านไธ้ ร้องไห้ยังวงตาย  วันนั้นและ  

ตมตฺถํ  ปกาเสนฺโต  สตฺถา  พระพุทธเจ้าจักสำแดงยังอัตถอันนั้นหื้อแจ้ง พระจิ่งแส้งเทสนาว่ า 
ตโต เวสฺสนฺตโร ราชาธานํ ทตฺวา นกฺขตฺติ โยปญฺญส ลํ ปวิสิตฺวา กรุณณํ ปริเทวยิ ดั่งนี้เป็นเคล้า พระพุทธเจ้า
ว่า  ภิกฺขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย  ในกาลเมื่อนั้น พระญาเวสสันตรราชเป็นเชื้อชาติราชา มีสัทธาบ่แล้ว  หื้อ
ลูกแก้วเป็นทานและนา  ยังลูกแก้วทั้งสองท้าวก็เข้าไปสู่ศาลาร้องไห้ควรกระสัน กรุณามากนัก วันนั้นและนา 
ตโตปรํ เป็นต้นแต่นั้นหน้าอันว่าคถาไห้ภิลาบน้ำตา  ก็จักมีแก่มหาสัตเจ้า  เหตุเปิ่นรักลูกเต้าทั้งสองและนา  
มหาสัตเจ้าร้องไห้ว่า  โอยหนออินดูสองกุมารเจ้าเป็นป่ออันกูหากได้หื้อแล้ว ก่อปารมีธัมม์ บัดนี้พราหมผู้นี้
ป้อยมากระทำกำจัด ต่อหน้าป่อเป็นดั่ง  เป็นดั่งข้าเขาใช้เกิดกลางเรือนมันนั้นชา บัดนี่ตาวันใส่งามรามหอ้ย
คลาคลาดค่อยลงแลง ชิลํ  สอง  เปิงแปงอยากเข้า ไผป้อยจักมาปั๋นลูก เต้ากูก๋ินนั้นชากนวชฺชสา ตาค  สิตา  
โอยหนอด้วยมีแท้และหนอ  กาลป๋างนี่ ก็เป็นกาลอันค่ำ  ตาวันตกต่ำค่ำรับดอยไปแล้ว  ลูกแก้วทั้งสองเปิง
ว่าจักยากเข้ายากน้ำใจ๋จะร้องไห้เข้าไปใกล้เชิ่งบุคคลผู้ใด  ยามเมื่อจักก๋ินเข้าแลง ว่าข้าแต่ป่อเป็นเจ้า เผือมา
ปิดปลาใส่มือซ้ายและเรียกว่า  ลูก  เอื้อย  อ้ายป่อมาก๋ินว่าอันนั้นชา  ลูกท้ังสองเคยไปด้วย  

ยัวญาณ  สีวิก๋าย  บ่พราก  อันหนึ่ง  เคยขี่รถม้า  ลากชอนไปและ  บัดนี่ลูกกูทั้งสองจักได้พลัด
พราก  จากยัวญาณและจักเตียวต่อแผ่นแล่นตามพราหม ดั่งฤา  จักได้แก่ป่าไม้หนามหนา  นั่นชาอินดูสอง
กุมารเจ้าป่อ  กูได้หื้อแล้วก่อเป็นบารมีธัมม์ บัดนี่เฒ่าชีพราหมตี๋จำกว่าตี่แล้วด่าจำไป บัดนี่ต าวันใส่ตกต่ำ  
ค่ำแล้วคลาคลาดแคลดลงแลง ขีลังสองเปิงแปงหยากเข้า  ลูกเต้าหยากอาหาร สองสงสารหยากน้ำ     
พราหมเฒ่าซ้ำเล่งตี๋ไป  สองสายใจ๋หน่อไธ้  จักไปร้องไห้เชิ่งบุคคลผู้ใด ว่าแม่สายใจ๋เหยออกเจ้า  จุ่งมาปั๋น
เข้าหื้อแก่เผือกิ๋นพ่อง  ราว่าอ้ัน  ยามนั้นญิงผู้ใดและ  จักมีใจ๋เป็นดั่งแม่มัทรี  สองขาเจ้าและ  จักมาปิดปลา
ใส่มือซ้ายปั๋นแก่ลูกเอ้ือยอ้ายป่อได้กิ๋นนั่นชา หนอกา  อินดั่งสองกุมาร  เจ้าป่อ  อว่ายหน้าร่อหนทาง  เตียว
กลางดงดอยเทือก  บ่มีเกิบรองตีน ขาปองเป็นเลือด  เจ็บร้อนเดือดผานใจ๋  พราหมจังไลจุ่งแล่น ชาบ่แกว่น
เคยเตียว  ทางในดงกวางขวาง  เถื่อนถ้ำ  ชูกลำห้วยหินผาคม คนใดป้อยจักมาจุ่งแขน  สองขาเจ้านำลูกเต้า
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ค่อยเตียวทางนี่ชาหนอ  ที่  เนียบลูกกูทั้งสองที่สุกก็สุกเป็นหนองน้ำที่ซ้ำก็ซ้ำหมหนอง ที่พองก็พองเป็นเลือด  
บ่รู้แห้งเหียดสักยาม  จักไปตามพราหมกั่งฤาจักได้จักร้องไห้ เชิ่งบุคคลผู้ใดว่าเผือข้าเจ็บตีนนักไปบ่ได้และว่า
บุคคลผู้ใดป้อยจักมาอู้มเอาเจ้าชาลี  ด้วยข้างกลำขวา  และจักมาอู้มเอานางกัณหาด้วยข้างกลำซ้ายและจัก
เรียกว่าลูกเอ้ือยอ้าย ป่อเหยมามาเต๊อะว่าอันนั่นชา  กถํ นุโสน เชยยํ  อันว่าพราหมผู้นี่นา  หยาบช้าแก่นว่า
หน้าบ่รู้ละอาย  ลูกญิงชายบ่ชื่อกูหากหื้อปันดาย มันมาตีสองสายใจ๋  กำพร้าตี๋ตอกหน้ากูไป  พราหมจังไลผู้
เฒ่า  กูหื้อลูกเต้าด้วยง่าย  มันป้อยมาตี๋ บ่มีใจ๋กรุณา  สองกำพร้ำ  ตี๋ดั่งข้าปั๋นมันนั่นชา   

โยปิเม  ทาสีทาสาญฺจสฺส  ในเมื่อกูอยู่ในเมือง  เสวยราชเป็นเจ้าอาวาสสีพี  ยังมีทาสีข้าใช้  ในที่
ใกล้บาทา  ญิงผู้ใดเป็นข้าใช้  ต่อหน้าถัดกู ยังมีชายผู้หนึ่งมาตาม  ไถ่เล้าใช้ข้าเก่าถัดกู  สองขานี่ชูกันเป็นข้า
ใช้  ต่อหน้าเป็น  แม้นมาปิง  ขงขวาย  หาได้ชื่อข้าสีบไว้ปอถ้วนสาม  ผู้หนึ่งป้อมาตามไถ่เล่าใช่ข้าเก่าต๋นกู  
ข้าผู ้หญิ ่งถ้วนสี่   เป็นข้าที ่กระทำการ  คนผู ้ใด ป้อยจักมีใจ๋กล้าและจักมาตี ๋มาค่าทีค่าครัดใจ๋ก็บ่มี               
เขายัง   กลั๋วฤทธีท้าวททุกด่านด้าว  ย่อมกลั๋วกูต๋นป่อมาตี๋ลูกน้อยหนอคอยใจ๋  ตี๋นำไปต่อหน้า  อินกูลูกแก้ว
กำพร้าปอเข็นใจ๋ชะและ บัดนี่กูรักเกิดแต่อกกูมาหาโทษบ่ได้  พราหมผู้ไร้หาความละอายบ่ได้  ป้อยมาตี๋ลูกกู
ต่อหน้า  ปานดังจักฆ่าหื ้อต๋าย  นี ่ชา  ในเมื ่อกูยังข้องอยู ่  โพธิญาณ  จักยกมือยอมือ  บุบตี ๋มันบ่ได้          
เป็นดั่งปลาอันข้องอยู่ในไซและออกบ่ได้  ลูกยังร้องไห้ในที่ใกล้วิงวอน  ขอจักใจ๋พราหมผู้ไร้ป้อยมาตี๋มาด่า  
ลูกน้อยกูว่า  เวย  ต่อหน้ากูผู้เป็นป่อ  อันยังผ่อเล็งดูบ่เข็งขามนิชา  เมื่อนั้นความตริวิตก  ก็จักเกิดมีแก่  
มหาสัตเจ้า  ด้วยอันรักลูกเต้า  ท่านหันผาน  พระภูบาล จิ่งคนิงใจ๋เล่าว่า  พราหมผู้นี่มากรำทำร้ายแก่ลูก     
กูเหลือเช่นหนอ  กูนี่บ่อาจจักทะนงทรงต๋นอยู่ได้   ร้อนวู่ไหม้หัวใจ๋กูเช่นและ  มากูจักไปด้วยตวยไปตาย  
พราหมผู้นี่แล้ว  จักฆ่าหื้อต๋ายหงายไว้แล้วเอาลูกกูคืนมาเต๊อะ  คาถัด  อันว่าคำวิตกสองประการก็เกิดมีมา
แก่พระภูบาลเจ้า  เหตุว่า  รักลูกเต้าทั้งสองและหนา  อทุจาปํ  คเหตฺวา  มากูจักถือเอาก๋งธนู  กลำซ้าย  
คลับคลาย  ว่ายิงพราหม กูจักถอดสรีกัณจัยเถียนเกล้า  ไปไล่ฆ่าชีพราหม  มันมาขอลูกหญิงชายงามบ่ชื่อ    
กูหากหื้อด้วยง่ายปั๋นดาย  มันมาตี๋ลูกกูปอหล๋อต๋าย  ปานดั่งจักฆ่า  อินดูลูกแก้วกำพร้าปอเข็ญใจเช่นและ  
คถานี่สำแดงมิจฉาวิตก  แห่งโพธิสัตเจ้าป้อยคนิง เล่าว่ากริยา  อันพราหมเบียดเบียน  บุบตี๋  ลูกกูนี่  จักเป็น
โทษเสียประโหดบ่ได้ เป็นพระสัพพัญญู  ดั่งอั้นก็บ่หน้าชื่อว่าหื้อทานแล้ว  ป้อยคลาดแค้วกิ๋นแหนงใจ๋นี่เป็น
เหตุ  บ่หื้อได้เถิงสัพพัญญู  เป็นครูแก้วแก่โลกโลกาและนา   

อถนเมตฺตํ  โพธิสัตเจ้าซ้ำคนิงเล่าว่า  โพธิสัตเข้าแต่ก่อนสร้างสมพราน  ว่าทุกอันใดอันพราหม
มาตี ๋และมาด่า  นำสองเจ้ากว่าหนีไกล  ก็หากผานใจ๋แท้และ  เท่าว่ากูมาคนิงดูนี ่  หลายช่อง อันว่า        
โพธิสัตเจ้าแต่ก่อนสร้างปารมีธัมม์  คันว่าได้ทำทานแล้ว  บ่ห่อนคลาดแคลวกิ๋นแหนงใจ๋  เทียนย่อมแป๋งใจ๋         
ชมชื่นหุมหื่นด้วยทานต๋นเที่ยงและ โสกิร ตสฺมึ  ในขระบัดเดี๋ยวนี่  ส่วนโพธิสัตเจ้า ดั่งได้ยินมาว่า  รวดระลึก
นึกคิดเถิงคองอันดี  อันเป็นปาเวณีธัมม์แห่งโพธิสัตเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนใจ๋ท้าวอ่อนหานวิรดังนี้และนา      
ตโต สพฺเพ เมื่อนั้นโพธิสัตเจ้ามี  ปัญญารอดรู้ใจ๋จอดคองดี  ว่าโพธิสัตเจ้าต๋นดี  เหลือขนาด  อันปรารถนา
เอาปัญญาสัพพัญญู นั้นเทียนย่อมได้สระขวาง  วางยังมหาปีจาค  ห้าประการคือ  ธนบริจาคข้าวของ  พราก
หลายประการ  หื้อเททานด้วยง่าย  ชีวิตจ่ายสระไป ลูกทียมใจรักทั้งเมียมิ่งสระทาน  ดั่งว่าบ่หื้อทานบริจาค
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ห้าประการ  นี่แล้ว  ป้อยจักได้ตรัส  ยอดแก้วสัพพัญญูมีนา  หากเป็นประเวณีธัมม์แต่ก่อน  บ่ห่อนละทอด
วางเสีย  คันกูบ่ได้หื้อทาน  เมียและลูกนั่น  บ่ร้างว่าจักได้ตรัส  ยอดสร้อยสัพพัญญูและย่อมได้หื้อแลว้ชุต๋น  
จิ่งได้เป็นพระเจ้าดาย  หน่อพุทธังกุณ  ต๋นหนึ่งและ  คั่นว่าท่านบ่ได้หื้อลูกเมียรักเป็นทาน  ดั่งอั่นท่านป้อย
จักได้เป็นพระพุทธเจ้าต๋นหนึ่งดั่งอ้ันบ่มีชะและนา  เจ้าก็มาตั้งคำสิเนหา   

อันรักลูกคึดคอง ถูกธัมมดาเจ้าจุ่งสอนต๋นเล่าหนักหนาว่า ดูราพระยาเวสสันตร  กุมารเหย  ท่าน
หื้อทานลูกแก้ว  เป็นประเวณีแก้วแห่งโพธิญาณ บัดนี่ท่านว่าจักไปฆ่าหื้อพราหมก้มกน้าท่าวเป็นผีอันนี่บ่ใช่
คองดีอันเป็นบาปใหญ่คั่งฤาท่านป้อยไฝ่กิ๋นแหนงนั้นชาว่าอ้ันแล้วเจ้าก็ร่ำไรค่า  ต๋นเล่า สอนต๋นเก่าหนักหนา 
ว่าดูรา พระญาเวสสันตรเหย ท่านมีคาว่าบ่รู้ ยังสภาวอันเป็นข้าแห่งท่านนั้น ก็เป็นทุกขตรัสในโลกนี่และ 
ท่านหากรู้แล้วก็ยังหื้อลูกแก้ว เป็นทานแก่พราหมนั้นชาบ่ใช่ลูกท่านแล้วและ พราหมหากตี๋ข้าแห่งมันคาย 
ดั่งฤา ป้อยบังเกิดสัญญาในใจ๋ว่า ป้อยจักไปเติมตามแล้ว จักฆ่าหื้อต๋ายหงายไว้แล้วจักเอาลูกแก้วกูคืนมานั้น
ชา ชื่อว่าหื้อทานแล้ว ป้อยคลานแก้วกิ๋นเหนงใจ๋นี่นชา บ่ครวแก่ท่าน และจำเนียนแต่กาลนี้ไปเมื่อหน้า แม้น
ว่าพราหมผู้นี่จักฆ่า และจักขายยังลูกกำพ้าผู้ตาย ก็จุ่งกระทำตามใจ๋มักมันเต๊อะ ว่าอั้นแล้วเจ้าก็อว่ายหน้า
ออกจากศาลาสมาทานอธิฐานใจ๋ หื้อหมั้นอดกั้นอยู่ในใจ๋เจ้าก็มานั่งอยู่เหนือหินแก้วอันมีที่ใกล้ปตูศาลา    
ซะกว้ายอยู่สันนี่มีรูปงามสะอาด เป็นดั่งอินทาธราชนั่งอยู่ปารสาทแก้ววิมานคำ กระทำตามใจ๋หื้อหมั้นแล้ว 
บ่อาลัยกับลูกด้วยลูก แก้วทั้งสองวันนั้น และส่วนชูชกพราหมผู้เฒ่าก็ยังตี๋ลูกเต้าลากแขนไปวันนั้นและ     
เมื่อนั้นเจ้าชาลีสรียุวราชราชกุมาร จักเจียนจากับด้วยน้องรักแห่งต๋น จิ่งกล่าวคาถาว่า สจํกิเลวมาหํสุ ดูรา
นางกัณหาน้องรักญิงเดียวแก่ปี่เหย คนทั้งหลายเกิดมาในสงสารก็ยังกล่าวตำนานว่าไว้ จะสืบสายมาว่าแม้
เนื้อแม้ต๋นแห่งกุมารกุมารีสรีหนุ่มน้อย ฝูงใดบ่อยู่ใกล้คือว่าพลัดพรากต๋ายไป เท่ายังแต่ป่ออยู่ไกลกุมารกุมารี
ทั้งหลายฝูงนั้น แม้นมีชีวิตก็ได้ชื่อว่าเสมอต๋ายแล้ว เหตุว่าได้พลัดพรากแม่แก้ว ผู้ใจ๋มุทูอินดูกรุณาลูกเต้า     
ป่อเป็นเจ้า ก็บ่อินดูลูกเต้าอันนี่ก็ถูกโบราณโลกกล่าวไว้ก็มาได้แก่สองรานี่ และนางเหย เอหิกญเหมริสสาดูรา
นางกัณหา น้องรักญิงเดียวแก่ปี่เหย เจ้าจุ่งมาเร็วรีบอย่าหื้อพราหมเฒ่าตี้ราเช่นเต๊อะ ราทั้งสองปี่น้องอย่า
ประโยชนะ ด้วยชีวิตอันเป็นคนด้วยทานทั้งหลาย เต๊อะราจักได้กั้นใจ๋ต๋าย ลางแล้วร่วมที่นอนเดียวกันต๊อะ                                                       

จ้าพราหมเฒ่าผู้นี่นา หยาบช้าชาติดั่งข้าป่อหากปั๋น มันพราหมอธัมม์โลบล้นใจ๋บาปพ้น บ่กรุณา
ตี๋หลังราจำเล่นเป็นดั่งชายน้อยแกว่นตี๋งัวนั้น และอิมฺเตชมพุการุกฺขชาติไม้ทั้งหลายคือไม้ชมพูงามพรายเพริด
บาแปง เกิดนานายางพรายหนากิ้งก่อมอ้วนอ่อนน้อมไปมาอารามราทั้งสองละไว้หากหมองดายชะและ หน๋อ
น้องหน๋อน้องอิเมติฏฐนติอรามาอันว่าอารามเปียงระรื่นปูนสนุกชื่นใจ๋รา แม่น้ำราเคยอาบลอยเล่นคราบไป
มา วันนี่ราหนีไกลละซ้ำท่าน้ำเปล่าสงัดไปดองไม้บาน แต่เช้าหอมทั่งท้าวคงไพรเป็นยายใยกั๋นอยู่ เหนือแก้ว
คู่ จ๋อมดอย ราค้อยใจ๋ทั้งคู่เทยทรงอยู่ตามใจ๋ ราหนีไกลละไว้ดองหล่นเสียดายชะแล้วนา ลูกไม้ได้เหลือแหล่ 
สุกเข้มแก่กิ๋นหวานในดงดานสะพรูตั้งต้นอยู่จ๋อมเขา ราเอากิ๋นและเล่นก่ำยื่นเต้นชมกั๋นวันนี่ ราจ๋อมขวัญละ
ไว้ลูกไม้หล่นเสียดายชะและ  น้ำสระโบรขรณีมีน้ำอันเย็นบ่ขุ่นราเคยอาบเล่นชุมเย็นใจ๋ราหนีไกลพรากแล้ว 
ท่าน้ำแก้วเปล่าหมองดายชะและหน๋อ อิเมโนรูปาอันว่ารูปช้างชัยตั๋วองอาจรูปม้าแก้วแกว่นสงครามรูปงัว
งามตั ๋วไวแว่นราชักแล่นชนกั ๋นรา เคยผันผูกเล ่นชักเชือกเต้นไปมา ว ันนี ่ราจักได้ละไว ้จ ักร ้องไห้
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แล่นต๋ามพราหม วันนี่ชะและส่วนชูชกพรพราหมก็เอาสองกุมารน้อยนาส ไปเถิงหนิ่งบาราบบ่เปียงมันจลาด
พีพาคท่าวไปเล่า เฒ่าเล่าเก่าก็มาท่าวสองทีเล่าและอันว่าเคือเขาไร่อันคลาดก็หลุดจากมือพราหม แล้ว      
เต ปหตุตตัง ตกุตตัง วิยามนั้นสองกุมาร มีใจ๋สั่นยะยันแท้ทั้งต๋น   เชวัคผัดปั่นไปมา เป็นดังแม่ไก่อันไข่บ่สู้จำ
รังเจ้าชัคค้อนใส่หลังเชชัคผัดไปมา เมื่อหากพระญาต๋นป่อร้องไห้ต่อปุนผานเช่นและ 

 ตมัตถัง ปกาเสนฺโตสตฺถา อาห พระพุทธเจ้าจักสแดงยังอัตถอันนั้นมา หื้อแจ้งพระจิ่งแส้งเทสนา 
ว่านิยมนากุมารา เตพราหมณสส ปมุญจิยเตน เตนปฏฐวีสุชาลี กรหาชินาจุพโภ ดั่งนี่ ภิกขุเวดูราภิกขุ
ทั้งหลาย  ต๋นทรงสิลใส บียาทในเมื่อพราหมเฒ่าพลาดหนทางท่าวนอนหงายกลิ่งไขว่เหนือคงขอนไร่ไร่ไหม้
ไฟราม  เมื่อนั้นสองต๋นงามปี่น้องหลุดจากบ่วงค้องเคือเขาชาลีเล่าป้าย แล้วกัณหาแก้วแล่นจอนผัดเมื่อหา
ท้าวต๋นป่อร้งไห้ ปุ๋นเชนและ ชูชกพราหมผู้เฒ่าแบกไม้เท้า และถงพา โกงหลังชอมเลยไลมาสู่ที่ใกล้สองสรี 
มายับยีผูกได้เป็นดั่งไฟไหม้เมื่อกับหลวงปันปวงแขนลูกท้าวร้องเอิ้นกล่าวปุ๋นกลัว ว่าเชือนีนาหนีง่ายลักป่าย
ละส์อ เฒ่าจ่มฟ้องด่าเจ้าสองปี่น้องเสียงอื ทื หยุบผันมืออึดร้องนัน ทั่วท้องห้องอาราม   พราหมตามตี๋ชัก
พรากติ๋วแขนลากลงไปวันนั้นและนา 

กปฺปาสทฺโท ที่นี้บ่ใช่กาลคายเหตุเจ้าอตฺถกตฺถา ว่ากปฺปาสทฺโท กาลวาจโกจิตรมาวสธนฺตา โหติย
ดั่งนี้เป็นต้น และตมตฺถังปกาเสนโต สตฺถาอาหพระพุทธเจ้าจักสะแดงยังอัตถอันนั้นมาหื้อแจ้งพระจิ่งแส้งเทส
นาว่า ตโตโสรชชมาทายทญ ฑญจทายพรหมโณ อตยนฺโต เตเน หิสิวิราชสฺสเปกขตโตดั่งนี้ภิกขวดูราภิกขุ
สังฆ ทรงสิลเก้าพันโกฏผู้โลภล้น สาหดมันขดก้ิงลูกได้ยับไม้เท้าหมวดเครือเขาไร่  เลยเอาสองเจ้าถับทั่วท่าว
อารามมันก็คำลาบเอาแล้วปาสองหนอแก้ว นำหนีมากวรตี๋กวนค่าตี๋ต่อหน้าป่ได้เยียะร้องไห้ก็เยียะหนีไปวัน
นั้นตมตถปกาเสนโต สตถา อาหสตถา พระเป็นเจ้าต๋นปราบเหง้าสัมโพธิญาณพระจักไขอัตถนิทานป๋างเมื่อ
สองกุมารอ่อนน้อยไห้ชะข้อยปุ่นกรุณา    เหลียวหลังคืนมาผ่อร้องไห้ ร่อพระปิตตา ก็เทสนา เป็นคถาว่า ตัง
ตังกญหาชินาโวจ อยังมังตาตพราหมโณ ลฏฐียา ปฏิโกเตตีฆเรชาตังวทาสิยังดั่งนี้  ภิกขเวดูราภิกขุตัง
หลายต๋นสักสวดอันว่านางน้อยนาสกัณหา เหลียวหลังจากต๋นป่อตั้งหน้าต่อต๋นคำว่า พระทรงธัมม์เหยยอด
ฟ้าพราหมตี๋เผือข้าก้าวหนีไปและ และป่อเหยเครือเขาแข็งมันเอามาฟัดตี๋หลังเผือข้าน้อย ขาดเป็นรอยเป็น
ดั่งญิงชายพอมันได้ไถ่เกิดเก่าใช้กลางเรือนนั้น และป่อเหยจน ยังพราหมโณตาต ข้าแต่ป่อพระญาเป็นเจ้าอัน
ว่าพราหมทั้งหลายแต่ก่อน เทียนย่อมมีใจ๋อ่อนกรุณาพราหมผู้นี่รอยว่าเป็นผีเสื้อ  เอาเภทเชื้อ เป็นพราหม
ยามได้นำผ์อก้าวคันลับตาป่อ แคนว่าจักกิ๋นชะและเผือนี่นาเป็นใจ  ธิราชในเมื่อผีวิสารทร้ายนำไปดั่งอ้ัน     
ป่อพระยาเป็นเจ้าดั่งฦาป้อยยังไกวต๋า ต่อผ่อได้ลูกย้อยไห้ป่อบ่กรุณานี่ในเมื่อนางกัณหาร้องไห้แก้ป่าไม้หิพาน 
เอ้ินสั่งป่อพระญาเตียวมัคคาป่าไม้ร้องไห้สันสายต๋าย 

ยามนั้นพระมหาสัตเจ้ามักใคร่ผานต๋าผ่อตั้งหน้า ต่อเล้งแลดั่งอั้นกลวสิเนหาอันรักลูกซ้ำถูกต้อง
หัวใจ๋ เข้าออกแต่ปายนอกลมดังกัณหาชังลาย แลกป๋านดังอกจังแตกตัดในโอยหายใจ๋ด้วยลวงปากร้องไห้
มาก สั้นทั้งต๋นทาน และอสุณีอันว่าน้ำตา แห่งพระมหาสัตเจ้าอันรักลูกเต้าสองคนแสนกังวลวูไหม้ ร้องร้ำไห้
ปันวนต๋ายน้ำตา เป็นเลือดทุกขบังเกิดหลายสันซ้ำเล็งหันเลือดย้อยถั่งแถวไหลเจ้าจิ่งคนิงใจ๋ กูว่าอันนี่บังเกิด
หื้อน้ำเลือดต๋าไหล ก็บ่ใช่เหตุอันใดมาถูกต้องก็เหตุกูรักเจ้าปี่น้องนี่หากได้เป็นดาย กูบ่รบกวนรักสองสายใจ๋



๑๘๓ 

กำพร้ากูหากหื้อทานแล้ว เพื่อจักแรกเอาแก้วยอดฟ้าสัพพัญญู ควรกูแป้งใจ๋หื้อหมั้นอยู่ในแถว แก้วกู่ศาลา
เต๊อะ พระมหาต๋นผ่านแผ้วก็ตัดกำรักลูกแก้วหื้อขาดแล้ว  บ่อาลัยท้าวก้แป้งสตอิสมฤดีเล่าดีเล่าเจ้าก็นั่งอยู่
ชะมัดชัคดั่งเก่าสันดีก็มีในวันนั้นและ คิริทวาเรอสมปตเตในเมื่อพราหมนำเอาสองเจ้าก้าว เถิงปตูป่าไม้
อารามกัณหางามถ้วนถี่ไห้จ๋า ปี่ชาลีว่าอิโนปาทาทุกขาดูราปีชาลีเหย เป็นเจ้าอันว่าที่เยียบราทั้งคู่ร้อน
วะวูป๋านไฟหนทางไกล ไปยากน้องรำบากหิวแรงเตียวดินแข็งแก๋มแร่ พรากหน้าแม่จ๋อมเมืองต๋ าวันเหลือง
ตกต่ำ ค่อยลงรับห้อยอยู่จ่อมเขา พราหมตี๋ราจำก่าว พราหมเฒ่าด่าจำไปและปี่เหย โอยหน๋อกัณหาปี่ชาลีอัน
ว่าพราหมตี๋ราจำรีบไม้เท้าถีบตีนจ่อม บัดนี่ราทั้งสองหาที่เปิ่งบ่ได้มาราจักก้มกลาบไหว้ค้าวป่าไม้ดงหนาด้วย
หัวแห่งราทั้งคู่ไหว้หมู่เทวดา แต่ปราปากล้ำแต่แม่น้ำทุกที่ทุกปาย ราจักไหว้เทวดาทั้งหลายทุกหมู่อันอยู่ห้อง
หิมพาน ในดงด่านที่ใกล้อันอยู่ต้นไม้ และยายางอนันอยู่เครือเขาคำ และป่ากว้างในท่าทางหิมพานจักหื้อ
เทวดาเอาข่าวสารไปบอกแก่แม่ออกเจ้ามัทรี ว่าเผือข้ายังอยู่ดีเน้อแม่บ่ต้องพลาดถีอันได เท่าว่าวันนี่พราหม
เขน็ใจ๋หยาบช้ามาตี๋เผื่อข้ากลัวไกลนมแม่ว่าอ๋ันเต๊อะ  

ปชจนตุโภนฺโตดูราเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายเหยก่อยกรุณาเผือข้าอันเป็นกำพร้าพลัดพรากไกลนมนี่
เต๊อะ ขอเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายอันอยู่ในดงป่ากว้างแต่ข้างอารามอันอยู่ในจ๋อมเขาคำปากถ้ำ อันอยู่ในท่าน้ำ
วังวนปายบนหนอากาศไปใต้รวดธรณีในดงรีทุกข้อก ขอเอาคำเผือข้านี่ไปบอกแม่ออกท้าวมัทรี เผือข้าว่าดั่ง
นี่พราหมตี๋เป็นดั่งจักฆ่าชักพรากหน้าแม่นาไป และผิว่าแม่สายใจ๋ยังรักลูกก็จุ้งหื้อนางท้าวรีบมาเร็วหื้อเชี่ยว
มาพลันแด่เต๊อะ บอกแก่แม่ข้ามาพลันคันแม่มาทันทั้งคำสันรอดสันรอด ก็ยังจักได้หันหน้ายอดท้าวสองชะ
และ หนทางเตียวป่าไม้ได้คนเดียว เตียวไปมาด้วยช่องตักช่องนี่ป่องอาศรมผิว่านางยังผารมรักเผือลูก จุ่งหื้อ
นางท้าวถูกอย่านานก็ยังได้พบพานลูกเต้า จุ่งหื่อออกเจ้ารีบเตียวมาแม้นดั่งฤาก็ยังจักได้หันหน้าลูกกำพร้า 
แม่กลางทางชะและดูราเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายเหย สูเจ้าทั้งหลายจุ่งจักบอกแม่ออกเจ้าเผือเร็วพลันแด่เตอ๊ะ 
อโหวตตดูราเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายเหย  แม่เผือข้าผู้ชื่อทรงเกิดหมวดเกล้าไปป่าแต่เช้า แสวงหาผลาลูก  
ลูกไม้แม่ออกไธ้หากนำมาเพื่อว่าจักเลี้ยงสองบุตตาลูกเต้า กับด้วยแม่ออกเจ้าหน่อราชาวันนี่แม่ก็จักมาหัน
ศาลา อันเปล่าแม่จักมาเล็งแล้วเล่าเล็งดายแม่จักมาฟายน้ำตาเสียแล้ว นั่งไห้ทุกขโศกไหม้ใจ๋นางชะและดูรา
เจ้าปี่ชาลีปี่อ้ายวันนี่ เคราะห์ร้ายถูกต๋นราพระมารดา ก็จักมายามค่ำเกียบพ้นเวลาแม่รารอยขงขวายหาได้
ลูกไม้มากหลาย พาแม่บ่รู้ว่าพราหมบาปหนาผู้หนาผู้เฒ่านำลูกเต้าหนีไปมันมาตี๋หลังราใสแล่นเหมือนชาย
น้อยแกว่นตี๋งัวนั้นและ อโหวตฺตชาลีโอยหน๋อ อินดูแม่ มัทรีผู้ขอดเกล้า ไว้เป็นแม่เน่าเสียไผจักมากิ๋นนั้นชา
หน๋อโกรา 

 แม่มัทรีสรีออกเจ้าแม่หาก  เสี้ยงลูกเต้ายากเสียดานนี่ชาหน๋อ  แม่พระญาวันนี่ร่วงเวลากาลอัน
ค่ำต๋าวันตกตำแล้ว  แม่ก็บ่มารอยว่าแม่พระญาก็บ่รู้ได้เท่าขงขวาย หาลูกไม้รวดลึมมาชะและหน๋อ พราหม 
ผู้นี่ก็บุบตี๋ราวีเผือข้านำไปไจ้ๆ แก่ป่าไม้ดงหนาแม่พระญา ก็บ่รู้ได้เท่าขงขวายหาลูกไม้หวังได้ดั้ชุวันชะ และ
แม่มาทันยามฟ้าเขียวค่ำด้วยเดือนดาวเต๊อะ ผิวาแม่มาทันสันรอดก็ยังจักทันหันหน้าลู กกำพร้าทั้งสอง 
ของก๋ินใด แม่ได้คือลูกไม้หัวมันมาปั๋นพราหมผู้เฒ่าอันหายากเข้า เล้าโลมใจมันชะและ คันอ่ิมแล้วก็บ่ล้างว่า
จักบุบตี๋ลูกแก้ว แม่ไปพุนชะและ  สุโนวจปาทา บัดนี่ตีนเผือพองทั้งคู่ซ้ำเลือดอยู่ภายใน พราหมจังไรจุ๋งก้าว



๑๘๔ 

เข้าป่าไม้แก่อารามหั้นชะและ หน๋อแม่สุโนปจปาทากาฬหํ วาตรติพราหมโณ อิตตฺถาวิรปิกุสุมาลา มาตุคิธิโน
ติภิกฺขุเวดูราภิกขุทั้งหลายนิยายอันนี่จักกล่าวเถิงสองกุมาร ลูกเต้าหากอันพราหม์เฒ่าหากนำไปตี๋หลัง ใส่
จำกว่าตี๋ต่อหน้าป่อราชาบุญกรุณาใช่น้อย สองชื่นช้อยกษัตริย์ดินฟับดมเมกบ่รู้กี่ร้อยอัศจรรย กับด้วยสอง
จ๋อมขวัญปี่น้องอันพราหม ผูกด้วยบ่วงค้องเรียวรัดด้วยเครือเขา มัคสองศอกเฒ่าหัวหงอกนำไปยับมือใส่หลัง 
แล่นสองเจ้าบ่แกว้นเคยเตียว สองสรีเหลียวหลังก็เยียะไห้เฝ้าแม่ออกไธ้ต๋นมา กัณหาไห้อะแอ ไห้รักแม่หมอง
เถิงตามว่าคนิงเถิงก็หากแล้วมีแก้วรูปน้ำต๋าที่เยียบราทั้งสองที่สุกก็สุกเป็นหนองที่พองก็พองเป็นน้ำ ที่ช้ำก็ช้ำ
เป็นเลือดรู้แห้งเหียดสักยามพราหมผู้นี่ก็มารีบเรง เตงราไปไจ้ๆ เต็มว่าราร้องไห้มันก็บ่วางเต็มว่าคางมันกบ็่
ยา เครือเขาผากตี๋ไป เยียะพรากไกลออกเจ้าแม่ ภาจักมาโศกเส้าโสกาหน้าต๋า เหลืองหลากเพราะว่าราปี่
น้องพรากไกลต๋า แม่ราจักมาหันศาลาอันเปล่า แม่จักมาเลงแล้วเล่าเลงคาย  แม่เราจักฟายน้ำต๋าเสียบ่ขาด
เพราะว่าบ่ได้หันหน้านางน้อยนาสกัณหา วันนี่ราหนีไกลต๋าบ่ทันสั่ง บัดนี่แม่ออกเจ้านั่งรู้ว่านอนสองภูธรไห้
รักแม่ไห้ออนแอไปมา ร่ำมาตาไจ๊ๆแก่ป่าไม้หิมพานก็มีด้วยประการดั่งกล่าวมานี่  ก็มีวันนั้นและเดฯ  
กุมารปฺพํนิฏฐิตํกริยาสํวณฺณนาห้องเหตุกุมารบันกัณฑถ้วนแปดอันหน่อพุทธังกุณเจ้าแขลดเอาโพธิญาณอัน
ประดับประคาด้วยคถาว่าได้ร้อยหนึ่ง  ก็บังคมสมเร็จสรเด็จแล้วเท่านี่ก่อนแล 

จากการปริวรรตคัมภีร ์เร ื ่อง กุมาร ในมหาเวสสันดรชาดก  ซึ ่งเป็นภาษาล้ านนาไทย             
สามารถ แปลสรุปใจความสำคัญเป็นภาษาไทยกลาง ได้ดั้งนี้ 

พระนางมัทรีทรงสุบินร้ายว่า มีบุรุษผิวดำร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าย้อมฝาด สองหูทัดดอกไม้แดง มือถือ
ดาบใหญ่  ตรงเข้าจิกพระเกศาแล้วแทงดาบใส่ดวงพระเนตร ควักดวงตาออกไปทั้งสองข้าง   จากนั้นกรีด
พระอุระควักเอาพระทัยไปทั้งดวง พระนางร้องลั่นสะดุ้งตื่นบรรทมพระวรกายสั่น สะท้าย รีบไปหาพระ
เวสสันดรเพื่อจะให้ทำนายฝัน แต่เมื่อเข้าไปในอาศรมพระเวสสันดรก็ตรงตรัสว่า "น้องหญิงจงเล่าความอยู่ที่
ข้างนอกเถิด" พระนางมัทรีทรงทูลเล่าพระสุบินนั้นพระทัยสั่น พระเวสสันดรทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน
รุ่งเช้า แต่ทรงตรัสแก่พระนางว่าเป็นความตรากตรำลำบาก  จึงทำให้เกิดธาตุวิปริตดังนี้ เมื่อรุ่งเช้าพระนาง
มัทรีมีลางสังหรณ์ไม่อยากเสด็จเข้าป่า  จึงตรัสสั่งพระโอรสและธิดาให้อยู่ใกล้ ๆ เสด็จพ่อ  

ครั้นพระนางมัทรีไปแล้ว เฒ่าชูชกจึงรีบเข้าไปยังบริเวณอาศรมทันที เมื่อพระกุมารชาลีเข้าไป
ถามต้อนรับ ชูชกสังเกตรู้ว่าพระกุมารเป็นเด็กฉลาด   จึงทรงร้องตวาดไล่ไปด้วยหวังจะข่มให้กลัวแล้วหนีไป 
แล้วเฒ่าชูชกก็เข้าเฝ้าพระเวสสันดรพยายามอ้างถึงความลำบากยากเข็ญนานาประการ ในการเดินทางฝ่า
อันตรายมาถึงป่านี้  ก็เพ่ือขอปิยบุตรไปช่วยงานที่บ้าน เนื่องจากตนจนยากไม่มีเงินซื้อทาสได้ พระเวสสันดร
ทรงตรัสอนุญาต ชาลีกุมารแอบได้ยินจึงพาน้องสาวไปซ่อนที่ใต้ใบบัวข้างสระน้ำ เฒ่าชูชกเห็นเด็กทั้งสอง
หายไป ก็แกล้งติเตียนตัดพ้อพระเวสสันดรด้วยคำบริภาษว่า "ไหนล่ะที่พระองค์บริจาคทาน   ปากยกให้แต่
ไหนละเด็กร้ายทั้งสองคงจะคิดหนีไปแล้ว พระองค์มิได้มีจิตบริจาคทานตามที่ลั่นสัจจะไว้เลย"     

เมื่อสดับดังนั้น พระเวสสันดรจึงทรงเสด็จออกตามหาทั่วบริเวณ ชาลีราชกุมารมิอยากให้พระ
ราชบิดาออกร้องเรียกนานไป จึงจูงน้องออกมา พระเวสสันดรขอให้กัณหา ชาลี ติดตามเฒ่าชูชกไปเถิด แต่
ให้รอร่ำลาพระนางมัทรีก่อน เฒ่าชูชกไม่ยอมฟัง รีบหาเชือกเถาวัลย์มาผูกมัดพระโอรสพระธิดา แล้วเอา
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หวายเฆี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดร พลางฉุดกระชากลากไปอย่างโหดเหี้ยม กัณหา ชาลี     ถูกตีรุนแรงก็ร่ำ
ไห้หาพระบิดาพระมารดา พระเวสสันดรทรงกันแสง แต่ก็ตั้งมั่นในสัจจะที่พระองค์ตั้งจิตไว้ ก่อนไปนั้นชูชก
ว่า ถ้าจะไถ่ตัวกันหาชาลีได้ต้องให้  ทาส  ทาสี  ช้าง  ม้า  โคนม  ทองคำ สิ่งละ ๑๐๐ แก่ชูชก ครั้นเมื่อเฒ่า
ร้ายนำตัวพระกุมารและกุมารีไปแล้ว ก็ให้เกิดอัศจรรย์ดินฟ้าวิปโยคครืนครั่น ฟ้าผ่าน่าสะพรึงกลัวไปทั่วป่า
หิมพานต์ 

  ๒.๑ คัมภีร์กัณฑ์มัทรี ฉบับวงษา นโมตสฺสตฺถุ ฯ  ยํ  ปนฺนทตํ รญฺญา มหาปฐวี อุนฺนาเทวฺตา 
พฺราหมณฺสส ปิยะปุตฺเตสุ ทินฺเนสุ ยาว พฺรหฺมโลกา เอโกลาหลํ ชาตํ อโหสิ  สาธโวฟังราโสตุชนสัพปุริสฺส
ทั้งหลาย จุ่งจักฟังยังนิยาย อันนี้จักกล่าว เถิงบรมโพธิสัตเจ้าสร้างโพธิสมปาน ปองเอาผญาสัพพัญญู ตญาณ
อันประเสริฐ อันพระยาเวสสันตรเจ้าหากปรารถนาเอาแล้ว  ท้าวประสาทหื้อลูกแก้วเป็นทาน  แก่พ
ราหมณาจารย์ผู้เฒ่า อันข่มเท้าเข้ามาสู่ศาลา สัตถาสัพพัญญูต๋นล้ำเลิศก็หื้อบังเกิดอัศจรรย์แก่ปฐวีแผ่นพระ
สุธาอันหนาสังขยาว่าได้ สองแสนสี่หมื่นโยชนะคนะนา ก็หื้อบังเกิดโกลาหน อันหนึ่งอันเดียวคือว่า แผ่นดิน
หลวงไหววะวาดเหตุอันหื้อลูกรักราชเป็นทาน แก่ พราหมณาจารย์ผู้เฒ่า อันข่มเท้าเข้ามาขอนั้นแล ภิกขติ 
หทฺทยาวิยหิมวนฺตวา สินีโย เทวตาโยเตสิ พฺราหมเน นิยยานานํ ยํ เอราบํ สุตวา มนฺตยิ ส่วนเทวดาทั้งหลาย
มวลหมู่ถ้วนหน้าอยู่หิมพาน สุตฺวา ได้ยินเสียงสารแหบไห้แห่งแก้วแก่นไท้สองศรี อันพราหมณ์บุบตี๋แล้วจ๋ำ
กว่า พราหมณ์เฒ่าด่าแล้วจ๋ำไป เทวดามีหัวใจ๋กว่าซ้ำทุกด่านด้าวด้วยกลาหนมีมาก เทวดาจิ่งออกปากเจียร
จ๋าว่า ผิว่าราชมัทรีต๋นหนุ่มเหน้า เสด็จเข้ามาสู่ศาลา เมื่อยังวันดั่งอั้น หล่อนบ่หันสองโสภัณท์พี่น้อง ในแห่ง
ห้องศาลา นางพญาจักได้ถามหาเล่า กันนางรู้ว่าพระหื้อลูกเต้าเป๋นตาน นางก็จักได้แล่นตามรอยตี๋นอันใหญ่
อันน้อย คะค้อยแลนาไปหานางพระยาจักได้ลำบาก เสวยทุกข์ยากเหลือใจ๋จะแล  เทวดาจ๋ากั๋นสันนี้แล้ วก็
บังคับเทวบุตสามต๋นวิเศษ ว่าสูตั้งหลายจุ่งไปเนรมิตเพศ เป็นเนื้อเนตสามตั๋วมีรูปเปิงกลั๋วเคืองคราบ เยียะ
เป็นดั่งคันคาบแท้ดีหลี              

ตั๋วหนึ่งเป็นเสือเหลือง ไปนอนเนืองไขว่ขว้าง ยังกลางข้างหนทางตัดที่หล้างราชมัทรีจักเตียว
ท่องก็อย่าหื้อนางท้าวล่องเตียวมาแด่เตอะ อะถะเตตะโยเทวบุตโต ตุมฺหิสิหพยัคฺโฆทีวิจเสมี เทวียาอาคมนม 
กํสนีจารุหิตฺวา กั้นว่าเนื้อกล้าคะนองทั้งหลายมีต้นว่าราชสี ปาวหยาบหากอย่าหื้อคันคาบเบียรนางจุง  ก่อ
ยวางนางไปรอด  เจ้าทั้งหลายจุ่งรักษาแก้วยอดนางมิ่งเตอะ ตมตฺถํ ปกาเสนโต  สตฺถาอาห พระอินท รีต๋น
เป็นเหง้า แก่โลกโลกา จักไขบาลีบทหลังนั้นมาหื้อแจ้งพระจิ่งแสร้งเทศนาเป็นคาถา จเตสํราร ปิตํสุตฺวา ตโย
พาลาวเน มิคฺคาสิงฺโห โหพยัคโค จทิปิจอิทํ วจนมพรมฺ ดังนี้ภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายฝูงทรงศีลใสบริยาด จง
จักฟังโอวาสมงคลสอน เทวบุตรสามต๋นอันสักสวาดก็รับเอาโอวาทแห่งเทวดาทั้งหลายมวลหมู่อันตั้งหน้าอยู่  
หิมพานได้ยินเสียงสารภิราบไห้ สะอื้นอาบน้ำต๋า ควรกรุณาใช่น้อย แห่งพระยอดสร้อยสองศรี คือชาลีเลิศ
แล้ว กับนางหน่อแก้วกัณหา เทวดามีใจ๋ชมชื่นเทวบุตสามต๋นชื่นชมบาน ก็มาเนรมิตเป็นเนื้อเจียงคานสามสิ่ง 
ใหญ่ล้ำยิ่งสามตั๋ว อันเปิงกลัวเคิงคาบ เป็นดั่งจักคั้นคาบแท้ดีหลี ตั๋วหนึ่งเป็นดั่งเสื่อโคร่งอาจเอาคน ตั๋วหนึ่ง
เป็นดั่งเสือเหลืองมานอนเนืองอยู่ถ้าตั้งส่องหน้าที่มัคคา อันนางราชมัทรีจ๋ำเที่ยวท่อง เพื่อบ่หื้อนางท้าวล่อง
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เทียวมานั้นแล มหาวนฺโน หวเนถมิคคา นางราชมัทรีศรีจอม นางเป็นลูกท้าวราชพระยาธัมม์ คันว่ารัศมี
พระจันทร์ เรืองไรใสส่อง เยียะหื้อนางท้าวท่องเที่ยวมานั้นเตอะ 

 มเหจมฺหากํ  คือว่า สัตว์นานาเครืองคาบอย่าหื้อเขากระทำร้ายราบแก่ราชมัทรี อันว่าราชสีตั๋ว
กล้า อย่าดันคันแก้วกว่ากินไหล สัตว์ในไพรหลายหมู่ อย่าหื้อเสือเหลืองลู่พาหนีกันว่าราชมัทรี ตายใจ๋ขาด 
ชาลียุวราชก็เที่ยวต๋ายตาม กัณหารามแว่นฟ้า ก็เที่ยงจักก้มหน้าสู่มรณาจะแล อุภเยนวเต กั้นว่าราชมัทรี  
ตายไปแล้วก็จักเสียส่วนสองแก้วสองอัน คือว่าจักได้ตัดผัวขวัญ ผันแผ้วกับลูกแก้วทั้งสอง   บ่อย่าจะแล อตฺถ
เตตโย เทวบุตฺโต สาธุติสํ เทวตานํ ปฏินิวตฺวา หพยสิฆทิปิโน ญตฺวา อคนตวา ตสฺส อาคคอาคฺคมมคฺเค ปฏิ
ปาติยานิวชิสมฺ เมื่อนั้นเทวบุตรทั้งสามก็รับเอาคำแห่งเทวดาทั้งหลายสาธุดีดีแล ว่าอั้นแล้ว ก็ไปเนรมิตเป็น
เนื้อเนตรสามตั๋ว อันเปิงกลัวเคิงคาบ เป็นดังจักกันคาบราวี เอาเพศเป็นดั่งราชสีเสือโคร่ง คิ้วคอม ตั้งเสือ
เหลือง ไปนอนเนียงไขว่ขว้าง หนทางตั๊ดตี่นี้ ที่ข้างมัคคาอันราชมัทรี จักเตียวมานั้นแล มัทรีเหย เมื่อนั้น
ราชมัทรีก็รำเปิงในใจในวันนี้  วันนี้กูหันอัศจรรย์อันเป็นโทษ ฝันร้ายโสดดีหลี ควรกูราชมัทรีหาหัวมันและ
ลูกไม้รีบได้ เมื่อพลันยามตาวันตกต้ำก้อย ลับตากูจักแสวงหาหัวมันแลลูกไม้หัวมันแล้ว ก็จักเมื่อในแก้วกู่
ศาลา  นางพระยามีต๋นอันสั่นร้อนร้ายปั่นไปมานางก็เช็ดน้ำตาเสียจักไจ้นางก็ร่ำไห้ ผิว่า อตฺถสห เตอขนิมิตตํ  
เมวนฺติตํ  ดั่งนี้โอยหนอ ทุกขังแท้แลหนอ ขนิติกํ อันว่าเสียมสุบคันจอดบ้อง อันกูจักแต่งต้องหัวมัน กูยังหยุบ
ผันบ่พราก ก็ขจัดจากมือไป กระเช้าอันใส่ลูกไม้ ห้อยบ่าไว้ ก็หลุดตกบ่าคว่ำสะสาวตกดินไป ในป่าก็ปรากฏ
เป็นดั่งแปลกต๋า พระยาหลวงหลายไม้ทั้งหลายฝูงอันมีลูก ก็ปรากฏเป็นดั่งหาลูกบ่ได้ ทิศะหนใต้ผะแผ่เพทไว้
เป็นดั่งหนเหนือเสียสันนี้หนอลูกไม้ทั้งหลาย มวลมากเล็งถี่แท้หากกลับหายไปทิสสะใส้งามแง                    

 ก็ปรากฏแก่กูนางแท้หนอ สถิง นุโขอิทังบุพเพ อภูตัง อชโมโหนติ นางราชมัทรีหันอัศจรรย์  อัน
นี้ดูหลากจิงออกปากไจ้ ๆ ว่าอันเนรมิตอันนี้นาแต่ก่อนก็บ่ห่อนเกยหัน ว่าวันนี้ป้อยห๋น เหลือตามวลมากจิ่ง
หลากแท้ปูนกลั๋ว นิมิตอันนี้จักเป็นเหตุแก่กูนาง รู้ว่าจักเป็นลางแก่ลูกน้อย รู้ว่าจักเป็นเหตุแก่พระยอดสร้อย
จ๋อมธัมนี้จา นางรำเปิงสันนี้แล้ว นางแก้วกล่าว คถาว่า ขนิตีกํ เมปติกฺเข กกฺขจฺจฏนฺทติ อปลาปริโนรุกขา 
สพฺพมฺมณฺหนฺติเมธิสา ดังนี้โอยหนออัศจรรย์อันนี้นาดูหลากเกิดพร้อมพรากหลายอัน เสียมสุบคันจอดบ้อง 
อันดาแต่งต้องหัวมัน กูยังเกาะกุมผันบ่พาก ก็หลุดหลุยตกจากมือไป ต๋าซ้ายใสป้อยสั่น ต๋าขวาปันแผ่ผวนไม้
ทั้งมวลฝูงมีลูกในป่าก็หันคอบทุกคราเหลือตา ทิสสาทั้งมวลก็ดูไหวหวั่นผันมั่นคว้างไปมา  นี้หนอตัสส ยังพ
หากกลมฺหิ อสฺสเม เมนํ ปติ ในเมื่อตะวันลงวะว่องนางท้าวท่องเตียวมาสู่ศาลาเลิศแล้ว นางก็ว่าได้หันหน้า
ลูกแก้วแม่ทั้งสอง สุริเย อันว่าพระสุริยะอาทิตย์ ก็ตกต่ำ จักใกล้ค่ำลับตา เนื้อพาราตั๋วใหญ่ ก็มานอนขว้าง
ไขว่หนทาง ตาวันตกต่ำก้อยลงลับห้อยอยู่จอมเขาเขียว หนทางเตียวอันนี้ก็พอรอยติ๋นผู้เดียวเตียวไต่ได้ ย่อม
เป็นป่าไม่ แลเหวผาจันกูบ่หันมคฺคาเสียแล้ว ก็จักหื้อกูเมือหาลูกแก้วแต่ตางใดนี่จา ลูกไม้นี้งามแง่อันกูแม่ได้
แต่ป่าปามา เพ่ือเป็นของกิ๋นดาหอมหื่น ๓ ท้าวชื่นกองกิ๋นจะแลหนอ สานุนาขติโย เอโกปัณณาศาลายังอัจจ
ตีแก้วกับต๋นแม่เหยเจ้าหล้า ลูกกำพร้าแม่สองคนอยู่ ในอาศรมแก้วกู่ไผป้อยจักเป็นกู่นอนแฝงสองปิงแปงอ
ยากข้าว พ่อพระยาเจ้าจักเล้าโลมขาจะแล เตนุนบุตตา กาเมเมยฺหํ กมฺปาโนขยาวรากิยา อันว่าสองกษัตรา
ลูกเต้า เนื้อบ่เส้าปูนชม แม้อารมณ์ใจ๋ห้อย ตาวันตกก้อย สองอ่อนน้อยแม่เข็ญใจ พระอาทิตย์ใสส่องจักใกล้
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ล่องตอแลง ลูกรักน้องแฝงใจ๋อยู่ คือดังลูกเนื้อกู่กองนม เจ้าคิงกลมยอดแย้มแม่จูบแก้มตึงวัน สองจอมธรรม
พี่น้องโศกต้องกังวน ตาวันลงบ่ค้างปางนี้ก็หาล้างกินแลงสองปิงแปงไจ่จ้า รอยอยู่ถ้ากองกูจะแลสองสายใจ๋
หน่อท้าวแม่หากน้าวคอนอนแม้อาวรณ์ลำบาก เข็ญใจยากเหลือต๋น สองลูกแว่นฟ้ารอยอยู่ถ้ากองกู่กูคือดั่ง 
ลูกงัวงามแง่ร้องต้อนแม่ มาจวนกั๋นเล่น กลิ้งเกือกเต้นดอนทรายสองสหายใจ๋ล้ำเลิศลูกแก้วเกิดกับต๋นสอง
อุดมพระแม่ ลูกแก้วแก่กูนาง เข็ญใจ๋จ๋างหิวหอดแม่อยู่ไห้ต๋ายผอม เพื่อเดินไปหาลูกไม้มาสันสองจอมทันยัง
ห้องเล่นท้าวต๋นพ่อหากล้าวลมขาจะแล  

เอกยนาโถ ราโสภาจมสฺสตฺโตมคฺคเสยยฺ อันว่าหนทางเตียวยิงรอบห้วยหลีงเหวชัน ภูผาตั๋นไป
ยากมีทั้งรากไม้ไหรญานไร่ มีทั้งน้ำนองไหลตกตาด รอมห้วยหาดผาคม มีทั้งก้อนหินกลมลาดมื่น ทางเส้นอ่ืน
ก็บ่มี อันนี้ได้ชื่อว่าคีรีวงกต เหตุมีทางคดนางรอด เกี้ยวสนสอดไปมาควรนมัสการไหว้วอน พระยาเนื้ อ
ทั้งหลายฝูงนี้หื้อหลีก ปิกเมียหันหน้าลูกแก้ว แก่กูนางควรจะแลนางรำเปิงสันนี้แล้วนางแก้วกล่าวคาถาว่า 
มิคคานมัตถุราชาโนกานุนสฺมีมหาบัญพาโรธเมนา ภาตฺตโร โหถ มคฺคํเม เทสหายาจิโต ดังนี ้ว ่า ดูรา
เจ้าพระยาเนื้อทั้งหลายเหย ข้าก็ยอมือสาสานขราบไหว้ข้าอยู่ไห้ขอหนทาง เจ้าทั้งหลายจุ่งวางข้าข้อยอินดู
ข้าน้อยหม่อนมัทรี เจ้าทั้งหลายมีกำลังแรงยิ่งกว่าช้าง ในป่ากว้างหิมพานด้วยลวงธัมมถ้วนที่ สูเจ้าเป็นพ่ีน้อง
แห่งกูนาง ข้าขอหนทางจะช่องขอปล่อยม่อนน้อยแม่เตียวเมือแด่เตอะ อวรูทฺธสาหัง ภริขานินา ก็เป็นภริยา
รักรอดเป็นเมียเจ้ายอดพระยาธัมมตนทานหื้อขำเขือกเป็นเจ้าช้างเผือกไกลต๋น ทรงทัสสพลญาณสักสวาด 
เป็นลูกท้าวราชสัญชัย ตวญจหํขาธํ ปำเริญ ผัวทุกเมื่อสร้างผลเพ่ือรักขาคือดังนางสีดางามแง่ ปฏิบัติแก่พระ
ยารามนั้นแล ข้าก็บ่รักคนใดเหลือกว่ารักลูก  

สูเจ้าก็รู้ดี เมื่อหันตาวันตกต่ำ เข้าเถ่ิงค่ำยามพอแลง ข้าก็ขอหนทางคะค้อย เมื่อหันหน้าลูกน้อย
สองศรี คือชาลีชื่นช้อย กับนางน้อยกัณหาแม่แลนา พหุจิทฺทํมุลลผาลํอโยจยํ อันว่าหัวมันมีหลายหลาก 
ลูกไม้มากเจือจาน เป็นอาหารต่างข้าว แก่ลูกเต้าและผัวขวัญ ข้าจักแบ่งปั๋นพร้อมเจ้าทั้งหลาย จุงยะช่องไว้
เป็นทางขออินดูนางน้องไท้ จุ่งหลีกไว้หนทางพ่องเตอะ ราชบุตตีจะโน มาตาราชบุตจะโนปิตา อันว่าแม่จอม
ธรรนั่งเกล้า เป็นลูกเต้าหนอกษัตรา พระปิต๋าต๋นพ่อ ท้าวต๋นนั้น  กิ๋นเมืองแท้ดาย สูเจ้าทั้งหลายเป็นพี่น้อง 
เหมือนดั่งเกิดท้องแม่เดียวมาตามชอบประกอบ ด้วยบุตตาจุ่งหื้อหมทางเตียวแก่ข้า อันเป็นกำพร้าหากวร
เมื่อนี้เตอะ อเตตโยเทวบุตฺโต เมื่อนั้นเทวบุตรสามต๋นอันวิเศษ อันเนรมิตเพศตั๋วงามแยงดูเวลากาลยามดี ใส
ส่องจึงยะช่องเป็นทาง หื้อแก่นางพระยาเมือรอดเข้าใกล้จอดศาลาเมื่อนนั้นแล ตมตฺตํ ปกาเสนฺโต สตฺถา 
อาห พระติโลกาจาร มีสมปานหากได้สร้างแล้ว นั่งเหนือแต่นแก้ว ปราบฝูงคนพระต๋นทรงกำพลได้แล้ว     
ต๋นแก้วจึงเทศนาว่า ตสฺสลบมาโนยพหุ การุณฺญาสมฺหิ  ตํสุตวา นเรปติวาตํวาราปฏา อบฺปกามํ ดังนี้ ภิกขเว
ดูราภิกขุทั้งหลายฝูงทรงศีลใสสวาทฺ เป็นขีนาสาวกชาติ คณนาในเมื่อนางราชมัทรีขอหนทาง เซิงเทวบุตร
สามต๋นวิเศษ อันเป็นเนื้อเนตรนรบดินทร์ได้ยินคำหวานคะค้อย อันนางหนุ่มน้อยหากวรพรางไห้ขอหนทาง
คะค้อย เสียงอ่อนอ้อยรำหู ปูนอินดู กำปาก พระยาเนื้อจึงพลิกจากหนทาง เมื่อเสียงคราง อะอาดอะอาด 
น้ำลายหยาดถมตั๋วนางยินกลั๋วพิลาบ น้ำต๋าอาบอกนาง ก็ขอหนทางจะช่อง ขอน้องแม่ยิ่งเดียว เพื่อจักเตยีว
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เมื่อสู่ ในแก้วกู่ศาลาพ่องเตอะพาอะเภสุ อันว่าเนื้อมัคคามวลมาก ลุกแล้วจากหนทาง ส่วนว่าราชมัทรีนุช
นาถนางก็ยกย้ายหยาดลีลา เข้ามาสู่แก้วกูสาลาเมื่อนั้นแลนา  

ตถาจปณฺณอุปฺโปสโถ ในวันนี้ก็เป็นวันอุบสถศีล เดือนเป็งส่องแจ้งได้ ๑๕ ค่ำนางท้าวพร่ำเคยหัน 
สองธรรม์มามแง่ แล่นต้อนแม่แต๋ไกลมา นางเล็งหาบ่อยู่ ก็บ่หันสองขาเจ้าเป็นคู่เล็งกัน นางก็ร้องไห้อยู่อาลัย 
น๋ำต๋าไหลบ่ขาดนางท้าวสวดคถาว่า อิมฺหินัง ปกาสมฺหิ ปุตฺตกา บ่สุกฏิตา ปจฺจุคตามิตํ ถนฺติวธา พลาวมากรํ 
ดั่งนี้เป็นต้นแล สถานที่นี้วิเศษด้าวประเทศสาลา กูเคยหันสองบุตตาแล่น เล่นก๋ำฝุ่นเต้นผะผายสองสายใจ
งามแง่ แล่นต้อนแม่แต่ไกลมา กัณหางามอะเคล้า เคยมาหน่องหน้าวกิ๋นนม สองอุดมอะเคือ เนื้อกลัวฝุ่นก๋อง
ทราย กูนางมาเถิงยามค่ำลูกน้อยพร่ำ เรรน ลูกสองคนนาเมื่อก่อนเคยแล่นมาต้อนอ้อนแล้วลวดกิ๋นนม กูยิน
ปารมภ์บ่แล้วลูกแก้วแม่บ่หัน ปูนอัศจรรย์ดูหลาก กำพร้าพรากไปไหน บ่ห่อนมาแต่แดนไกลนี้จา อิมมฺ
หินํปกาสมฺหิ ปุตฺตกา ปพฺพํสุกุฏีตา ปจุคฺคตามัติฐนฺติ อันว่าอารามเปียงร่มกว้าง ประเทศต้างดอนทราย สอง
ขาผายฝุ่นเล่น กูก็หากบ่เว้นสักอันก็ บ่หันสองจอมขวัญแก่นไท้ ใต้ร่มไม้แลศาลานี้หนอ เตมิคฺคาหตฺถีโวตกิา 
อันว่ารอยตีนช้างทลาข้างดอนทราย ก็บ่หันเสียงวรวิ่งบัดนี้ลูกแก้วยิ่งเสมอต๋า หลงไปทางใดนี้จา รู้ว่าไปแอ่ว
เล่น แดนด้าวขอกศาลาลวดลืมมาอันจะฤา รู้ว่าไปขงขวายหาของเล่นลวดลืมอันจะฤา รู้ว่าพระปิต๋าต๋นพ่อ 
หื้อสองหน่อท้าวหลับไป ในศาลาบ่ตื่นเตื่ออันจะฤาสว่างว่าแม่เนื้อนกเป็นคู่ละลูกไว้อยู่ในรัง ไปแอ่วแสวงหา
เยื่อ ละลูกไว้เพ่ือหากิ๋นคนเตียวดินมีมาก หันแล้วหากเอาไป  

ยถาอันนี้มีสันใดกูนางหนีไปป่า แต่เช้า ละลูกเต้าอยู่ศาลา กูคืนมาหาลูกบ่ได้เท่าร้องไห้อยู่ดอม
ดาย พระโฉมฉายยอดฟ้าสองหน่อหล้าแม่ไปไหนนี้จา อันว่ารอยตี๋นขาเตียวท่อง หยุดย่อนต๋ามกัน ดั่งรอยตีน
ลูกช้างเตียวที่ข้างก็ยังปรากฏหัน บ่ผ่อนเท่าว่าสองอ่อนน้อยแม่บ่หันมาแล วรูกาอันว่าก๋องทรายงามรอบ
ลูกแก้วกอบก๋ำผาย สองสายใจ๋เฝ้าพระแม่ บ่หันแล้วแต่ศาลาแลนา อิทํเนสํ อันนี ้หมากขระตุ ้มสุกดี
หลายหลาก อันนี้ร้อยกิ่งตกจากมือขวา กูไปหารอดแล้ว บ่หันลูกแก้วกูไหน นี้จาโอยหนอ คันนี้หนออันว่า   
ก๋องทรายขาวงาม จะจ่อน สองอ่อนน้อยแม่เล่นสะเบย กูเคยหันบ่ขาด สองเจ้าน้อยราดยิงวอยแลเด เยปํปุเร 
เมื่อกะระขาทั้งสองกูเคยเล่นใกล้กู่ศาลา หั๋นกูมาแล่นต้อนสองเจ้าพี่น้องเรียกเรียกหากั๋น  ว่ากัณหาเหยกัณ
หาพระมารดาแก่นไท้  ได้ลูกไม้มาหาราแล้วแล  คาวาสันนี้จุวันดาย  บัดนี้กูป้อยบ่หั๋น  สองจอมขวัญลูกแก้ว  
มิคคาว่าต๋ายแล้วจากกูนางจะฤา สาคีรีสาบ่คู่นางคือแก้วกองเป็นคู่อยากน้ำอยู่เรรนลูกสองคนยังอ่อนห่อนรู้
พรากแม่ไปไหนกูอาลัยบ่เหิด  ลูกแก้วเกิดกลางอก  กูยิงทะรงทุกข์บ่ขาดเพราะว่าสองเจ้านอยราชคาไป    
หนีไกลไหนกว่าจ้อยลูกน้อยบ่หันมานี้หนอในกาลเมื่อก่อน  ลูกแก้วแม่บ่ห้อนไปไหนหั๋นกูแม่มาแต่เช้าใกล้
แรงตอน   กูบ่ห้อนก๋ำค้อนไล่ตฆ่าสองบุตตาลูกแก้วย่อมมาออนแล้วกินนม  จุวันดาย อิทญฺจ เนณีรริตฺถานา 
บุณฺตาเอรุ   

ส่วนว่าเครื่องเล่นอันใสงามเลิศแล้ว  ลูกแก้วแม่ทั้งสองคือว่า หมากขะตอมตอง มีมาก กลิ้งตก
จากมือขวากูเล็งหารอดแล้ว กูบ่หันลูกแก้วแม่หนใด คือชาลีใสชื่นจ้อย  กับทั้งนางนาฎน้อยกัณหา  แม่นี้นา
ถานานมแห่งกูก็ เต็มไปด้วยน้ำต๋าทั้งสองเต้า  เพราะว่าบ่พบลูกเต้าหนอกลางอก แม่ทรงหมาดไหม้อยู่เรรน
ลูกสองคนงามแง่ ไปหลี้หน้าอยู่หนใดนี่จา สองต๋นเราเหยใช่ข้า  สังบ่หื้อแม่ได้หั๋นหนาแล กินนมสองอุดม
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ลูกแก้วยอมาขื้นตักแม่แล้วหลับไป จุวันดายแต่ก่อนกูมารอดยามวัน  กันยังหั๋นขาอยู่ทุกที่อันนี้มารอดหนี
ยามเย็น  ขาเคย กิ๋นลูกไม้อันกูแม่ได้แต่ป่าพามา  สองบุตตาลูกแก้วดังฤา แม่หั๋นแล้วแต่วันมานี่จา  นางก็  
อาวอนอยู่ไจ้ๆร้องร่ำไห้กล่าวคถาว่า อยํโย อสโม บุพเพสมโชภาติ  มตยราชบุตโต  อปฺปสนฺโต อปฺปสนฺติ 
มยํอสโม  ดั้งนี้  ส่วนอาศรมบทนี่หนาเมื่อก่อนสองขา  เทียรย่อมขับฟ้อน อวนอ่อนเจรียรจ๋า  มีเสียงหวาน
เกิดก้องคือดั่งเสียงปาดก้องเมืองสวรรค์  วันนี่กูบ่หันสองจ๋อมขวัญพี่น้อง  แก้วร่วมท้องแม่อุดม  กูเล็งดู
อาศรมบทรอดก็บ่หันลูกแก่แม่หนใดนี่จ๋า  กิมิทํ อมสารทโท  อัน่วาอาศรมบทนี่นาดูสงัดเยียกบ่ได้ยินเสียง
ร้องเรียกหากันก็บ่ได้ยินเสียง  เนืองนัน สักหยาด  ในห้องอาวาสศาลานี่หนอ กาโกลาปิแม้ ว่า  หมู่กาดำใน
ป่าก็บ่ร้องพามากาย  สองสายใจ๋หน่อเท้า ต๋ายด่านด้าวแดนใดนี่จา ในรวายตรีจักใกล้รุ่ง ข้าน้อยขุงฝันหัน
เกิด มาทั้งต่อหน้าเหตุพระยา บ่ปราศรัย นกในไพรหลายหมู่  ก็มาเป็นคู่ขานขัน  เพราะจอมธัญเหยแก่นไม้  
ละแม่ไว้รอยต๋าย จะฤา   

พระบัวโพธฺสัตรา  เฝยเจ้าค่อยไปเสียลูกน้อยลาไหนกลางดงไพรถ้วนถี่ ดูสงัดชีวอนใจ สัวต์ตั๋วใด 
เคืองคาบมาคันคาบลูกข้าไปกิ๋นนี่จา  อิติจิรปนฺติ  มหาสตฺตสฺต ตสนฺติ  กํ คนฺตว พลปฏิโอโลตรตฺวา มหาสตฺตํ 
ตมฺหิ  มนุสานํ  ทิสวาทารเกปสฺสสนฺติเก  อปฺปสนฺติ  อาหะส่วนว่า นางราชมัทรีศรีแก่นไท้  ร้องร่ำไห้ไปมา  
ก็เข้ามาศาลายศยิ่ง  นางท้าวจริงวางลงยังกงกระเช้า อันใส่ลูกไม้หลุดจากบ่าเพื่อจักสัน  นางก็เล็งหันพระ
จอมธรรม์ต๋นพ่อก็บ่อวายหน้า ร่อร้องเจียรจ๋าอหนึ่งนางก็บ่หันสองบุตตาลูกแก้ว  งามเลิศแล้ว  เสมอต๋า     
ในสำนักมหากษัตริยตราแก้นไท้นางก็ร้องร่ำไห้กล่าวคถา  จาติมิทํตมหิ  พุตโตสิ  อปฺปิรโต  เมมโน  กโก
ราปินวสนฺติ มาตาเมนทารกา ดั่งนี้โอยหนอวันนี้เป็นสันใดพระราชเจ้าต๋นผันเผ่า บริสุทธิดังฤาป้อยมาทรง
หนักแก่การท้าวก็บ่ต้านถ้อยต่อสักคำ  ความฝันอันนี่ชา  ก็ดูแท้หนอ  ท้าวก็บ่อวายหน้าต่อเจียร  ฝูงหมู่กา
ดำดำในป่า  ก็บ่ร้องล่าบินบน  พระองค์ลูกแก้ว  รอยว่าต๋ายแล้วจากกูนางจะฤา  ติถีนุโขเมเอยย  บตฺตกาข้า
แด่  พระเหนือหัวเหยเจ้าข้อยไปเสียลูกน้อยลาไหน  สัตว์ตั๋วใดในป่า  มายับเอาลูกแก้วแม่กว่ากินไกล๋ในดง
ไพรถ้วนกี่  ก็บ่ได้ยินเสียงหมี่มาเต  มิคาอันว่าสัตว์ตั๋วใดปาวเปิบขา ยับเอาลูกแก้วกำพร้าแม่ต่าวทางใดนี่จา
หนอ อทเตปติโนธันตา  ข้าแด่ พระบุญเรืองเหยเจ้าฟ้าไปเสียลูกกำพร้าลาไหน  รู ้ว ่าเจ้าจ๋ำไปหา
ท้าวสัญจัยต๋นปู่  หื้อรีบห้างหมู่เอามา  รู้ว่าเจ้าจ๋ำนางราพี่น้อง  ไปเสียซ้อนคำเมือง  และหรือว่า  สองบุญ
เรืองต๋ายแล้วปายนอกแก้วศาลา  รู้ว่าขงขวายหาเครื่องเล่น  ก๋ำฝุ่นเล่นลวดลืมมาอันชะฤา  เนวจะสํกโสนทิ
สนฺติ  ข้าก็บ่หัน  ผมเขียวแชมดอกไม้แห่งแก้วแก่นไท้สองศรี  รู้ว่านกหัสสดีลงล่า  ยับเอาลูกแก้วกว่ากินไกล
สัตว์ตัวใดมาแสวงสอดยับเอาลูกแก้วตอดกิ๋นไปอันจะฤา  เอวํวุตฺโตปิ  มหาสัตโต  ส่วนว่านางราชมัทรี       
ศรีหน่อไท้ ร้องร่ำไห้โทรมมนัส  ส่วนพระมหากษัตริย์ต๋นยศมาก  ก็บ่ปากต้านเจียรจ๋า  ส่วนนางราชมัทรีศรี
หน่อไท้  ก็ร่ำไห้กล่าว คถาว่า  อกนํสาวกสฺมา  วันนี้เป็นสันใดเล่า  พระเหนือหัวเฝยหน่อท้าว มาเผยหน้า
ย้าวเกี๊ยดบ่ปาก  ต้านเจียรจ๋า  กับด้วยข้าสันนี่  จาข้าบ่ได้ยินได้กระทำกรรมอันใดเป็นโทษแก่ทวารท่านสร้าง
ผนวชเป็นชีบ่ยินดีทุจริตกรรม  อันใดสักหยาด  ก็บ่ได้สักหยาด  ก็บ่ประมาทท้าวบุญเรือง  ขายินเคืองใจ๋คัด
คั่ง  น้ำตาข้าถังไหลตก  ข้ายินทุกเท่าฟ้า  เพราะว่าพระราชบ่เจียรจ๋านี้แล  อิทํตโตทุกฺขํ ตรํ อิโตสลวิทโธ  
ยถาวณฺโณ  ตยชฺฌบุตเตนสามิ  ชาลีกัณหาจินาขุโพดั่งนี้  ข้าแด่มหาราชเจ้า ข้านี้มาทรงลำบาก  เพราะว่า
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พรพะราชเจ้า  บ่ปากต้านเจียรจ๋าคือดั่งปืนยายำ  หลุมใหญ่  ปักเสียบไหม้สันดาน  เพราะว่าบ่ตันได้หั๋นชาลี
งามชื่นจ้อย  กับนางหนุ่มน้อยกัณหา  แม่แลนา  อิทํทกฺขํ  อันว่าทุกอันนี้นาร้อนรีบ  ป๋านฟ้าหนีบกับดิน   
ข้าไห้ตัวติ๋งยะยั้นร้อนร้ายปันไปมา  เพราะว่าบ่หันสองบุตตาลูกเต้า  กับทั้ง  พระราชเจ้าบ่เจียรจ๋านี้และนา  
ข้าแด่พระเหนือหัวเจ้าฟ้าผิว่าท่านบ่ปากจิ่มข้าเมื่อยังวัน  กั้นพอรวายตรีคืนนี้  และรุ่งสายฟ้าพุ่งเรืองราย  
ข้าเตี่ยงจักตายมรณาต  ใจ๋ข้าขาดแล้วเป็นผี  ยามพอดีพูกเจ้าต๋าก็ ตาพระราชาเจ้าก็หากจักหัน บ่อย่าชะแล   

อตฺถมหาสตฺโต  กขลกตฺถาย นํ ปุตต  มหาเปสามีติ  จินฺติตฺวา อิธังคถามหา  ในกาลนั้นพระมหา
สัตย์เจ้า ก็คณิงใจ๋ว่า    นางราชมัทรีศรีหนุ่มเหน้า  เป็นอันรักลูกเต้าเหลือขนาด  มามากก็จักตัดเสียยังคำ
สระกาอันหยาบ  กูจักกำหลาบนางพระยา  เพื่อหื้อหายเสียยังคำสิเนหาอันใหญ่ท้าวก็ต้านถ้อยใส่คำหลาย  
จิ่งจักได้ขงขวายอุบายอันใหม่  พระก็ต้านถ้อยใส่คถา อวานุนวราโรหาราชบุตตี  ยสฺสสีณีปาตา  เนคฺคตา   
อุจายกีมิทํสาย  มาคฺตา  ดั่งนี่ว่าดูรา  ราชมัทรีผู้ทรง  สมดีสักสวาดเป็นลูกท้าวราชฤาชานางนี่นาหนีไปป่าแต่
เช้า  ละลูกเต้าล่าต๋นเดียว  มาทั้งวันค่ำต๋าวันตกต่ำพ้นเวลาดั่งกูพิจารณาดูนี่โสด  ลางเป็นโทษแก่กูฤา แม้รู้ว่า
จักได้แก่มึงนาง อันไปจรเดินเตียวกลางป่า  ทุกแหล่งไหลดงหนานั้นจา  ดูรา ราชมัทรีผู้ทรงอาศรมดีหลีเลิศ
นางผู้ประเสริฐลำสนาน วันนี่นางไปสู ่ป่าหิมพาน เดินล่าด้วยพรานป่า กิณณรอนทิพพยธร แล้วเนจร  
เหลือแหล่ไปแอ่วเล่นแก่ระสี นางมีใจ๋บ่ตั้งได้สลั้ง แปรผิดผวน  กระทำกล้าอันบ่ควร  ผิดแผกไจฟุ้งแตก   
เสียวิบัตติบัดนี่นางปอยตะริมาวอนแลมาไห้ เดิกคะไค้กูพี่จักดีนอนนี่จา  ดูราราชมัทรีผู้ทรงโฉมดีแรบร้วน 
ชายผู้ถ้วนเปิงต๋านางไปหาหัวมันและลูกไม้  แหล่งไหลดงไพร  ผู้ใดป้อยจักไปเตียวรู้หล่อนว่านางไปเล่นชู้  
ไผป้อยจักหัน ในหิมวันป่ากว้าง  สัตว์สิงห์อางจรมีทังทิพยาธร  แล รสีจรพรานป่า  รอยนางไปเล่นชู้ล่ามายา  
แย้มสองต๋าเสียวสอดเกี้ยวกอดได้จูบชมเนียวถือนมนวดพั้น เหตุนั้นนางจิงได้มาทั้งค่ำ จาริมาไห้ร่ำเรรนนั้น
จา  ยามเมื่อนางหื้อเสียอาศรมบทแต่เช้า  ละลูกเต้าอยู่ศาลา  ผู้ใดมาป้อยจักได้หั๋นมืงแม่ ลับรี้ แก่ดงหนานั้น
จา  ดูราราชมัทรีนางจุ่งมานี้ จักบอกจี้คำพายหลังอันคนทั้งหลายเล่าไว้ กูจักกล่าวหื้อนางฟัง ช้างพังจักหนี
เสียหมู่ ก็เพราะช้างพู้เพื่อนบ่มีหลาย คนจายร่วมรู้เมียมีจู้ ก็เพื่อว่าผัวใจ๋ดี  ราชสีหจักหนีเสีย ดอยก็เพื่อว่า
ดอยอันนั้นบ่มีถ้ำ ปล๋าจักหนีเสียจากน้ำ ก็เพ่ือว่าน้ำอันนั้นบ่มีต๋ม สรมจักหนีเสียครูเพราะว่าครูใบ้นัก นกจัก
หนีเสียจากต้มไม้ก็เพราะว่าต้นไม้บ่ดอกดวง  ราชหงหลายหลวงหนีเสียสระเพื่อว่าสระอันนั้นบ่มีดอกบัว  
ชาติผู้ยิงจักหนีเสียจากผัวก็เพ่ือว่าผัวอันนั้นมีใจ๋บ่สู้จึงปองหนี  แลหนอ   

ราชมัทรีหนอคำอันนั้นนี้ก็เป็นบัวราญท่านจ๋าไว้ก็มาได้แก่แก้วหน่อไท้มัทรีนี้แลหนาโอยหนอ
อัศจรรย์แท้แลหนอ  มนุสฺสสีนีฝูงยิงรามแถวเฒ่า  เปิ้นก็ยังอยู่กับด้วยลูกเต้าและผัวขวัญ  แม้นว่ายิงฝูงนี้มี
ผัวเปิ้นก็ยังอยู่เอื้อมข้าง  แม้นว่ายิงฝูงนั้นป็นแม่ร้างเปิ้นก็ยังอยู่ต๋นเดียว  ไผบ่ห้อนว่าจักเคียวทั้งค่ ำต๋าวัน
ตกต่ำพ้นเวลาเป็นดั่งมือนางนี้ข้ายมเญญ(มายา)ดั่งกูจักใส่ใจ๋ดูนี้ มึงนางก็รำเปิงตูทั้งสามพ่อลูก อันอยู่สร้าง
ประหมวดสมปาน  อยู่ในดงดานป่าไม้ จะไจอยู่ดอมดาย ตูทั้งหลายยินลำบาก อันทุกข์ยากเหลือใจ๋ มึงนาง
หนีไปในป่าแต่เช้า  แอ่วล่าต๋นเดียวนางจักเตียวมาสู่ ในแก้วกู่กุฏีรัศมีพระจันทร์เรืองจ้อยโจด  อันนี้ก็หล้าง
เป็นโทษ แก่มึงนาง อันเตียวกลางป่าไม้ทุกข์แหล่งไหลดงหนานั้นแล  ปองดั่งว่ากูพ่ีนี้เป็นพระยา ดังแต่ก่อนมี
พวกน้อยอ่อนมาพลันในสีวิราช แทนท้าวอยู่เมืองขวาง กูจักตัดหัวมึงนางหื้อเป็น เจ็ดบั้ง เจ็ดท่อน  บ่ไว้หื้ อ
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ผ่อนแก่มึงนาง  กูบ่ใช่หื้อคนทั้งหลายทันทาฆ่าชีวิตไว้ กั้นหยับได้แขนร้องไห้ไห้พระนครหลวงเมืองใหญ่ ที่จัก
กลาดกว้างกลางเมือง   จักหื้อฝูงคนทั้งหลาย เรียกกันมาดูจุผู้  เพราะว่าหื้อผู้ยิงเล่นชู้จากผัวต๋นแม่ยิงแลคน
หาไหนก็ยังได้แม่ยิงมีบ่ไร้ หากเหลือมึงแลนา ยามนั้นไผบ่ล่างจักตั้งก้อยต่อทุจริต กามาอันเป็นบาปเป็นดั่งมึง
นางนี้สักคาบดีหลี  พระรสีก็กล่าวคำโอวาท  เพื่อจักหื้อนางหายเสียยังคำโศกอันไหม้ท้าวใส่คำหลาย ด้วย
อุบายผิดแผกหลายทางเม่ือนั่นแล  

โสตสฺสวจฺจนํ สุตฺวา อาห ส่วนว่านางราชมัทรี ได้ยินคำพระราชเจ้ารสีหน่อท้ าว ด่าคำท้าวว่า
เหลือใจ๋ อกก็ร้อนปานไฟวะวาดนางท้าวสวดคถาว่า นุน ตวํ สทฺทมสฺโสสิ เยสารํปาตุ มาคฺตา สสหํสสวิ
นาทนฺทส พยคฺฆสจฺจกชิตํ ดังนี้ เทวดาแด่พระเหนือหัวเหย เจ้าฟ้า สังบ่คอยยิงอวายหน้า แลตั้งหูฟัง ยังเสียง
ดังอันมี่ก้อง นันทั่วท้องดงหนา  สัตว์นานาเหลือแหล่ เพ่ือจักมากิ๋นลูกแก้วสองแม่ศรี  คือราชสีห์ตั๋วกล้าเสือ
โคร่งมาอยู่หน้าหนทาง     เสือเหลืองคางกลางป่า  ข้าก็ตกคะป้าแท้ปูนกลัว หนังหัวปองยะเยือก ข้าก็เกิดครุ
กรรม กำมือใส่เกล้ากื๊ดต่อเต้าจอมธรรม  วันคืนเป็นสุขได้แกข้า ดินและฟ้ามืดมัวทุกปาย  ทิสสทิสา
เหลือแหล่ขามันบ่หัน แผกผิดผวน ทิสสทั้งมวลข้าก็หันดูหลาก มิคคาว่าพระราชเจ้า ก็บ่รู้ ป้อยว่าข้าไปเล่นชู้
จากพระเมือง กันว่าพระบุญเรืองบ่เชื่อข้าน้อย  เผือขอขันพระทรงธัมมบุญกว้างจุงเอาเชือกช้างคาดห้างแข่ง
ขาฟัน ทั้งพระกุมพระกันจุ่งมารุที พิจจเนต ถ้วนหน้ากู่อินทร์พรหมจุ่งมาสมกับเนตร ทั้งพระปัจเจกพระสุทา   
ทั้งอรหันตาเจืองเจ้าทั้งหน่อเหน้ากุศลอนาคนจุ่งมารู้เหตุ กันว่าข้าเล่นชู้เสพกาม ผิดแท้ดีหลี จักมาตี๋ข้าด้วย
แส้มีดสองศอกแบตี่หลัง ผิว่าอันก็จุ่งฟันแทงด้วยหอกดาบ ผิบ่อันก็มัดเค้นคาบแกว่งเปลวไฟ ผิว่าใจ๋ขาบ่ไป
ดั่งอ้ัน ขอหื้อม่ันอยู่ทีฆา ข้าก็เกิดมาแสนชาติ หื้อพระราชเจ้าเอาเป็นเมีย ข้าบ่รู้จักหนีเสียจากเจ้า เท่าจักอยู่
เตียมต๋นพระนั่งเกล้า เสพสุขเหง้า กันว่าข้าบ่รักพระเทียมเง้ายอดฟ้า แลจักหื้อข้ารักแปงคนใด ข้ามาบำเริญ
พระสายใจ๋คิงข้อย ข้าแต่หนุ่มน้อยสาวจี๋ ได้สิบหกปี๋ปองรอดไป่รู้แจ้งจอดการยังเพราะจอมคิงดูก่อน อย่าว่า
จักกระทำร้ายแก่ข้าน้อยแม่มัทรี พระก็ยังเป็นชีอยู่ป่าไม้ โทษแห่งข้าผู้เป็นน้อไท้ก็บ่ยินดี ข้าแด่พระรสี เหย
เจ้าฟ้า ข้าน้อยจักไปออกหน้าท่านดังฤาดี เป็นจักถือว่านางมัทรีมีชู้ เปิ้นก็จักว่าข้านี้ไจ่ฉลาดรู้ด้วยกามตัณหา
จะแล  โอยหน่อเปิ้นก็จักถือว่าว่านางมัทรีนี้ใจ๋บาป เปิ้นก็ถือว่าข้านี้เป็นแม่ร้างราชมาตุคามเปิ้นจักถือว่าข้านี้
จักกระทำกรรมหลายหลาก เปิ้นจักถือว่าข้าไปเล่นชู้จากผัวขวัญว่าสิ่นเปิงมีจะแลคำวันนี้บ่เป็นกองดีแลพระ
บุญเริงเฝยเจ้าฟ้าข้าก็บ่ว่าจักตกสู่อเวจี  

อันจะฤาอหุปุพพฺเพนิมิตฺตํวิจฺจรนฺโต พระมหาวันเนใจ๋ข้าเท่าไหว้อยู่วะวาดปูนกลั๋วมือทูลห้อกราบ
ไหว้กลางป่าไม้เริงรายยังทิสสฺทั้งหลายเหลือแหล่ข้าก็หันแผ่ผิดผวนทิสสทั้งมวลก็หั๋นดูจ้อมแคบสายฟ้าแมบ
มุงเมืองมุงเมืองเสือเหลืองแลเสือโคร่งเฒ่ามานั่งอยู่เฝ้าทางเตียวข้าจึงเคียวมาถึงค ำต๋าวันตกต่ำพ้นเวลา    
ขอพระราชาเจ้าจุ่งอดโทษข้าน้อยลวดขอสุมาก่อนเตอะพ่ี  พระยาเหยมาเหวัณโณส่วนว่าพระรสีต๋นบุญกว้าง
อยู่ประเทศต้างดงรีอันว่าไกสรราชาสีและเสื้อป่าอย่าได้คั้นแก้วกลัวทั้งคู่สองอารมณ์ทั้งคู่สัตว์อย่ารู้พาหนีฝูง
เสือหมีแลจะแค่อย่าได้กระทำร้ายแก่ลูกแก้วแม่ทั้งสองแด่เตอะข้าปรารถดั่งนี้ใจ๋ข้างร้องวอนคางจึงจัดได้
หนทางทั้งค่ำข้าน้อยพร่ำเคียวมานี้แลนาสิงโหพยัคโคจทิปิจฺจ อิทํวจนํ วพรมํตดยพาลาวเนมิคคาเตสํ        
ปริสาวรู มคฺคาเตนสยน ยีอคตติ ดังนี้ส่วนว่าราชสีเสือโคร่งคิวคอมปงเสือเหลืองมานอนเนืองอยู่ยายสพู่



๑๙๒ 

ข้างมัคคาในทิสสะ กลางป่าไม้ข้าเท่าร้องไห้อยู่วอนขอจิ่งจักได้หนทางทั้งคำเคียวข้ามาสู่ศาลานี้แลนาที่พระ
ยาเหยข้าแด่มหาราชเจ้าจุ ่งค่อยอดโทษแก่ข้าน้อยขอพระยอดสร้อยโผดขมาก่อนเตอะ อภะมหาสัต
โตภยสัทธิง พตฺตดม อกฺก ถํตวา ส่วนว่าพระยาเวสันดรต่อต้าวท้าวก็บ่ต้านถ้อยกล่ าวคำดีเชิงราชมัทรีสักคำ
หั้นแล อถในกาลนั้นส่วนว่ารัศมี  พระจันทร์เรืองไรใสส่องในแห่งห้องยุคลธร ส่วนพระเวสสันดรเจ้าฟ้าบ่อ
ว่ายหน้าต่อสักกำหั้นแล  

ตโตปถาย ตั ้งแรกแต่กาลนั ้นไปปายหน้า ส่วนว่าราชมัทรี ศรีแก่นไท้ก็ร ้องไห้กล่าวคถา           
อตํ ปติญจบุตโต จริยะนิมานโว อนุตถี ตาทิวีรตฺติ มตฺติพรหมจาริณี ดั่งนี้ อุหังอันว่ากูนี้ก็มาปำเริญการผา่น
เผ้า ด้วยลูกเต้าทั้งสอง แม่ก็กองกระทำคอนติดต่อทั้งท้าวต๋นพ่อยาวยืนทุกวันคืนคำเช้า ปฏิบัติพระราชเจ้า
แต้ดีหลีเพราะว่าสองรายังเป็นรสีอยู่เป็นเพ่ือนท้าวจำศีลก็หาข้านี้แลนาโอยหนอข้าก็เทียมย่อมกระทำปำเริญ
การนักบวช เสื้อผ้าลวดหนังเสือเอาใจ๋เกื้อทุกข์ไร้ หาลูกไม้ ทาสันข้าก็ไปทุกวันค่ำเช้า เพื่อจักมาเลี้ยงลูกเต้า
หน่อสองศรีแม่แลนา อิทํเมสกฺลาอชินานี่ จบปริทหิตวา อันว่าเข้าม้ินคำงามจื้นจ้อย  แม่ก็เอามาหานางหนุ่ม
น้อยกัณหา  อาคคฺตา  อันว่าหมากขระตุมต้อง  งามผิวผ่อง แม่ก็เอามาหาสองโสภาเหยแก่นไท้ จุ่งจวนพุ
มเล่นลูกไม้อันกูแม่ได้พามานี้เต๊อะ อิทํ มุฬาริโนริราบัวขาวงามจะจ่อน หวานอ่อนเอาใจ หมากซางสุกใส 
ม่วงไข่เต่าหวานใน หมากขะจับลูกใหญ่หมากขนุนใหญ่มียวง ลูกไม้ปวงหลายหลาก น้ำเผิ้งมาเจือจ๋าน       
ขออัญเชิญพระภูบาลเลิศแล้ว จุ่งเรียกลูกแก้วมาเสวยแด่เตอะ  ปุถุมังชาลีโนเทหิ   อันว่าดอกบัวบานงาม
เลิศแล้ว  จุ่งหื้อลูกแก้วชื่อชาลี ดอกขนุนดีบานแบ่งสร้อย  ท่านจุ่งหื้อแก่นงหนุ่มน้อยกัณหาเตอะ มหาราชา
เจ้าจุ่งเล็งดูสองขามาทัดทรงดอกไม้ในหูทั้งสองข้างเสมอดอกบัวทองชื่นช้อยฟ้อนอ่อนอ้อยไปมาจะแลบ่เท่า
แต่นั้นมหาราชเจ้าจักได้ยินเสียงขับแห่งนางกัณหาหนุ่มน้อยขับอ่อนอ้อยเสียงหวานเสมอดังเสียงได้ยินเสยีง
ขับนางนงคราญฟากฟ้าในแหล่งหล้าชื่อนันทอุทยานนั้นก็จักมีแก่มหาราชเจ้าจะแลอัญเชิญพระราชเจ้าจุ่งจัก
เรียกลูกเฒ่า  มาคือ ว่านางกัณหางามชื่นช้อยขับอ่อนอ้อยเสียงดีแม่นั้นนาสองบุตตาลูกแก้วแม่น้ำมารอด
แล้วก็หันไหนนี้จาโอยหนอ ส่วนราทั้งสองนี้นา โศกเศร้าก็เสมอกั๋นเสมอกั๋น เพราะว่าไพร่อธรรมจ๋ำจาก    
ขับพรากเมืองมา พระกษัตราเหยเจ้าค้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน  คือว่าชาลีใสชื่นช้อย  กับทั้งหนุ่มหน้อย  
กัณหา แม่นั้นนา 

อะหัง  อันว่ากูนี ้รอยว่าได้ด่าเจ้าศรมต๋นวิเศษ  พระทรงเพศต๋นดีตั ้งใจบวชเป็นชีใช้ช้า          
หวังได้สวรรค์ชั้นฟ้ารอยว่าวิบากอยากอันมาสยองตอบ ข้าจึงบ่ได้หันหน้าลูกแก้วกำพร้าทั้งสอง  เปิงมีจะแล 
นางก็มือสาสานกราบไหว้ ร้องร่ำไห้ไปมา เพราะว่าบ่หั๋นหน้าสองบุตต๋าแก่นไท้ แสนโศกไหม้สันดานมากนัก
แล อิวํวิร  ปมานา ยสทฺธิง มหาสฺตฺตานกิญฺจิ กเถสิ ส่วนว่า นางราชมัทรีก็เจียรจ๋าคะค้อยท้าวก็บ่ต้านถ้อยสัก
กำหั้นแล  ส่วนว่านางราชมัทรี ก็มีต๋นอันสั่นเซซัดผัดปั่นไปมา  มือเช็ดน้ำต๋าเสียจะไจ้ นางก็ร้องร่ำไห้แล่นไป
พลัน  ด้วยรัศมีพระจันทร์เรืองใสส่อง  นางท้าวท่องเทียวหายังสองโสภาบ่เว้น เคยแล่นเล่นแต่ที่ใด นางก็
แล่นไปหาซะซ้วย เป็นต้นว่าใต้ล่มไม้ชุมพู นางก็ไปเล็งดูรอดแล้ว ก็บ่หันลูกแก้วแม่ทางใด นางก็ไปแสวงหา
ทุกที่ เป็นต้นว่าคุ่มไม้ นางก็ไปตี่เล็งหาก็บ่หันสองบุตตานางแก่นไท้ นางก็ร้องร่ำไห้กล่าวคถาว่า  



๑๙๓ 

อิเมเต ชุมพูการรุกขา เวทิสาสินธวาริตา  วิวิธานิรุกขา  ชาตานิ  เตอิมารานทิสาเร  ดังนี้โอ้ย
หนอ อันว่าไม้ชมพู แลไม้ยางไพรพราย  ก็ยังมีหลายสิ่งไร้กิ่งสะคราญ    สองกุมาร รักยิ่งเคยเล่นไต่กิ่งยาง
พราย  ไม้ทั้งหลายยังพรั่งพร้อม หมากกกิวดาอ้อมดงหนา  สองบุตตาเลยลูกแก้ว แม่บ่หันแล้วแต่วันมานี้จา  
อัสสถา  อันว่าไม้ขนุนหากเหลือใจ๋  ไม้นิโครธไกวกิ่ งก้อม  อวนอ่อนค่อมไปมา  ในดงหนาถ้วนถี่              
ก้านค่อมควี่ ไหลหลาย  ฝูงใบยายเป็นหมู่  ก็หั๋นพร้อมกู่ทุกอัน  เท่าว่าบ่หันสองจอมธรรม์ลูกแก้วต๋ายแล้ว
กว่าทางใดนี้จา  อิเมติถนติอารามฺ อยํ สิทุกฺกานทิสถาสุ อันว่าอารามเปียงระรื่นปูนสนุกชื่นเอาใจ๋  น้ำเย็นใส
ท่ากว้างไหลแต่ต้างสระมา  กูเกยหั๋นสองขาลอยร้อง  ว่ายน้ำจ่องจูงกั๋น  วันนี้กูป้อยบ่หั๋นสอง  จอมขวัญ 
กำพร้า ออกมาอยู่ถ้ากูนางนี้จา  วิวิธานิรุกฺขาชาตานิ อันว่า ดอกไม้หลายชื่นช้อย บานเบ่งสร้อยเป็นปวง    
ในดงหลวงพร่ำพร้อม ยายหยาดดงเขียว สองศรีเตียวค่ำเช้า  ทรงเพศเกล้ากับต๋น ลูกสองคนแก่นแก้วพัด 
แม่รอยต๋ายจะฤา  ผลานิอันว่าดอกไม้มีหลายสิ่ง เป็นกิ่งเจอจานย่อมกิ๋นหวานจ้อย ๆ อ่อนน้อยแม่เล็งปิดกิ๋น  
สองนรินทร์พี่น้อง  ไปอยู่แห่งห้องหนใด นี้จา   

อิเมหตฺถีกา อสฺสพฺพริพธาจเต   อิเมเยหิ สุบุพเพ  กิลิงฺสเต  กุมารานาทีสฺสเรดังนี้  โอยหนออัน
ว่าช้างชัยตั๋วเลิศแล้ว รูปม้าแก้วแก่นสงคราม รูปงัวงามตั๋วองแอ่น ขาชักแล่นเล่นชนกั๋น สองขาเลยหยุบผันบ่
พราก  รูปช้างม้าหากงัวควาย กูก็ยังหั๋นหลายมากแล้ว  เท่าว่าบ่หั๋นลูกแก้วกูไหนนี้จา  โอยหนอ  อันว่าเนื้อ
แล นกทั้งหลาย ก็มีหลายหมู่ ตื่นเต้นสะสูเต็มไพร ด้วยเสียงอันจรเดินไปแลไห้หา สองบาทไท้บุตต๋านี้แลนา  
นางก็บ่หันกุมารทั้งคู่ นางก็เท่าหั้นเนื้อแลนกหมู่เคยมา  นางก็กล่าวคถาว่า อิเมสามาสสา อุกกา  พหุกา   
กทริมิคาเยหิสุ  ปุพฺพติรํสุเต  กุมารานทิสฺสเร  ดังนี้ อันว่า ทรายคำและกระต่ายนกเก๊าเห็นอ้นลายตื่นเต้น 
ก๋ายไปมาขาก็เคยผันผูกเล่น เนื้อตื่นเต้นแอ่วไปมา  สองโสภาระร่อย  ละเนื้อปล่อยเย็นวอยนี้หนอ  อิเมหํ
สาจโกญฺจมยุรา  ส่วนว่านกบินอากาศ  นกเขียนอาจบินสูง  นกยูงบินก๋างปีกฟ้อน  จาคคภาคหย่อนเยียว
หาง  สองกุมารเคยไล่เล่น นกตื่นเต้นร้องว่า  คอ คอ  สองสอบอเฮยพระแม่  ขาบ่หั๋นแล้วทุกวัน  เท่าบ่หั๋น
สองจ๋อมขวัญพี่น้อง แก้วร่วมท้องแม่รอยต๋ายแท้อันจะฤา  ส่วนนางราชมัทรี บ่หั๋นสองศรีพี่น้องในแห่งห้อง
ศาลา นางก็เซซัดผัดปั่นไปมาหาบ่อยู่  นางก็แล่นเข้าไปสู่ดงหนา มีรุกขาหลายหมู่ ตกสร้อยซะพู่บานงามใน
ดงดานป่าไม้  ก็บ่หันสองแก่นไท้แม่หนใด  นางก็คติงใจ๋ดูแล้วนางแก้วกล่าวคถาว่า   

อิมาตาวณฺณกุมพาโย ปุปฺพิตา สพฺพกาลี กยาถาสุปุพฺเพกลึสุ  เตกุมารานสฺสเร ดังนี้  โอยหนอ 
ป่าไม้อันนี้นาหลายอะทุ่มเสียงคะคุ่มนันเนือง  ดอกไม้บานเรืองเรื ่อ  กูก็บ่หั ๋นทุกเมื่อหลายพันธุ์  สอง
บัวสวรรค์แก่นไท้  ละแม่ไว้ลอยต๋าย  จะแล  โฉมฉายเหยเจ้าหลานแม่ ละไม่ไว้ เป็นกำพร้า อยู่ลูนหลังโอย
ทุกขังแท้ แลหนอ  ท้าวต๋นพ่อก็บ่ต้านถ้อยล่อสักคำ ๒ จอมขวัญลูกแก้วลอยต๋ายแล้วแต่ทางใดนี้จา อิมาจตา
เกวาปกุชฺชิตา  ส่วนว่านางราชมัทรี  ก็จรเดินไปหาสองบุตตาลูกแก้ว  ที่ไปหาแล้ว ซ้ำไปหาเล่าไคว่ที่เก่าสอง
ที สามที ก็บ่หั๋นสองบัวศรีที่ใดสักแห่ง  นางท้าวแล่นคืนมา สู่ศาลาที่เก่า  นางก็เท่าผ่อหั๋น มหาสัตเจ้าเผย
หน้าซบเซาเหลาอยู่  บ่ปาก นางท้าวหากกังวล  นางก็มีต๋นอันสั่นร้อนร้ายปั่นไปมา  เช็ดน้ำต๋าเสียซัวะไซ้  
นางก็ร้องไห้กล่าวคาถา  วานคถา นิพินฺอินินเตอุตฺตกุมาภตฺตา  อคิปิเตน หสิตฺโต กึนุมนโทวชายสิดังนี้      
เวท  ข้าแด่มหาราชเจ้าวนิดั่งฤา  ป้อยซบเซาเหงาอยู่ บ่อว่ายหน้าสู่เจียรจ๋า ถถานิ  อันว่าไม้แลหลัว พระราช



๑๙๔ 

เจ้าก็บ่ตัดบ่ผ่า  น้ำยังท่าก็บ่ไปตักติ้วเอามา  ไฟฟืนก็หาบ่ได้  ส่วนว่าพระราชเจ้าก็เ ป็นปิ่นเกล้าเหนือหัว   
เป็นผัวขวัญรักแห่งข้าแล  แม้นว่าบ่ได้หั๋นหน้าลูกเต้าแล ได้หั๋นพระราชเจ้าปากเจียรจ๋าก็ดี  ทุกข์แสนปี๋ข่ม
ไหม้ ก็เทียงรำงับกลับหายไปจะแล  ในเมื่อนางราชมัทรีศรีแก่นไท้  ก็ร้องร่ำไห้เหลือขนาด  ส่วนพระมหาสัต
เจ้าก็อยู่บ่ปาก  นางก็ทรงทุกข์มากดีหลี นางก็มีต๋นอันลั่นสาย  เหมือนคนจักต๋ายคั่งไค้ สติบ่มี เป็นดังแม่ไก่
อันไข่บ่สู้จ๋ำรัง  เจ้ามันนั้นเยียะเกี๊ยด ค้อนฟาดสลั้งเซแซดผัดปั่นไปมา นางก็แล่นไปหาซัดซวายดั้นป่าไม้ดง
เขียวจรเทียวหาลูก พอถ้านเถิงถนัดเสี้ยงรติยากลางคืนนั้น แลรุ่งแจ้งแล้วนางแก้วก็บาหันมา นางซ้ำเทียวไป
หาเล่ารอดที่เก่าหลายป๋างก๋ายร้อน  นางก็คืนมาสู่ในแก่กู่ศาลา  ก็บ่หั๋นสองบุตตาพี่น้องในแห่งห้องหนใด 
นางก็จรเดินไปบ่ยั้งทุกขอกข้างอาราม  ทุกดงรามแลบ่กล้วย ทุกสรอกห้วยเครือหนามทุกดงงามแลป่าไม้  
ทุกแหล่งไหล้เขาเขียว ทุกรูเปลียวปากถ้ำ ทุกท่าน้ำและลอมคา ทุกรูผาเหวหาด นางก็ผ่อก็บ่หั๋นสองหน่อไท้
แม่ทางใด  นางก็มีใจสงสัยอยู่จะไจ้ลอยว่าสองหน่อไท้แม่ต๋ายจะแล  

สาบุตฺตโส เกนตตฺถา  ส่วนว่านางราชมัทรี  รสีนี รักลูกเต้าสองเจ้าอยู่เรรน  ก็บ่อาจทรงต๋นอยู่บ่
ได้  ร้องร่ำไห้แล่นไปมาเสี้ยงวันสามคาบ อันหยาบแลแสวงหา  สองบุตตาลูกแก้วอันพรากแม่แล้วไปนานนั้น
แล  ตสฺสปิหายิตฺวา ในกาลนั้นส่วนนางราชมัทรีศรีเลิศแล้ว ไปแอ่วหาลูกแก้วแต่ในดงหนา ก็บ่พบสอง
พระองค์สักแห่ง นางท้าวแล่นคืนมาสู่ศาลาร้องไห้  ในที่จิ่มใกล้ผัวต๋นวันนั้นแลนา  ส่วนว่านางราชมัทรี  ไป
แอ่วหาสองพิมพาพี่น้อง  ก็บ่หั๋นในแห่งห้องดงรี  พอรวายตรีเขี้ยวค่ำ นางท้าวพร่ำคนนา นับเป็นวาว่าได้
แสนสี่หมื่นวาก็มีแล  โขโนเทวปส์สามี เยนเตนตามตากาโกลาปินวสนฺติ  มาตาเม  นุนทารกา ดังนี้  เทวข้า
แด่มหาราชเจ้า  ส่วนว่าลูกเต้าหน่อสายใจ สัตว์ตั๋วใดมาเยียะบาป มาคั้นคาบกิ๋นขา  ฝูงหมู่กลาในป่าก็บ่มา
ร้องว่า กา กา  สองกษัตราเหยลูกแก้วรอยว่าต๋ายแล้ว แก่กูนางจะแลนา  อิวํวุตฺเตปิในเมื่อนางราชมัทรีแล
เจียรจ๋าคะค้อย  ท้าวก็บ่ตอบถ้อยล่อสักคำหั้นแล  มตีปิโข  ส่วนนางราชมัทรีศรียศยิ่งนางท้าวจิงวางลง 
เพราะว่าบ่หั๋นสองอุดมพี่น้องแก้วร่วมท้องแม่เทวี  พอรวายตรีคืนนั้นแลรุ่งสุริยะพุ่งใสแสง ต๋านางแดงดั่ง
เลือดไห้บ่เหือดสักยาม เพราะเซาะหาสองนงรามบ่ได้ นางท้าวไท้หอดหิวต๋าย  ท่าวยวงหงายตระแบงใกล้
ท้องแท่นธรณี  เพราะว่าหาสองศรีบ่ได้นางท้าวไท้ขาดใจ๋ต๋ายไปวันนั้นแลนา  

ตมตฺถํปกฺกาเสตฺโต สตฺถาอาห  สตฺถาสพฺพญฺญู ต๋นเป็นครูแก่โลก  สอนอัตถวิโมกข์แก่ประชาจึง
ได้จื่อว่า สัตตถาต๋นองอาจ พระจักไขอัตถบาทบาลี บทหลังนั้นมาหื้อแจ้ง  พระจิ่งแสร้งเทศนา เป็นคถาว่า  
สตฺตถ ปริเทวิตฺวา  ปพฺพตา  นิวณฺณานิจฺจปุณฺณา เทวอสฺสมํคนฺตฺวา  สสมิ  กสนฺติโรทนฺติ  ดังนี้  ภิกขเวดูรา
ภิกขุตั้งหลาย  จุ่งจักฟังยังนิยายอันเก๊า  จักเล่าห้องนางท้าวราชนงราม มีองคงามประเสริฐ ดูล้ำเลิศกว่าฝูง
คน  ทรงรูปโฉมแฉล่ม  สองฝ่ายแก้มยิ่งบัวจีน  สองตาเขียวนิลดำปอด  แขนเสี้ยวสอดอกไข่  ติ๋นมือใสจะ
จ่อน  เนื้ออ้วนอ่อนผิวนวล  ทรงลักขณาควรสะอาด  เป็นเชื้อชาติท้าวราชวงศ์คำ  นางก็จรเดินหาลูกเต้ากู่
เก๊าแล  มกุถา ดงหนามหนอถึงถ้ำ  ทุกท่าน้ำหาดเหวผา ก็บ่หั๋นล่องบุตตาพ่ีน้อง  ในแห่งห้องดงหนา  นางก็
คืนมาสู่ศาลาร้องไห้ในที่จิ่มใกล้พระบาทไท้ผัวต๋น  ทูนหัวกราบไหว้นางก็ร้องไห้กล่าวคถาว่า  นโขโนเทว สา
มิ  ข้าแด่พระเหนือหัวเหยเจ้าข้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน  สัตว์ตั๋วใดเคิงคาบมากิ๋น  นกในดงถ้วนถี่ ก็บ่ได้ยิน
เสียงมี่นันเนือง  รอยว่าสองบุญเรืองต๋ายแล้ว  จากลูกน้อยพรากนมกูจะแลหนอ  ข้าแด่พระจอมใจ๋เหยเจ้า



๑๙๕ 

ฟ้า  ขอจุ่งบอกข้าด้วยฉับพลัน  กั้นพระราชเจ้าบ่กล่าวข้าน้อยแดนต้ายสยบต๋าย  ยามกองงายพรุกเจ้า  จัก
ละพ่ีพระยาเจ้าอยู่ต๋นเดียว  ในไพรเขียวกลางป่าเถื่อน  บ่มีไผเป็นเพื่อนเจ้าพอสองจะแล  อิติมทิวราโลหราช
บุตฺตี  ส่วนนางราชมัทรีศรีแก่นไท้ ร้องร่ำไห้ไปผ่อเล็งหัน ก็บ่หันสองบุตตาพี่น้อง ในแห่งห้องอาศรม ก็ยอม
ประนมพระบาท  มรนาถติ๋งต๋าย  ดิ้นสะสายยะหยั่นต๋ากุ้มปั่นเป็นผี  ยามนั้นพระรสีป้อยสั่น  ใจ๋ปั่นไปมา
ส่วนพระยาเวสสันทรต๋นั้นนาผ่านแผ้วท้าวก็หั๋นน้องแก้วท่าวทั้งยืน  โสกาคืนวู่ไหม้  เจ้าบ่อาจอดอยู่ได้  แต่
สรมชี หัวใจ๋มี่เดืยดร้อนทุกข์โศกต้องโรคา ท้าวก็ควรกรุณณามีมาก อดลำบากเหลือใจ  เพราะอาลัยบ่แล้ว  
เหตุว่านางน้องแก้วท่าวมรณามรนาถ  น้ำต๋าท้าวก็ตกซะซู่  เจ้าจึงผุดลุกยอหัวนางพระยาขึ้นไว้  เจ้าจึง
ร้องไห้ว่า มัทรีนี้ต๋ายเสียแท้แลหนอ  ว่าอ้ันแล้ว  เจ้าก็คนิงใจ๋ดูว่า มัทรีกูนี้ต๋ายแท้               

รู้ว่าไปต๋ายเตื่อ นั้นจา  ว่าอันแล้วเจ้าก็เอามือวางไว้เหนืออกน้องแก้ว  ร้องไห้ แลผ่อดอมดาย
ว่าคิงคนต๋ายนี้เย็น คิงคนเป๋นนี้อุ่น ยิงมะมุ่นต้องมือต๋น  ท้าวก็ถือเอาน้ำต้นคันที  มาผะผาบรูบหน้าเมีย
กำพร้าแห่งต๋น  พระทศพลต๋นหน่อไท้ มาอยู่ป่าไม้ได้ ๗ เดือน  หนีเสียเรือนมาบวชสร้างผนวชเป็นชี บ่ห่อน
ได้ถูกต้องต๋นมัทรีสักเตื่อ ในเมื่อโศกทุกข์แลเกิดมีดั่งอ้ัน  เจ้าก็บ่รู้ว่าต๋นเป็นนักบวชสร้างประหมวดเป็นชี อสุ
ปุนฺเนหิ  เจ้าก็มีต๋าทั้งสอง  เต็มไปด้วยน้ำต๋าก็ยอเอาหัวนางพิมพาแก่ไท้  ขึ้นพาดไว้เหนือตัก  ท้าวยินรักบ่
แล้ว เหตุว่าหั๋นน้องแก้วทอดต๋นต๋าย พระโฉมฉายแก่นเหง้า  ก็นั่งเฝ้าดอมใจ๋เมียนั้นแลนา  อถมหาสัตโต  ส่ว
น่าพระมหาสัตเจ้ามีใจ๋รักรักคะค้อย พระยอดร้อยบุญมี กล่าวคำดีว่า ดูราพระราชมัทรีพี่เหย ในที่นี้นาบ่ใช่
เป็นที่ควรแม่มาต๋าย  เท่าสองรายดายหน่อไท้ ดังฤาป้อยมาละพ่ีไว้ ต๋ายไปนี้จา  ผิว่านางเมือต๋ายในพระนคร
หลวงใหญ่กว้าง กริยาอันพี่จักสร้างส่งสะก๋าร มีบริวารเชื้อชาติ ญาติวงศา เทวรัฐาเมืองมิ่งทั้งสอง ก็จักไหว
หวั่นสนั่นก้องเนืองนันด้วยอันเลิกซากสงสการดา บริขารทานทอดหยาดน้ำรอดหานางเป็นกระทึกหึกหนา  
ทั้งลุงตาอ้ายเอ้ยแห่งเจ้า  เข้าก็จักมานั่งเฝ้าเป็นบริวาร แหนแห่ บ่ใช่ว่าจักได้ละขอนแม่ไว้เปล่าดอมดายสัน
นั้นแลนา  

ดูราราชมัทรีศรีสะอาดปองดั่งว่า สองราได้เสวยราชเป็นพระยาแล  นางมามรณาต๋ายจาก        
กูพ่ีหากจักหื้อเปิ้นสร้างปราสาทหลังคราญ เป็นสถานงามแฉล่ม  กูพ่ีจักหื้อช่างแต้มขีดเขียน  เหง้าเสาหอนั้น 
พี่จักพันไปด้วยผ้า ใส่ช่อฟ้าแลดวงปลี  พี่จักแต้มรูปกินนรีกินรอนแอ่น  ถือดอกร่อนเปิงปาว พี่จักแต้มรูป
นางสาวใส่สร้อย  แป๋งข่ายห้อยประตูโขง  ปราสาทน้ำแต้มหยาดลายคำ พ่ีจักหื้อแต้มรูปตั๋วดำแดงยายหยาด 
รูปนาคบวงบาศ เกี้ยวตี๋น  ลวงใส่ดอกพวงมอมมายรูปกระต่ายเต้นเพื่อนมังกร มีทั้งรูปช้างงางอน รูปม้าอัส
สดร  และม้ามณีกาศ  มีพร้อมพรากหลวงหลาย  มีทั้งรูปงัวควายแลอศุภราช  มีทั้งรูปจาคคภาค  แลหงส์สา  
รูปมิคคาเตียวตี๋นข่าย รูปช้างน้ำก่ายงวงงา  ใส่รูปปู๋ปล๋าแลสกุณณาตั๋วองอาจ  รูปเสือโคร่งหยาดยังยาย   
รูปนกเขียนหัสสดีลิง และการวิกแขกเต้าปีกเขียวศรี  มีทั้งรูปกินนรีนรอนม่ายฟ้อน  ป๋ายตีนหย่อนหากั๋น    
มีทั้งหลายพันธ์หลายพราก  กับทั้งนาคน้ำนาคีรูปหัตถีช้างม้า  หลายหลากหน้าเสือสิงห์  รูปผู้ยิงโฉมแฉลม  
ชายจูบแก้มโลมใจ๋  รูปเมฆไหลเดรดาษ เครือวัลวาดสมตั ๋ว ดอกบัวใสสะอาดดอกป้านหยาดเเจจน          
ดอกนิลบลเขียวอะตุ่ม ดอกแก่หนุ่มแก๋มกั๋น เครือวัลย์หยาดสะอาดปราสาทแก้วแววของ ก๋องหลัวสูงร้อยชั้น  
ไม้แก่ขั้นจันทร์แดง  สมุลแวงมันชัวะชวาด ปราสาทแก้วเริงราย  มีเชิงชายงามสะอาด น้ำแต้มหยาดดูปาว 



๑๙๖ 

ดอกบัวขาวหยดหว่าง  แมงพู่สว่างบินบน  เครือวัลย์สนแสนหนึ่ง ข่ายหิ่งแก้วมีทุกปาย ตระบอมคว่ำพ่ีจักใส่
รูปม้าน้ำ และตั๋วกาย ตระบอมหงายพี่จักใส่บัวแว่นถัดแท่นหั้นพี่จักใส่ลายวง ประตูโขพี่จักแต้มเทวดาถือ
ดอกไม้อยู่ซะลอน  บางพร่องพ่ีจักหื้อถือจามรแก้วแกว่งปัด บางพร่องพ่ีจักหื้อถือฉัตรแต่งตั้ง บางคนพ่ีจักหื้อ
ถือเครื่องหางยองยอ  ยืนยะหยาบด้วยจามรี แควนยิ่งไต้ฟ้าขื่นดูคราม เพื่อจักส่งสการ นางน้องแก้วพี่ ทุก
ด้าวเจจนยนยังคนทั้งหลาย จักหื้อมาม่วนเล่น ชักเชือกเต้นหกกระโดง ฝูงหมู่คนถ้วนถี่ พี่จักหื้อตี๋พาทยก์้อง 
เสียงตื่นต้องด้วย สัพพะชัย สระในเสียงสั่น สนั่นด้วยเบงตรา   

จ๋ากับด้วยเสียงปี่นันทุกที่อือตือ บางคนพี่จักหื้อตบมือต๋างแฉ่ง พี่จักแต่ง เครื่องเล่นทุกประการ 
เป็นประมาณดังกล่าวไว้  แล้วพี่จักแต่งไฟมาแก้วหยาดโยงยิง หนใต้พี่จักแต่งรูปนางสิงห์ไว้ถ้า หื้อขึ้นขี่ม้า
หยาดยิงบน หนวันตกพ่ีจักแต่งรูปคนถือไฟยงยืนขึ้นขี่ช้าง แล่นขึ้นม้างกองฟอน หนเหนือพ่ีจักแต่งรูปทิพยา
ธร แลนางฟ้าขึ้นขี้ม้าอัสสดร หัวก็งอนน่องก็อ้า ดั่งว่าจักขึ้นฟ้าก็บ่หน แล่นขึ้นสะสนสะสาด  ขึ้นเจาะโขง
ปราสาทแล้วลวดลงมา นางเทวดาป้อยแล่นขึ้น  เจาะแต่พื้นลายวงโขงปราสาทแก้ว  เจาะแล้วแล่นลงมา      
บ่สิง  นางติ๋งป้อยแล่นขึ้น   เจาะแต่ปื้นขันหงาย  ไฟนางหายป้างขวาปายวันออก  พี่จักแต่งไฟเข้าตอก และ
ไฟขวี  รูปมอมพีตั๋วเติบไต่ เชือกข้ึนจับโขง  พี่จักแต่งรูปไฟหงส์ แลนกยูงตั๋วมีปีกขึ้นฟ้อนพีกกั๋นลงมากระทำ
การสันนี้แล้ว   

ไฟม้าแก้วแป๋งเป็นเปลี๋ยว ซัวะซวาดน้ำแต้มหยาดก๋องหลัวควันไฟมัวจะโจษ  โสลดขึ้นกลางหาว 
ปานดั่งดาวยังฟ้า แลกูพี่หงายเหงี่ยงหน้าผ่อเล็งดู  ขึ้นพระพู่เป็นดั่งดอกพุทธถั่งผาย  ต๋ามเป็นไฟงามย้อม
ดอก  ป๋านเข้าตอกเต็มก๋ำผาย  ไฟนางสง๋ายดอกน้อย  ควีดอกสร้อยเจจน สะโพกหล่นหลุดแตก  ไฟม้าแก้ว
แยกเป็นเปรี๋ยว  ควันไฟเขียวตัดช่อฟ้า  ม่านค่าอ้าป๋านดังจักบินบน   ลมปิดกิ๋วปั่นเกล้า ปานดั่งจักยกเอา
ปราสาทเจ้าแม่เมือบน กระทำการสันนี้แล้ว จิงเป๋นโบราณส่งสการนางพระยามาแต่ก่อนแลนา ภเท ดูรานาง
สายใจ๋พี่เหย อะหังอันว่ากูพี่นี ้เท่าเป็นผู้หนึ่งผู้เดียว  อยู่กลางไพรเขียวป่าไม้ ป้อยจักได้เครื่องอันใดมา
ส่งสการนางนงคราญ  อันมาต๋ายกลางป่าไม้  เท่าจักละพี่ไว้อยู่ต๋นเดียว ผู้ใดป้อยจักมาในดงเขียวกลางป่า  
ผู้ใดจักมาช่วยกูพ่ีผ่าไม้ไว้เป็นหลัว ผู้ใดจักมาช่วยกูพ่ียอหัวนางพระยาอันตกต่ำจา  ผู้ใดจัดมกซ่วยหน้าหื้อแม่
อุดม ผู้ใดป้อยจักมาสางผมแม่หมวดเกล้า ผู้ใดจักมาอันอุ้มเจ้านั่งเหนือตัก  ผู้ใดป้อยจักมาตักน้ำลูบล้าง  ผู้ใด
จักมาฝานต่างใส่สองหู ผู้ใดจักมาดูนางนาง ยามเน็บดอกไม้ ผู้ใดจักมานั่งไห้แก่มึงนางนั้นจา ภเท  ดูกรานาง
สายใจ๋พี่เหย   ผู้ฉลาดดังฤา ป้อยจักมาเสียต๋นเจ้าคลาดกลางดง กูพี่จักปลงซากนางเสียกลางป่า กูพี่เท่าจัก
ก้มหน้าไห้ผ่อดอมดาย ด้วยปริยายป๋างเปล่า สองหัวเข้าเช็ดน้ำต๋า  เพราะกูพ่ีมาเสียนางงาม  แลหาบ่ได้ กูพ่ี
เท่าจักก้มหน้าไห้อยู่ดอมดายจะแล ดูราแม่สายใจ๋พี่เหยกำพร้า  ตะหมอดหน้าอยู่กลางไพร บ่ใช่ว่ากูพี่บ่
อาลัยแลแข้งวางนางไว้  ดั้นป่าไม้ต๋ายไปและนา แม่เหย  อา ถมหาสัตว์ ส่วมว่พระมหาสัตว์เจ้า ก็บ่อาจจัก
ทรงต๋นอยู่ได้ แสนโศกไหม้ร้องร่ำไห้  

เรียกขวัญพลางว่า ลุกขึ้นมาเตอะยอดบุญขวางเฮย เมียมิ่ง  ลุกขึ้นมาเต๊อะเมียรักยิ่งเสมอต๋า  
สามสิบสองขวัญ นางอย่าไปล่าดงหนาเถื่อนถ้อง   ขวัญนางอย่างไปล่าประเทศท้องที่พนาลัย ขวัญนางไปล่า
ดงไกลที่เหวหาดห้วย  ที่น้ำไหลหลิ่งจ้วยด่านผาจัน  สามสิบสองขวัญนางอย่าไปอยู่ป่าไม้จวงจันทร์  ที่ดอย
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ดงตั๋นหนาลืบแน่น  ขวัญนางอย่าไปคัดคั่งแค้นมากเมามัว  บัดนี้กูพ่ีเป็นผัว ก็มาก้มหัวเรียกร้อง  สามสิบสอง
ขวัญนางมัทรีนาฏน้องจุ่งรีบเร็วมา  ว่าลุกขึ้นมาเตอะยอดสิเนหาเฮยเทียมท้าว   เป็นที่เหนาะน่องน้าวชื่น
เชยใจ  ลุกมาเตอะแม่ศรีนงวัยหนุ่มเหน้า  ฐานะท่ีนี้ บ่ใช่เป๋นที่เจ้าแม่เมือมรณ์  ว่าลุกขึ้นมาเตอะแม่มัทรีผิว
อ่อนพี่เฮย   แม่คอตกปล้อง  เต็มว่านางแม่บ่หย้อง  ก็หากดูงาม  ตั๊ดที่นี้เป็นกลางดงรามป่าไม้   บ่ใช่เป็นที่
แก้วแก่นไท้แม่ควรดีต๋าย  มีแต่สองราดายอยู่กล๋างเถื่อน  จักมีไผมาเป็นเพื่อนปิงเปา  จักมีไผมาช่วยกูพี่เอา
นางอาบน้ำ  ไผจักมาช่วยก้ำสระสรง  ไผจักมาหวีผมแม่หมวดไว้เป็นเกล้า  ไผจักมาเป็นเปื่อนเฝ้าแม่จอมศรี   
ว่าโอยหนอ  นางมาละทั้งเสียมคันรีและกระเซ้า  มาละทั้งไม้เท้า และหนังเสือ  มาละทั้งผ้าเปลือกไม้เจือ
เลื่อนลวาด มาละทั้งสลาดและคันยู  นางบ่อินดูกูพี่สักหยาด  ดังฤานางมาขาดใจ๋ต๋าย  ลุกมาเตอะแม่โฉม
ฉายเฮยสร้อยฟ้า  ลุกมาเต๊อะเมียกำพร้าคิ่นเทียมองค์  ตั๊ดที่นี้เป็นกลางดอยดงเถื่อนถ้ำ  ถึกย่านน้ำแก่น
ทราบธาร ลุกมาเต๊อะแม่ศรีจอมนาฏ  เป็นเมียรักราชเทียมใจ๋  ส่วนว่าพระยาศรีสัญชัยต๋นพ่อ  หลอนกึ๋ดถึง
ลาพี่น้องอันเป็นเพ่ือนพ้องวงศา  แลมาเอากูพ่ีเมือสู่พระนครหลวงใหญ่กว้าง  ชวนไพร่สร้างสมปาน  กั้นกูพ่ี
ได้เสด็จขึ้นนิเวสดั่งเก่า  กั้นกูพ่ีบ่ได้หั๋นหน้าเจ้า  พี่ก็ยินทุกข์ผานนั้นจะแล  อะโหโอยหนอ  น้องน้อยทุกขีแท้
หนอ  ทุกข์กูพ่ีนี้หนอบ่ใช่น้อย  ทุกข์คะค้อยอยู่ต๋นเดียว  ฝูงคนเตียมมีมาก  พร้อมทุกป่ามาถามหา  พ่องว่ากู
พ่ีมาเสียนางงามแลหาไหนบ่ได้  กูพ่ีเท่าจักก้มหน้าไห้กล่าวว่า  นางต๋าย นางต๋ายว่าอ้ันจะแล  มัทรีปิโข โถกํ
วิตนาเมตวา สติปถิลภตฺวา  

ในกาลนั้น ส่วนว่านางราชมัทรีศรีผ่านแผ้ว  นางแก๋วต๋ายไปน้อยหนึ่งแล้ว ได้สติคืนมา  นางพระ
ยากลัวเป๋นบาป  ด้วยบ่สุภาพอันควรละอาย นางก็ขอสุมาถวายกราบไว้ นบพระบาทภูธร ว่าพระเวสสันดร
เฮยเจ้าข้อย  ไปเสียลูกน้อยราไหน  บ่หั๋นมาในสัณฐานที่ใดอันจา  อถมหาสัตโต  ภเทอิ กัสสเม  พราหมณัส
สะ ทายทินนาตีอโลเจสิ  ในกาลนั้นมหาสัตเจ้า จึงกล่าวหื้อรู้ข่าวอันมีว่า ภเทดูรากราราชมัทรีพี่เฮย  อันว่า
สองศรีลูกเต้าพี่ก็ได้หื้อล่องเจื่องเจ้าเป๋นทาน แก่ พราหมณจารย์เฒ่าแก่  อันลุกแต่บ้านมันมารอดศาลาเถิง
ถอง  มาขอเอาสองเจ้าพ่ีน้องไปในวันวาแล้วนี้แลนาแม่เฮย  ตมัตถัง ปกาเสนโต  สัตถา อาหสัตถา  อันว่า 
พระยอดสร้อยสยุมภู  ต๋นเป็นครูแก่โลกได้เถิง  วิเสฐาโชคแล้ว  เป็นสัพพัญญูต๋นสักสวาด  มักใคร่หื้อ
นักปราชญ์เจ้าเหยสังกา  จึงกระทำเป็น วจนกถา ไขขว้าง  หื้อแจ้งสว่างสวณี  มาเล็งหัน อัตถะบาลีบทหลัง  
ยังไปล่แจ้ง  พระจึงแสร้งเทศนาว่า  ตมัชชัง  ปุตตัง  ราชปุตตี  อุททเกนา ภิสิญญเจ  ถอัสสถนัง  วิทิตวา 
นอัตถนัง  เอตทภวิ  ภิกขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย  จุ่งฟังยังนิยายบุพพชาติ  แห่งห้องมหาราชอันมี  ส่วนนาง
ราชมัทรีโฉมสะอาด  อันเป็นเจื้อสมันตราช  สืบสายมา นางพระยาก็ไปจรเดินหา สองบุตตาหลายแห่ง นาง
ท้าวแล่นคืนมา สู่ศาลาที่เก่าใกล้สำนักพระบาทเจ้าเวสสันดร  นางก็สยบเมื่อมรณ์ใจ๋ขาด ที่จิ่มใกล้พระบาท
ท้าวผัวต๋น ท้าวจิ่งเอาน้ำต้นคันธี พระรสีเปิงฟั่งเหงี่ยงน้ำหลั่งไหลตก มือลูบอกหื้อจื่น  แล้วนางแก้วตื่นคืนมา  
จึงถามหาสองบุตตาแก่นไท้ ในที่ใกล้พระรสี ว่าข้าแด่มหาราชเจ้า ไปเสียลูกเต้าราไหน บ่หั๋นมาที่ใดอันจา ที่
นั้นท้าวจึงไขสารต้านต่อ อว่ายหน้าล่อเจี๋ยรจ่า ดูกราราชมัทรีพ่ีเฮย อันว่าสองศรีลูกเต้า กูพ่ีก็จักได้หื้อสองขา
เจ้าเป็นทาน แก่พราหมณาจารย์ผู้หนึ่งแล้ว เพ่ือหื้อเป็นข้าแก้วแก่มัน  ในวันวานี้แล้ว กูพ่ีก็หากแสร้งไขบังลับ
ไว้ บ่ได้ไขกล่าวแก้ แก้วแก่นไท้แม่ยามมา   
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เยียวว่านางร้อนใจหอดหิวต๋ายเสียต๋นนางดายกลางป่าไม้  เยียวว่าเจ้าบ่ได้อนุโมทนาทานจิ่มพ่ี
แลนา  ทริเท่าดูกราราชมัทรี ผู้มีรูปโฉมดีสะอาด อันว่าสองเจ้าน้อยราชกุมาร  ยังมีพราหมผู้หนึ่งนาแม่ เฒ่า
แก่ไร้เข็ญใจ บ่มีอันใดสักสิ่ง สุดที่ขิ่งดอมดาย เทียนย่อมขงขวายหาเลี้ยงปาก เฒ่าลำบากโรยแรง ต๋นเดียว
แสวงกลางป่าไม้  เพราะความทุกข์ไร้บ่กลั๋วต๋าย จึงสะปายถงข่มเท้าเข้ามาขอ  เอาสองสอบอพ่ีน้อง  ก็บ่เป๋น
เพื่อนพ้องราสี  ก็บ่ใช่กูพี่นี้แลชัง  บ่รักสักน้อยกูพี่  ก็ยังเท่ารักร้อยเท่าเทียมจิต กูพี่ปองปิดเสียยังความ
ตระหนี่ แล้วจึงจักหื้อลูกแก้วเป็นทาน พราหมณ์รีบชักหนีเจียรจาก  เอาสองเจ้าน้อยพรากไปไกล  บ่ทันนาง
สายใจมารอด  บ่ทันนางมาอุ้มหอบเชยชม  บ่ทันนางมาหื้อกิ๋นนมแลสอนสั่ง  นางบ่ทันมาอุ้มสองเจ้ านั่ง
เหนือตัก สองกษัตราพี่น้อง ขอนางอย่าได้หม่นหมองใจ นางจงตัดอาลัยขาดไหม้ นางอย่าได้ไห้นักเช่นดีหลี 
เพราะสองรายังเป็นรสีอยู่คีรีในป่าไม้กว้างอดอยู่สร้างสมปาน ยังค่อยอยู่สุขสำราญทุกค่ำเช้า บ่โศกเศร้ากัง
วน อัชชโรกั๋นว่าต๋นบ่ต๋ายเสีย เมื่อหน้าก็ยังได้พบลูกแก้วกำพร้าหน่อจอมใจ  สองขาไปทางใดเจียรจาก บุญ
อันนั้นหากจักน้าวคืนมาบ่จะแล  มหาสัตเจ้ากล่าวสันนี้แล้ว  ต๋นแก้วกล่าวคถา  ว่า  

ปุตเต ปสัญจ ธน ธัญญัญจ อยัง ขปโลถทนชสปุริโส ทานัง ทิสฺวายาจมุคัตต อนุโมทาหิ ปุตตเก 
ทานมุตตมันต ดังนี้ว่า ดูราราชมัทรี ส่วนสปุริสสต๋นดีมีผญา กั้นว่าหั๋นยาจก  เข้ามาสู่ยังตี่อยู่ถามขอ เปิงยก
ยอหื้อด้วยง่าย จกจ่ายหื้อเป็นทาน ทั้งข้างสารแลข้าวเปลือก ทั้งจิ้นเลือดไขมัน  ทั้งเงินคำแลช้างม้า ทั้งหมู่
ข้าญิงจาย ก็ควรขงขวายหื้อด้วยง่ายจกจ่ายหื้อเป็นทาน  นางจุ่งมีใจ๋บานกึ้ดถูก ด้วยกูพ่ีหื้อลูกแก้วเป็นทานนี้
เต๊อะ มัททีปิโข ส่วนนางราชมัทรีศรีสะอาด  อันจักกล่าวโอวาทคำดี กับด้วยพระรสีต๋นผ่านแผ้ว อันประสาท
หื้อลูกแก้วเป๋นทานเพื่อแลกเอาผญาสัพพัญญูตญาณ อันเลิศแล้ว นางแก้วก็อนุโมทนา  ก็กล่าวคถาว่า อนุโม
ทามิเต เทวบุตฺตเก ทานมุตฺตมัง ททัตวา จิตตัง ปัสสาหิ ภิญโญ ทานัง ททโท ภว ดังนี้ เทวะข้าแด่มหาราช
เจ้า อะหัง อันว่า ข้าก็ขออนุโมทนาสาธุการ เซิ่งอุตตมทานแห่งมหาราชเจ้า อันประสาทหื้อลูกเต้าเป๋นทาน
นั้นแล  ข้าแด่มหาราชเจ้า ส่วนคนทั้งหลาย มีมัชเฌรธัมม์  ความปราถนาหากมาคอบงำไว้แล้ว บ่หื้อเป็น
ทานได้  คือว่าคนผู้ใดไป่ไร้ผญานักแล โยตวัง อันว่า พระราชเจ้าต๋นจำเริญ  บ้านเมืองแก่ชาวสีพลีนาราชทั้ง
มวล หากได้ผจญแพ้ ยังความตระหนี่เสียแล้ว จึ่งหื้อลูกแก้วเป๋นทาน จุ่งมีใจ๋บานชมชื่นใจ๋ต้องตื่นยินดีเตอ๊ะ   
ในเมื่อราชมัทรีกล่าวคำดีสันนี้ดั่งอั้น มหาสัตว์เจ้าจึงว่า ดูกรา มัทรีเฮย  เจ้าพ่ีนางป่อยมากล่าวคำเยื่องนี้รือ
จา ผิว่ากุพี่หื้อลูกรักทั้งสอง  เป๋นทานแล้วก็มีใจ๋ใส  ยินดีดั่งอั้น อัศจรรย์ทั้งหลายมวลฝูงนั้น  ก็บ่ล้างว่าจัก
เกิด มีแก่กูพี่สักอันจะแล  เจ้ากล่าวตอบคำนางท้าวนี้แล้ว  มหาสัตเจ้าก็กล่าวยังอัศจรรย์ทั้งหลายมวลฝูง
อันมี  แผ่นดินไหวเป๋นต้น  แก่นางราชมัทรีจุอันหั้นแล  ตะโต ในกาลนั้น  นางราชมัทรีต๋นเลิศแล้ว นางแก้ว
กล่าวกิตตนา อาจาริยะทั้งหลายฝูงนั้นแล้ว นางหน่อแก้วจักกิตตนาสักเสริญยกยอ  อุตตมหาทาน แห่งมหา
สัตเจ้าดั่งอ้ันจึงกล่าวคถาว่า  

นิอิทิตวา เต ปฐวี สัทโท เตติ  ทิวัคโค สมันตา วิชชุลตา อาคูคิรินังว  ปติสุตวา ดังนี้ เทวข้าแด่
มหาราชเจ้า ปฐวีอันว่าแผ่นดินหลวงลวงหน้า สังขยาว่าได้สองแสนสี่หมื่นโยชนะ ก็ร้องกึงก้องไหวหวั่น 
สะท้านลั่นไปมา ก็ด้วยเตชะทานแห่งมหาราชเจ้า เหตุอันประสาทหื้อลูกแก้วเป๋นทานนั้นแล เสียงกิตติลือชา
ปรากฏแห่งมหาราชเจ้าต๋นสักสวาด ก็ซลาบขึ้นไปตราบต่อเท้าขึ้นเถิงพรหมโลกพ้นก็มีแล  วิชุลตา  อันว่า



๑๙๙ 

สายฟ้าบ่ใช่กาลเมือแมบมะเมือง สะเทืองรอดจุกล่ำจุปาย สาคโร  อันว่าแม่น้ำสมุทรสาคร  ก็ขำเขือกฟุ้งยะ
เยือกตี๋ฟองนองคุงฝั่ง เสียงสนั่นลั่น เขาหิมวันดงเถื่อน  ก็เป็นดั่งจักเคลื่อนจากพังไปนั้นแล นารทฺ ทว ปัพพ
ตา อันว่าเทวดาสองหมู่ยว้ายแย้มอยู่หิมพานต์ ก็กระทำเสียงสาธุการเกิดก้องนันทั่วท้องดงรี หมู่หนึ่งชื่อว่า
ขุนศรีใสนารอด แจ้งจอดอนุโมทนา หมู่หนึ่งชื่อว่าพัณหาวิเศษ  น้อมพระเนตรหน้าเล็งดู ไขประตูปราสาท 
ร้องเอ้ออาดชมทาน เซิ่งพระองค์ก๋ารต๋นเลิศแล้ว อันประสาทหื้อลูกแก้วเป็นทาน  ทั้งพระยามารต๋นใจห้าว  
ก็น้อมหน้าโมทนาทาน ด้วยใจใสศรัทาชื่นช้อย ใจอ่อนอ้อยชมทาน กับท้ังพระยายามภิบาลต๋นสุภาพ อันตัด
แต่งบุญแลบาปตามทรา ก็อนุโมทนาสาธุการ เซิ่งอุตตมทานแห่งมหาราชเจ้า อันประสาทหื้อลูกเต้าเป็นทาน 
เป๋นมหาสมัยกาลปางใหญ่ เหตุว่าพระยาเวสสันตรเจ้าต๋นนั้นใช่สามานแลนา   

อิติมัทรีวราโร หาราชบุตตี ยัสสะสินี เวสสันตรส อนุโมทิ ปุตตเก  ทานมุตตมมัง ดั่งนี้ภิกขเวดูรา
ภิกขุทั้งหลายต๋นทรงศีลใสบัวริยาด เป็นขีณาสาวกชาติ อรหันตา ราชปุตตี ส่วนนางราชมัทรีเทวีต๋นเป็นลูก
สาวศรี  พระยามัททราชมียศอาจฤาชา  โสภางามแลบล้วน  เนื้ออ่อนอ้วนเชียงคราน มีบริวารแวดล้อม แหน
แห่ห้อมไปมา นางก็อนุโมทนาด้วยใจ๋ใสบ่เศร้า อันพระประสาทหื้อลูกเต้าเป็นทาน สมปานมีบ่เท้า ก็สลาบ
ขึ้นไปต่อเท่าถึงพรหม ก็มีด้วยนิยมดั่งกล่าวมานี้  ด้วยประการดั่งกล่าวมีนี้และเด  มัทรีปัพพัง  นิฏฐิตังกริยา 
อันสังวัณณาวิเศษ จ๋าห้องเหตุมัทรีกัณฑ์ถ้วนเก้า อันนางหนุ่มเหน้าอนุโมทนาทาน อันประดับประดาด้วย
พระคาถาว่าได้ ๙๐ คถาก็สำเร็จสรเด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล 

จากการปร ิวรรตคัมภีร ์เร ื ่อง ม ัทร ี ในมหาเวสสันดรชาดก  ซ ึ ่งเป ็นภาษาล้านนาไทย             
สามารถ แปลสรุปใจความสำคัญเป็นภาษาไทยกลาง ได้ดั้งนี้ 

พระนางมัทรีฝันร้ายว่ามีบุรุษมาทำร้าย จึงขอให้พระเวสสันดรทำนายฝันให้ แต่พระนางก็ยังไม่
สบายพระทัย ก่อนเข้าป่า พระนางฝากพระโอรสกับพระธิดากับพระเวสสันดรให้ช่วยดูแล  หลังจากนั้นพระ
นางมัทรีก็เสด็จเข้าป่าเพ่ือหาผลไม้มาปรนนิบัติพระเวสสันดรและสองกุมาร  ขณะที่อยู่ในป่า พระนางพบว่า
ธรรมชาติผิดปกติไปจากที่เคยพบเห็น เช่นต้นไม้ท่ีเคยมีผลก็กลายเป็นต้นที่มีแต่ดอก  ต้นที่เคยมีก่ิงโน้มลงมา
ให้พอเก็บผลได้ง่าย ก็กลับกลายเป็นต้นตรงสูงเก็บผลไม่ถึง  ทั้งท้องฟ้าก็มืดมิด ขอบฟ้าเป็นสีเหลืองให้รู้สึก
หวั่นหวาดเป็นอย่างยิ่ง  ไม้คานที่เคยหาบแสรกผลไม้ก็พลัดตกจากบ่า ไม้ตะขอที่ใช้เกี่ยวผลไม้พลัดหลุดจาก
มือ ยิ่งพาให้กังวลใจยิ่งขึ้นบรรดาเทพยดาทั้งหลายต่างพากันกังวลว่า   

หากนางมัทรีกลับออกจากป่าเร็วและทราบเรื่องที่พระเวสสันดร ทรงบริจาคพระโอรสธิดาเป็น
ทาน  ก็จะต้องออกติดตามพระกุมารทั้งสองคืนจากชูชก  พระอินทร์จึงส่งเทพบริวาร  ๓  องค์ให้แปลงกาย
เป็นสัตว์ร้าย  ๓  ตัว  คือราชสีห์  เสือโคร่ง  และเสือเหลือง  ขวางทางไม่ให้เสด็จกลับอาศรมได้ตามเวลา
ปกติ เมื่อล่วงเวลาดึกแล้วจึงหลีกทางให้พระนางเสด็จกลับอาศรม   เมื่อพระนางเสด็จกลับถึงอาศรมไม่พบ
สองกุมารก็โศกเศร้าเสียพระทัย  เที่ยวตามหาและร้องไห้คร่ำครวญ  พระเวสสันดรทรงเห็นพระนางเศร้า
โศก  จึงหาวิธีตัดความทุกข์โศกด้วยการแกล้งกล่าวหานางว่าคิดนอกใจคบหากับชายอื่น จึงกลับมาถึง
อาศรมในเวลาดึก  เพราะทรงเกรงว่าถ้าบอกความจริงในขณะที่พระนางกำลังโศกเศร้าหนักและกำลังอ่อน
ล้า พระนางจะเป็นอันตรายได้  ในที่สุดพระนางมัทรีทรงคร่ำครวญหาลูกจนสิ้นสติไป  ครั้นเมื่อฟ้ืนขึ้น  พระ



๒๐๐ 

เวสสันดรทรงเล่าความจริงว่า  พระองค์ได้ประทานกุมารทั้งสองแก่ชูชกไปแล้วด้วยเหตุผลที่จะทรงบำเพ็ญ
ทานบารมี  พระนางมัทรีจึงทรงค่อยหายโศกเศร้าและทรงอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมีของพระ
เวสสันดรด้วย 

คัมภีร์มหาเวสสันดาชาดก เป็นคัมภีร์ที่มาจาก ธัมมบทขุททกนิกาย ซึ่งกล่าวว่า   เรื่องเวสสนัดร
ชาดกเป็นพุทธดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสองหมื่นรูป  และพระประยูรญาติที่นิ
โครธารามหาวิหารในนครกบิลพัสดุ์  ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา  และพระวงศ์ศากยะ
บรรดาพระประยูรญาติไม่ปรารถนาจะทำความเคารพพระองค์  ด้วยเห็นว่าอายุน้อยกว่า  

พระองค์ทรงทราบความคิดนี้จึงทรงแสดงยมกปกฏิหาริย์  โดยเสด็จขึ้นเบื้องนภาอากาศแล้ว
ปล่อยให้ฝุ่นละอองธุลีพระบาทตกลงสู่เศียรของพระประยูรญาติทั้งหลาย   พระประยูรญาติจึงได้ละทิ้งทิฐิ
แล้วถวายบังคมพระพุทธเจ้า  ขณะนั้นได้เกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้ทูล
ถาม  พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต  แล้วจึงทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก  หรือเร ื ่องมหาชาติให้แก่พระภิกษุและพระประยูรญาติ  มหาเวชสันดรชาดก เป็นชาดกที่                 
มีความสำคัญมากกว่าชาดกอื ่น ๆ เพราะพระบารมีของพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบริบูรณ์ในพระชาตินี้        
มหาเวสสันดรชาดกท้ัง ๑๐ บารมี  คือ 

ทานบารมี  = ทรงบริจาคทรัพย์สิน  ช้าง  ม้า  ราชรถ  พระกุมารทั้งสองและพระมเหสี 
ศีลบารมี  = ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวชอยู่ ณ เขาวงกต 
เนกขัมมบารมี  = ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับ ณ เขาวงกต 
ปัญญาบารมี  = ทรงบำเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาที่ทรงผนวช 
วิริยาบารมี  = ทรงปฏิบัติมิได้ย่อหย่อน 
สัจจบารมี  = ทรงลั่นพระวาจายกกุมารให้ชูชก  เมือ่พระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตามให้ 
ขันติบารมี  = ทรงอดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ ขณะที่เดินทางมายังเขาวงกต   และ

ตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั่น  แม้แต่ตอนที่ทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระกุมารอย่างทารุณพระองค์ก็
ทรงข่มพระทัยไว้ได ้

เมตตาบารมี  = เมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร ์ มาทูลขอช้างปัจจัยนาค  เนื่องจากเมืองกลิงค
ราษฎร์ฝนแล้ง  ก็ทรงพระเมตตาประทานให้  และเม่ือชูชกมาทูลขอสองกุมาร  อ้างว่าตนได้รับความลำบาก
ต่าง ๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย 

อุเบกขาบารมี  = เมื่อทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆี่ยนตี  วิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือ  ทรง
บำเพ็ญอุเบกขา  คือทรงวางเฉย  เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว 

อธิษฐานบารมี  = คือทรงตั้งม่ันที่จะบำเพ็ญบารมีเพ่ือให้สำเร็จโพธิญาณาเบื้องหน้าก็มิได้ทรงย่อ
ท้อ  จนพระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่าง ๆ เพราะพระทัยอันแน่วแน่ของพระองค์ 

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหารย์  ทำให้พระประยูรญาติละทิฐิยอม
ถวายบังคม  ก็บังเกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า  พระพุทธองค์ตรัสเล่า



๒๐๑ 

ว่า  ฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต  พระองค์จึงทรงแสดงธรรมเรื ่องมหาเวสสันดรชาดก    หรือเรื ่อง
มหาชาติ  ทั้ง ๑๓ กัณฑ ์ ตามลำดับ 

ด้วยอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดกดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเป็นเหตุให้
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย ได้นิยมถวายคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก
ไว้ในพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏเป็นคัมภีร์ใบลานมีกันอยู่แทบทุกวันในภูมิภาคนี้ และด้วยเนื้อหาของ
คัมภีร์และความสำคัญในอานิสงส์ดังกล่าวได้มีอิทธิภาพต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ และ ชาวบ้าน ใน
กลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย อยากมากมายหลายด้านซึ่งจะได้กล่าวในข้อต่อไป 

 
๒. งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของ

ประเทศไทย  
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview) และสังเกตการ ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ จำนวน ๒๐ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เปน็ที่
ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย  ได้แก่ ๑ ) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร อำเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร ๒) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ๓ ) ชุมชนวัดสุทธิวนา
ราม อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ และ ๔) ขุมชนวัดเขตอุดม  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  พบว่า 
วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง มหา
เวสสันดรชาดก ซึ่งมีมากกว่า ๑๐๐ สำนวน นอกจากนั้นยังมีวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนกลาง ของประเทศไทย ที่ประชาชนนำมาเป็นคติสอนใจ คือ วรรณกรรมเรื่อง “กำพร้าปลา
แดก”(ปลาแดกปลาสมอ)  จึงได้ คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย นำมาปริวรรต เป็นตัวอย่างดังนี้ 

ปุราณะติอิทัง สัตถา เชตะวันเน วิหาสันโต ปุสสะปาคุมยารัง อะตะโน อะซะระ กะเถสิ สาชะโล 
ดูรา สัมปุริสสะทั้งหลาย สัตถา อันว่า สัพพัญญูเจ้า วิหารันโต อันอยู่เชตะวันเน ในป่าเชตะวันอะระภะกม้า
ลบแล้ว ปุสสะปากุมมาสัง ยังปุสสะปากุมมาส อะตะโน แห่งตน กะเถสิ ก็กล่าวว่า อิทังชาตะทัง ยังชาดก
ดวงนี้ อันพระฮากกดด้วย อะสิบาทคาถาว่า กัปปะณะปุราณะอิติ ดังนี้ อัถถะโข ในกาลเมื้อนั้น ภิกขุ
ทั้งหลาย สัมมาถาเปสุง ก็ให้บังเกิด กะถายะ ด้วยถ้อยคำตามจาระจาเชิงกันไปมาว่า อะวุโส ดูราเจ้า
ทั้งหลาย ภะคะวา อันว่าพระพุทธเจ้า แห่งเฮาทั้งหลายเมื้อยังสร้างโพธิสมภานั้น พระก็เกิด ในตระกูนอัน
นานๆ ต่างลางเทิดได้เกิดในตระท้าวมหาเศษฐีแลท้าวพญาน้อยใหญ่ก็เป็นอันมากอันหลายส่วน ดังคืน
กำพร้าทุกขะมวดขืนใจแลไปแสง(แสวง)หาปลามาตำปลาแดกไปย่ายนั้นก็ยังมีจักชาตินั้น ถือฮู้ว่าบ่มีนี้จา 
เมื้อนั้น พระเจ้าอันอยู่ในคันทะถุดีก็ได้ยินด้วยทิพพะ ญานแห่งตน พระจึงเด็จ ออกมาตั้งอยู่เหนืออาสะนะ 
อันเจ้าภิกษุทั้งหลาย หากปูแปลงไว้แล้วพระจีงแสงถามเชิงภิกขุท้ังหลายว่า ภิกขะเว ดูราภิกขุทั้งหลาย ส่วน
ดัง สุท่านทั้งหลาย มาตานจาระจาด้วยถ้อยคำมีชื่อดังลือนี้จา เมื้อนั้นภิกขุทั้งหลายก็ไหว้ พระพุทธเจ้าว่า  



๒๐๒ 

ภันเตภะคะวาข้าแด่ สัพพัญญูเจ้า อะหังอันว่าผู้ข้าทั้งหลายก็มาโจทะนา เชิงสัพพัญญูเจ้า ยังทัวระมานะยัง
ไปได้ตสัส สัพพัญญู เป็นพระอันได้เกิดเป็นคนกำพร้าแลเอาปลาแดกไปขายนั้นก็ยัง มีบ่จา ว่าดังนั้นก็ยังแล 

เมื้อนั้นพระเจ้าจึงกล่าวว่าภิกขะเวดูราภิกขุทั้งหลายส่วนตัวกูพระตะถาคะตะเมื้อยังทัวระไวไป
มา ในวัตตะสงสาร ก็ยังได้เกิดเป็นคนถกไฮ คาวแสง(แสวง)หาปลามาตำปลาแดกไปขายก็ล้วนมั่งมีเป็นดีได้
เสวยราชบ้านเมืองก็ยังมีชาติหนึ่งแลคันว่าพระเจ้ากล่าวสันนั้นแล้วพระเจ้าจึงนำเอามายังอะติตะอันล่วงแล้ว
มาเทศนาแก่เจ้าภิกขุทั้งหลายว่าภิกขะเว ดูราภิกขุทั้งหลาย อะติเตกาเร ในกาลเมื้อล่วงแล้วไปพุ้นยังมีพระ
เจ้าตนหนึ่งชื่อว่าตันหังการะ เกิดมาเป็นพระ ในโลกวันนั้น ยังมีพญาตนหนึ่ง ชื่อว่าพระพรหมทัตได้เสวยราช
สมบัติกับดอมนางอะรุณะวะดี ราชเทวีในเมืองพารานสีที่นั้นด้วยทศพิธราชธรรม เจ ประการอันว่าทานแล
ศีลเป็นเค้าเจ้าก็บ่กระทำฮ้ายแก่ประชาราช บ่าวไพร่ทั้งมวลฮ้ันแล เมื่อนั้นมีนายกวนบ้านผู้หนึ่งชื่อว่าแสนไช 
อันสมสู่อยู่กินกับดอมนางบัวไขคู่หนึ่งอันเป็นเจ้าทั้งหลายในบ้านที่นั้น.ฯลฯ 

 
๓. งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของ

ประเทศไทย  
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview) และ สังเกตการ  ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เปน็ที่
ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  ได้แก่ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา 
อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียว
สวาสดิ์  ซึ่งมีมากกว่า จึงได้คัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย นำมาปริวรรตที่เป็นสำนวนอีสานเป็น ตัวอย่างดังนี้ 

นะโม ตสฺส ภควโต สมฺมา สมฺพุทธสฺสฯ......เอวมฺเมสุตงฺสมยงฺ......ดูรา อันว่า๓๓ บัดนี้ จักกล่าว
ต้านเสียวสวาสดิ์เทศนา อันมี ลาวบูฮาน ปราชญ์ปุนแปลงไว้ นำครองเค้า ปฐมลางลาวเก่าแก่ นับได้ หลาย
เซ่น ยอย้องว่าดีท่านเอ้ย อันว่า.......ณ ยังมี กระฎุมพีตเชื้อ สถิตที่นครหลวง พาราณสีเมือง ที่ปชุมพูพื้น ผัว
เมียเถ้า สมปองเป็นคู่ บังเกิด สองหน่อเนื้อ ชายพร้อมพร้ำกันฯ...ความว่าเมืองพาราณสี สามีภรรยา
กระฎุมพีตระกูลหนึ่ง ลูกผู่ต้น ขานชื่อศรีเฉลียว คนทีสอง คล่องปูนปานแต้ม นามกรต้าน ขนานนามเสียว
สวาสดิ์ เชื่อหาก ฮักฮ่อเลี้ยง แพงด้ามหน่วยตาฯ มีบุตรสองคน พี่ชื่อศรีเฉลียว นิสัยสุขุมเรียบร้อย น้องชาย
ชื่อเสียวสวาสดิ์ นิสัยสุภาพฉลาดว่องไวเป็นที่รักของบิดามารดามาก เชื้อฟังตั้งอยู่ในโอวาท เจริญวัยเป็น
หนุ่ม อยู่มาวันหนึ่ง บิดาเรียกบุตรทั้งสองมานั่งต่อหน้ากล่าวกับลูกว่า พ่อแม่มีบ้านสองหลัง สร้างเสร็จหลัง
หนึ่ง อีกหลังหนึ่งยังไม่เสร็จ ให้ลูกเลือกเอาคนละหลังใครจะเลือกหลังไหนก็ตามใจ เสียวสวาสดิ์ พูดขึ้นก่อน
ว่าลูกจะเลือกหลังที่สร้างยังไม่เสร็จ ศรีเฉลียวนั่งนิ่งเพราะพอใจที่จะได้บ้านหลังที่เสร็จแล้ว  ท่านกระฎุมพีผู้

 
๓๓ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๔๗๖. 



๒๐๓ 

เป็นบิดาทราบทันทีว่า ลูกชายคนเล็กมีสติปัญญาเฉียบแหลมกว่าบิดาสอนลูกทั้งสองว่า อย่าเป็นคนหูเบาใจ
เบา ฟังหูไว้หู ความลับอย่าเปิดเผย อย่าคบหญิงสามผัว เจ้าหัวสามโบสถ์ ให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใจกว้าง ท่านไม่
ไหว้วานอย่าช่วย ครั้นสอนลูกแล้วก็ล้มหายตายจากไปวันหนึ่ง พ่อค้าเรือสะเภาจากเมืองจามปา มาจอดท่า
เมืองพาราณสีขายสินค้านานาชนิด เสียวสวาสดิ์ขอไปกับเขา นายเรือสำเภารับเขาไปด้วย ให้ลาญาติพี่น้อง
ก่อนและนัดวันเวลาจะเดินทาง ความเป็นคนมีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อนโยน นายเรือรักเขาเหมือนลูก     
ขณะเดินทางเรือได้พบเห็นสิ่งต่างๆสนใจธรรมชาติแวดล้อม จึงถามนายเรือถึงสิ่งต่างๆว่า หาดที่เฮาผ่านมา 
มีหินไหม บ้านแถวนี้มีคนอยู่บ่ ดงนี้มีต้นไม้บ่ เมืองนี้มีพระยาเจ้าเมืองบ่ วัดใหญ่นี้มีพระเจ้าอยู่ไหม เมืองนี้มีผู้
เฒ่าสามขาหรือบ่ ? นายสำเภาและลูกเรือไม่เข้าใจคำถาม เมื่อกลับถึงบ้าน จึงเล่าเรื่องสู่ภรรยาและลูก ๆ    
ฟัง นางศรีไวลูกสาวสุดท้องฟังแล้วเธอตอบปริศนาคำถามได้ พ่อแม่เห็นสองนี้ควรให้แต่งงานกัน จึงจัดงาน
มงคลสมรสให้เป็นคู่ครองกันตลอดไป เจ้าเมืองจามปาผู้ ไร้ทศพิธราชธรรม ปกครองบ้านเมืองด้วยความ
โหดร้ายเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ระแวงว่าจะมีคนมาฆ่า จึงเกณฑ์ราษฎร ให้เข้าเวรยามคืนละ ๕๐๐ คน 
ใครหลับเวรยามยึดทรัพย์ ตัดคอ สามคืนคนตาย ๑,๕๐๐ คน ถึงคืนที่สี่ เสียสวาสดิ์ไปเฝ้าเวรยามแทนพ่อตา 
นั่งภาวนาบริกรรมคาถากันตัวว่า ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกรณา ฆะเฏสิ๓๔ เป็นต้น นั่งตรงทางข้ึนลงของพระยา ๆ
ได้สดับตกพระทัยกลับไป กลับไป จวนสว่างกลับมาจะตัดคอพวกหลับเวรยาม ได้พบเสียวสวาสดิ์ภาวนา
บริกรรมคาถาว่า อัศจรรย์โอ้ โอนอ สังเวช สังมาเป็นดั่งนี้ เป็นน่าอยากหัว แท้นอ  ตกพระทัยเสด็จกลับ 
วันรุ่งขึ้น  เรียกเวรยามมาไถ่ถามว่า ใครบริกรรมคาถา เสียวสวาสดิ์ ทูลว่ า ข้าพระองค์เอง พระราชาให้
อธ ิบายความหมายของมนต์ที ่บร ิกรรมทั ้งหมด ทรงพอพระทัย และแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น              
อัครมหาบัณฑิตธรรมิกราช มีหน้าที่อบรมสั่งสอนศีลธรรม อบรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแก่ไพร่ฟ้า
ประชาชนเมืองจามปา และทรงประทานข้าวของเงินทอง และศฤงคารบริวารชายหญิง ๕๐๐ คน ให้เป็นคน
รับใช้ช่วยงานการ เจ้าเมืองโกสัมพีกับเสียวสวาสดิ์  ณ กรุงโกสัมพี พระเจ้าโกสัมพี กับ เสียวสวาสดิ์          
อัครมหาบัณฑิตเรื่องปัญหาที่ว่า  ทำคุณให้ กลายเป็นโทษใหญ่ ๓๕ เป็นประการใด? เสียวสวาสดิ์เป็นแนวคิด 
โดยใช้คำตอบว่ามีพราหมณ์คนหนึ่ง เที่ยวหาอาหารในป่า กระหายน้ำ เอาเชือกผูกหม้อหย่อนลงไปที่หลุม
ซอกหิน -หินลึกครั้งที่ ๑ ลิงเกาะเชือกขึ้นมา ขอบคุณว่าจะไม่คุณท่าน มีอะไรก็ช่วยได้ (ลืมบุญคุณของท่าน 
มีอะไรพอช่วยก็ยินดีจะช่วย) ลาหนีไป -หย่อนหม้อลงไปครั้งที่ ๒ งูติดขึ้นมา ครั้งที่ ๓ เสือติดข้ึนมา ขอบคุณ
แล้วสั่งเหมือนลิง มีอะไรให้บอกแล้วลาหนีไป -ครั้งสุดท้าย คนข้ึนมาแสดงอาการไม่พอใจที่พราหมณ์นำสัตว์
ขึ้นมาก่อนคน แต่เสแสร้งทำเป็นขอบคุณ สั่งว่า ถ้ามีธุระให้หาได้ช่วยเหลือแล้วลาไป (ถ้ามีธุระอะไร ก็ให้พอ
ให้ขอแรง) อีกไม่นาน พราหมณ์ไปเยี่ยมสหายทั้งสี่เริ่มจากลิงก่อนตามลำดับไป ลิงหาผลไม้มาเลี้ยงอย่างอ่ิม
หนำสำราญ, ไปเยี ่ยมงู งูบอกว่า มีเงิน มีทอง ฝังอยู ่ริมจอมปลวกมากมาย ขอมอบให้สมนาคุณท่าน
พราหมณ,์ ไปเยี่ยมเสือ เสือยินดีมากไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเยือน เสือมีสังวาลสายหนึ่งซึ่งได้มาจากคนที่ตนฆ่า

 
๓๔ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๔๗๖. 
๓๕ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน,ี พ.ศ.๒๔๗๖. 

 



๒๐๔ 

แล้วกิน สุดท้ายไปเยี่ยมคน พราหมณ์เล่าให้ฟังว่าไปเยี่ยมสหายทั้งสามมาก่อนแล้ว เสือให้สร้อยสังวาล ชาย
คนนั้นเป็นช่างทองจึงจำได้ว่า เป็นของลูกเจ้าเมืองโกสัมพีที่ถูกเสือกิน จึงกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่า ของสิ่งนี้
เป้นของพระราชเจ้าเมืองควรนำขึ้นทูลถวายเพื่อจะได้คุณงามความดีอะไรบ้าง ให้พราหมณ์รออยู่ที่บ้าน
ตนเองนำขึ้นเท็จทูล พระราชา ถวายบังคมทูลว่า พราหมณ์แปลงเพศเป็นเสือฆ่าลูกเจ้าเมืองเขามีโทษถึง
ประหารชีวิตโดยแท้ ได้สดับเช่นนั้นทรงกริ้ว รับสั่งให้เพชฌฆาตไปจับนำตัวพราหมณ์นั้นมากุมตัวมัดไปฆ่า
วันนี้เพชฌฆาตนำพราหมณ์ไปสู่ประตูเมืองทั้งสี่ทิศนายทวารบาลไม่ยอมเปิดให้ แถมยังยกนิทานมาสาธกว่า 
บ้านเมืองมีข่ือมีแปลไม่เปิดประตู ไม่ฆ่าคนในยามราตรี เพชฌฆาตต้องทำงานหนักเสียเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำ
รุ่ง พราหมณ์ผู้ซื่อสัตว์พ้นมรณภัยไปได้พระราชา ทรงทราบเรื่องรับสั่งให้เรียกตัวพราหมณ์มาสอบถาม 
พราหมณ์ทูลเล่าเหตุการณ์ถวายจากต้นจนจบ  พระราชรับสั่งให้จำคุกชาย อกตัญญู ไม่รู้คุณของท่านผู้มี
พระคุณตลอดชีวิต ฐานไม่รู้บุญคุณของท่านผู้มีพระคุณและหาเรื่องเท็จมาทำลายผู้มีพระคุณเพราะตนเป็น 
คนอกตัญญู  นั้นแล ตรงกับคำพังเพยไทอุบลคนอีสานว่า ทำคุณได้โทษ โผดสัตว์ได้บาป เป็นมุขปาฐ       
(มุก-ขะ-บาด) นอกจากนั้นมีหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่อง ศีลห้าศีลแปด กรรมตามสนอง ปริศนาปัญหาธรรม 
ความลับไม่ควรเปิดให้คนฟัง ความรหัสอย่าได้ ไปสู่สองหู ผีหัวหล่อน ตำแหน่งคนปิ้งฮำ (รำข้าว) กลองฮำ 
(เสียงกลอง ดังฮำ ฮำ ฮำ ฮำ) หัวผีหล่อนหลอกพระ หัวผีหล่อนเกิดเป็นเต่า วิชาสามแขนง (ดิน น้ำ ลม) และ
นิพพาน แต่ว่าเป็นลูกกฏุมพีตระกูลหนึ่งในเมืองพาราณสี สาระสำคัญที่ควรกล่าวถึงมี ๓ ตอนคือตอนวัยรุ่น 
ตอนแต่งงานและตอนเป็นราชบัญฑิต (๑) ตอนวัยรุ่นเสียวสวาสดิ์ได้พบนายสะเภา ครั้งหนึ่ง มีนายสะเภา 
พ่อค้าใหญ่ จากเมืองจามปามาจอดท่าเรือเมืองพาราณสี ขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด หนุ่มหน้า
มนเสียวสวาสดิ์ คิดอยากจะไปค้าสะเภากะเขาบ้าง จึงเข้าไปใกล้ๆนายสะเภาเล่าว่าเขาเป็นลูกกระฎุมพีพ่อ
แม่ตายหมดแล้ว ขอเป็นลูกขอติดตามไปด้วย ตางให้ไปเห็นบ้านเห็นเมืองต่างบ้านต่างเมือง เห็นหลาย
ประเทศ ต่างให้รู้ให้เห็นเขตบ้านอ่ืนเมืองท่าน ไม่ต้องสิ่งตอบแทนอะไรจากนายสะเภา ลูกขอไปกับเรือสำเภา
อยู่กินนำเจ้า พ่อเอย ขอแต่ได้กินข้าวเซานอนนำพ่อเจ้าเซาซ้นฮ่มเย็น พ่อเอย นายสะเภา บอกว่า พ่ออยู่
เมืองจามปาโพ้นแสนไกลล้ำยิ่ง คันสิไปนำแท้ตามใจพ่อบ่ว่า ให้ไปลาพี่น้องของเจ้าจึงค่อยไป ให้เจ้าลาแก้ว
พงศ์พันธ์พวกหมู่ทั้งพี่น้อง ลาแล้วให้ต่าวมา เสียวสวาสดิ์ ดีใจสุดขีดรีบกลับไปบ้านเรือนของตน จัดเตรียม
เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นของตน เสร็จแล้วจึงสั่งเสียศรีเฉลียวผู้พี่และญาติพี่น้องทุกคนแล้ว
กลับไปยังเรือสะเภา เนานอนในเรือสะเภา นายเรือสะเภาอนุญาตให้เข้าพักนอนร่วมห้องเดียวกันเพื่อเป็น
เพื่อนพูดคุยยามว่างเช้าเย็นโน้นนี้ รุ่งอรุณวันใหม่ ได้ฤกษ์งามยามดี เรือสะเภาออกจากท่าเรือพาราณสี 
เดินทางแรมวันเป็นเดือน ผ่านบ้านน้อยบ้านใหญ่ แก่งหินหาดตาดน้ำโตน ป่าไม้น้อยใหญ่ชายหาดวัดวา
อารามสิ่งต่างๆแปลกตาตื่นใจมากสีสัน เสียวสวาสดิ์เป็นเด็กหนุ่มว่องไว สติปัญญาดี พูดจาพาทีคล่องแคล่ว 
ตามนิสัยอยากรู้อยากเห็น เป็นคนขี้สงสัยตื่นตาตื่นใจ จึงถามโน้นถามนี้ตลอดเวลา ระยะเวลาเดินทางอัน
ยาวนานแรมเดือน เธอถามปัญหาต่างๆมากมี นายสะเภาเข้าเทียบท่าจอดสนิท ลูกเมียใครมันทราบข่าวชาว
พาราหลั่งไหลมาต้อนรับต่างยินดีปรีดาทักทายถามข่าวทุกสุกดิบ ชื่นใจได้เห็นคนรักของตนไปค้าสะเภากลับ
ถึงบ้านโดยปลอดภัยสวัสดีมีชัยโชคทุกถ้วนหน้า จึงช่วยกันขนสิ่งของสรรพสัมภาระขึ้นบ้านใครเรือนมันจ้าระ



๒๐๕ 

หวั่น ไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยด้วยความปลื้มอกปลื้มใจได้พบกันอีกครั้งเป็นธรรมดาผัวเมียก็มีความสุขตาม
ประสามนุษย์ ปถุชน หลังอาหารเย็นอันสดชื่นกับครอบครัว นายสะเภาเจ้าบ้านก็คุยโขมงให้ลูกเมีย คนใน
บ้านฟังเรื่องราวต่างการไปค้าทางไกล จึงแนะนำให้หนุ่มเสียวสวาสดิ์ที่ นั่งข้างๆรู้จักคนโน้นคนนี้ และพูด
เสียงใสด้วยจิตใจที่เบิกบานว่า พ่อไปค้าคราวนี้รุ่มรวยกว่าครั้งก่อนๆเพราะพ่อได้กำไรพิเศษคือได้ลูกชายคน
หนึ่งมาด้วยเขาเอื้อมมือไปแตะไหล่เสียวสวาสดิ์เบาๆ พร้อมบอกชื่อชั้นว่า เขาเป็นเด็กกำพร้าลูกกระฎุมพี
บิดามารดาตายจากไปหมดแล้ว ขอให้ทุกคนในครอบครัวเรารู้จักเขาเสีย พ่อรักเอ็นดูเขาเหมือนลูกในอกทุก
คนยอมรับ และคุยต่อไปว่า เขาเป็นเด็กขยันขันแข็ง มีน้ำใจมีความอดทน เฉลียวฉลาดสติปัญญา พุดจาดี 
กิริยาสุภาพเรียบร้อยดีเสียอย่างเดียวชอบถามโน้นถามนี้ซักไซ้ไส่เสียง จนคนงานรำคาญบางทีพ่อเองก็งง
ตอบคำถามเขาไม่ถูกเหมือนกัน ขณะนั้นนางศรีไว ลูกสาวคนเล็กของนายบ้านนั้นนั่งอยู่ข้างพ่ออีกมุมหนึ่ง 
จึงถามพ่อว่า เสียวสวาสดิ์ ถามอะไรพ่อบ้าง ลูกอยากรู้ขอให้ลูกได้ทราบด้วย พ่อจึงนำปริศนาปัญหาคติธรรม 
และปัญหาทั่วไปมาเล่าให้นางศรีไวทราบทุกข้อ นางศรีไวตอบได้ทั้งหมดและอธิบายให้บิดามารดาและคนที่
นั่งฟังอยู่ทั้งหมดเข้าใจ ทุกคนดีใจด้วย พ่อหนุ่มหน้ามนเสียวสวาสดิ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนาย
สะเภาด้วยดี เสียวสวาสดิ์แต่งงานกับนางศรีไว หลายวันต่อมา นายสะเภาและภริยาเห็นเสียวสวาสดิ์เป็นเด็ก
หนุ่มหน้าตาดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน รู้ที ่ต่ำที่สูงสติปัญญาดีและขยันขันแข็ง 
เหมาะที่จัดการให้แต่งงานกับศรีไว ลูกสาวเราจึงตกลงใจ และจึงให้คนทั้งสองมาพบและบอกว่า เจ้าทั้งสอง
สมควรจะได้แต่งงานเป็นคู่หัวผัวเมียกันเสียที เมื่อทุกคนตกลงปลงใจแล้ว นายสะเภาจึงเตรียมจัดงาน         
วิวาหมงคลให้ลูกสาวกับเสียวสวาสดิ์ อย่างเอิกเริกสมเกียรติลูกสาวคนสุดท้องของนายสะเภาพ้อค้าใหญ่
เมืองจามปา เชิญญาติแขกเดื่อผู้ใหญ่ให้ข่าวแก่ชาวพารา ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย มีแขกบ้านแขกเมือง
จำนวนล้นหลาม มาแสดงความยินดีกันอย่างสดชื่น เลี้ยงดูกันอิ่มหนำสำราญกายเบิกบานใจ ให้ศีลให้พร
สนุกสนาน สรวลเสเฮฮา เต็มอ่ิม งานมงคลสมรสของ ท้าวเสียวสวาสดิ์กับนางศรีไว ได้เสร็จสิ้นลง ด้วยดีทุก
อย่างทุกประการ ทั้งสองได้ครองรักเป็นคู่หัวผัวเมียกันอย่างมีความผาสุกร่มเย็นเป็นผู้สืบมรดกจากบิดา
มารดา ตราบชั่วอายุกาลด้วยประการ ฉะนี้ ตอนที่ได้รับตำแหน่งราชบัณฑิต  ครั้งหนึ่งเจ้าเมืองจามปานคร
ได้ถามปัญหากับเสียวสวาสดิ์ พร้อมกันนั้น เสียวสวาสดิ์ตอบได้ และเป็นที่พอพระราชหฤทัยจึงทรงแต่งตั้งให้
เป็นเสียวสวาสดิ์ราชบัณฑิต ดังปรากฏในเรื่องเสียวสวาสดิ์ เจ้าเมืองบอกกับเหล่าเสนาอำมาตย์ จะทรง
แต่งตั้ง เสียวสวาสดิ์ ในตำแหน่ง อัครมหาเสนาบดี๓๖ ๑ ว่า เมื่อนั้น พระบาทเจ้า ชมชื่นพระทัยหลาย เลย
โลด โองการตรัส สั่งการบัดนั้น เวนวางให้ บาคานเสียวสวาสดิ์ เป็นผู่ หน้าที่จั ้ง ปรึกษาเจ้าแผ่นดินฯ      
อัครเสนาบดีเอิ้นนามราชบัณฑิต ในหลวงทรง เป็นข้อยท่านเธอฯ ลื่นกว่านี้ แถมตื่มราชทาน เงินคำแสน 
โกฎิคือกองล้น เวนวางให้สมศักดิ์สูงใหญ่ ย่าง สุขล้นล้วน บุญล้ำเหลื่อมงำ แท้แหล่วฯ เสียวสวาสดิ์เป็น
นักปราชญ์ราชบัณฑิต๓๗ ฉันได้นำมาแก้แปลเป็นไทยให้คนอ่าน เพ่ือให้ลูกหลานชาวอีสานทุกบ้าน จำไว้เรื่อง

 
๓๖ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๔๗๖. 
๓๗ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๔๗๖. 



๒๐๖ 

โบราณ เสียวสวาสดิ์นี้ละท่านเป็นนักปราชญ์บัณฑิต เป็นผู้มีความคิดเลื่อนไหลปานน้ำ ควรติดตามเอามาไว้
ควรสนใจเอามาอ่าน เป็นนิทานมีคติลึกซึ้งถึงแท้แก่ใจ อ่านแล้วมีจิตใจผ่องใสปัญญาได้ไผอยากมีปัญญาล้ำ
ให้มาฟังลำเสียวสวาสดิ์ มาเด้อญาติพ่ีน้องมาฟังไว้จื่อเอา... 

อันว่าในใจท้าวทั้งสองน้องพ่ี ก็ยินดีพ่อเว้าสอนไว้สู่อัน ทุกอย่างนั้นท้าวซื่อถือสัตย์ ปฏิบัติตามคำ
พ่อตนสอนไว้ กระฎุมพีผู้บิดาสอนลูกเสมอว่า เขือจงฟันเฮือไว้ หลายลำแฮท่า หม่าข้าวไว้ หลายบ้านทั่ว
เมือง อันว่า...ให้เจ้าเปิดใจกว้าง เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีย์ สงเคราะห์ญาติพ่ีน้อง ผองปวง
ประชาด้วยสังคหวัตถุสี่เตรียมท่าทีไว้คอยดูแลจุนเจือ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล คอยช่วยเหลือสงเคราะห์หมู ่คน
ชาวบ้าน ที่มาร้องขอความช่วยเหลือยามคับขันจำเป็น ให้เผื่อแผ่เจือจุนอุดหนุนตามควร จงให้คนที่ควรให้ 
อย่าให้คนอื่นที่ไม่ควรให้ เขาเรียกจึงขาน เขาวานจึงช่วย หากเขาไม่เรียก อย่าขาน เขาไม่วาน อย่าช่วย     
ถ้าจะช่วยให้พิจารณาให้ดี อันหนึ่ง คันสิเอาเมียซ้อน นอนนำให้คิดทั่ว หยิงสามผัวให้จื่อไว้ ไปหน้าอย่าเอา 
อันหนึ่ง สตรีสามผัว เจ้าหัวสามโบสถ์ ให้จำจื่อไว้ ไปหน้าอย่าคบหา ลูกเอย อันหนึ่ง  ให้เจ้าหาเอาแข้วนองา
รักษาเขต อันนี้หมายถึงให้เลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านเห่าขะโมยให้รักษาเฮือนซาน เห่าคนมาบ้านให้เลี้ยงแมวไว้จับ
หนู คำพังเพยคนอีสานว่า หนูกินหม้อนจึงฮู้คุณแมว ลูกแขวนแอวจึงฮู้คุณพ่อแม่ ครั้งหนึ่ง มีนายสะเภา 
พ่อค้าใหญ่ จากเมืองจามปามาจอดท่าเรือเมืองพาราณสี ขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด หนุ่ มหน้า
มนเสียวสวาสดิ์ คิดอยากจะไปค้าสะเภากะเขาบ้าง จึงเข้าไปใกล้ๆนายสะเภาเล่าว่าเขาเป็นลูกกระฎุมพีพ่อ
แม่ตายหมดแล้ว ขอเป็นลูกขอติดตามไปด้วย ตางให้ไปเห็นบ้านเห็นเมืองต่างบ้านต่างเมือง เห็นหลาย
ประเทศ ต่างให้รู้ให้เห็นเขตบ้านอื่นเมืองท่าน ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรจากนายสะเภา ลูกขอไปกับเรือ
สำเภาอยู่กินนำเจ้า พ่อเอย ขอแต่ได้กินข้าวเซานอนนำพ่อเจ้าเซาซ้นฮ่มเย็น พ่อเอย ดังได้กล่าวแล้ว 

การที่คนเรานั้นนำเอาหลักธรรมการปกครองอย่างใด ผลของเรื่องการปกครองในสิ่งนั้น  ๆ       
ก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติ เช่น การประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปกครองและเป็นผู้ใต้การ
ปกครองที่ดีตาม อธิปไตย พรมวิหาร อคติ และทศพิธราชธรรม ซึ่งปฏิบัติตามและอาจจะเกิดปัญหาบ้าง  
แต่การปฏิบัติตามบ่อยๆสม่ำเสมอจะทำให้เกิดผลในการปกครองที่ถูกต้องตามครรลองธรรม และทำให้
บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ในทุกราตรีกาล แม้ว่าจะมีคนมุ่งหมายป้องร้ายถ้ากฎหมายบ้านเมืองเข็มแข็ง
การปกครองถูกหลักในสิ่งที่ดีนั ้น ก็ไม่มีใคร? กล้าทำร้ายกันเพราะกลัวกฎหมายปกครองที่เข้มแข็งโดย
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองมีธรรมมะประจำใจเสมอ และคนที่มุ่งหวังที่จะทำร้ายคนอ่ืนก็จะรับกรรมและถูก
บังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง เช่น ในตอนที่ว่าด้วย การตัดสินคดีความไม่ยุติธรรมเพราะอคติธรรมสี่ 

มีฤาษีตนหนึ่งเดินป่าไปพบเสือโคร่งตัวหนึ่งถูกงูเห่ากัดตายหมาดๆ ฤาษีจึงเสกมนต์นรชีพเป่า
พรวดเดียว ทำให้เสือโคร่งที่ตายกลายกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา พยัคฆ์ร้ายโกรธฤาษีว่า ฉันนอนหลับกำลัง         
มีความสุข มารบกวนฉันทำไมฉันจะกัดให้ตายและกินเป็นอาหาร ด้วยเหตุนี้พ่อฤาษีจึงไม่ยอมให้เสือกิน 
เพราะไม่ยุติธรรมเสกให้ฟ้ืนคืนชีพดันกลับกลายจะมากินอย่างนี้จึงกล่าวกับเสือโคร่งว่า เราทั้งสอง จงเดินป่า
หาทนายความตัดสินคดีความให้เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย จึงไปเจอทนายเทวดา ก็ตัดสินแบบเทวดา
ตามใจชอบ เพราะเทวดาชอบเสือช่วยรักษาป่า ถ้าเสือตายใครจะรักษาป่า ฤาษี เห็นว่าไม่ยุติธรรม จึงเดินไป



๒๐๗ 

พบจิ้งจอกตัวหนึ่ง แต่จิ้งจอกตัวนั้นก็ตัดสินให้เสือชนะฤาษีเพราะโทสาคติ ที่ฤาษีเคยขับไล่หมาจิ้งจอกที่แอบ
มาขโมยเศษอาหาร และหอนเห่ารบกวนเวลาจำศีล นั่งสมาธิ ฤาษีเห็นว่าไม่เป็นธรรม ไม่ยอมให้เสือกิน      
จึงเดินทางหาทนายที่เป็นกลางต่อไป จนไปพบกับพญาวัวแดง ซ้ำร้ายพญาวัวแดงก็ตัดสินให้เสือชนะอีก
เพราะงัวแดงถูกภยาคติครอบงำ เพราะกลัวเสือโคร่งจึงตัดสินไปเช่นนั้น ฤาษีก็เห็นว่าลำเอียงไม่ยอมให้เสือ
กิน จึงเดินทางหาทนายที่เป็นกลางต่อไป คราวนี้ไปเจอพญาวานรตัวหนึ่ง ซึ่งเพลิดเพลินอยู่กับการละเล่น
กระโดดโลดเต้นไปมาบนปลายไม้สูง พ่อฤาษีจึงขอร้องให้พญาวานรตัดสินคดีความให้ ด้วยความที่ไม่ได้เอาใจ
ใส่เรื่องราวเลยไม่รู้เรื่องราว ลิงจึงตัดสินให้เสื่อโคร่งชนะเพราะโมหาคติ ไม่เป็นธรรม พ่อฤาษีจึงไม่ยินยอม  
จึงเดินทางหาทนายความต่อไป  

พ่อฤาษีและเสือโคร่งจึงตกลงเดินป่าเสาะแสวงหาทนายต่อไปและเผอิญ ไปเจอกระต่าย         
เจ้าปัญญา จึงเล่าเรื ่องราวให้กระต่ายฟังจากต้นจนจบ กระต่ายจึงพิจารณาอยู่พักหนึ ่ง จึงเอ่ยปากว่า         
ถ้าจะตัดสินคดีนี้ต้องพาเรากลับไปดูสถานที่เกิดเหตุก่อนจึงจะตัดสินคดีความที่เป็นธรรมได้ ทั้งสามจึง
เดินทางไปสู่สถานที่เกิดเหตุตรงที่จอมปลวกที่งูเห่ากัดเสือนอนตาย กระต่ายเจ้าปัญญาจึงกล่าวกับเสือโคร่ง
ว่า นอนตรงจุดเดิม นอนให้ดูที นอนที่ไหนจึงถูกงูเห่าตอด เสือโคร่งจึงรีบนอนลงตรงปากรูงูเข้าออกข้องจอม
ปลวก งูเห่าตัวนั้นนอนอยู่ในรูหายใจไม่ออกเพราะเสือนอนทับรูปิดรูเอาไว้ จึงเลื้อยขึ้นมากัดเสือโคร่งอีก พิษ
ร้ายวิ่งเข้าสู่สมองอย่างรวดเร็ว ทำให้เสือโคร่งตายที่ปากรูงูเห่า พ่อฤาษีส่งสารจะเสกมนต์เป่าเสือให้ฟื้นคืน
ชีพอย่างเดิม กระต่ายเจ้าปัญญาห้ามไว้ไม่ควรกระทำเพราะเสือมันโหดร้ายมาก พ่อฤาษีเห็นด้วย จึงนำพา
กระต่ายมาเลี้ยงดูไว้เป็นอย่างดีตราบเท่าอายุขัย 

ภาคหนึ่ง จอมเจืองเจ้า ทรงแท่นจามปา เป็นนครหลวงด่านดินแดนกว้าง พระหาก ไลวางเว้ น 
ทศธรรมเหินห่าง เลยเล่า เกิดเหตุฮ้อน เมืองบ้านบ่บานฯ เทพท่อนไท้ หลิ่งหล่ำแลเห็น องค์พระ ราชาเฮ็ด 
เมืองบัลลังก์ร้าย ก็จึงบันดาลให้ มีอนตายอุบาทว์ องค์ท่านไท้ขมเข้มซู่ยามฯ หมู่หนึ่ง  บันดาลให้ โจรมาร
ลักลอบ หมู่หนึ่ง ของเที่ยงแท้ หาได้หากบ่เห็นฯ แต่นั้นองค์ท่านไท้ ฮ้อนฮุ่มพระทัยหลาย มีแต่ กลัวเวรภัย
ไป่ (ปอ) มีสุขได้ พระจึงโองการให้เสนาทั้งสี่เกณฑ์ไพร่ คืนห้าฮ้อย รักษาคุ้มข่วงวังฯ นับแต่ คืนแรกตั้ง พล
ไพร่นอนเวร พระก็ โกธาขม โหดฮุนแฮงฮ้าย ฉวยตาวได้ เที่ยวเดินดูทั่ว มวลหมู่ เวรห้าฮ้อย หลับเสี่ยงซู่คนฯ 
พระบาทเจ้า กลับโกรธถมแถมเลยลวดตัดคอเสีย ไป่มีวางเว้น เวียนวันมื้อ สามคืนติดต่อ ฆ่าไพร่ คืนห้าฮ้อย 
ตายเสี่ยงบ่หลอฯ เป็นที่สงสารหน้า ตายกองเดียระดาษ เอาศพ โยนถุ้มถ่ิม วางให้แก่กา แลนาฯ 

พูดถ ึงเจ ้าเม ืองจามปานครผ ู ้ปกครองแผ ่นด ินกว ้างใหญ่ ไพศาล แต ่พระองค ์ละเว้น
ทศพิธราชธรรม เทพเทวดาทรงเห็นในการปกครองร้ายจึงดลบันดาลให้บ้านเมืองทุกข์ร้อนเป็นภัยต่อราช
บัลลังก์มีคนมาข่มเข้นทุกวันไม่สบายใจ วันหนึ่งนั้นบัลดาลให้โจรร้ายมาลักลอบทำร้าย แต่ก็ไม่สามารถหา
คนทำผิดได้ จนเกิดอาการร้อนรุมใจกลัวเวรภัยอยู่อย่างไม่มีความสุข จึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารเหล่าเสนา
อำมาตย์เกณฑ์ไพร่พลคืนละห้าร้อยมารักษาคุ้มครอง คืนแรกนั้นมาเจอไพร่พลนอนหลับเวร พระราชเจ้า
โกรธมากที่ไพร่พลมานอนหลับเวรทุกคน ด้วยความโกรธนั้นจึงตัดคอหมดทั้งห้าร้อยคนไม่มีเหลือเป็นเวลา



๒๐๘ 

สามคืนติดต่อกัน เป็นที่น่าสงสารตายกองกันระเนระนาด แล้วก็เอาศพโยนทิ้งเกลื่อนกลาดวางไว้ให้อีแร้ง
อีกากินนั้นนา  

เสียวสวาสดิ์แสดงความกตัญญูต่อนายสะเภาผู้เป็นพ่อตา๓๘เจ้าเมืองจามปานครให้มีการเข้าเวร 
เพื่อป้องกันศัตรูต่อมาถึงเวรของนายสะเภา แต่เสียวสวาสดิ์ขออาสาจะเข้าเวรแทนกลัวนายสะเภา หรือ
พ่อตาจะถูกฆ่า ดังปรากฏในเรื่องเสียวสวาสดิ์ ว่ามื้อนี้ เวรขอดข้อน เถิงท่านนายสะเภา เถิงคราว จักตาย
เสีย บ่ทะลอนหนี่หน้า เธอเลยเอ้ิน หาเมียทั้งลูก มาซ้องหน้า กันแล้วสั่งความฯ บอกว่า ดูก่อนเจ้า ลูกแม่ท้ัง
สาม บัดนี้ เวรมาเถิง คาดมรณาเมี้ยน ค่อยสวัสดีถ่อน โพยภัยให้ห่าง ข่อยจัก ลาจากเจ้า คราวนี้เพ่ื อเวร   

แท้นาฯ ท้าวว่า ชิ้นบ่ขาด อย่าให้คุงเขียง การเมืองมี ลูกขอแทนค้ำ น้ำเพียงอก ลูกสิขอหยั่ง น ้ำเพียงฝั่ง    

ลูกสิขอลอย ตอนนี้พูดว่า วันนี้การเข้าเวรยามก็มาถึงท่านนายสะเภา คราวนี้ตายแน่  ๆ จึงเรียกหาภรรยา
และลูกมาพร้อมหน้า แล้วสั่งความบอกลูกเมียทั้งสาม วันนี้พ่อจะได้ไปเข้าเวรยามตามที่พระราชาเจ้ากำหนด
คงต้องตายแน่ๆ จึงสั่งเสียลูกเมีย เสียวสวาสดิ์จึงกล่าวว่าจะขอแทนคุณพ่อนายสะเภา หากการเมืองมี ลูกขอ
แทนค้ำ น้ำเพียงอก ลูกสิขอหยั่ง น้ำเพียงฝั่ง ลูกสิขอลอย ด้วยเหตุนี้ หอยจับไม้ไขปืดฟ้า ข้าขอไปต่าง พ่อ
เอยฯ เมื่อนั้น ฝ่ายพ่อเฒ้า ต้านตอบเขยตน ฟังดีเย้อ ลูกแพงของข้า คิดว่า ปลูกไม้ให้เป็นดง ปลูกบงให้เป็น
เหล่า เจ้าอย่าเว้า ทางซ่วนซ่อยต่าง พ่อถ้อนฯ ให้เจ้า พาเมียสร้าง หากินเลี้ยงพ่อแม่ พ่อบ่ยอมปล่อยให้ 
เคืองเจ้าผู้เขย ดอกนาฯ พ่อกล่าวห้าม ท้าวบ่ฟังเสียง บอกขอ เอาชีวี แลกบิดาไท้ เลยพลันไหว้ ทั้งสอง
พ่อแม่ ทั ้งสั ่งแก้ว เมียเหง้าแห่งตนฯ ค้อมกล่าวแล้ว ท้าวลวดเลยไป คอยเวลา เมื ่อนายเกณฑ์เอ้ิน            
พอเมื่อ เถิงยามแล้ว บาครวญดั้นดุ่ง เข้าควงคุ้ม หอเจ้าแผ่นดินฯ ตอนนี้กล่าวว่า ฉะนั้น เสียวสวาสดิ์          
จึงขออาสาไปเข้าเวรยามแทนพ่อตา ฝ่ายพ่อตาตอบเสียวสวาสดิ์เอ้ยฟังให้ดีลูกแพงของพ่อ เจ้าอายุยังน้อย
ยังมีอานาคตอีกยาวไกล พ่อนี้มีแต่สิไม้ไกล้ฝั่งไม่ต้องไปแทนพ่อหรอก ให้เจ้าพาเมียสร้างฐานะเลี้ยงพ่อเลี้ยง
แม่ พ่อไม่ยอมปล่อยให้เจ้าไปตายแทนแน่ เจ้าไม่ต้องไปพ่อจาต้านด้วยเสียงหนักแน่น แต่ไม่ทันไร ?        
เสียวสวาสดิ์บอกว่าจะขอเอาชีวิตแลกคุณแทนพ่อ จะว่ายังไงลูกก็ขอไปแทน พลันยกมือไหว้สั่งลาพ่อแม่และ
เมีย พอพูดแล้วเสียวสวาสดิ์คอยเวลาเกณฑ์ไพร่พลไปเข้าเวร พอได้เวลาเสียวสวาสดิ์ก็พาไพร่พลเดินมุ่งไปสู้
ราชวังของพระราชเจ้าผู้ครองนคร  เสียวสวาสดิ์แสดงธรรมแก่เจ้าเมืองจามปานคร ว่าเจ้าเมืองจามปานคร
เห็นคาถามีใจความว่า 

กึ กรณํ ฆเฏสิ กึ กรณํ ฆเฏสิ เจ้าทำอะไร?ฉันรู้ พระราชาจึงให้เสียวสวาสดิ์ อภิปรายให้ฟัง 
ดังนั้น เสียวสวาสดิ์จึงได้อธิบายธรรมที่แสดงในตอนเนื้อเรื่องว่า เมื่อนั้นเสียวสวาสดิ์ท้าว เลยกล่าวอุบาย 
ดังนี้ อัศจรรย์ใจโอ้  โอนอ สังเวช สังมาเป็นดั่งนี้ เป็นหน้าอยากหัว แท้นอ ราชาได้ ยินคำท้าวกล่าว ฉันนั้น 
พระก็ คึดสะท้าน หันหน้าต่าวคืนฯ ยามเมื่อ เดิ๊กเดิ๊กข้อน ราตรีใกล้ฮุ่ง พระก็ คิดโหดฮ้าย โดยด้ามดั่งหลัง  
บายเอาได้ พระขรรค์ชัยดวงอาจ ลวดโลดเต้น ทะยานเท่าฮอดสถานฯ บัดนั้น เสียวสวาสดิ์ทา้ว ซ้ำต่ืมกลลวง 

 
๓๘ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๔๗๖. 
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ฮวยคาถา ว่าไปจี่ไจ้ตอนนี้มีความว่า เมื่อนั้น เสียวสวาสดิ์ท้าวเข้าเวรตรงทางเข้าออกพระราชวังของ
พระราชา พอถึงเวลาพระราชาเจ้าผ่านมา เสียวสวาสดิ์เลยกล่าวอุบาย ว่า อัศจรรย์ใจโอ้ โอนอ สังเวช        
สั่งมาเป็นดั่งนี้ เป็นหน้าอยากหัว คือสังเวชใจจริง ทำไม?ถึงเป็นเช่นนี้ น่าขำมาก ราชาเจ้าได้ยินคำดั่งกล่าว 
พระองค์ก็ครุ่นคิดในใจ กลับไปที่พักนอน ดอนดึกๆไกล่รุ ่งเช้า พระองค์ก็คิดการโหดร้ายจับดาบได้ว่า         
จะไปประหารชีวิตคนหลับเวรยาม แล้วก็เดินไปหวังจะฆ่าไพลพลเวรเสียให้หมด ทันใดนั้นเสียสวาสดิ์ก็อุบาย
คาถาว่า  

กึ กรณํ ฆเฏสิ กึ กรณํ ฆเฏสิ เจ้าทำอะไร?ฉันรู้  นั้นแล ว่า เพิงจา บ่เพิงจาลักขณาในใจ ฮู้เลิศ
เลี้ยว รหัสนั้นอย่านันฯ ราชาเจ้า ยินคำท้าวกล่าว ฉันนั้น เฮ็ดให้ ใจอ่อนเอื้อน ฟังให้ฮิ่นตองฯ คิดว่าโอ้       
น่าประหลาดเหลือหลาย ใจกูเอย โกรธแข็งแฮงฮ้าย บัดนี้ได้ ฟังคำมันกล่าว ฉันนี้ ใดจึงเป็นเหตุให้ ใจเอื้อน
อ่อนลงฯ จำกูต้อง ลองสอบสวนดู เป็นคน หรือเทวา ท่าดีฉันนี้ หรือว่า คนไกลด้าวหลอนมาหาเหตุ กูหาก 
คิดใคร่ฮู้ ดีฮ้ายฮ่อมใดฯ พอเมื่อ ยามฮุ่งแจ้ง มวลหมู่มาเวร ดีใจหาย ไม่เถิงวายม้วย สนเท่ห์แท้ คราวตาย
กลับก่าย ต่างก็ หลบต่าวตั้ง เมื่อบ้านแห่งตน แลนาฯ  

กึ กรณํ ฆเฏสิ กึ กรณํ ฆเฏสิ เจ้าทำอะไร?ฉันรู้ พระราชาเจ้าได้ยินคาถานี้ ก็ฉงนงงงวยใจอ่อนลง
เมื่อได้ฟังคำนี้ เกิดการสงสัยเป็นอย่างยิ่ง จึงเรียกไพร่พลที่เข้าเวรยามในคืนนี้มาถามไถ่ว่าใคร?เป็นคนพูด
หรือเป็นเทวดา ผีสางมาหลอกหลอนกันแน่ พอถึงรุ่งเช้าก็เรียกไพร่พลก็เข้าเฝ้าตามพระราชโองการรับสั่ง 
แต่ไพร่พลกลัวตายหนีกลับบ้านหมด คงเหลือแต่เสียสวาสดิ์มาตอบไขปัญหาที่พระองค์ส่งสัยเพียงคนเดียว
เท่านั้น เมื่อพระองค์ทรงทราบถึงความหมายแล้วก็กลับมาปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตราบเท่า
อายุขัย นั้นแล เจ้าเมืองพาราณสี มีสาระสำคัญที่จะกล่าว ๔ ประการ คือ หญิงเสียสัจสัญญา กลองในวัง 
กระดูกหัวกะโหลก และเต่าหามหงส์ หญิงเสียสัจสัญญา ดังนี้ ณ เมืองพาราณสี คราวนั้นมีหญิงปากร้ายคน
หนึ่ง พ่อแม่พ่ีน้องรังเกียจ เพราะนางคอยหาเรื่อง เถียงคนป้อยด่า มีวาจาหยาบช้า หาเรื่องใส่คน เพราะเป็น
ต้นเหตุ ให้บ้านใกล้เรือนเคียงทะเลาะวิวาทกัน และถูกปรับไหมใส่โทษ ได้รับความเดือดร้อนไปทุกหนทุก
แห่ง ทั่วบ้านทั่วเมือง วันหนึ่ง นางปากร้ายนุ่งซิ่นลายให้หมาเห่า ลายคือเสือโคร่งเฒ่า คนเว้าซั่วแซว เสียง
เล่าลือเข้าถึงหูเจ้าเมือง พระองค์รับสั่งคนใช้ไปเรียกนางปากร้ายมาสอบถาม นางไม่ยอมมา โดยบอกว่าตน
ไม่มีความหมาย ครั้งที่สองนางก็บอกอย่างเดิม นางก็ไม่มา และครั้งที่สามแม้คนใช้จะบอกนางว่า พระยาเจ้า
เมือง ต้องการนางไปเป็นพระเทวี นางก็ยังไม่ยอมมาพบ ครั้งที่สี่ให้เสนาไปชี้แจงนางจึงมาพบพระยาเจ้า
เมืองๆ ซักถามนางก็ปฏิเสธตลอดข้อหา คราวนี้ พระยาเจ้าเมืองตั้งเธอเป็นคนปิ้งรำ (จมูกข้าว) ถวายให้พระ
ยาเสวย เพราะพระยาเจ้าเมือง เสวยรำปิ้งทุกวัน สั่งให้ปิดเรื่องนี้ให้มิดชิด ถ้าเปิดเผยจะมีโทษถึงตาย นาง
ปากร้ายก็อดไม่รนทนไม่ไหว วันหนึ่งเดินเข้าไปในป่า ปลอดคนมองซ้ายแลขวาไม่เห็นมีใครๆ จึงย่องเข้าไป
ใกล้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ไหว้วอนรุกขเทวดาที่รักษาต้นไม้ว่า องค์พระยากินฮำ กินอยู่สู้มื้อขอเว้าต่อรุกขา ผู้ข้า
ปากบ่ได้ อยากเว้าต่อเทวดา แล้วกลับไปปิ้งรำต่อไป กลองในวัง มีข้อความว่า คราวครั้งนั้น กลองใหญ่ในวัง 
กลองค้ำกลองมุงคุล ของปู่ย่าตาทวด แต่โบราณเกิดชำรุดทรุดโทรมแตกใช้ไม่ได้ พระราชา ตรัสสั่งชาวขุน 
ฝูงเสนาช่างกลอง ให้พากันไป หาไม้มาทำกลองใหม่โดยอย่าช้า จึงเตรียมอุปกรณ์ครบครัน เข้าป่าไม่ช้าได้ต้น
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ตะเคียนทองลำใหญ่ สูงตระหง่านสง่างามไม่ไกลชานเมืองที่ดงน้อย พร้อมใจกันปล้ำลง ตัดถากทำเป็นกลอง
ตุ้มสวยงามหาหนังมาหุ้ม ทำถูกต้องตามโสกกลองว่า สมณ์อยู่สร้าง หมายถึงพระเณรญาติโยม อยู่เย็นเป็น
สุขสมานสามัคคี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำขึ้นทูลเจ้าเมืองพระองค์ทรงตีเป็นคนแรกเสียงกลองดัง ฮำ ฮำ 
ยิ่งตีก็ยิ่งดัง ฮำ ฮำ ฮำ พระยาเจ้าเมืองเห็นเป็นเสียงประหลาด จึงรับสั่งให้เสนาไปตามโหรหลวงมาทำนาย
ทายทักว่า ทำไมเสียงกลองจึงดังเช่นนั้น หมอโหรบวกเลขคูณหารแล้ว ยอมือก้มกราบพระอาญาไม่พ้นเกล้า 
มีคนของพระเจ้าไปบอกกล่าวเทวดาว่า ฮำ ฮำ นำความไปบอกนางกกไม้ เทวดาได้จำคำเขาบอก ก็จึงมา
บอกให้ กลองได้ว่า ฮำ ฮำ ฮำ ฮำ เจ้าเมืองมีรับสั่งให้คนปิ้งฮำมาสอบถามดู  นางรับสารภาพตามความเป็น
จริง จึงรับสั่งให้เพชรฌฆาตนำนางปากร้ายนั้นไปประหารในป่า แล้ววิญญาณปากร้ายของนาง ไปเกิดเป็นผี
หัวหล่อน ต่อไป กระดูกหัวกะโหลก ดังข้อความว่า ผีหัวหล่อน เมื่อนางปากกล้า ตายไปแล้วกลายเป็นผีหัว
หล่อน สิงอยู่ใน กระโดกศรีษะ เฝ้ากระโดกศีรษะ ของเธอนั้นเป็น ผีหัวหล่อน ครั้งนั้น สามเณรวัดเหนือพา
กันไปหาไม้ในป่าได้พบผีหัวหล่อนเข้า ไม่ทราบว่าเป็นผีหัวหล่อน จึงนำเอากระโดกหัวนั้นมาฝังไว้หน้าประตู
ห้องน้ำพระอาจารย์ เพื่อหวังว่าท่านจะได้แผ่เมตตาให้วิญญาณเขาไปสู่สุขติได้บ้าง หัวผีหล่อนนั้น ไปเที่ยว
หลอกหลอนพระภิกษุสามเณรมิได้ขาด วันหนึ่งพระภิกษุวัดเหนือ ไปป่าหาไม้มาทำกุฏิ หัวผีหล่อนไปพูดยุยง
พระภิกษุวัดใต้ว่า พระวัดเหนือกำลังเข้าป่าหาไม้มาทำค้อน จะมาตีพระวัดใต้ให้ระวังตัวให้ดี และไปยุยงพระ
วัดเหนือทำนองเดียวกัน ดังนั้นพระวัดเหนือกับพระวัดใต้จึงระแวงสงสัยกัน ทั้งสองจึงเตรียมพร้อมที่จะ
ปะทะเป็นศึกไม้ค้อนกันแล้ว ไม่วันใดก็วันหนึ่ง พระเถระผู้ใหญ่และญาติโยมทั้งสองฝ่ายทราบความระแวง
สงสัย ระหองระแหงกันของพระเณรและญาติโยมทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ จึงซักไซ้ไล่เลียงถึงสาเหตุได้ทราบ
ข้อเท็จจริงว่า สามเณรนำเอากระโดกศรีษะคนมาฝังไว้ประตูส้วมของพระอาจารย์ จึงสั่งให้ขุดนำเอาหัวผี
หล่อนเจ้ากรรมนั้น ไปฝังไว้ที่อื่นเสีย จากนั้นมาพระโยมวัดเหนือและวัดใต้ จึงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา และ
แล้วกระโดกหัวผี หรือหัวผีหล่อนอันนั้น ที่นำเอาไปฝังไว้ข้างหนองน้ำในป่าโน้น เกิดเป็นเต่า นี้ละเด้อ ความ
เว้าของเก่าคนโบราณว่า นุ่งผ้าลายหมาเห่า เว้าความเก่ามันเล่าผิดกัน ขอให้ไทพ่ีน้อง จำไว้ใส่ใจ เต่ากับหงส์ 
ดังปรากฏข้อความว่า อยู่มาวันหนึ่ง มีหงส์ทองคู่หนึ่ง บินมาหากิน ได้เกาะกิ่งไม้ริมสระเต่าผี พิจารณาว่าจะ
ลงหาอาหารที่สระ ทันใดนั้น เต่าเจ้าเล่ห์ เปรยขึ้นว่า สหายหงส์เชิญท่านลงมาจับปูปลากุ้งหอย เป็นเพื่อนกับ
เราได้เลย ฉันไม่หวงห้าม หงส์เห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงลงมาท่ีสระหาอาหารเพลินอยู่ เต่าผีเจ้าเล่ห์จึงเอยข้ึน
ว่า สหายเอ๋ย พาเฮาไปดูฟ้าจักคาวเดียวได้บ่ เฮาอยากฮู้ว่า ขึ้นเมื่ออากาศทางพุ้นสวยแท้เป็นอย่างใด หงส์
เห็นใจ จึงตอบว่าได้เตรียมท่าสิพาไป หาไม้มาอันหนึ่งคาบกลางอย่าวางไม้สองหงส์เฮาสิอยู่คนละข้าง สิพา
เวิ่นบินไป ให้โตกัดเอาไม้ อย่าวาจาอ้าปาก เห็นอันใด๋ ๆ ก็อย่าไปว่าจื่อจำเอาไว้ ว่าแล้วหงส์จึงพาเต่าบินไป
ไว่ๆ ข้ามป่าไม้เถิงทุ่งนาเพียง เสียงหมู่คนแซว ๆ ฮ้องนำทางใต้ หงส์พาเต่าไปได้ บินไปข้างท่ง เหลียวลงไป
ท่งกว้างเห็น เด็กเลี้ยงควายตะโกนเอ้ินว่า หงส์หามเต่าๆ ทางเต่าผีปากร้าย อดไว้ในใจอยากด่า ก็เลยอ้าปาก
ขึ้นว่า เต่าหามหงส์ พอแต่อ้าปากขึ้นวางไม้หล่นลง ตกลงแล้วแนวกระดองกระแทกหมุ่น ขี้ฟาดฟ้งไปเท่าทั่ว
เมือง ทุกบ่อนบ้านขี้เต่ากระเด็นไป บ่ว่าคนเมืองใด ขี่เต่าไปติดไว้ คนเฮาพากันเว้ าเหม็นไปว่า ขี้เต่า พากัน
ติดปากเว้ามาเท่าทุกวัน มีหรือไม่ ไผบ่มีให้บอกแหน่ ขี้รักแร่หมู่เจ้าเหม็นอยู่บ่เซา นี่ละเด้อพ่ีน้อง จำเอาแหน่
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คำสอน ก่อนสิไขวาจา ออกมาระวังไว้ คำอันใด บ่ควรให้เซาเด้ออย่าเว้าว่า ก่อนสิเว้าสิจาให้เจ้าคิดถี่ถ้วนเสีย
แล้ว จั่งค่อยจ่า จงคิดก่อนพูด อย่าพูดก่อนคิด ก่อนทำ ตามคำพุทธสอน นี่ละเจ้าเหตุขี่เต่าติดคน คนจังไร 
อยู่บ่อนใด๋ ก็จังไรได้ คันจังไร เทื่อนี้ ที่หน้าแห่งจัญไรเกิดเป็นคนก็จัญไร แม้แต่เกิดเป็นเต่ายังจัญไร ขี่เต่ามา
ติดอยู่คนก็ยังจัญไรจนทุกวันนี้ ดาบสการตัดสินคดีความไม่ยุติธรรมเพราะอคติธรรมเรื่องดาบสการตัดสินคดี
ความไม่ยุติธรรมเพราะอคติธรรมนั้น มีสาระสำคัญ ๖ ประการ คือ ดาบสเดินป่าไปเจอเสือโคร่งร้ายนอน
ตาย การตัดสินคดีของรุกขเทวดาตามใจชอบ หมาจิ้งจอกตัดสินคดีความด้วยความโทสาคติ พญางัวแดงถูก
ครอบงำด้วยภยาคติ ทนายวานรตัดสินแบบโมหาคติไม่เป็นธรรม  และการตัดสินคดีแบบกระต่ายน้อยเจ้า
ปัญญา ดาบสเดินป่าไปเจอเสือโคร่งร้ายนอนตาย ดังปรากฏในนิทานเสียวสวาสดิ์คำกลอนว่า ว่า อีกหนึ่งนั้น 
การที่ทำคุณ ลางเลยกลับ โทษมีมาต้อง เพิงหวนแจ้งแยงเถิงผลเหตุ อย่าได้ คึดม่อตื้น ตนต้องเพ่ิงตนฯ ยังมี 
บทแบบเบื้อง ปางก่อนเป็นมา จากนิทานเปรียบเห็นเจนแจ้ง  อย่างว่า มีเสือฮ้าย ในดงพงป่า ยามหนึ่ง
 อิดอ่อนล้า นอนเลี้อยอยู่โพนฯ กล่าวว่า การทำคุณ บูชาโทษ ให้ครุนคิดก่อนที่จะช่วยเหลือคน
อื่น ในปางก่อนยังมีเรื่องแบบนี้ จากนิทานยกมาเปรียบเปรยให้เห็นชัดแจ้ง ที่ว่ามีเสือร้ายในดงป่าใหญ่ นั้น
เดินทางหากิน รู้สึกอ่อนล้า นอนหลับที่โคนดินพุ้มไม้ใหญ่หนานอนทับรูงูเห่าข้างจอมปลวกซึ่งเป็นที่อาศัย
ของงูเห่าอย่างสบายใจ แลนา จอมปลวกหั้น งูเห่ามันเนา เสือนอนทับ ป่องฮูงูไว้ งูในหั้น ห ันใจบ ่ โล ่ ง  เลย
ตอดส้วง เสือม้วยมิ่งมรณ์ฯ เมื่อนั้น รัสสีเจ้า ตนหนึ่งมาเห็น เสือนอนตาย ใหม่เหมือนฉันนั้น เลยเล่า ฮวา
ยมนต์แล้ว พลันเลยลองเป่าหนเดียวเสือมอดม้วนพลันฟ้ืนต่าวคืนฯ มันโกรธกล้า จาต่อตาปโส (ฤาษี) กูหลับ
ดี บ่ควรมากลั้วหักคอฆ่าตายเสียดีกว่า  กินแซบซ้อย สาได้สว่างใจฯ นักบวชต้าน จาต่อพยัคฆา (เสือ) ไข
ความจริง บ่อำบังเบื้อง ทั้งแถมท้า จาเสือติดต่อ ขอให้หาผู้ฮู้ ตัดชี้ช่องทางฯ ครัน้ผู้ชี้ บอกว่าเฮาผิด โตกินเฮา 
ไป่เสียดายเนื้อ กล่าวว่าที่จอมปลวกเป็นที่มีรูงูเห่าจำศีลอยู่ เสือโคร่งนอนทับทางออกทางเข้าของงู งูหายใจ
ไม่ออกเลยเลื้อยขึ้นมาปากรูกัดเสือตาย เมื่อนั้นฤาษีตนหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเสือร้ายนอนตายใหม่ๆ เกิดความ
สงสารอยากช่วยให้ฟื้นคืนชีพ จึงอวายเสกเวทมนต์ให้เสือฟ้ืนคืนชีพ ทันใดนั้นเสือฟ้ืนคืนชีพมาพลัดโกรธฤาษี
ว่านอนหลับอยู่ดีๆมาปลูกให้ตื่นทำไม? จึงโกรธจะกินฤาษีตนนี้ให้ได้ ฤาษีจึงเล่าเรื่องให้เสือฟัง แต่เสือหาเชื่อ
ไม่ ฤาษีจึงขอให้เสือหาทนายมาตัดสินคดี ชี้ช่องทางถูกให้ ถ้าผิดจริงให้เสือกินได้จะไม่ร้องขอชีวิตแม้แต่น้อย
เลย การตัดสินคดีของรุกขเทวดาตามใจชอบ มีใจความว่า เสือก็ ยินยอมให้เป็นไปตามว่า สอง เล่าย้ายผัน
ผ่ายคู่กันฯ ไปจวบพ้อ เทพหนึ่งแปลงกาย เป็นชายเนา  นั่งสาขาไม้ เลยขอให้ตัดสินชี้ช่อง เทพท่อนไท้ 
 หลิงฮู้ซู่เชิงฯ ท่อว่า ฉันทาคติกุ้มเห็นแม่นเป็นผิดเลยตัดสินถือความเสือต้าน อ้างว่าเสือเขาได้เนา
นอนนิทรเน่งคันหาก ไปคว้าค้นเขาให้ขุ่นใจฯนักบวชเจ้าเห็นว่าผิดครอง เสือก็ยินยอมให้เป็นไปตามฤาษีว่า 
ทั้งสองเลยเดินไปเจอรุกขเทวดาเป็นเทวดาผู้ชายที่สถิตอยู่ต้นไม่ใหญ่ เลยขอให้ตัดสินคดีชี้ช่องทางถูกให้ 
รุกขเทวดานั้นรู้แจ้งในเรื่อง แต่ด้วยตามใจชอบที่มีต่อเสือ ที่ป่านี้อยู่ได้คนไม่กล้าตัดไม้ใหญ่เพราะมีเสือ
ป้องกัน จึงมปีระโยชน์ต่อเรามากถ้าเสือชนะคดี จึงตัดสินให้เสือชนะด้วยใจชอบ ฤาษีบอกว่าผิดครองไม่เป็น
ธรรม หมาจิ้งจอกตัดสินคดีความด้วยความโทสาคติ ว่า ไปพานพ้อ โสณาจิ้งจอก มันหาก หวนฮุ่งฮู้ จริงแจ้ง
แห่งคดีฯ เพราะเพื่อความโกรธกุ้ม ตนพ่อฤาษี จึงตัดสินให้ พยัคฆาจาแม่น นักบวชเจ้ า เห็นเบื้องบ่ควรฯ    



๒๑๒ 

ถึงฤาษีเดินทางไปเจอสุนัขจิ้งจอง ในเวลานั้นสุนัขคิดโกรธจะแก้แค้นฤาษีที่ตนเคยไปหากินเศษอาหารแถวที่
พักฤาษี แต่ฤาษีไล่ตนและตีไม่ให้มากินเศษอาหารแถวที่จำศีล จึงทำให้หมาจิ้งจอกตัดสินให้เสือชนะอีกด้วย
ตัวเองโกรธฤาษี ฤาษีเห็นไม่เป็นธรรมจึงขอให้เสือพาไปหาทนายตัดสินคดีอีกครั้ง พญางัวแดงถูกครอบงำด้วย
ภยาคติ ที่ว่า เลยเล่าผ่าย ไปสู่พญางัว งัวภยาคติคลุม กลัวเกรงย้าน เลยเล่า ตัดสินให้ภายเสือได้ท่า            
นี้ก็นักบวชเจ้า เห็นเบื้องบ่ควรฯ ถึงฤาษีกับเสือก็เดินมาเจอพญาวัว ฤาษีและเสือโคร่ง ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้
พญาวัวฟัง พญาวัวนั้นครุ่นคิดดูด้วยความที่กลัวเสือเป็นที่ตั้งในใจอยู่แล้ว เกรงกลัว (ย้าน) เลยตัดสินให้เสือ
ชนะ เสือกินฤาษีได้ ด้วยเหตุเช่นนี้ฤาษีว่าไม่ควรเป็นแบบนี้ เลยตกลงกับเสือว่าจะตามหาทนายมาตัดสินคดี
ความให้อีก ทนายวานรตัดสินแบบโมหาคติไม่เป็นธรรม  

ภาคหนึ่งว่า สองพร่ำพร้อมไปสู่วานร ลิงก็ โมโหหุม ครอบคลุมกวมกุ้ม มันเล่า ตัดสินให้เสือกิน
คนอีก นี้ก ็ นักบวชเจ้า เห็นเปื้องบ่ควรฯถึง ฤาษีกับเสือก็พลันเดินมาถึงพญาวานรผู้ซึ่งโง่เขลา ในขณะที่ฤาษี
และเสือเล่าเรื่องราวให้ฟังวานรนั้นก็วิ่งเต้น โหนกิ้งไม้ไปมาไม่เข้าใจเรื่องราวที่แท้จริง ก็พลันตัดสินให้เสือกิน
คนได้เพราะความโง่เขลาไม่รู้เรื่อง ฤาษีก็ว่าไม่ควรตัดสินไม่เป็นธรรม เลยเดินทางหาทนายตัดสินคดีอีกการ
ตัดสินคดีแบบกระต่ายน้อยเจ้าปัญญา ที่ว่า ทั้งคู่ได้  ไปสู่ศศา และได้สัญญากัน ว่าเป็นภายท้าย  

ศศาเชื้อ พญาหัวหน้าหมู่ มันฉลาดฮู้สอนข้อที่มีฯ บอกว่า ขอท่านได้พาต่าวหลบคืน ดูสถานอัน
เกิดมีคราวนี้ หมายจัก หวนหาฮู้ ความจริงแจ้งแจ่ม บ่ดังนั้น บ่มีกล้ากลั่นความ ว่านาฯ สองฝ่ายพร้อม       
พากระต่ายไปดู เสือลงนอน บ่อนเคยคราวนั้น เลยเล่า อัดตันท่าง ฮูของงูอยู่ งูตอดซ้ำ เ สือม้วยมิ่งมรณ์     
แท้แหลวฯ เมื่อนั้น นักบวชเจ้า บอกว่าเอ็น ดูจักฮวายมนต์ เป่าคืนคงเค้า ศศาเชื้อ จาดอมนักบวช บอกว่า 
มันโหดฮ้าย บ่ควรได้โผดผายฯ นักบวชเจ้า เลยเล่าเห็นดอม พาเอา ศศามา ค่อยถนอมทอมเลี้ยง เนาดอม
ด้วย ฤาษีลือชื่อ สุขตราบเท่า เถิงม้วยมิ่งมรณ์ฯ อันนี้ ท่านเปรียบไว้บอกว่าทำคุณ ยังกลับกลาย โทษมีมา
ต้อง คนเฮานี้ ลางมีทรามชั่ว ใจโหดฮ้าย ฉันนี้ก็ย่อมมี ท่านเอยฯ ว่าเมื่อนั้น พระบาทไท้ คิดใคร่ลองใจฝูง
เสนา อามาตย์มีมวลพร้อม จึงตรัสให้คนในดาแต่ง หมากขี้กา กับหมากเกลี้ยง มาพร้อมพร่ำกันฯ คือว่าให้ จัด
ใส่สองขัน สีสุกแดง ดังเดียวโดยด้ามเอามาตั้ง กลางประชุมทรงแจก ยายพุ้นพ้ี เถิงถ้วนทั่วกันฯ พระบาทเจ้า 
บอกว่าหวานดีเสนามวลเล่าลองซิมพร้อม ราชาเจ้า ทรงถามถ้วนทั่ว มวลหมู่ เสเนศร์ได้ ซิมแล้วว่าจังใดฯ 
เสนาล้วนฮู้ว่าแสนขม เกรงอาญา ว่าหวานจริงแท้ 

ภาคหนึ่งนั้น.....ยังแต่บาครวญท้าวบัณฑิตฮู้ท่า ทูลบาดท้ายขมแท้เที่ยงจริงพระเอยฯ พระบทไท้
ซักไล่ทวนถามเสนามวลว่าหวานทั้งนั้นเธอสังกล้าจาผิดพวกหมู่เสียวสวาสดิ์ท้าวทูลเจ้าบ่บังฯบอกว่าหมู่
หากย้าน  เดชะพระภูบาลขมก็จำได้ทูลว่าหวานฉันนั้นราชาเจ้าถามเขาติดต่อเสนากลับต่าวต้านทูลไหว้ว่าขม
ฯเมื่อนั้นพระบาทไท้ถามท่านบัณฑิตโดยที่เสนาเฮามักมีฉันนี้ครั้นจักเวนวางให้เอาการคงเสื่อม เสนาหมาก
ขี้กาเหล่านี้สิควรแก้แง่ใดฯเสียวสวาสดิ์ไหว้แล้วเล่าทูลแถลง อันว่ามวลเสนาย่อมมีดีฮ้ายทำนองนี้เคยมีมา
ก่อนขอแก่พระย่ำเกล้าเพิงฮู้ฮ่อมคดีพระเอยฯ  

ว่า...นักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนที่ควรอยู่ในที่ที่เป็น
มงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจรเลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมรมหาบัณฑิตเอาไปเลี่ยง มี ความ
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ประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสนกแขกเต้าไปเลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจาไม่
เหมือนกัน เมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตายไป หลังจากท่ีปลงศพของบิดาแล้ว ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่ง
สอนของบิดาด้วยดี วันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภาจากเมืองจำปานครไปจอดพักอยู่แถวบ้านเสียวสวาสดิ์ เสียว
สวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนายสำเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม เมื่อไปถึง
อีกหมู่บ้านหนึ่งเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้านนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงป่าไม้ เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม นาย
สำเภาไม่เข้าใจความหมายที่เสียวสวาสดิ์ จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้านบอไม่เต็มเต็งแน่ๆเลย แต่ใจหนึ่งก็
อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นลูกเขย เมื่อไปถึงบ้านจึงเล่าเรื่องที่เสียวสวาสดิ์ถามให้ลูกสาวนางศรีไวฟัง นางศรีไว
จึงเฉลยปัญหาให้บิดาฟังว่า ครั้นเมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายถึง มีหินอื่นๆ ที่มีค่ากว่าหินอื่นไหม 
ครั้นเมื่อถึงป่าถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ หมายถึง ไม้อื่นๆ มีมากล้นก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น ไม้จันทน์หอม ไม้
กฤษณา มีหรือไม่ ครั้นถึงหมู่บ้านถ้าว่ามีคนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่เมื่อครั้นนาย
สำเภาได้ทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรีไวแล้วทราบว่าเสียวสวาสดิ์ เป็นคนมีรสติปัญญามากล้นจึงยกนางศรี
ไวให้แต่งงานกับเสียวสวาสดิ์จึงจะขอกล่าวถึงเจ้าเมืองจำปานคร ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลับจะจับ
ลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพย์สิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาว
ลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกันว่า เช่นในสมัยหนึ่ งวัวตัวหนึ่งขวิดชน
พระองค์หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็น
คูนอนเมื่อได้หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้มาผูกเวรกันในชาตินี้ 
เช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตีมารดาตัวเอง ด้วยเหตุในเรื่องนี้กรรมสนองจึง
เป็นเรื่องจริง 

ภาคหนึ่ง๓๙  จอมเจืองเจ้า ทรงแท่นจำปาเป็นนครหลวง ด่านดินแดนกว้าง พระหากไลวางเว้น
ทศธรรมเหินห่าง เลยเล่า เกิดเหตุฮ้อน เมืองบ้านบ่บานฯเทพท่อนไท้หลิ่งหล่ำแลเห็นองค์พระราชาเฮ็ด เบี่ยง
บังลังล้าวก็จึงบันดาลให้มีอันอุบาทว์ องค์ท่านไท้ขมเข้มซู่ยามฯหมู่หนึ่งบันดาลให้โจรมารลักหลู่หมู่หนึ่ง    
ของเที่ยงแท้ หาได้หากไป่เห็นฯแต่นั้นองค์ท่านไท้ฮ้อนฮุ่มพระทัยหลายมีแต่กลัวเกรงภัย ไป่ม ีส ุขได้พระจึง
โองการให้เสนาทั้งสี่เกณฑ์ไพร่ คืนห้าฮ้อย ฮักษาคุ้มข่วงวังฯนับแต่ คืนแฮกตั้งพลไพร่นอนเวรพระก็ โกธาขม
โหดฮุนแฮงฮ้าย ฉวยตาวแล้วเที่ยวเดินดูทั่ว มวลหมู่เวรห้าฮ้อยหลับเสี้ยงซู่คนฯพระบาทเจ้ากลับโกรธถมแถม 
เลยลวดตัดคอเสียบ่มีวางเว้น เวียนวันมื้อสามคืนตืดต่อฆ่าไพร่คืนห้าฮ้อยตายเสี้ยงบ่หลอฯเป็นที่สงสาร
หน้าตายกองเดียระดาษเอาศพโยนทุ่มถ้ิมวางให้แก่กา แลนาฯ 

เมื่อนั้น พระบาทเจ้า ชมชื่นพระทัยหลายเลยลวด โองการตรัสสั่งการบัดนั้นเวนวางให้ บาคราญ
เสียวสวาสดิ์เป็นผู่ หน้าที่จั้งปรึกษาเจ้าแผ่นดิน"อัครมหาเสนาบดีเอิ้น" นามราชบัณฑิตในหลวงทรงราชทาน
ตราตั้งกับทัง  ปลงประทานให้ญิงชายมวลมอบโฮมห้าฮ้อยเป็นข้อยท่านเธอฯลื่นกว่านี้แถมตื่มราชะทานเงิน
คำแสน โกฏิกือกองล้นเว้นวางให้ สมศักดิ์สูงใหญ่ยู่ท่าง สุขอยู่ล้วน บุญลำเหลื่อมงำ แท้แหล้วฯ  ท้าวว่า ชิ้น

 
๓๙ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๔๗๖. 



๒๑๔ 

บ่ขาด อย่าได้คุงเขียงการเมืองมีลูกขอแทนค้ำน้ำเพียงคอลูกสิขอหยั่งน้ำเพียงฝั่ง ลูกสิขอลอย เวรพ่อตาอ้อย
ขอไปตาง พ่อเอยฯ...    

แลบันปาย อันหนึ่ง ผู่เถ้าว่า บ่ว่าของใผ "ชู้ใผแมนตา หลาใผแม่นมือ" ว่ามาฉันนี้ ท่านหมาย
กว้าง กำความซู่สิ่ง ของเครื่องใช้ ผัวแก้วลูกเมียฯ อันที่ชู้ฮักนั้น บ่ว่าของใผ ครันพอใจ เล่าจบงามเสี้ยง แม่น
จัก ขาดุด้น ขามะเฮ็งฮึมบาด ก็หาก งามยิ้มแย้ม ปูนปั้นแปกเขียน เทียมดั่ง นางราฎน้อย นามว่าอมิตตา 
บุญปางหลัง เล่ามีผัวเถ้า พราหมณ์ชาวบ้าน เหมิ๊ดเมืองกุมเคียด ลางตีไล่ข้า ทังเล่าเว้าเสียดสีฯ ท่อแต่      
ผัวเมียนั้น เขาฮักแพงกัน ยินดีดอม สู่สมตามพื้น เหตุว่า เพณีน้อม สายแนนน้าวจ่อง เลยเล่าสืบสร้าง ผอง
เท้าชั่วชีวัง แท้แหล้วฯ 

 
สรุป  วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ได้กล่าวถึง วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ เป็นวรรณกรรมของ

ไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งควรจะนำมาศึกษาและถ่ายทอดแก่อนุชนชาวไทย สิ่งที่ควรศึกษา 
วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ เนื้อเรื่องโดยย่อ  โครงเรื่องที่สำคัญ ลำดับเหตุการณ์ในโครงเรื่อง ความสำคัญ
ของเรื่อง ตัวละครที่สำคัญ หลักธรรมสำคัญที่ปรากฏในเรื่อง  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น   

  

๔.๓ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่างของประเทศไทย 

จากการศึกษาประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่างของประเทศไทย พอสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ 

๑. ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ (Interview) และ สังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแมน่้ำ
โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ได้คัดเลือกวรรณกรรมใบลาน ๑ เรื่อง คือ มหาเวสสันดรชาดก โดยได้ 
นำมาปริวรรตเป็นตัวอย่างจำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ๑) อานิสงส์ เวสันดร ๒) กัณฑ์กุมาร และ ๓) กัณฑ์มัทรี  
ซึ่งเป็น ๓ เรื่องที่เป็นที่นิยมของในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย ทั้งถวายทานและ 
มีการแสดงธรรม  จึงได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย โดยได้แบ่งเป็นประโยชน์ ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านสังคม           
๒) เศรษฐกิจ ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม  ๔)ด้านพุทธศิลปกรรม  และ ๕) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ด้านสังคม มีวรรณกรรมมหาเวสสันดาชาดก ได้ส่งผลประโยชน์ต่อด้านสังคมมากที่สุด เนื่อง
ด้วยในวรรณกรรมเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร โพธิสัตว์ นับเป็น
พระชาติที่ ๑๐ ในทศชาติชาดก ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเนื้อความปรากฏอยู่ใน



๒๑๕ 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๘ ชาดกเรื่องนี้มีความมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
ว่า ได้ทรงบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถบารมีเมื่อสิ้นชาตินี้แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไป 
และ ในคัมภีร์ดังกล่าวเต็มไปด้วยหลักธรรมสอนสังคมปรากฏมากมาย๔๐ ด้วยเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏ
มากหมายในชาดกนี้ คัมภีร์นี้จะเป็นวรรณกรรมยอดนิยมของพระสงฆ์ที่ได้นำมาเป็นพระธรรมแสดงให้กับ
พุทธศาสนิกชนให้มีความประพฤติที่สอดคล้องกับคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องของการให้ทาน 
รักษาศีล และ เจริญภาวนา ดังนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้จึงสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ด้านสังคมที่มีต่อชุมชน 
ในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ได้ ๒ ลักษณะ คือ  ๑) วิถีช ีว ิตการให้  และ               
๒) ประเพณีวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิถีชีวิตการให้  หลักธรรมเด่นที ่สุด ของมหาเวสสันดรชาดก คือ การให้ทาน  ทั ้งที ่เป็น           
๑) อามิสทาน คือการให้วัตถุสิ่งของ   พระเวสสันดรชาดก ได้ให้หลายอย่าง เช่น ม้า ช้าง พาหนะ  อาหาร 
น้ำ  ผลไม้  เครื่องนุ่งห่ม  มาลัยและดอกไม้  ของหอม (ธูปเทียน) ที่นอน ที่อยู่อาศัย  บุตร ภรรยา และ 
ประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า)  เป็นต้น ๒) ธรรมทาน คือการให้ที่ไม่เป็นวัตถุสิ่งของ ได้แก่ ให้สติ ให้ธรรมะ สอน
คุณธรรม ให้กำลังใจ ให้วิทยาความรู้  และ ๓) อภัยทาน คือการยกโทษด้วยการไม่พยาบาทจองเวร บัณฑิต
กล่าวเป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส ๔๑  ด้วยหลักธรรม 
การให้ทานท้ัง ๓ นี้ ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
โดยวรรณกรรมดังกล่าวสร้างความเชื่อว่า การให้เป็นบุญ จึงทำให้เกิด วิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ การเป็นผู้มีจิต
อาสา  คนในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  
ภาษาหลักหลักท้องถิ่นที่ใช้พูด คือ ภาษเหนือ (ล้านนา) แต่ จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย ซึ่งจะพูดเป็น
ภาษาอีสานสำเนียงออกหลวงพระบาง เพราะคนในถิ่นนี้อพยพมาจากฝั่งหลวงพระบางเป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนแถบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รักษ์ธรรมชาติ  มีนิสัยโอบอ้อมอารี จริงใจ 
ชอบเป็นผู้ให้ และ เป็นผู้มีจิตอาสาโดยตลอด ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกที่จัดให้มี
การเทศน์ และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เป็นชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศ์ตระกูลที่ปลูกฝั่ง
กันเรื่องการเสียสละ จะได้เห็นภาพของการร่วมกันบริจาค การตั้งโรงทาน การระดมกำลังกาย กำลังใจ และ 
กำลังทรัพย์ มาช่วยกันทุกฝ่าย ดังเช่นที่เห็นได้ชัด ๒ กรณี ระดับประเทศที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้  คือ 
เหตุการณ์ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย  คือ กรณีมีเยาวชน ๑๒ คน และ โค้ช อีก ๑ คน รวม ๑๓ 
คน ที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่จังหวัดเชียงราย  เป็นข่ าวดังระดับโลก ในการร่วมกันจากจิต
อาสา จากทุกฝ่ายในการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในถ้ำ และ จุดเด่นที่สุดนอกเหนือจาก ผู้เข้าไปช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่
ในถ้ำ คือ การระดับทรัพยากรช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจนี้  ที่เป็นข่าวระดับโลก คือ การตั้งโรงทาน ทั้งเงิน
บริจาค อาหาร น้ำดื่ม และ อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย เป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่ชาวเชียงราย ได้เป็นผู้เริ่มต้น  

 
๔๐ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวฐิ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวฐิ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99


๒๑๖ 

ทั้งระดับจังหวัด และ ระดับชาวบ้านในพื้นที่ ต่างช่วยกันตั้งโรงทานเพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 
และ จากทั่วประเทศ และ ต่างประเทศมาช่วยผู้ติดถ้ำ จากการตั้งโรงทานของชาวเชียงราย ต่อมาได้มี่หลาย
จังหวัดในภาคเหนือ มาช่วยกันตั้งโรงทานด้วย รวมถึง จากทั่วประเทศไทยมาช่วยกันเช่นกัน และ ได้มีจิต
อาสาในท้องถิ่น ทั่วจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายด้วย ซึ่งทำให้ภาพวิถีชีวิต
เช่นนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจของผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศ ที่ไม่เคยเห็นเหตุการณ์จิตอาสา ของคนไทยในพื้นที่
ภาคเหนือ เช่นนี้มาก่อน เพราะ ในต่างประเทศการระดมทรัพยากร เป็นเรื่องของภาครัฐที่ต้องดำเนินการ
เอง ไม่มีการมาตั้งโรงทานช่วยเหลือแบนนี้ ๔๒ และอีกเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็น
ผู้ให้ และ จิตอาสา ของคนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน คือ เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ หรือ 
โคโรนาไวรัส ในช่วงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เป็นช่วงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผลเป็นอย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการช่วยเหลือระดับ
ภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ไปในที่ชุมชน  
และ มีการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ซึ่งในการร่วมกันป้องกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด ในอัตตาที่ต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแล้ว ไม่เกิน ๑๐ คน 
ช่วงเริ่มต้นมีนาคม – เมษายน  โดยจังหวัดน่าน ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียว และ ตั้งแต่ช่วง พฤษภาคม 
มาจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเลย และ ผู้ที่เคยติดเชื้อ ได้รับการรักษาหายไปทั้งหมด กลั บบ้านใช้ชีวิต
ตามปกติได้แล้ว เนื่องจากใน ๕ จังหวัดนี้ คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย มีกลไกลสำคัญของ คน
ในชุมชน ให้ความร่วมมือดีมาก  ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.      
ในหมู่บ้าน ต่างช่วยกันสอดส่องดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำให้ได้รับคำชมและยกย่องจากศูนย์ป้องการ
โรคโควิดส่วนกลางว่า ว่าทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการได้ดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานด้วย
จิตอาสา และ เสียสละ ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แล้ว  ยังมีภาพของการช่วยเหลือกันเองในระดับชุมชน 
ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ และ สิ่งของจำเป็น ตามวัดต่าง ๆ 
และ จุดสาธารณะต่าง ๆ มีให้เห็นทั่วไป เป็นจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตู้ปันสุข ซึ่งก็ได้รับ
การตอบรับอย่างดีในชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ได้ร่วมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตู้ปันสุข มีปรากฏอยู่ทุกชุมชน  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน เอกชน และ ราชการต่างร่วมกันนำ
สิ่งของมาบริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เน้นการช่วยเหลือด้วยการให้ ทั้งที่เป็น
อามิสทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปัญหาโรคโควิดในประเทศไทย
เรา คลี่คลายไปได้มาก จนได้รับการยกย่องระดับโลก ว่าประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดีมาก จุดเด่นที่
สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละร่วมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-
๑๙ ขอความร่วมมือมาทุกประการ๔๓ ซึ่งปรากฏการณ์ทีเกิดข้ึนทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่งสำคัญมาจากการมีวิถีชีวิต

 
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูวิมลศิลปกิจ มจร.วิทยาลยัสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๔๓ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๑๗ 

ที่มีความเชื่อเรื่องของการให้ทาน แล้วมีผล เป็นบุญกุศล ที่ทำแล้วทำให้ผู้ที่ทำได้มีความสุขใจ และ สะสม
บุญไปในชีวิตข้างหน้า เพราะผู้ที่มีความเชื่อเรื่องของการการให้ทาน เป็นบุญ เป็น ความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิ 
ในทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งความเชื่อเล่านี้ เป็นผลมาจาการการบรรพบุรุษของเขาได้ร่วมฟังและบูชาธรรม
เวสสันดาชาดก และ เกิดเป็นชุดความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาเป็นวิถีชีวิตสู่ลูกหลานเขามาจนถึงปัจจุบัน 

ประเพณีวัฒนธรรม  ด้วยเนื้อเรื่องและหลักธรรมที่ปรากฏมากมายในวรรณกรรมมหาเวสันดร
ชาดก และ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนที่ได้ฟัง เพื่อมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  ผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเขา และ ทำให้สังคม
สงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติแล้ว  เขาต้องการที่จะสืบสาน รักษาและถ่ายทอดองค์
ความรู้สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้ชุมชนได้รักษาองค์
ความรู้หลักธรรมที่สำคัญผ่านกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความ
สามัคคี และ การระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการจัดงานจะทำให้เกิด
ความน่าสนใจ และ เกิดแนวร่วมมากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู้สำคัญในครั้งนี้ ซึ่ ง
วรรณกรรมมหาเวสสันดาชาดก มีอิทธิพลต่อชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดเป็น ประเพณีวัฒนธรรมมากมายใน ๕ จังหวัด
นี้ โดยแบ่งเป็นประเพณี ๒ ลักษณะ คือ  ๑) ประเพณีหลัก๔๔  และ  ๒) ประเพณีรอง เป็นกิจกรรมถวาย
คัมภีร์ปีเกิด ตามกัณฑ์เทศมหาเวสสันดาชาดกนี้ ผู้ถวายทานสามารถถวายได้ตลอดปีตามโอกาสที่เหมาะสม 
ขณะที่บางวัดที่มีการจัดงานบุญ งานประเพณีประจำปี อาจจัดให้มีการถวายคัมภีร์ปีเกิดภายในงานด้าย ซี่ง
ผู ้ถวายสามารถายได้เฉพาะคัมภีร์ที ่ตรงกับปีเกิดของตนเอง หรือ จะถวายเป็นทั ้งชุด ๑๓ คัมภีร์ได้ 
๔๕ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ เทศกาลสงกรานต์   ซึ่งเป็นประเพณีความชุ่ม ความเย็น มีกิจกรรมรดน้ำดำ
หัวขอขมาจากผู้สูงอายุ หรือ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ มีกิจกรรมตานขันข้าว 
หรือ การถวายทานอุทิศไปหาญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในประเพณีนี้มีความเกี่ยวกับกับวรรณกรรมมห า
เวสสันดรชาดก คือ การให้ทาน  การให้อภัย การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งกันและกัน ซึ่งทุกวัด
ทุกชุมชนจะมีการทำกิจกรรม๔๖ ประเพณีกิ๋นสลาก  ประเพณีนี้ ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๕ จังหวัด คือ 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่นกัน 
เรื่องของการให้ทานอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังไม่ได้ไปเกิดในสุคติภูมิ  ให้ได้มารับผลทาน ๑๐ 
ประการ คือ อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ มาลัยและดอกไม้ ของหอม (ธูปเทียน) เครื่องลูบไล้    
(สบู่เป็นต้น) ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า)  โดยมีการจัดพิธีดังนี้   ๑) ก่อนทำพิธี"กิ๋นสลาก" 
๑ วัน เรียกว่าวันดาเป็นวันจัดเตรียมสิ่งของเพ่ือใส่ในก๋วยสลาก ผู้ชายจะตัดไม้มาจักตอกสลากก๋วย (ชะลอม) 

 
๔๔ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บญุเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔๕ สัมภาษณ์ นางสาวภณัฑริา จินดาสุ  สถาบันอนุรักษ์คมัภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๔๖ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๑๘ 

ไว้หลายๆใบตามศรัทธาและกำลังทรัพย์ ฝ่ายหญิงจะจัดเตรียมสิ่งของที่จะนำมาบรรจุในก๋วย เช่นข้าวสาร 
พริกแห้ง หอม กระเทียม เกลือ กะปิ น้ำปลา ขนม เมี่ยง บุหรี่ ไม้ขีดไฟ เทียนไข สีย้อมผ้า ผลไม้ รวมทั้ง
เครื่องใช้ต่าง ๆ แล้วบรรจุลงในก๋วยสลากที่กรุด้วยใบตอง ใบหมากผู้หมากเมีย"ใส่ยอด" คือธนบัตร ผูกติดไม้ 
เสียบไว้ในก๋วยให้ส่วนยอดหรือธนบัตรโผล่มาแล้วรวบปากก๋วยสลากตกแต่งด้วย ดอกไม้ "ยอด" หรือธนบัตร
ที่ใส่นั้นไม่จำกัดว่าเป็นจำนวนเท่าใด ส่วนสลากสร้อย คือ กัณฑ์สลากที่ทำเป็นชั้นๆ จะมี ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๙ ชั้น 
หรือมากกว่านี้แล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละบ้าน ของที่นำไปแขวนบนชั้นสากจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ตา่งๆ 
เช่นเดียวกับสิ่งของที่ใส่ในก๋วยสลากแต่ปริมาณมากกว่าหรือพิเศษกว่า เช่น หม้อข้าว หม้อแกง ถ้วยแกงถ้วย
ชาม เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม อาหารสำเร็จรูปใส่ไว้ด้วย มีกล้วย ต้นอ้อยผูกติดไว้ "ยอด" หรือธนบัตรวันทาน
สลาก ชาวบ้านนำก๋วยสลากที่จัดทำแล้วไปวัด และเอา"เส้นสลาก" ทั้งหมดไปรวมกันที่หน้าพระประธานใน
วิหาร จะมีการฟังเทศน์อย่างน้อย ๑ กัณฑ์ ผู้รวบรวมสลากมักจะ เป็นมัคทายก (แก่วัด) นำเส้นสลากทั้งหมด
มารวมกันแล้วแบ่งเส้นสลากทั้งหมด เป็น ๓ ส่วน(กอง) ส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้า (คือของวัด)อีก ๓ ส่วน
เฉลี่ยไปตามจำนวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนต์มาร่วมในงานทำบุญ หากมีเศษเหลือมักเป็นของพระเจ้า (วัด) 
ทั้งหมด ๔๗และได้มีการถวายกัณฑ์สลากหลายชุมชนได้มีการถวายคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกร่วมด้วย บาง
คนถวายเฉพาะคัมภีร์ปีเกิดของตนเอง บางคนถวายเป็นชุดใหญ่ ๑๖ กัณฑ์ คือ คัมภีร์เวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ 
และ คัมภีร์อานิสงส์เวสสันดร ๑ กัณฑ์  คัมภีร์มาลัยต้น ๑ กัณฑ์ และ คัมภีร์มาลัยปลาย ๑ กัณฑ์ ทั้งหมดนี้
เพื่อถวายทานร่วมกันกัณฑ์สลากที่เป็นเจ้าของ ขณะที่บางแห่งได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติในงานถวาย
สลากนี้ด้วย แต่จะเทศน์ไม่มาก ส่วนใหญ่ จะมีแค่ ๑ กัณฑ์ เช่น กัณฑ์มหาราช หรือ กัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นต้น 
เพื่อถวายทานเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และ สังฆบูชา และเป็นสัญลักษณ์ของการถวายทานตามรอย พระ
เวสสันดรชาดก ๔๘ในส่วนประเพณีฮ่ำปราสาทส่งสการเผาศพพระ  เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในงานเผาศพ
ของพระเถระ ในเขตชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๕ จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  โดย
ในงานศพวันเผา จะมีการการประดับประดาปราสาทศพของพระ โดยเฉพาะระดับเจ้าอาวาส หรือ พระที่มี
อายุพรรษามาก ๆ หรือเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ก็จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น สำหรับการจัดงานศพ
ของพระในภาคเหนือจะนิยมเก็บศพของพระไว้ จนถึงหน้าแล้งหรือราวเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน 
การสร้างไม้ศพหรือเมรุนั้นจะประกอบด้วยไม้จิงเป็นพื้น ลักษณะรูปแบบของไม้จะเป็นทรงปราสาทมีเสา
ตั้งแต่ ๑๒ ต้นขึ้นไป มีฐานตั้งอยู่บนนกหัสถ์ ศรัทธาชาวบ้านจะชักชากเมรุไปเผา มีฆ้องกลองเครื่องแห่ไป 
ระหว่างที่เคลื่อนปราสาทศพไปจะมีคนตีกังสดาล หรือที่คนเมืองเรียกว่า “ปาน” การตีกังสดาลนั้นผู้ตีจะ
เดินไปตีไปตั้งแต่หัวขบวนจนถึงท้ายขบวน วนไปมาจนกว่าปราสาทจะถึงที่เผาสิ่งที่ น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่ง
สำหรับพิธีเผาศพพระนั่นก็คือ พิธีจะจัดอยู่ในบริเวณวัดและจะทำการเผาศพพระในบริเวณนั้นเลย ซึ่งต่าง
จากของคนทั่วไปที่จะไม่ให้เผาในวัด ปราสาทศพรูปนกหัสดีลิงค์ของพระเถระชาวล้านนานอกจากจะเป็น

 
๔๗ สัมภาษณ์ พระมหาจุฬาพงษ์  สนตฺโม   วัดพระสิงห์ เชียงราย, ๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
๔๘ สัมภาษณ์ นางแสงแก้ว คำมีสวา่ง พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเมน่, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๑๙ 

วัฒนธรรมตามความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแล้ว ถ้ามองในแง่ของงานศิลปะถือได้ว่าเป็นงานที่
สะท้อนฝีมือและความคิดในการสร้างสรรค์ที่ไม่มีชุมชนใดของประเทศเสมอเหมือนนอกจากบนผืนแผ่นดิน
ล้านนานี้เท่านั้น ๔๙ ในช่วงที่มีการเริ่มเผาศพจะมีพิธีการกล่าวบทพรรณนาปราสาท หรือ ทางเหนือเรียกว่า 
ฮ่ำปราสาทส่งสการ (ส่งสักการะ)  เป็นการกล่าวบทส่งวิญญาณของพระมหาเถระไปสู่สวรรค์ นิพพาน หรือ 
สู่สุคติต่อไป โดยบทที่ใช้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก คือ เนื้อหาที่ ใช้พรรษณา 
เป็นบทค่าวฮ่ำ มาจากในคัมภีร์กัณฑ์มัทรี  ที่พระเวสสันดรชาดกได้พรรณาปราสาทที่จะใส่พระศพของนาง
มัทรี ผู้เป็นมเหสี มีบพพรรณนาดังนี้ “...อถมหาสัตโต  ส่วน่าพระมหาสัตเจ้ามีใจ๋รักรักคะค้อย พระยอดร้อย
บุญมี กล่าวคำดีว่า ดูราพระราชมัทรีพี่เหย ในที่นี้นาบ่ใช่เป็นที่ควรแม่มาต๋าย  เท่าสองรายดายหน่อไท้      
ดังฤาป้อยมาละพี่ไว้ ต๋ายไปนี้จา  ผิว่านางเมือต๋ายในพระนครหลวงใหญ่กว้าง กริยาอันพี่จักสร้างส่งสะก๋าร  
มีบริวารเชื้อชาติ ญาติวงศา เทวรัฐาเมืองมิ่งทั้งสอง ก็จักไหวหวั่นสนั่นก้องเนืองนันด้วยอันเลิกซากสงสการ
ดา บริขารทานทอดหยาดน้ำรอดหานางเป็นกระทึกหึกหนา  ทั้งลุงตาอ้ายเอ้ยแห่งเจ้า  เข้าก็จักมานั่งเฝ้า
เป็นบริวาร แหนแห่ บ่ใช่ว่าจักได้ละขอนแม่ไว้เปล่าดอมดายสันนั้นแลนา ดูราราชมัทรีศรีสะอาดปองดั่งว่า 
สองราได้เสวยราชเป็นพระยาแล  นางมามรณาต๋ายจาก  กูพี่หากจักหื้อเปิ ้นสร้างปราสาทหลังคราญ       
เป็นสถานงามแฉล่ม  กูพี่จักหื้อช่างแต้มขีดเขียน  เหง้าเสาหอนั้น พี่จักพันไปด้วยผ้า ใส่ช่อฟ้ าแลดวงปลี     
พี่จักแต้มรูปกินนรีกินรอนแอ่น  ถือดอกร่อนเปิงปาว พี่จักแต้มรูปนางสาวใส่สร้อย  แป๋งข่ายห้อยประตูโขง  
ปราสาทน้ำแต้มหยาดลายคำ พี่จักหื้อแต้มรูปตั๋วดำแดงยายหยาด รูปนาคบวงบาศ เกี้ยวตี๋น  ลวงใส่ดอก
พวงมอมมายรูปกระต่ายเต้นเพื่อนมังกร มีทั้งรูปช้างงางอน รูปม้าอัสสดร  และม้ามณีกาศ  มีพร้อมพราก
หลวงหลาย     มีทั้งรูปงัวควายแลอศุภราช  มีทั้งรูปจาคคภาค  แลหงส์สา  รูปมิคคาเตียวตี๋นข่าย รูปช้างน้ำ
ก่ายงวงงา  ใส่รูปปู๋ปล๋าแลสกุณณาตั๋วองอาจ  รูปเสือโคร่งหยาดยังยาย  รูปนกเขียนหัสสดีลิง และการวิก
แขกเต้าปีกเขียวศรี  มีทั้งรูปกินนรีนรอนม่ายฟ้อน  ป๋ายตีนหย่อนหากั๋น  มีทั้งหลายพันธ์หลายพรากกับ    
ทั้งนาคน้ำนาคีรูปหัตถีช้างม้า  หลายหลากหน้าเสือสิงห์  รูปผู้ยิงโฉมแฉลม  ชายจูบแก้มโลมใจ๋  รูปเมฆไหล
เดรดาษ เครือวัลวาดสมตั๋ว ดอกบัวใสสะอาดดอกป้านหยาดเเจจน ดอกนิลบลเขียวอะตุ่ม ดอกแก่หนุ่ม
แก๋มกั๋น เครือวัลย์หยาดสะอาดปราสาทแก้วแววของ ก๋องหลัวสูงร้อยชั้น  ไม้แก่ขั้นจันทร์แดง  สมุลแวง
มันชัวะชวาด ปราสาทแก้วเริงราย  มีเชิงชายงามสะอาด น้ำแต้มหยาดดูปาว ดอกบัวขาวหยดหว่าง        
แมงพู่สว่างบินบน  เครือวัลย์สนแสนหนึ่ง ข่ายหิ่งแก้วมีทุกปาย ตระบอมคว่ำพี่จักใส่รูปม้าน้ำ และตั๋วกาย  
ตระบอมหงายพี่จักใส่บัวแว่นถัดแท่นหั้นพี่จักใส่ลายวง ประตูโขพี่จักแต้มเทวดาถือดอกไม้อยู่ซะลอน      
บางพร่องพี่จักหื้อถือจามรแก้วแกว่งปัด บางพร่องพี่จักหื้อถือฉัตรแต่งตั้ง บางคนพี่จักหื้อถือเครื่องหาง      
ยองยอ  ยืนยะหยาบด้วยจามรี แควนยิ่งไต้ฟ้าขื่นดูคราม เพ่ือจักส่งสการ นางน้องแก้วพ่ี ทุกด้าวเจจนยนยัง
คนทั้งหลาย จักหื้อมาม่วนเล่น ชักเชือกเต้นหกกระโดง ฝูงหมู่คนถ้วนถี่ พี่จักหื้อตี๋พาทย์ก้อง เสียงตื่นต้อง

 
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วชิระ วชิรปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา , ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 



๒๒๐ 

ด้วย สัพพะชัย สระในเสียงสั่น สนั่นด้วยเบงตรา  จ๋ากับด้วยเสียงปี่นันทุกที่อือตือ บางคนพี่จักหื้อตบมือต๋า
งแฉ่ง พ่ีจักแต่งเครื่องเล่นทุกประการ เป็นประมาณดังกล่าวไว้  แล้วพ่ีจักแต่งไฟมาแก้วหยาดโยงยิง หนใต้พ่ี
จักแต่งรูปนางสิงห์ไว้ถ้า หื้อขึ้นขี่ม้าหยาดยิงบน หนวันตกพี่จักแต่งรูปคนถือไฟยงยืนขึ้นขี่ช้าง แล่นขึ้นม้าง
กองฟอน หนเหนือพ่ีจักแต่งรูปทิพยาธร แลนางฟ้าขึ้นขี้ม้าอัสสดร หัวก็งอนน่องก็อ้า ดั่งว่าจักขึ้นฟ้าก็บ่หน 
แล่นขึ้นสะสนสะสาด  ขึ้นเจาะโขงปราสาทแล้วลวดลงมา นางเทวดาป้อยแล่นขึ้น  เจาะแต่พื้นลายวงโขง
ปราสาทแก้ว  เจาะแล้วแล่นลงมาบ่สิง  นางติ๋งป้อยแล่นขึ้น   เจาะแต่ปื้นขันหงาย  ไฟนางหายป้างขวาปา
ยวันออก  พี่จักแต่งไฟเข้าตอก และไฟขวี  รูปมอมพีตั๋วเติบไต่ เชือกข้ึนจับโขง  พ่ีจักแต่งรูปไฟหงส์ แลนกยูง
ตั๋วมีปีกขึ้นฟ้อนพีกก๋ันลงมากระทำการสันนี้แล้ว  ไฟม้าแก้วแป๋งเป็นเปลี๋ยว ซัวะซวาดน้ำแต้มหยาดก๋องหลัว
ควันไฟมัวจะโจษ  โสลดขึ้นกลางหาว ปานดั่งดาวยังฟ้า แลกูพี่หงายเหงี่ยงหน้าผ่อเล็งดู  ขึ้นพระพู่เป็นดั่ง
ดอกพุทธถั่งผาย  ต๋ามเป็นไฟงามย้อมดอก  ป๋านเข้าตอกเต็มก๋ำผาย  ไฟนางสง๋ายดอกน้อย  ควีดอกสร้อย  
เจจน สะโพกหล่นหลุดแตก  ไฟม้าแก้วแยกเป็นเปรี๋ยว  ควันไฟเขียวตัดช่อฟ้า  ม่านค่าอ้าป๋านดังจักบินบน   
ลมปิดกิ๋วปั่นเกล้า ปานดั่งจักยกเอาปราสาทเจ้าแม่เมือบน กระทำการสันนี้แล้ว จิงเป๋นโบราณส่งสการนาง
พระยามาแต่ก่อนแลนา...” ๕๐ และบทพรรณนาฮ่ำปราสาทเพ่ือส่งสการ หรือ ถวายสักการะส่งดวงวิญญาณ
ของพระมหาเถรตอนที่มีพิธีถวายเพลิงศพ บทนี้มีที่มาจากคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี ซึ่งแต่ละแห่ง
แห่งอาจจะมีการแต่งเพ่ิมเติมจากนี้เพ่ือเป็นการสอดแทรกคำสอนเรื่องกฏไตรลักษณ์แก่ผู้มาร่วมงานศพด้วย 
นอกจากมีการนำเนื้อหาในคัมภีร์กัณฑ์มัทรีมาใช้พรรณนาในงานเผาศพแล้ว ยังทำให้เกิดงานศิลปะวัตถุ
มากมายจากเนื้อหาของคัมภีร์ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้องานพุทธศิลปกรรมต่อไป และประเพณีประจำปีของ
ทางชุมชน   แต่ละชุมชนหลายแห่งในทุกจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีการจัดประเพณีประจำปีของทางวัด 
เช่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ประเพณีปิดทองพระ  ประเพณีไหว้สาพระพุทธรูป  ประเพณีไหว้พระธาตุ 
ประเพณีไหว้ครู  และ ประเพณีประจำปีอื่น ๆ ของชุมชน   ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีการทำบุญตักบาตร และ 
เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน และ ผู้สนใจทั่วไปมาร่วมบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และ ร่วมกิจกรรม
ตามที่ฝ่ายจัดงานกำหนด  สิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกเกี่ยวข้อง คือ การมี
โรงทานประจำงานบุญทุกบุญ และ หลายแห่งจัดให้มีการเทศมหาชาติประจำงานประเพณี โดยอาจจะจัดให้
มีการเทศน์วันจัดงาน ช่วงกลางวันบ้าง กลางคืนบ้าง  ส่วนจำนวนกัณฑ์ ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดงานว่าจะเทศน์กี่
กัณฑ์ จะครบทุกกัณฑ์หรือไม่ หรือ จะเลือกเทศน์เป็นบางกัณฑ์ หลายแห่งทำเป็นงานใหญ่ นิมนต์พระ
นักเทศน์มหาชาติที่มีเสียงไพเราะและมีชื่อเสียง  จากวัดอื่นอาจจะในจังหวัดหรือต่างจังหวัด มาเป็นองค์
เทศน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นนิยมของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็น
บุญใหญ่  ปัจจัยที่ร่วมบุญจากการบูชากัณฑ์เทศน์ นำมาเป็นกองทุนพัฒนาวัดที่จัดงานต่อไป ๕๑ 

 
๕๐ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกัณฑ์มัทรี  ฉบับวงษา. ๒๓๗๙, หน้าลาน  ๕๑ – 

๕๔ 
๕๑ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๒๒๑ 

สรุปได้ว่าวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก มีประโยชน์ด้านสังคมเป็นอย่างยิ่ง  ต่อวิถีชีวิต  และ 
ประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นมรดกธัมม์ ส่งต่อ ให้กับคน
ในชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีวัฒนธรรม อันสืบ
เนื่องมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดาชาดกนี้ จึงส่งผลให้ สังคมในชุมชนจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ 
เชียงราย พะเยา  แพร่ น่าน และ เลย จึงเป็นดินแดนที่สงบสุข  มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นที่
พื้นที่ที่น่าอยู่ มีธรรมชาติสวยงาม เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวกลุ่มจังหวัดนี้จำนวนมาก เพราะมีบรรยากาศดี ผู้คนมีน้ำใจ  มีอัธยาศัยดี  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และที่สำคัญ เป็นพื้นที่ท่ีปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายและเกิดอาชญากรรมรุนแรงใด ๆ  

ในด้านเศรษฐกิจ  นั้นวรรณกรรมมหาเวสสันดาชาดก เป็นวรรณกรรมที่เป็นที่นิยมอย่างมาก 
และ ได้มีอิทธิพลต่อรูปแบบวิถีชีวิตอันหลากหลาย ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมมากมายในทุกชุมชน
ของกลุ่ม ๕ จังหวัดในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย มีผลทำให้วรรณกรรมดังกล่าวส่งผล
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก เกิดขึ้นกับ ชุมชนใน ๕ จังหวัดด้วย อันได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน 
แพร่ และ เลย โดยได้แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ด้านอาชีพ และ ๒) ด้านการท่องเที่ยว คือ อาชีพ  
ด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องมาจากวรรณกรรมมหาเวสันดรชาดก ทำให้เกิดอาชีพ
มากมาย สามารถสร้างรายได้อย่างมากมาย ให้คนในชุมชน ๕ จังหวัด อันได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
และ เลย  โดยแบ่งประเภทอาชีพเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนดังนี ้ ๑)เกษตรกร ๒ ) อาชีพช่าง  ๓) ค้าขาย          
๔) มัคนายก ๕) จัดงาน  ๖) การแสดง  ๗) ออกแบบ ๘) โฆษกพิธีการ และ ๙) ครู โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑) อาชีพเกษตรกร  เมื่อถึงช่วงเทศกาลเทศน์มหาชาติ หรือ เทศกาลยี่เป็ง หรือ เทศกาลที่ มี
การจัดให้เทศน์มหาชาติ จะมีการประดับประดาตกแต่งสถานที่ที่วัดจัดงาน ให้มีบรรยายการเหมือนป่าหิม
พาน ดังเช่น กัณฑ์จุลพน และ มหาพน ซึ่งในการจัดสถานที่ จะมีการนำผลิตผลทางการเกษตรมาจัดสถานที่
ให้ได้บรรยากาศเหมือนป่าหิมพานต์ มีผลไม้ ผัก พืช ต้นไม้ นานาพันธ์นำมาประดับ เช่น  ฟักขาว  ฟังทอง 
มะม่วง ส้ม ต้นข้าวที่มีเมล็ด  ต้นกล้วย กล้วย อ้อย ต้นอ้อย  และ ต้นข่า เป็นต้น ด้วย ทำให้เกิดเป็นอาชีพ
เกษตรกร จากที่เคยทำเพ่ือรับประทานเอง แต่ได้ทำเพ่ิมเพ่ือจำหน่าย เป็นต้น ๕๒  

๒) อาชีพช่าง  มีอาชีพช่างหลายแขนงที่เกิดขึ้น อันเป็นผลจากวรรณกรรมมหาเวสสันดาชาดก 
ทีเห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ งานศพพระเถระ  มีช่างหลายประเภทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างทำปราสาทงานศพ
พระ เพราะในงานศพพระเถระ หรือ พระมหาเถระ จะมีการจัดงานอย่างยิ่งยิ่งใหญ่ ทำปราสาทเพื่อใส่โลง
ศพของพระ และ ประดับประดาด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง  และ ประกอบพิธีเผาศพโดยช่วงจุดไฟเผาศพ
จะมีการพรรณาฮ่ำปราสาท เพื่อส่งสการ หรือ ถวายสักการะ ส่งดวงวิญญาณของพระเถระ หรือ พระมหา
เถระ ขึ้นสู่นิพพาน ซึ่งในการจัดทำปราสาท และ จัดสถานที่ในการเผาศพของพระ จะมีอาชีพที่เกี่ยวกับข้อง
อยู่มากมาย โดยเฉพาะการทำปราสาทสำหรับเผาศพ ซึ่งจะต้องใช้ช่างฝึมือที่มีความรู้ความสามารถมาก 

 
๕๒ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสคุนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภรี์ใบลานวดัสูงเมน่, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๒๒ 

องค์ประกอบของปราสาท และ สถานที่จัดงานศพ จะมีลักษณะคล้ายกับปราสาทนางมัทรี ที่พระเวสสันดร
ในพรรณนาไว้ในคัมภีร์มัทรี และ สิ่งประดับทั้งหลาย จึงทำให้เกิดอาชีพสถาปนิกที่สามารถออกแบบ
สิ่งก่อสร้างในทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับงานศิลปะในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก อาชีพช่าง
เหล่านี้ คือ ตัวอย่างของอาชีพที่มีความเก่ียวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ๕๓  

๓) อาชีพค้าขาย  เนื่องด้วยประเพณี และ วิถึชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดา
ชาดก ทำให้เกิดอาชีพค้าขายมากมาย อาทิเช่น ๑) ร้างสังฆภัณฑ์  ๒ ) สินค้าทางการเกษตรและดอกไม้สด  
เมื่อมีการจัดงานเทศน์มหาชาติ และ ในงานมีการตั้งโรงทานเป็นจำนวนมาก ตามรอยการให้ทานของพระ
เวสสันดรชาดก การซื้อสินค้าทางการเกษตรจึงเกิดขั้นเพ่ือนำมาประกอบอหารทำโรงทาน  ๓ ) ประทัด พลุ 
ดอกไม้ไฟ  ในช่วงของการจัดงานประเพณียี่เป็งของทางล้านนา ทุกวัดจะมีการจุดพลุ จุดประทัด ภายในงาน  
หลังจากที่พระเทศน์เสร็จแต่ละกัณฑ์ จึงทำให้ภายในงาน หรือ ภายสนชุมชน มีร้านค้าที่จำนวนสิ่งของ
เหล่านี้ และ ๔ ) ขายอาหาร น้ำดื่ม และ ของใช้ ของเล่น อื่น ๆ  หลายวัดมีการจัดงานเทศน์มหาชาติ เป็น
งานใหญ่ หลายที่จัดเป็นงานประจำปี ขณะที่บางที่มีการจัดงานประจำปีของวัดทำให้งานมีผู้คนมาร่วมเป็น
จำนวนมาก ๕๔  

๔) มัคนายก  ปัจจุบัน มัคคนายก ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ได้ดี เพราะ เป็น
อาชีพที่ขาดแคลาน ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมงานบุญบ่อย ทั้งงานมงคล และ งาน
อวมงคล ผู้ที่จัดงานไม่มีความรู้ด้านพิธีกรรม จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้นำพิธีกรรม เพ่ือให้พิธีกรรม ดำเนินไปได้
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีมัคนายกนำผู้ทำบุญประกอบพิธีต่าง ๆ ซึง พิธีกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ วรรณกรรมหาเวสสันดรชาดก มีปรากฏอยู่ในทุกชุมชน บางชุมชนมีหลายครั้งตลอดปี ทำ
หน้าที่เป็นผู้อาราธนาธรรม ในแต่ละกัณฑ์จนครบ ๑๓ กัณฑ์ หรือ  แม้แต้งานประจำปีของวัด เช่นงาน
นมัสการพระธาตุ งานสงกรานต์  งานปิดทองพระ  ที่ภายในงานจัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ก็จะต้องมี
มัคนายก ในการเวนตาน และ อาราธนาธรรม เพราะการเทศน์มหาชาติ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก เป็นงาน
ที่มีความสำคัญมาก และ จัดขึ้นในทุกชุมชน มัคนายก จึงเป็นอาชีพที่จำเป็นกับงานนี้ ๕๕  

๕) อาชีพจัดงาน  ปัจจุบัน การจัดงาน มีอาชีพที่รับจ้างจัดงาน เพื่อความสะดวกของเจ้าภาพ 
ประเพณี หรือ กิจกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ก็เช่นเดียวกัน เช่นงานเทศน์
มหาชาติ  วัดหลายแห่ง มีเจ้าภาพรับจัดงานให้ โดยไปว่าจ้าง คนที่ทำอาชีพจัดงานมาจัดให้ อาทิเช่น        
๑) จัดสถานที่ประกอบเทศน์ธรรมมหาชาติ ให้มีบรรยากาศเหมือนป่าหิมพานต์ และ จัดหานักแสดง มา
แสดงประกอบ ระหว่างพระเทศน์ด้วย เพ่ือสร้างบรรายากาศ และให้ผู้ฟังธรรมได้เข้าใจเรื่องรายที่พระเทศน์
มากขึ้น  ๒) รับจ้างจัดแสง สี เสียง ประกอบภายในงาน  มีการประดับไฟทั้งในวั ด และ รอบวัด พร้อม 

 
๕๓ สัมภาษณ์ นายบุญโชติ สลีอ่อน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๔ สัมภาษณ์ นายบุญโชติ สลีอ่อน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๕ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วชิระ วชิรปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา , ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 



๒๒๓ 

จัดหาเครื่องเสียงมาใช้ภายในงาน เป็นต้น และ๓) จัดงานมหรสพและการค้าขายในงาน  บางวัด นอกจากที่
มีการจัดงานประจำปีและจัดให้มีการเทศน์มหาชาติแล้ว ยังได้มีเจ้าภาพที่ไปจ้างผู้รับเหมาจัดงาน ได้มา
รับจ้างจัดมหรสพเพิ่ม และ ออกแบบจัดงานให้มีการละเล่น การแสดง และการค้าขายในบริเวณงานเพ่ือ 
สร้างบรรยากาศของงาน  ทำให้มีผู้คนมาร่วมงานบุญจำนวนมากขึ้น ๕๖  

๖) อาชีพการแสดง   หลายวัดที่จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ บางแห่งจัดให้มีการแสดงละคร
ประกอบการเทศน์ด้วยในแต่ละกัณฑ์ หรือ อาจจะมีเวทีการแสดงให้ชมในช่วงกลางคืน เพ่ือให้เกิดความเข้า
ในในเนื้อหาของคัมภีร์มากขั้น และ ยังรักษาศิลปะการแสดงของชุมชน ให้งานเทศมหาชาติเป็นงานที่
น่าสนใจ เพราะหลายแห่งจัดเป็นงานใหญ่ประจำปี และ มีการระดมทุนเพื่อหาปัจจัยในการบำรุงบุรณะ
ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา หลายขุมชนทำให้เกิด  อาชีพนักแสดง เพื่อ แสดงประกอบในการ
เทศน์มหาชาติ เป็นต้น ๕๗   

๗) อาชีพออกแบบ  หลายวัดมีการก่อนสร้างถาวรวัตถุภายในวัด เช่น วิหาร อุโบสถ ศาลา และ 
กุฏิ เป็นต้น และ มีความประสงค์จะสร้างให้มีสถาปัตยกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสเวสสันดา
ชาดก จึงจำเป็นต้องปรึกษากับ ผู้มีอาชีพออก คือ สถาปนิก เพ่ือให้มาออกแบบการก่อสร้างถาวรวัตถุตามที่
เจ้าอาวาสมีความประสงค์ จึงทำให้เกิด อาชีพออกแบบการสร้างวัดให้มีสถาปัตยกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ
เรื่องราวของมหาเวสสันดาชาดก  นอกจากนี้ ยังมีอาชีพออกแบบการจัดงานประจำปีของวัด  ออกแบบชุด
เสื ้อผ้าสำหรับนักแสดงในงานเทศน์มหาชาติหรืองานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับมหาเวสสันดรชาดก  และ 
ออกแบบการจัดบรรยายกาศให้เหมือนกับป่าหิมพานต์ เป็นต้น ๕๘   

๘) โฆษกพิธีการ  หลายวัดที่มีการจัดงานเทศน์มหาชาติประจำปี  หรือ งานประจำปีของวัด
และชุมชนที่มีการจัดเทศน์มหาชาติ ซึ่งในการจัดงานนอกจากจะเป็นการรักษา  สืบทอด และ เผยแพร่พระ
ธรรมคำสอนอันดีงานที่ปรากฏในคัมภีร์ ไปสู่ คนรุ่นปัจจุบันแล้ว อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การระดมทุน 
เชิญผู ้มาร่วมงานได้ร ่วมทำบุญกับการจัดงาน เพื ่อวัตพุประสงค์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา หรือ 
บูรณปฏิสังขรณ์ หรือ จัดสร้างถาวรวัตถุ อย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งที่จำเป็นต่อการจัดงาน คือ โฆษกพิธีกร        
ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระสำคัญของการจัดงาน และ เป็นผู้เชิญชวนคนร่วมทำบุญ หลายชุมชน มีโฆษกพิธีกร
เป็นคนในชุมชนมีคามสามารถมาช่วยงานแบบจิตอาสา ขณะที่หลายแห่งไม่มี จึงจำเป็นต้องจัดหา โฆษก
พิธีกรที่เป็นมืออาชีพมาช่วยงาน จึงทำให้เกิดอาชีพ โฆษกพิธีกร ในงานบุญ โดยเฉพาะในงานบุญเทศน์
มหาชาติ ซึ่งเป็นงานยอดนิยม จัดกันทุกชุมชนทั้งเป็นงานประจำปี และ งานเฉพาะกิจก เช่น งานฉลอง     
ต่าง ๆ  ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้มีการจัดเทศน์มหาชาติทั้งสิ้น และ ที่คู่กับการจัดงาน คือ โฆษกพิธีกร   ถ้าได้โฆษก

 
๕๖ สัมภาษณ์ พระมหาจุฬาพงษ์  สนฺตโม   วัดพระสิงห์ เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๗ สัมภาษณ์ พระมหากิตติ กิติเมธี  วัดศรีจันทร์  จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๘ สัมภาษณ์ นางสาวภัณฑิรา จินดาสุ  สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๒๔ 

พิธีกรดี จะทำให้การจัดงานประสบความสำเร็จ  อาชีพโฆษกพิธีกรในงาน จะเป็นอาชีพที่มีอยู่ทั่วไปในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๕๙    

๙) อาชีพครู   สมัยก่อนการเทศน์มหาชาติ เป็นที่ยมอย่างมาก มีพระภิกษุสามเณรฝึกเทศน์เป็น
จำนวนมาก เพราะมีการจัดงานเทศน์บ่อย จึงทำให้มีอาชีพครูสอนเทศน์ และ มีหลายสำนัก หลายสำนวน
การเทศน์ สำหรับปัจจุบันมีอาชีพครูที่สอนประจำการอยู่ทั้งในโรงเรียนเอกชน และรัฐบาล โดยเฉพาะครู
วิชาภาษาไทย และ ครูสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้เรื่องของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็น
วรรณกรรมสำคัญของประเทศไทย มีการถ่ายทอดไปสู่นักเรียนในเกือบทุกระดับ เมื่อถึงช่วงเวลาประเพณี
เทศน์มหาชาติ แต่ละโรงเรียน จะนำนักเรียนเข้าร่วมกับชุมชน ร่วมกิจกรรมในงานประเพณี เช่น ร่วมฟัง
ธรรม ร่วมทำบุญ ตักบาตร หลายโรงเรียน มาร่วมจัดงานกับทางวัดและชุชน ด้วย เช่น การจัดนิทรรศการ 
การจัดการการแสดง เป็นต้น  เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนได้มีคุณธรรมตามวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก 
โดยเฉพาะ เรื่องของการให้ทาน การเสียสละ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาประการหนึ่ง ๖๐ 
เพราะความจริงยังมีอีกหลากหลายอาชีพที ่มีความเกี ่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก และ 
สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน  แต่ทั้ง ๙ อาชีพนี้เป็นตัวอย่างที่ปรากฏเห็นได้ชัดมากที่สุดที่
เป็นอาชีพอันมีผลสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมยอดนิยมของกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนแถบนี้อยู่ดีกินดีมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

เพราะ การท่องเที่ยว  ปัจจุบันประเทศไทยให้คามสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เพราเป็น
รายได้หลักของประเทศไทยอีกวิธีหนึ่ง  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่ง ๕ จังหวัด
ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย ถือว่า เป็นจังหวัด
หวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ  มีแหล่งที่เที่ยวน่าสนใจมากมาย  เนื่องจาก  เป็นดินแดนมทีุน
ทางสังคมและทางวัฒนธรรมที่สูงมาก ทั้งทางด้านวัดวาอารม ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ 
ตลอดถึง มีผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และ ลักษณะนิสัยของผู้คนในชุมชน มีลักษณะที่
เป็นมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส รักความความสะอาด รักสิ่งแวดล้อม ซี่งต้นทุนเหล่านี้ ส่วนหนึ่งมีอิทธิพลมา
จากชุดความคำสอนในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ที่สอนสืบต่อ ๆกันมาผ่านวิถีชีวิต และ การจัดงาน
ประเพณี มีการถ่ายทอดหลักธรรมผ่านการเทศน์มหาชาติ   ซึ่งต้นทุนทางสังคมของคนในชุมชนแถบนี้ เป็น
เสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างรายได้และประโยชน์
อย่างกว้างขวางให้เกิดขึ้นกับชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ซึ่งการท่องเที่ยวในแถบนี้ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกท้ังทางตรงและทางอ้อม  สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
๑) การท่องเที่ยวเชิงประเพณี  ๒) การท่องเที่ยววิถีชุมชน  และ ๓ ) การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม คือ  

 
๕๙ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๖๐ สัมภาษณ์ พระครูอุปถัมภจ์ันทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๒๕ 

๑) การท่องเที ่ยวเชิงประเพณี   ตามที่เคยกล่าวในหัวข้อประเพณีว่า ด้วยอิทธิพลของ
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ทำให้เกิดประเพณีมากมายในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน       
ทั้งประเพณีหลักและประเพณีรอง ซึ่งแต่ละแห่งมีการจัดในรูปแบบที่ต่างกันออกไป  หลายแห่งจัดอย่ าง
ยิ่งใหญ่และน่าสนใจ ทำให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงประเพณีได้ มีผู้คนให้ความสนใจอยากมาชมและร่วม
บุญงานประเพณี เช่น ประเพณีบุญผะเวต ของจังหวัดเลย  เป็นประเพณีดังระดับโลก ซึ่งในงานบุญประเพณี
นี้นอกจากจะมีการแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดกแล้วยังมีประเพณีแห่ผีตาโขน   เป็นประเพณีที่จัดขึ้นใน
อำเภอด่านซ้าย ของจังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่อยู่ทางภาคอีสานของไทย ไม่มีข้อมูลชัดแจ้งว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด 
แต่มีข้อสันนิษฐว่าน่าจะมีตั้งแต่มี บุญหลวง คือบุญพระเวชสันดรและบุญบั้งไฟรวมกัน ซึ่งเป็นเวลานาน 
หลายร้อยปีมาแล้ว เดิมผีตาโขน มีชื่อเรียกว่า ผีตามคน เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจาก มหาเวชสันดร 
ชาดกในทางพระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึง  พระเวสสันดร และ  พระนางมัทรี จะออกเดินทางจากป่าสู่เมือง
หลวง เหล่าบรรดาสัตว์นานาชนิดป่ารวมไปถึงภูตผีปิศาจหลายตนที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น จึงได้ออกมาส่ง
เสด็จโดยแห่แหนแฝงตัวตน มากับชาวบ้าน ด้วยความอาลัยรัก หรือ แม้แต้ทางเขตภาคเหนือล้านนา          
มีประเพณียี่เป็ง ซึ่งจัดขึ้นในวันลอยกระทง ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ไทย ซึ่งจะตรงกับเดือนทางเหนือ คือ เดือนยี่  
ประเพณีนี้นอกจากจะมีการแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดกให้จบใน ๑ วัน แล้ว ยังมีการกิจกรรมงานบุญ  
อื่น ๆ จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย คือ การปล่อยโคมไฟ  การประดับตกแต่งสถานที่แบบ       
ป่าหิมพานต์ล้านนา  การแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ และ การแสดงต่าง ๆ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ 
เป็นการจัดเพื่อให้คนทั้งในชุมชน และ คนต่างจังหวัด ต่างประเทศที่สนใจ มาร่วมบุญ และ ร่วมท่องเที่ยว 
ชมประเพณีวัฒนธรรมแบบลานนานสามารถทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชนได้ทุกปีจำนวนมหาศาล ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีจึงเป็นการท่องเที่ยวลักษณะหนึ่งที่สามารถทำให้ชุมชนมารายได้หลายด้าน๖๑          

๒) การท่องเที่ยววิถีชุมชน  ปัจจุบันการท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะคน
ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองเจริญทางวัตถุ มีคามต้องการที่จะมาชม
วิถีชีวิตของคนในชนบทแบบธรรมชาติ หลายคนมาแบบส่วนตัวมาอยู่แบบใช้เวลานาน เรียนกว่าแบบโฮมส
เตย์ เพื่อมาสัมผัสกับวิถึชีวิตจริงของคนในชนบท  ซึ่งจังหวัดในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย 
การท่องเที่ยวลักษณะนี้ เป็นที่นิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพะที่จังหวัด
เชียงราย จังหวัดน่าน และ จังหวัดเลย มีนักท่องที่มาชมวิถีชีวิตของชุมชนแบบธรรมชาติ จำนวนมาก หลาย
คนมาแบบส่วนตัว หลายคนมาแบบเป็นคณะทัวร์ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๖๒  ซึ่งวิถีชีวิตชุมชน 
ของในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ล้วนแล้วมิอิทธิพลมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งสิ ้น ในการสอน
หลักธรรมต่าง ๆ ทำให้คนในชุมชน มีลักษณะนิสัย ชอบให้ทาน ชอบทำบุญ ให้อภัย  มีความโอบอ้อมอารี มี
จิตอาสา มีความเสียสละ  ซี่งคุณสมบัติคุณธรรมเหล่านี้ ทำให้เกิดวิถีชีวิต ที่คนในชุมชนแถบนี้ รักษาความ

 
๖๑ สัมภาษณ์ ดร.ธรีวัฒน์  แสนคำ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยจ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖๒ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บญุเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๒๖ 

สงบ ความสะอาด มีความกตัญญูกตเวที  ให้ความเคารพนับถือในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์   
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคารพกฎหมาย และความเป็นธรรม  จึงทำให้เกิดการรักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มีป่าชุมชนที่สมบูรณ์   มีไม้นานาพันธุ์ ตามแบบกัณฑ์จุลพน และ มหาพน มีวิถีเกษตรแบบ
พอเพียง ไร่นาเขียวชอุ่ม  และ ยังมีจิตเลื่อมใสในการสร้างถาวรวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดก เช่น วิหาร อุโบสถ ศาลา งานพุทธศิลป์ทั้งหลายสร้างอย่างสวยงามวิจิตรตามศรัทธา ตลอด
ถึงบ้านเรือน และ อาคารต่าง ๆ ในชุมชน มีศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกด้วย 
เป็นต้น๖๓   จึงทำให้ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จึงผลพวงของอิทธิพลงานวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก 
ที่มุ่งสอนให้คนมีจิตที่เป็นผู้ให้ และ เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที รักบ้าน รักเมือง รักวิถีดั้งเดิมของชุมชน 
รักษาไว้ให้ลูกหลายสืบไป ซึ่งวิถีดังกล่าว เป็นวิถีโบราณ และ เป็นที่น่าสนใจของคนสมัยใหม่ ทำให้เกิดการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ คือ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ซึ่งสามารถนำรายได้มาสู่ชุมชนได้อย่างมากในหลายชุมชน   

๓ ) การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับวัดในพระพุทธศาสนาโดยตรง ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ทำให้เกิดงาน
พุทธศิลป์ ประเพณี และ วัฒนธรรมมากมาย ที่ปรากฏอยู่ในวัดพระพุทธศาสนา ของชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ทำให้หลายวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียงระดับประเทศ หรือ ระดับ  เชียงราย      
วัดร่องขุ่น ซี่งมีงานศิลปะที่เป็นแบบสมัยใหม่ แต่มีงานศิลปะที่เกี่ยวกับข้องกับคติธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์
มหาเวสสันดรชาดก เช่น จิตกรรมฝากผนังในวิหารวัดร่องขุ่น งานประติมากรรมรอบบริเวณวัด ตลอดถึงถึง
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น๖๔  และ ยังมีที ่ จังหวัดน่าน มีวัดหลายวัดเป็นแหล่งที ่เที ่ยวยอดนิยม เช่น             
วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง มีภาพจิตรกรรมฝากผนังโบราณที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ กระซิบรักเมืองน่าน 
ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในวิหารของวัดภูมินทร์ ความจริงมีหลายภาพซึ่งมีภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเมือง
น่านหลายกิจกรรม และ ที่สำคัญคือวิถีชีวิตเข้าวัดทำบุญ และ ฟังเทศน์มหาชาติด้วย๖๕   หรืออีกแห่งหนึ่ง 
คือ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ ่งเป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานมากที่สุดในโลก ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามมาก และ มีคัมภีร์ที่สวยงาม และ ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคัมภีร์ธรรม คือ การตานธัมม์ หรือ 
การถวายคัมภีร์ปีเกิด ซึ่งเป็นคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันทำบุญถวาย และ ให้ได้ชม
สถาปัตยกรรมของวัดซึ่งหลายอย่างความเก่ียวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่นลายแก่สลักไม้ ใน
วิหาร เป็นสัตว์ที่ปรากฏในคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น๖๖ จึงเกิดการท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ 
และ วัฒนธรรม จึงเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมาจาก
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก สามารถทำให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนในการมาร่วมกันจากการท่องเที่ยว
ในวัด ชุมชนได้จำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นต้น 

 
๖๓ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๕ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
๖๔ สัมภาษณ์ พระครูวิมลศิลปกิจ มจร.วิทยาลยัสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๖๕ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกดิ จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖๖ สัมภาษณ์ นางสาววันเพญ็ แก้วกัน สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๒๗ 

ในด้านสิ ่งแวดล้อม  ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า   วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  
นอกจากเป็นวรรณกรรมที่มีคติธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ที่มุ่งสอนให้ผู้ฟัง มีจิตใจที่โอบ
อ้อมอารี มิจิตสาธารณะ มีจิตเมตตา มีจิตให้ทาน และ มีจิตกตัญญูกตเวทีแล้ว  ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง
ของการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย   ซึ่งในเนื้อหาของคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกหลายกัณฑ์ 
เช่น หิมพานต์   จุลพน มหาพน  และ  วนประเวศน์  ได้ให้ความสำคัญในการพรรณนาถึงธรรมชาติในป่า
อย่างละเอียดมากมาย ทำให้ผู้ฟังได้เกิดจิตนาการเห็นภาพชัดเจน เกิดอรรถรส เสมือนได้เดินป่าร่วมกับพระ
เวสสันดรชาดก และ เป็นการสร้างความตระหนักและซึมซับให้ผู้ฟังได้เกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษ์ป่าของ
ชุมชน เพราะถ้ามีการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างดี จะเกิดความสมบูรณ์ของผลไม้นานาพันธุ์  และ สัตว์ป่าอยู่กัน
อย่างสงบสุข ไม่สูญพันธ์ เมื ่อป่าสมบูรณ์  ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั ้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น         
เกิดแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์ อันก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื ่องและ
ยาวนาน โดยเฉพาะชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแม่น้ำจำนวนมาก ทั้งเรื่อง
ของการดำรงชีวิต อาชีพต่าง ๆ และ ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังส่งให้คนในชุมชน ได้มีการจัด
บรรยากาศที่อยู่อาศัยให้มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างเนื้อหาในคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกภาษา
ล้านนา กัณฑ์ จุลพน ที่ได้พรรณนาธรรมชาติในป่าที่สมบูรณ์ ดังนี้ “...ดูราท่านพราหมณ์ ไม้ทั้งหลาย
เหลือแหล่ ทรงหลากลูกล้วน เป๋นแต่ต้นแถมใบสุดจอมไพรปลายเมฆปากฎวิเศษนานา คือดังเขาเองชันดา
เปรียบในประเทศท้องป่าหิมพานนันแล ธวสฺสกนฺนา ขที รสตฺถา ทนฺนานมา รู้ว่าสพฺพเวเทนติเตนสกิปิตฺวา 
ส่วนว่าไม้ทั้งหลายฝูงนั้นคือไม้สะเคียนอยู่ยายตระแบกหมู่หูกวางไม้ยางสูงพ้นเพื่อน เป๋นที่นกแอ่วเล่นเลื่อน
ไปมา ไม้สะเคราะห์หนาหลายกมู่ ตั้งต้นอยู่ในไพร ลมพัดใบอ่อนน้อมค่อมไปมา คือดั่งมานวชายหนุ่มเหน้า 
ก้มดูดกิ๋นกว่าสักเสิก นกบินเหิรเป๋นคู่จับไม้อยู่กับเมียขันเสียงเชียในป่า ลูกบินกว่าต๋ามกั๋น นกนันเนืองเสียงมี่
ก้อง หลายเถื่อนถ้องขันเสียงกลมนั้นแล พราหมณ์เหย อุปฺปริทุมํปริยาเยสพรามเม ดูราพราหมณ์อันว่านก
ทั้งหลายฝูงนั้น คือว่านกโพลดกร้องเสียงชื่น ตระเหว่าตื่นตามลางบินกลางไพรเป๋นคู่  จับไม้ดงหนามีภาษา
ต่างๆ ร้องเสียงสว่างขานขัน เซิ่งกันไปมาเหมือนดั่งเสียงขับทิพย์แห่งเทวดาทั้งหลายนั้นแลอวหยนฺโต 
วคสนฺตํ ส่วนอันว่ากิ่งไม้แลใบไม้ทั้งหลายในป่าที่นั้น อันลมหากมาเปิกปั๊ดกวัดแกว่งไปมา เอ นกเป๋นดั่งรู้กวัก
รู้เรียกคนไปบ่คืนมา ฝูงใดมาใหม่เข้าใกล้ใฝ่หุมชมคน ฝูงใดอยู่เก่าก็สุขใจ๋เล่าหลายสันจะแล ยถาเวสฺสนฺตโร
ราชา ส่วนว่าพระยาเวสสันตรต๋นผ่านเผ้า อยู่กับด้วยลูกเต้าคู่บุตตา มีพระยาเป๋นเพ่ือนอยู่เถ่ือนถ้องดงรี บวช
เป๋นชีทรงเพศ ผูกเกล้าเกศเกษี ถือขอลีเกี่ยวลูกไม้ เอาได้จึงนำมาหนังเสือลายถี่นุ่งแล้วก็รองนอนผ่อมีวรใส่
เกล้าทุกค่ำเช้าไหว้เปลวไฟแล ตะโตพรานเจตบุตร จักสังวัณณายังอาศรมบทแห่งพระมหาสัตเจ้ายิ่งกว่านั้น 
เมื่อหน้าจึงกล่าวคถาว่า อมฺพากบฺปนฺนาสาลา ชมฺพูปิ เภทกาหริตกิ อมรกา อสตฺถา พุทฺธนิลาจ พราหมเม 
ดูราท่านพราหมณ์ หมากขนุนก้มหมากม่วง หมากกวิดร่วงตกดิน ไม้แหนชมพูยิ่งไม้ลางสิงหลายชม หมาก
สมอและหมากขามป้อม เป๋นแวดล้อมอยู่อาราม ปาแปงต๋นวิเศษสะเองเทศดูงาม หมากเก้ือหล่นโลดไม่นิโคธ
หลายชุม หมากกิดมีบ่ไร้ รังเผิ้งมากเปิงใจ๋ น้ำมันไหลออกพับทุกขอกเหล อ ดอกหมากเกื๋อสุกดูยิ่งถ้วนทุกสิ่ง
นาๆ ปาเรวตฺตกวยฺยาจ พรามเม ดูราพรามหณ์ กล้วยกานบุญมีมาก กล้วยฝ้ายหากเป๋นก๋อ กล้วยตีบปอทุก



๒๒๘ 

สิ่ง กล้วยส้มยิ่งหลายเหลือ รังเผิ้งเจื๋อกั๋นอยู่ หมู่แม่เผิ้งบินไปมา คนฝูงใดไป รอดสอดแสวงเอา พอเต๋มเปาบ่
น้อย หวานกว่าอ้อยปูนกิ๋นเช่นแลพราหณ์เหย อเญตถปุริสฺสโต อตฺถประการหนึ่ง หมากม่วงมีหลายแห่งสุก
แก่ต้นหอมใจ๋ ลางอันก็ยังใสปอด ยายไว้รอดอาราม ลางอันงามทุกสิ่ง ลูกดิบเป๋นทุกกิ่งดูพวง วรรณเขียวทุก
เทศ เป๋นดั่งเขียดหลงเขียวนั้นแล อตฺเถคเหตฺวาปุริสพราหมเม ดูราท่านพรามหร์ คนใดยืนอยู่ใกล้ หากยุต่าง
ปูนกิ๋นอยู่เหนือดินเอาง่ายบ่ได้ปายบิดเอา ลูกสุกใสรสมาก เอาใต้อยู่กิ๋น หอมห้อมรสเหล้า แผ่ทั่วเท่าอาราม
ท่านแล อโฐโมอจริยํ ดูราพราหมณ์ อัศจรรย์มีเหลือแหล่ ทุกด้าวแด่แดนดิน เสียหึ่งๆมี่ก้อง สัตว์สิงห์ ร้องไป
มายินปรากฎหันทุกเทศ แดนด้าวเขตอารามเม อจฺจริยํ สระงามเหลือทุกที่ เหมือนที่อยู่เจ้าหมู่เทวดาแลวิ
เภทกานารีเก ดูพราหมณ์ไม้ทั้งหลายมีเหลือแหล่จุด้าว ต้นป้าวลูกเนเลื่อแดนดินเจือทุกท่า ปุมเป้งป่าหอมรส
เร้าเอาใจ๋ คนหั๋นไกลปูนผ่อเหมือนดั้งช่อหน้อยแกว่งไกวลม ในดงมีหมู่ไม้ยายต้นไว้อยู่ที่อารามมากนักแล วิ
เภทกา ตัดที่นี้บอกไม้ต่างหายเหตุ เจ้าอตฺถ กตฺถา วิเภทกาติตาดังนี้แล กุตฺตาชีกุฐาตคโล พฺราหฺเม ดูราพราม
ไม้กดสอชื่นชอย เพื่อนตักคันแคฝอย ทุกขอกผงเป๋นดอกบานงาม หมากนาวก๋านและหมากม่วงมื่น เป๋นต้น
เพ่ือนกั๋นไป ไม้ทองหลางมีในป่า หอมรสร่าผับดง มีทั้งไม้ลมแล้งแลไม้หมากเกือ เป๋นต้นเจือทุกแห่งในที่ใกล้
แจ่งอาราม ไม้กำยานมีเหลือแหล่ เกสนาแต่อาราม กุ่มน้ำบานงามทั้งพุ่มเป๋นเฟือย ดูก้มเฝือยปุ๋นผ่อ ไม้จอ
หล้อหลายลำ ไม้มุกหลวงแลไม้จ๋วงต้นพุ่มไม้กุมเกาะหนุ่มเป๋นก๋อ ไม้ข้าวสารกับไม้ไค้ตะแบกใกล้ศาลา ไม้รัง
ดาเป๋นดอก ผ่ออ้อมทุกขอกอาราม ตกเจื๋อจ๋านแต่เก๊า เป๋นดั่งท่านปลูกข้าวก๋องเฟืองนั้นแล ตสฺสวิทุเล
โมกขรณี ดูราพราหมณ์โมกขรณีหลวงใหญ่กว้าง มีที่ข้างราม ท่าเปียงงามระรื่น ปูนสนุกชื่นใจ๋คน ดอกบั๋ว
สนกั๋นอยู่อุบลคู่เขียวงาม เหมือนสวนอุทยานฟากฟ้า ในแหล่งหล้าชื่อตาวติงสานั้นแล อเฐถตฺธบุผาลรสฺสม
ตา ประการหสึ่งในพงไพรป่าไม้พับแต่ใกล้อาราม ดอกไม้บานหอมหื่น รสฟุ้งขึ้นตื่นหอมนกเลยขันเป๋นคู่    
จับกิ่งไม้อยู่เป๋นจุม นกตระเหว่าหุมชมดอก แซงแซวล่อดต๋ามเรียว ร้องเซียวๆ ในป่าแต่ใกล้อารามแล้ว    
บินกว่าต๋ามกันนกเนืองนันเหนือค่าไม้ มีที่ใกล้อารามไกสรงามมีมาก ฟุ้งขึงหากผายลงในโบกขรณีหลวงฃาม
แง่ ดอกบัวแพร่เป๋นก๋อ ลมจอยพัดดอไม้หอมกว่าใต้หนเหนือ เจือวันออกวันตก รอดทุกปายอาศรมไดท้าว
อยู่ ดอกไม้คู่เลียงลาย ตกยายกั๋นทุกขอก ด้วยละดอกไกสร ปูนใจ๋วอนหอมหื่น ควรสนุกชมชื่นยินดีมากนัก
แลนา ธุราสีฆาตกา เจฏประการหนึ่งในโบกขณีท่ากว้าวที่มีข้างอาศรม หมากกระจับจุมกลีบใหล้ ลูกน้อย
ใหญ่แกมกัน ข้าวสาลีอันคนบ่ฝังบ่ปลูก หากเป๋นลูกเหลือต๋าปล๋าฝาแกมฝูงเต่าลอยเล่นเร้าไปมา ฝูงปล๋ามี
หลายแหล่ มีข้างแต่ตระพัง รสมันหวานไหลผับ ทุกขอก ใบบัวหอมรสหวานชื่นช้อย เป๋นดั่งน้ำอ้อยใส่สูนงา
นั้นแลพราหมณ์เหย สุรพีสัพพว่า ยันติ ดอกไม้สุรพีบานชื่นชอย ผงหอมหื่นเอาใจ๋ คันธหอมตลบไปทุกแง่  
หอมรสแต่อาราม มีลูกสุกงามตามใจ๋ใฝ่ หอมรสใช่สามาน ดูงามด้วยดอกไม้ บานดอกไว้อยู่เอิ้งเถิ้งแม่เผิ้ง
เนืองต๋อมดอก บินแล้วสอดไปมา ทั่วทิศสาขอกข้างสัตว์สิ่งอ้างอาศรมมากนักแลหราหมณ์หย อเฐตฺถสกุนนา
สันติ นกทั้งหลายมีในป่าบินพับล่าในดงอันเกิดมาป๋งกรงฟักไข่ มีวัณณใช่สามาน เข้าชมบานเป๋นคู่กับหมู่
เมียต๋น บินสะสนอยู่ร้องเสียงมี่ก้องอารามท่านแลนา นนฺทิกา ชีวปุตฺตา จพฺราหมเม ดูราท่านพราหมณ์ นก
ทั้งหลาย ๔ หมู่ร้องสะลู่ไปมา มีหลายภาษาต่างๆ ร้องเสียงซว่างเหมือนแน หมู่หนึ่งร้องว่าลูกรักพ่อ เป๋นท้าว
หน่อก๋ินเมือง หมู่หนึ่งว่าพระบุญเรืองเฮยเป๋นเจ้ารักลูกเต้าสุดใจ๋ หมู่หนึ่งว่าหนีเสียไวเมืองมิ่งใจ๋เจ้าจุ่งชุมบาน 



๒๒๙ 

หมู่หนึ่งร้องว่าอย่ากึ๊ดคำผลาญโศกเศร้ารุ่งเช้าแต่ก๋องบุญ เข้าแป๋งรังสูญกั๋นอยู่ในสระคุ่มใบบัว มาลาวคนฺธิ
ตาฐนฺติ พราหมเม ดูราพราหมณ์ในอาศรมบททุกขอก มีดอกไม้บานเรืองหล้างอันเหลืองจะจ่อนลางอันแดง
ใสผ่อง ปูนดูจุอันเร องทุกแห่ง เป๋นดั่งช่อหน้อยแกวงไกวลม เต็มในดงในด่าน มีวรรณต่างๆ หลายสัน 
เหลือบทุกอันในป่า หอมรสล่าพับดงมากนักแลนา...” ๖๗ 

สรุปแปลเป็นภาษาไทยกลางได้ว่า  กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน (ป่าเล็ก)“...พรานเจตบุตรได้พรรณนาถึง
ผืนป่าที่พระเวสสันดรอยู่เท่าที่ตนเองรู้มาให้ชูชกฟังด้วยว่ามีความมหัศจรรย์และมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เขาเล่าว่า บริเวณป่าที่อยู่ของพระเวสสันดรนั้น สะพรั่งไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้ง
ไม้ดอก ไม้ผล อาทิ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียน ไม้รัง หูกวาง ไม้สะคร้อ ไม้ย่างทราย ที่โอนอ่อนไปตามลม ภายใน
ป่าจะได้ยินเสียงเหมือนเพลงขับบนสวรรค์ของฝูงนกโพระดกและดุเหว่าที่จับอยู่บนกิ่งไม้ โผบินจากต้นนั้นสู่
ต้นนี้ หมู่ไม้ทั้งหลายต้องลมพัดสะบัดกิ่ง ใบเสียดสีกันประหนึ่งจะเรียกผู้คนที่กำลังเดินให้ห ยุด  บริเวณ
อาศรมที่อยู่ของพระเวสสันดร มีหมู่ไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน สมอพิเภก สมอไทย ไม้โพ พุทรา มะพลับทอง 
มะขวิด ไทร มะซางหวาน มะเดื่อ มีทั้งผลดิบและสุกอยู่ต่ำๆ สามารถหยิบเอามาบริโภคง่ายดาย รอบๆ นั้น
ยังมีต้นปาเรวัต ต้นกล้วยผลยาว ต้นองุ่น ต้นจันทน์ ซึ่งหวานเหมือนน้ำผึ้ง พร้อมกับมีรวงผึ้งปราศจากตัวซึ่ง
คนสามารถเอื้อมมือปลิดมาบริโภคได้โดยไม่ต้องใช้ไม้สอย คนยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็เก็บมะม่วงสุกกินได้ 
รสชาติหวาน กลิ่นหอม อร่อย  บริเวณอาศรมยังมีไม้โมกมัน โกฐ สะค้าน แคฝอย ไม้บุนนาค บุนนาคเขา ไม้
ซึกที่มีดอกบานสะพรั่งด้วยสีต่างๆ ไม้ราชพฤกษ์ มะเกลือ กฤษณา รักดำ ต้นไทรใหญ่ และไม้อื ่นๆ อีก
มากมาย ใกล้อาศรมมีสระโบกขรณีดาดาษไปด้วยดอกบัวนานาชนิดเหมือนดังสระโบกขรณีในสวนนันทวัน
ของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ รอบๆ สระโบกขรณีมีนกดุเหว่ามาส่งเสียงไพเราะจับใจจับอยู่บนดอกไม้ที่บาน
สะพรั่ง รสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้มาค้างอยู่บนดอกบัวในสระโบกขรณี ในสระมีกระจับ
ขนาดใหญ่ ทั้งข้าวสาลีอ่อนและแก่ล้มดาดาษอยู่บนพื้น น้ำในสระใสมาก สะอาดมองเห็นเต่า ปู และปลา
แหวกว่ายไปมา นอกจากนี้ยังมีน้ำหวานปานน้ำผึ้งไหลออกมาจากเหง้าบัว และมีน้ำดังนมสดและเนยใสไหล
ออกมาจากสายบัว  ป่าไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมชนิดต่างๆ ถูกลมรำเพยพัดมาทีไรก็หอมฟุ้งไปทั่วทิศ แมลงภู่ต่างบิน
ว่อนส่งเสียงรอบๆ ใกล้ดอกไม้ ฝูงนกจู๋จี๋อยู่กับคู่ของตน กู่ขันประชันเสียงกัน ปานประหนึ่งมีกรรมการ
ตัดสิน…” ด้วยอิทธิพลของเนื้อหาในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งในแง่ของคติธรรมคำสอนที่มุ่งอบรม
จิตใจของคนฟังให้มิจิตเป็นผู้ให้แล้ว และ เนื้อหาในคัมภีร์หลายกัณฑ์ได้พรรณนาถึงความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติของป่าจึงได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมชองชุมชนในจังหวัดกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของ
ประเทศไทย โดยได้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  ๑) ระดับวัด  ๒)  ระดับชุมชน และ ๓) ระดับสาธารณะ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ระดับวัด  หลายวัดในชุมชนได้สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในวัดที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกมากมาย ได้แก่  ๑ )  สิ่งแวดล้อมงานพุทธศิลป์  เช่น งานจิต
กรรมฝาผนังในอุโบสถ  ในวิหาร หรือ ในสถานที่สำคัญของวัด หลายวัดมีการวาดภาพที่เกี ่ยวกับมหา

 
๖๗ ครูบากัญจนอรญัวาสมีหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกัณฑจ์ุลพน ฉบับวงษา, หน้าลาน  ๗ – ๙ 



๒๓๐ 

เวสสันดรชาดกติดฝากผนัง  งานประติมากรรม หลายวัดมีการปั่นตัวละครที่เกี่ยวกับกับมหาเวสสันดรชาดก
ภายในวัด เช่น ชูชก  นางมัทรี  กัณหา ชาลี  ช้าง  และ ท้าวเวสสันดร และ ยังมีประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง 
ที่เป็นทั้งงานไม้ งานหิน และ วัสดุชนิดอื่น ๆ ที่สะท้องให้เห็นถึงอิทธิพลของวรรณกรรมดังกล่าว  และ ยังมี
เรื่องของ ลักษณะสถาปัตยกรรมในวัด  ที่มีการออกแบบลักษณะเช่นเดียวกัน สถาปัตยกรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม เช่น วิหาร โบสถ์  หรือ ศาลา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสั่งสอนเผยแพร่หลักธรรมให้กับคนใน
ชุมชนผ่านงานพุทธศิลป์  และ  ๒) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เช่น การปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรม
กัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ กัณฑ์หิมพาน กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน หรือ กัณฑ์วนประเวศน์ เป็นต้น หลายวัดจัดเขต
แดนในวัดเป็นอรัญวาสี เพ่ือให้มีบรรยากาศเป็นแบบป่าหิมพานต์ และ เป็นสถานที่ธรรมชาติที่เหมาะกับการ
บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม เช่นเดียวกันสถานที่ปฏิบัติธรรม ของพระเวสสันดร  และ หลายวัด ภายในวัด จัด
ให้มีสระบัว หรือ สระโบกขรณี สร้างบรรยากาศตามแบบ สระโบกขรณี ในกัณฑ์กุมาร และ กัณฑ์มัทรี ใน
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ๒) ระดับชุมชน สำหรับสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดก คือ  ๑ ) สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชน  เนื่องด้วยหลักธรรม และ เนื้อหาของวรรณกรรม 
ที่มีการสอนสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ทำให้เกิดอาชีพ
ต่าง ๆ มากมายตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้ออาชีพ   นอกจากนี้ ยังเกิดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่หลายหลาย
ในชุมชน  เกิดประเพณีงานบุญ และ ลักษณะการแต่งกายท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะในงานบุญที่เก่ียวข้องกับมหา
เวสสันดรชาดกของแต่ละชุมชน  และ มีลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่องของการทำบุญให้ทานตามรอย
พระเวสสันดรชาดก สิ่งเหล่านี้  เมื่อมีการรักษาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ย่อมทำให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน แต่ละจังหวัด   ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่สำคัญ สามารถทำให้เป็นที่จดจำ 
นำไปสู่การท่องเที่ยวของชุมชนได้ ๖๘  และ ๒ ) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ในที่นี่หมายถึงเรื่องของการรักษา
และจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในชุมชน   การรักษาแหล่งน้ำ   และ การ
รักษาคุณภาพอากาศ ตามที่เคยกล่าวไว้ว่าเนื้อหาในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ที่พรรณนาเกี่ยวกับ
ความสมบูรณ์ของป่า ของน้ำ   ของสัตว์ ทำให้คนได้ฟังธรรมเวสสันดรชาดก มีความปรารถนาที่จะได้บ้าน
อยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์  ซึ่งในส่วนของพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญมากที่จะช่วยใน
เรื่องของการอบรมจิตใจ ๖๙  เป็นคัมภีร์ที่พระสงฆ์มักจะนำมาเทศน์ และ ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด 
คือ มหาเวสสันดรชาดก  ให้เห็นว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการให้อย่างหนึ่ง  เป็นบุญมหาศาล 
เมื่อมีจิตใจที่จะให้กับชุมชนแล้ว ขั้นต่อไป คือ การจัดหาต้นไม้มาปลูกในชุมชน ซึ่งความเชื่อหนึ่งที่สำคัญของ
การปลูกต้นไม้ คือ ต้นทีมีชื ่อเป็นมงคล  ซึ่งบรรดาชื่อต้นไม้มงคลทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่ปรากฏในงาน
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น ทั้งในกัณฑ์หิมพานต์  กัณฑ์วนประเวศน์  กัณฑ์จุลพน และ กัณฑ์
มหาพน เป็นไม้มงคล ซึ่งพระสงฆ์สามารถแนะนำ และ เชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้

 
๖๘ สัมภาษณ์ ดร.ธรีวัฒน์  แสนคำ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยจ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖๙ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสคุนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภรี์ใบลานวดัสูงเมน่, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๓๑ 

เหล่านี้ในบ้านของตนเอง และ ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยให้รักษาและดูแลต้นไม้มงคลเหล่านี้ให้ดี
ที่สุด เพ่ือความเป็นมงคลเกิดขึ้นในชุมชน เมื่อคนในชุมชนมีความเชื่อเช่นนี้ จะทำให้การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน และ เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนเอง ๗๐ เพราะนอกจากการที่ทำให้คนใน
ชุมชนเห็นประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชย และ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติในชุมชนตามหลักวิชาการแล้ว หลักของความเชื่อว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏใน
งานวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่กันอย่างสงบสุขทั้งทางโลก
และทางธรรม และ ๓) ระดับสาธารณะ สำหรับระดับนี้ เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ มีหน่วยงาน
รัฐเป็นเจ้าของ  เช่น ป่าไม้  ป่าชุมชน สวนสาธารณะ น้ำตก แม่น้ำ ลำคลอง  บ่อน้ำพุร้อน  ถนน และ ยัง
รวมถึงอาคารสถานที่ที่เป็นสาธารณะชนเข้าใช้บริการการได้  ทุกจังหวัดในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่  
เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และ เลย ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่  ป้าไม้อย่างมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาจำนวนมาก และ ยกระดับให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพราะเป็นป่าต้นน้ำ ทางฝ่ายบ้านเมือง จึง
พยายามปลูกฝังให้ชาวบ้านในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ ได้มีจิตสำนึกช่วยกันรักษาป่าไม้ในจังหวัดของเขาให้อุดม
สมบูรณ์ ๗๑ มีวิธีการหนึ่งที่สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันในการปลูกฝังเรื ่อง
ดังกล่าว คือ การร่วมมือกับพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ในการเทศนาสั่งสอนชาวบ้านให้ช่วยกันรักษา
ป่าไม้ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และ มีความศรัทธาในคำสอนของพระสงฆ์  สอนให้
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าว่าการรักษาป่าไม้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่  โดยที่ภูเขาหลายแห่ง ทางกรมป่าไม้ได้
อนุญาตให้มีที่พักสงฆ์สร้างอยู่ เพื่อให้พระสงฆ์ได้เป็นผู้นำชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าไม้ทั้งในเขตป่าชุมชนที่
ชาวบ้านอาศัย และ เขตป่าอุทยานแห่งชาติ  ๗๒  วิธีการหนึ่งที่พระสงฆ์ใช้กับชาวบ้านให้เห็นความสำคัญของ
การรักษาป่าไม้ให้สมบูรณ์ คือ การแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่น กัณฑ์มหาพน   กัณฑ์จุลพน  หรือ 
กัณฑ์มัทรี เป็นต้น   ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพรรณนาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  ลำธาร ชีวิตสัตว์ในป่า 
ตลอดถึง ชีวิตของมนุษย์ใช้ชีวิตในป่า ได้แก่ พรานเจตบุตร  พระนางมัทรี กัณหา  ชาลี และ  พระเวสสันดร  
โดยนางมัทรีมีหน้าที่ไปเก็บไม้ผลไม้ สมุนไพร พืชพันธุ์ธัญญาหาร และ น้ำดื่มจากในป่า มาถวายแก่พระ
เวสสันดร และ นำมาเลี้ยงบุตร คือ กัณหา และ ชาลี ๗๓   เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นคติธรรม ที่พระสงฆ์นำมา
เทศน์สอนให้ชาวบ้านเห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ในวรรณกรรมนี้ ว่า  เมื่อป่าสมบูรณ์แล้ว ทำให้ระบบ
นิเวศน์ต่าง ๆมีควมสมบูรณ์ด้วย ทั้งสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ออกมาร้องเสียงเนืองนัน วิ่งกันควักไคว่ อันหมายถึง 
ในป่ามีอาหารที่อุดสมบูรณ์ สัตว์ทุกประเภทมีอาหารที่เหมะกับของตน ทั้งพืช และ ผลไม้  ทำให้สัตว์หลาย
ชนิดสูญพันธ์เพราะมีอาหารเพียงพอสำหรับมัน  ขณะที่มนุษย์เองสมัยก่อนดำรงชีวิตด้วยการเข้าไปเก็บของ

 
๗๐ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๑ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๓ สัมภาษณ์ พระครูวิมลศิลปกิจ มจร.วิทยาลยัสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ 



๒๓๒ 

กินในป่า เช่น พืช ผัก ผลไม้ น้ำ และ สมุนไพรเป็นต้น และ เมื่อป่าไม้มีความสมบูรณ์ ย่อมสามารถรักษา
ความชุ่มชื้นของน้ำ และ สามารถผลิตน้ำไหลลงจากภูเขาป่าต้นน้ำไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ห้วย หนอง 
คลองบึง ลงไปถึงแม่น้ำ  หรือ มีใช้ไม่เพียงพอ ที่นั่นย่อมมีการพัฒนาได้ยาก๗๔ และมีอิทธิของการแสดงธรรม
มหาเวสสันดรชาดก และ คติธรรมอ่ืน ๆ ในคัมภีร์ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และเห็น
ว่าการรักษาธรรมชาติเป็น  บุญในพระพุทธศาสนา   โดย ผ่านการจัดงานเทศน์มหาชาติ หรือแสดงธรรมใน
โอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนให้ประชาชนได้ส่งให้ป่าไม้ในเขตกลุ่ม ๕ 
จังหวัดค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์มาก แม้ว่าบางที่อาจจะมีการตัดไม้ทำลายป่าบ้างด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ แต่เขตป่าต้นน้ำหลัก ๆ ของในกลุ่ม ๕ จังหวัดนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ ยังมีสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่
ในป่าจำนวนมาก และ ป่าเหล่านี้ยังคงผลิตน้ำลงสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และ แม่น้ำโขงอย่าง
ต่อเนื่อง  ๗๕ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน มีการปลูกต้นไม้หลายประเภท ในสวนสาธารณะชน
ชน   บริเวณสองฝั่งถนนหลวง  และ ถนน ในชุมชน ตลอดถึง ปลูกในบริเวณพื้นที่ส่วนราชการต่าง ๆ  เป็น
ต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล ทั้งที่เป็น ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ต้นไม้ประดับ  ต้นไม้ผล เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวมา
เบื้องต้น ๗๖ 

ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  โดยเฉพาะการพรรณนาเกี่ยวกับความอุดม
สมบูรณ์ของป่าหิมพานต์  ผ่านประเพณีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  ซี่งเป็นประเพณีที่นิยมอย่างยิ่ง 
ในจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย ซี่งเป็นกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบจึงส่งผลให้คนใน
ชุมชน ๕ จังหวัดนี้ตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบัน  ได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นป่าไม้ ที่ดิน อากาศ และ 
แหล่งน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมีความเชื่อว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ตามแบบที่พระ
เวสสันดรชาดกได้ปฏิบัติมา และ เมื่อป่า อุดมสมบูรณ์  ย่อมเป็นหลักประกัน ให้คนในแถบนี้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและปลอดภัยด้วย เพราะในอดีตคนในกลุ่ม ๕ จังหวัดนี้อาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม และ ใช้ชีวิตโดย
อาศัยไปหาของป่ามาอุปโภคและบริโภค เพราะป่าดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก  เพราะคนในอดีต
ไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่า เพราะเชื่อว่ามีเทวดา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ทั้งหลาย 
ซึ่งได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากการฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดก ที่เกี่ยวกับข้องกับเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่า
ทั้งหลาย เช่น รุกขเทวดา เป็นต้น ด้วยความเชื่อนี้ ทำให้คนในชุมชนดูแลรักษาป่าไม้เป็นอย่างดี เพราะเชื่อ
ว่ารักษาดี เทวดาคุ้มครอง แต่ชาวบ้านสามารถที่จะ เก็บผัก ผลไม้ ในป่าไปรับประทานได้๗๗ เช่นเดียวกับใน
เนื้อเรื่องวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ที่นางมัทรี เก็บผลไม้ ไปเลี้ยงลูก และ ถวายพระเวสสันดร เพ่ือ
ดำรงชีวิตในป่า  จึงทำให้คนใน ๕ จังหวัดนี้ รักษาดูแลป่าไม้เป็นอย่างดี และ สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยวิถี
เกษตรกรรม และ วิถีป่าไม้   แม้ปัจจุบันอาชีพของคนในแถบนี้เปลี่ยนไป ไม่ได้ใช้ชีวิตในป่าเหมือนแต่ก่อน  

 
๗๔ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกดิ จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๕ สัมภาษณ์ นางแสงแก้ว คำมีสวา่ง พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเมน่, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๗๖ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๗ สัมภาษณ์ นางสมพร รัตนภักดีหลวงราชสณัฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถนุายน ๒๕๖๓ 



๒๓๓ 

มีของอุปโภค บริโภคที่สำเร็จรูป แต่ ธรรมชาติสิ่งแวดใน ๕ จังหวัดนี้ ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่   ด้วยการ
ปลูกฝังความเชื่อเรื่องการรักษาป่าไม้ จากรุ่นสู่รุ่น   แม้หาก เกิดปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเมือง  เชื่อว่าคนใน
ชุมชน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ยังที่จะสามรถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติในดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่นี่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  เพราะ น้ำคือต้นกำเนิดวิถีชีวิต
ทั้งปวงของคนในชุมชน ชุมชนยังสามารถดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรกรรม แบบดั้งเดิมเช่นในอดีตได้  มีข้าวกิน 
มีผักบริโภค เลี้ยงสัตว์เป็นอาหารได้ และ มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี 

ส่วนใน ด้านพุทธศิลปกรรม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า  วรรณกรรม  มหาเวสสันดร
ชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมในพระพุทธศาสนา  มีอิทธิพลอย่างมากกับงานพุทธศิลปกรรมที่เกิดขึ้น  ในชุมชน
ต่าง  ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และ เลย จุดประสงค์ เพ่ือเป็นการ
สร้างงานพุทธศิลป์ เพื่อเผยแพร่หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมผ่านงานศิลปกรรม และ ยังเป็นการตอก
ย้ำให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทานบารมี และ บารมี ๑๐ อย่างที่พระเวสสันดร ได้ปฏิบัติใน
ชาติ สุดท้าย ก่อนที่จะได้มาเกิดอีก ๑ ชาติ บำเพ็ญเพียรตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะทาง
พระสงฆ์ และ ผู้นำ ผู้ปกครองในชุมชน และ ผู้ปกครองในบ้านเมือง ในกลุ่ม ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
เห็นว่า วรรณกรรมเวสสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมชั้นเอก มีอานิสงส์มหาศาล  เพราะมีเนื้อหาสมบูรณ์มาก
นำเสนอเป็นตอนๆ เข้าใจง่าย และ  มีหลักธรรมมากมายที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
และ ส่งเสริมอบรมให้คนมีคุณลักษณะที่เอื ้อต่อการปกครองบ้านเมือง คือ เรื ่องการให้ทาน  การมีจิต
สาธารณะ การมีความเสียสละ มีความอดทน ความมีสัจจะ การรักษาศีล การเจริญภาวนา รักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ ที่สำคัญส่งเสริมเรื่องความกตัญญูกตเวที คุณธรรมเหล่านี้ เป็นหัวใจสำคัญของการ
สร้างบ้านแปงเมือง จึงทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้ถูกนำมาแสดงบ่อยครั้ง จนถึงขนาดจัดงานประจำปีเกี่ย วกับ
การเทศน์มหาชาติ และ ด้วยความสำคัญเหล่านี้ ตลอดถึงความศรัทในในพระเวสสันดรชาดก และ ตัวละคร
อื ่น ๆ ในวรรณกรรม จึงทำให้เกิดงานพุทธศิลปกรรมมากมาย   โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่                   
๑) จิตรกรรม ๒) ประติมากรรม  และ  ๓ ) สถาปัตยกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑) จิตรกรรม    ซึ่งในท่ีนี้ หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกด้วยการวาด   การระบายสี  และ 
การขีดเขียน ลงบนวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบคัดลอกตามแบบ และ ทำตามจินตนาการ ทั้งที่เป็นภาพแบบ
เรื่องราว เป็นรูปธรรม และ ที่เป็นแบบแนวตีความ คือ เป็นนามธรรม  วรรณกรรมมหาเวสสันดรขาดก     
ทำให้เกิดงานจิตรกรรมมากมายหลายประเภทต่อชุมชนในจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้แก่                 
๑. จิตรกรรมฝาผนังในวัด คือ การวาดเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ที่จะเห็น
ได้ชัดเจนและมีปรากฏอยู่ทั่วไปในจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบน คือ จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร หรือ อุโบสถ 
หรือ ศาลาการเปรียญ ตามวัดต่าง ๆ ในทุกจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ทั้งท่ีวาดบนผนัง และ วาดใส่กรอบ
ติดบนผนัง เพราะหลายวัดมีการจัดเทศน์มหาเวสสันดรชาดกทุกปี ตามรอยธรรมของพระเวสสันดรชาดก ๗๘   

 
๗๘ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๕ มถิุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๔ 

๒. จิตรกรรมบนวัสดุต่าง ๆ  ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท  ได้แก่  ๑) ภาพวาดเกี่ยวกับตัว
ละคร ต้นไม้ สัตว์ป่า และ ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรม มีศิลปินหลายท่านนำมาวาดลงในวัสดุ
หลายประเภท ๒) การขีดเขียน  ได้แก่ การบันทึกเรื่องราวของพระเวสสันดรลงวัสดุต่าง ๆ  เป็นอักษร เช่น 
คัมภีร์ใบลาน  ปั๊บสา กระดาษ  ไม้ โลหะ หรือ ผืนผ้ายันต์  เป็นต้น  

๓) การทำเป็นภาพเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสมัยปัจจุบัน คือ การทำสื่อการสอน  สื่อเผยแพร่ เรื่อง
ของพระเวสสันดรชาดก ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำภาพลงในหนังสือ และ  สิ่งสื่อพิมพ์อื่น ๆ ตลอดถึง 
การทำภาพแอนนิเมชั่น  การตัดต่อทำคลิบวีดีโอ นำเสนอทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น ๗๙ 

ในด้านประติมากรรม    คือ  งานแสดงผลงานศิลปะออกมาด้วยการปั ้น  การแกะสลัก         
การหล่อ  หรือใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่างผสมกัน ทำได้กับวัสดุหลาย ๆ อย่างเช่น ปูน   ไม้ หิน  ดิน ทราย 
สัมฤทธิ์  โลหะ กระดาษ  เทียน  หรือ ของรีไซเคิ้ลทั้งหลาย เป็นต้น  ในที่นี่ หมายถึงงานประติมากรรม      
ที่เป็นงานพุทธศิลป์ อันเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก มีการสร้างผลงานออกมาหลายรูปแบบ 
ที่เป็นงานพุทธศิลป์ โดยในพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีงานประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมเวสส ันดรชาดก ปรากฏครบทั ้ง ๓ ประเภท ได ้แก ่  ๑) ประต ิมากรรมแบบน ูนต่ำ                       
๒) ประติมากรรมแบบนูนสูง และ ๓) ประติมากรรมแบบลอยตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.ประติมากรรม
แบบนูนต่ำ  มีลักษณะเป็นเส้นร่องหรือเป็นแอ่งลึกลงไปเพียงเล็กน้อย หรือนูนจากพื้นขึ้นมาเพียงเล็กน้อย
สามารถมองด้านหน้าได้เพียงด้านเดียว เช่นไม้แกะสลัก งานปูนปั้น เหรียญ ศิลาจารึก เป็นต้น สำหรับ
ประติมากรรมประเภทนี้ที่เกี่ยวกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก สำหรับในพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน จะปรากฏอยู่ในวัด และ พิพิธภัณฑ์ เป็นหลัก  โดยได้ทำเป็นทั้งงานไม้แกะสลัก  และ งานปูนปั้น
แบบนูนต่ำ  โดยนำเอา สิ่งสิ่งสำคัญที่ปรากฏในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้แก่ ๑  ) ตัวละครมนุษย์ 
เช่น  พระเวสสันดร  พระนางมัทรี เป็นต้น   ๒) สัตว์ต่าง ๆ  เช่น ช้าง ม้า ลิง เป็นต้น  และ ๓) ผลไม้ พืช
พันธ์และใบไม้ในป่าหิมพานต์  เช่น  ดอกบัว  ใบตอง  กล้วย มะม่วง เป็นต้น  หลายวัดได้นำมาทำเป็นงาน
พุทธศิลป์แกะสลัก หรือ ปั้นไว้ ไว้ประจำวิหาร อุโบสถ  ศาลาอเนกประสงค์  หอพระธรรม กำแพง  ธรรม
มาศน์ หรือ สถานที ่ และ วัสดุสำคัญต่าง ๆ ภายในวัด ๘๐ ๒.ประติมากรรมแบบนูนสูง  มีลักษณะ
เช่นเดียวกับแบบนูนต่ำแต่นูนขึ้นมาจากผิวพื้นมากว่า ซึ่งงานลักษณะนี้ ในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน จะเป็นลักษณะเป็นงานปูนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนรายละเอียดสิ่งที่นำมาปั้นจะเป็นลักษณะเรื่องราว
เดียวกับแบบนูนต่ำ  มักจะนิยมมาทำเป็นแบบนูนสูงปรากฏอยู่กลางแจ้ง ได้แก่ รอบกำแพงวัด กำแพงเจดีย์  
เจดีย์  หรือ พระธาตุ   พระพระธรรม รอบอุโบสถ รอบวิหาร เป็นต้น ๘๑ และ ๓.ประติมากรรมแบบลอยตัว     
มีลักษณะผลงานที่มองเห็นได้รอบด้านชัดเจน งานลักษณะนี้มีปรากฏอยู่มากในวัดต่าง ๆ ทุกจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ทั ้งเป็นงานปูนปั้น งานหล่อโลหะ งานแกะสลักไม้  สิ ่งที ่นำมาทำส่วนใหญ่  ได้แก่           

 
๗๙ สัมภาษณ์ นางแสงแก้ว คำมีสวา่ง พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเมน่, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๘๐ สัมภาษณ์ นายวิวิชชัย  อุปเสน  พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันทโชติ วัดศรีจันทร์ จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๑ สัมภาษณ์ นายบุญโชติ สลีอ่อน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๕ 

๑) มนุษย์ ได้แก่ พระเวสสันดร   พระนางมัทรี  กัณหา  ชาลี และ ชูชก  ๒) สัตว์ ได้แก่  ช้าง  ลิง  นก และ 
ปลา และ  ๓) พืชพันธุ์ไม้ ได้แก่  ดอกบัว ใบบัว  ต้นอ้อย  ต้นกล้วย และ ต้นมะม่วง  จุดประสงค์ของการ
สร้างงานศิลปะประเภทนี้ คือ ๑) ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เผยแพร่ธรรม สร้างปัญญา บางวัดให้ความสำคัญ 
ได้จัดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการปั้นเป็นฉากเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก เป็นตอน ๆ  มีทั้งตัวละคร  
บรรยากาศ และสถานที่ต่าง ๆ ประกอบ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป และ  ๒) เป็นที่สักการะบูชา 
เพราะหลายแห่ง ชาวบ้านเกิดวามศรัทธาในตัวละครของวรรณกรรม จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดสร้าง  เช่น องค์
พระเวสสันดร ชูชก พระนางมัทรี  เทวดาต่าง ๆ  และ ช้าง เพื่อจุดประสงค์ของการเคารพบูชาตามความ
เชื่อท้องถิ่น ๘๒ 

ทั้งในด้าน สถาปัตยกรรม  เป็นรูปแบบการก่อสร้าง  และ การออกแบบพื้นที่ผังเมือง โดย
สถาปัตยกรรม จะเป็นงานพุทธศิลป์โดยภายรวมแบบกว้าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ โดยรายละ เอียดของ
สถาปัตยกรรมนั้น จะต้องประกอบไปด้วย งานจิตรกรรม และ งานประติมากรรมปรากฏอยู่ด้วย  แต่งาน
สถาปัตยกรรมในที่นี้ หมายถึงออกแบบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก โดยในพื้นที่
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย มีลักษณะสถาปัตยกรรมทีเกี่ยวข้อ งอยู่ ๓ ระดับ ได้แก่        
๑) ระดับวัด และ ๒) ระดับชุมชน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ระดับวัด  ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมมากมาย
ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้แก่ ๑) สิ่งก่อสร้างภายในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร หอธรรม 
เจดีย์ กำแพง และ ธรรมาสน์ เป็นต้น ซึ่งการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในวัด  หลายวัดได้นำเอาเรื่องราว
ในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกมาออกแบบสร้างวัด เช่น ลวดลายประดับต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานแกะสลัก 
งานปูนปั้น งานลงรักปิดทอง งานจิตรกรรมฝาผนัง รูปแบบหน้าจั่ว  ช่อฟ้อ ใบระกา  ที่ปรากฏในสิ่งก่อสร้าง
เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ที่เคยมีผลงานออกมาเป็นละครทีวี เมื่อหลายสิบปีก่อน  และ ภาพจิตกรรมฝาก
ผนังในหลาย ๆ วัด จึงทำให้หลายวัดได้นำภาพจินตนาการดังกล่าวมาเป็นแบบในการก่อสร้างวัดในปจัจุบัน 
และที่ให้ได้ชัดเจนที่สุด คือ ธรรมาส์หลวง  ซึ่งเป็นธรรมาสน์เอก ที่ใช้กับการเทศน์มหาชาติ โดยเฉพาะ      
ในจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน จะสร้างขึ้นเกือบทุกวัน และ สร้างอย่างสวยประดับด้วยกระจก
ลงรักปิดทอง เพราะธรรมาสน์หลวง ถือเป็นงานแสดงภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมชั้นยอดของช่างแต่ละวัด          
จะมีงานเทศน์มหาชาติ หรือ ประเพณียี่เป็ง ในวันลอยกระทงเป็นประจำทุกปี พระท่ีแสดงธรรม จะได้ขึ้นไป
เทศน์บนธรรมาสน์หลวงนี้ จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก มีความสำคัญต่องานสถาปัตยกรรม 
ดั่งเช่นธรรมาสน์เป็นอย่างมาก ๘๓  และ ๒) รูปแบบแผนผังของวัด  หลายวัดได้มีการออกแบบวัด แบ่งเป็น
เขต พุทธาวาส เขตธรรมาวาส และ เขตสังฆาวาส เป็นสัดส่วน เหมือนลักษณะสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระ
เวสสันดร  มีสระน้ำบัว หรือ สระโบขรณี ใกล้สถานที่ปฏิบัติธรรมภายในวัด กรณีที่วัดมีพื้นที่มาก และ จัด
เขตสังฆราวาส เป็นเขตอรัญวาสี    นอกจากนี้ ยังได้จัดบรรยากาศท่ัวไปภายในวัดให้มีบรรยากาศเหมือนป่า

 
๘๒ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บญุเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๓ สัมภาษณ์ นางสาวภณัฑริา จินดาสุ  สถาบันอนุรักษ์คมัภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๓๖ 

หิมพานต์  คือ มีความสมงบร่มเย็น มีต้นไม้ต่าง ๆ ที่ปรากฏชื่ออยู่ในวรรณกรรม เป็นต้น๘๔ และ ๒. ระดับ
ชุมชน งานสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  ที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดก ของชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  หรือ ประกอบใน
งานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งทีเป็นงานมงคล และ งานอวมงคล ตั้งแต่สิ่งเล็กไปจนถึงสิ่งใหญ่ ได้แก่ 
๑) งานมงคล  เป็นสิ ่งที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างมาเพื ่อเป็นสาธารณกุศล  เช่น  การสร้างศาลาพักร้อน        
การสร้างธรรมาสน์ การสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หรือ การสร้างอาคารสาธารณะของชุมชน หลายชุมชนได้มี
การออกแบบสิ่งก่อสร้างเล่านี้ตามแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดในชุมชน ซึ่งลวดลายส่วนใหญ่ก็จะมี
ที่มาจากเรื่องราวของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกเป็นฐาน๘๕  และ ๒) งานอวมงคล ได้แก่งานที่เกี่ยวกับ
งานศพ  เช่น  การสร้าง  รถลากศพของคนในชุน ซึ ่งหลายชุมชนมีการออกแบบรถลากศพที ่งาน
สถาปัตยกรรมมีลวดลายดอกไม้ รูปเทวดา  และ รูปสัตว์ ที่ปรากฏในป่าหิมพานต์  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของ 
ปราสาทเผาศพ ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่รวบรวมทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรมผสมเข้าด้วยกัน 
ปราสาทศพทั้งที่ใช้กับชาวบ้านทั่วไป และ ใช้งานงานศพของพระสงฆ์ ซึ่งจำลองมาจาก ปราสาทศพ ที่
ปรากฏในกัณฑ์ มัทรี ตอนที่ พระเวสสันดร ได้พรรณนาถึงประสาทใส่พระศพของนางมัทรี  จากบท
พรรณนานั้น ได้นำมาสู่วัฒนธรรมการสร้างประสาทเผาศพของชุมชนในล้านนา ซึ่งรวมถึงจังหวัดในลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนด้วย  ปราสาทศพ เป็นงานสถาปัตยกรรม ที่มีผลมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  ดังนั้น
สถาปัตยกรรมระดับชุมชน จึงมีความเก่ียวข้องกับพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ ๘๖ 

อีกทั้งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า  วรรณกรรม มหาเวสสันดร
ชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมยอดนิยมของชุมชน เป็นต้นกำหนดในการทำให้คนในชุมชน สามารถสร้างองค์
ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อีกหลายเรื่อง และ ทำให้เกิดเป็นภูมิปัญญาหลายอย่างในชุมชน  จึงทำให้ทางฝ่าย
สงฆ์ ฝ่ายบ้านเมือง และ ฝ่ายชุมชน ได้มีการร่วมกัน สืบสาน รักษา และต่อยอด วรรณกรรมสำคัญนี้        
ทั้งเรื่องของการเทศน์สั่งสอนในงานบุญ  ๘๗ การบรรจุเนื้อหาเพ่ือใช้สอนในโรงเรียน และ สถานศึกษาระดับ
ต่าง ๆ  การรักษาต้นฉบับคัมภีร์ใบลาน  และ การบันทึกเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกเผยแพร่ในรูปแบบต่าง 
ๆ ดังนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้ จึงเป็นวรรณกรรมที่เป็นภูมิปัญญาสำคัญ ที่คนในชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
และ ผู้สนใจทั่วไป ควรได้นำมาศึกษา และ สืบทอดไว้เหมือนเช่นคนในอดีตได้ศึกษา และ ส่งต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น  ๘๘ โดยภูมิปัญญาหลักที่ควรให้มีการเรียนรู้และสืบต่อมี  ๒  ด้านหลัก ได้แก่  ๑) ด้านวรรณศิลป์ 
และ  ๒) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ด้านวรรณศิลป์    ในที่นี้หมายถึง ศิลปะในการ
แต่งวรรณกรรม ซึ่งวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้รับการย่อย่องเป็นวรรณกรรมชั้นครู จึงได้ถูกคัดเลือก

 
๘๔ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๕ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๖ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บญุเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๗ สัมภาษณ์ พระครูสริิธรรมนิวิฐ เจา้อาวาสวัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๘ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกดิ จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๗ 

ให้นำมาแสดงธรรมในงานสำคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของ
ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จัดให้มีงานประเพณีเทศน์ธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกเป็นประจำ
ทุกปี ซึ่งใน ๔ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน เรียกประเพณีนี้ว่า ประเพณียี่เป็ง  ซึ่งตรงกับ
วันลอยกระทง  ขณะที่ จังหวัดเลย มีชื่องานว่า บุญผะเหวด  และในงานบุญพิเศษและสำคัญของวัดและ
ชุมชน  วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกมักจะถูกนำมาเทศน์เสมอ  ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า เพราะมี
องค์ประกอบวรรณศิลป์ที่สำคัญ ๓ ประการ ประกอบได้ ได้แก่ ๑ ) อารมณ์วรรณกรรม  ๒)  เนื้อหามี
หลักธรรม และ  ๓)  รูปแบบในการนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.อารมณ์วรรณกรรม เนื้อหาของ
วรรณกรรมเวสสันดรชาดกซ่ึงได้แบ่งออกเป็น ๑๓ ตอน หรือ ๑๓ กัณฑ์ มีเนื้อหาทำให้ผู้อ่าน ผู้ฟัง หรือผู้ชม 
ได้อารมณ์ทางวรรณกรรมหลายประเภทในแต่ละตอนเพราะมีการพรรณนาเหตุการณ์อย่างละเอียดและใช้
ภาษาได้อย่างสละสลวย อารมณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ๑) อารมณ์ปลื้มติ ๒)อารมณ์เพลิดเพลิน และ ๓)อารมณ์
สะเทือนใจ มีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑ อารมณ์ปลื้มปีติ  หรือ อารมณ์สุข  ใน ๑๓ กัณฑ์ มีการกล่าวถึงความ
น่ายินดีในสิ่งที่ปรารถนาและการทำบุญในวรรณกรรมกัณฑ์  เช่น  ๑) กัณฑ์ทศพร กล่าวถึง ความปลาบปลื้ม
ของนางผุสดี ทีได้รับพร ๑๐ ประการ จากท้าวสักกเทวราช คือ ให้ได้อยู่ในประสาทของพระเจ้าสิริราชแห่ง
นครสีพี ขอให้มีจักษุดำดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ ขอให้คิ ้วดำสนิท ขอให้พระนามว่า ผุสดี ขอให้มีโอรสที่ทรง
เกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ ขอให้มีครรภ์ที่ผิดไปจากสตรีสามัญคือแบนราบในเวลาทรง
ครรภ์ ขอให้มีถันงามอย่ารู้ดำและหย่อนยาน ขอให้มีเกศาดำสนิท   ขอให้มีผิวงาม และข้อสุดท้ายขอให้มี
อำนาจปลดปล่อยนักโทษได้ ๘๙   ๒) กัณฑ์หิมพานต์  พระนางผุสดี ให้กำเนิดบุตรชาย และ ตั้งชื่อว่า   พระ
เวสสันดร  ทำให้พระเจ้ากรุงสญชัย และ นางผุสดี ทรงมีความปลื้มติมาก เพราะประสูติได้บุตรชาย มีรัช
ทายาท ที่จะสืบต่อราชบัลลังแล้ว   และ ในวันที่ประสูตินั้นได้มีนางช้างฉัททันต์ตกลูกเป็นช้างเผือกขาว
บริสุทธิ์จึงนำมาไว้ในโรงช้างต้นคู่บารมีให้มีนามว่า “ปัจจัยนาค”  และ ต่อมา เมื่อพระเวสสันดรเจริญชนม์ 
๑๖ พรรษา พระราชบิดาก็ยกสมบัติให้ครอบครองและทรงอภิเษกกับนางมัทรี พระราชบิดาราชวงศ์
มัททราช มีพระโอรส ๑ องค์ชื่อ  ชาลี ราชธิดา ชื่อ กัณหา พระองค์ได้สร้างโรงทาน บริจาคทานแก่ผู้เข็ญใจ 
เป็นบุญปลื้มปิติอย่างมาก ๙๐  ๓) กัณฑ์ทานขันธ์  ความปลื้มติในบุญทาน  คือ ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อม
ด้วยพระนางมัทรี ชาลี และกัณหาออกจากพระนคร จึงทูลขอพระราชทานโอกาสบำเพ็ญมหาสัตสดกทาน 
คือ การให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้าง ม้า โคนม นารี ทาสี ทาสาสรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้งสุราบาน
อย่างละ ๗๐๐ สร้างความสุขในบุญทานให้เกิดขึ้นกับพระเวสสันดรอย่างมาก ๙๑  ๔) กัณฑ์มัทรี  ความปลื้ม
ปีติในการฟื้นชีวิตของนางมัทรี   ในกัณฑ์นี้ ตอนที่พระเวสสันดรได้พรรณนาถึงปราสาทและการจัดงานศพ
งานนางมัทรี ที่คิดว่านางมัทรีได้เสียชีวิตแล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่า นางได้ฟื้นกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้ง ทำให้
พระเวสสันดรดีใจเป็นอย่างมาก และ จึงเล่าความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทีได้มอบกัณหา และ ชาลี ให้กับ ชู

 
๘๙ สัมภาษณ์ นางสาวภณัฑริา จินดาสุ  สถาบันอนุรักษ์คมัภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๙๐ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๕ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
๙๑ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๘ 

ชกไป เพื่อให้นางมัทรีได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน และ ๕) กัณฑ์นครกัณฑ์  เป็นกัณฑ์ที่หกกษัตริย์นำพยุ
หโยธาเสด็จนิวัติพระนครททพระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา สร้างความปลื้มปิติให้กับชาวเมือ
สีพีเป็นอย่างมาก และ มีการตั้งโรงทานแจกจ่ายให้กับประชมชนมารับอย่างเต็มที่ ๙๒ ทั้ง ๕ กัณฑ์นี้เป็น
ตัวอย่างของความปลื้มปีติ หรือ ความดีใจของตัวละคร ตลอดถึง ผู้ที่ฟัง ผู้ที่อ่าน และผู้ที่ชมเรื่องนี้ มีความ
ปลื้มติตามตัวละครไปด้วย ๑.๒ อารมณ์เพลิดเพลิน  เป็นอารมณ์ผู้ฟัง ผู้อ่าน และ ผู้ชม  รู้สึกอารมณ์ผ่อน
คลาย ฟังแบสบาย ๆ ไปกับเนื้อเรื่อง ที่เด่นชัดที่สุดได้แก่ ๑) กัณฑ์จุลพน พรรณนาถึงสภาพธรรมชาตใินป่า   
หิมพานต์และบริเวณอาศรมของพระเวสสันดรชาดกดังนี้  “...บริเวณป่าที่อยู่ของพระเวสสันดรนั้น สะพรั่ง
ไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้ดอก ไม้ผล อาทิ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียน ไม้รัง หูกวาง ไม้สะคร้อ ไม้ย่างทราย 
ที่โอนอ่อนไปตามลม ภายในป่าจะได้ยินเสียงเหมือนเพลงขับบนสวรรค์ของฝูงนกโพระดกและดุเหว่าที่จับอยู่
บนกิ่งไม้ โผบินจากต้นนั้นสู่ต้นนี้ หมู่ไม้ทั้งหลายต้องลมพัดสะบัดกิ่ง ใบเสียดสีกันประหนึ่งจะเรียกผู้คนที่
กำลังเดินให้หยุดบริเวณอาศรมที่อยู่ของพระเวสสันดร มีหมู่ไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน  สมอพิเภก สมอไทย 
ไม้โพ พุทรา มะพลับทอง มะขวิด ไทร มะซางหวาน มะเดื่อ มีทั้งผลดิบและสุกอยู่ต่ำๆ สามารถหยิบเอามา
บริโภคง่ายดาย รอบๆ นั้นยังมีต้นปาเรวัต ต้นกล้วยผลยาว ต้นองุ่น ต้นจันทน์ ซึ่งหวานเหมือนน้ำผึ้ง พร้อม
กับมีรวงผึ้งปราศจากตัวซึ่งคนสามารถเอ้ือมมือปลิดมาบริโภคได้โดยไม่ต้องใช้ไม้สอย คนยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วง
ก็เก็บมะม่วงสุกกินได้ รสชาติหวาน กลิ่นหอม อร่อย บริเวณอาศรมยังมีไม้โมกมัน โกฐ สะค้าน แคฝอย ไม้
บุนนาค บุนนาคเขา ไม้ซึกที่มีดอกบานสะพรั่งด้วยสีต่างๆ ไม้ราชพฤกษ์ มะเกลือ กฤษณา รักดำ ต้นไทร
ใหญ่ และไม้อื่นๆ อีกมากมาย  ใกล้อาศรมมีสระโบกขรณีดาดาษไปด้วยดอกบัวนานาชนิดเหมือนดังสระ
โบกขรณีในสวนนันทวันของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์รอบๆ สระโบกขรณีมีนกดุเหว่ามาส่งเสียงไพเราะจับใจ
จับอยู่บนดอกไม้ที่บานสะพรั่ง รสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้มาค้างอยู่บนดอกบัวในสระ
โบกขรณี ในสระมีกระจับขนาดใหญ่ ทั้งข้าวสาลีอ่อนและแก่ล้มดาดาษอยู่บนพื้น น้ำในสระใสมาก สะอาด
มองเห็นเต่า ปู และปลาแหวกว่ายไปมานอกจากนี้ยังมีน้ำหวานปานน้ำผึ้งไหลออกมาจากเหง้าบัว และมีน้ำ
ดังนมสดและเนยใสไหลออกมาจากสายบัว...” ๙๓ ขณะที่ กัณฑ์มหาพน มีการพรรณนาที่ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในป่าหิมพานต์ ดันนี้  “...อัจจุตฤาษีเล่าว่า ที่ภาคพื้นบริเวณอาศรมของพระเวสสันดรนั้นน่า
รื่นรมย์ยินดีมาก มีดอกกุ่มตกเกลื่อนกลาด พ้ืนแผ่นดินเขียวชอุ่มด้วยหญ้าแพรกสีเขียวคล้ายขนคอนกยูง ไม่
มีฝุ่นฟุ้งใดๆหญ้านั้นโดยรอบยาวไม่เกิน ๔ องคุลี มีต้นมะม่วง มะเดื่อ ต้นหว้า ต้นมะขวิด มีผลสุกน่ากินอยู่
ในที่ต่ำสามารถหยิบเก็บกินได้สบาย  ไม่ไกลอาศรมมีสระโบกขรณีชื่อมุจลินท์เต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิด 
ทั้งบัวเขียว บัวขาว บัวแดง มีดอกบานสะพรั่งทุกฤดู ส่งกลิ่นหอมฟุ้งทั่วบริเวณ ใกล้ขอบสระมีต้นไม้หลายสิบ
ชนิด เช่น กระทุ่ม แคฝอย ต้นปรู ต้นซาก ปาริชาต กากะทิง ต้นซึก แคขาว ต้นมะซาง ต้นแก้ว มะรุม 
การะเกด กรรณิการ์ ต้นรกฟ้า อินทนิล ต้นตีนเป็ด กล้วย คำฝอย ประดู่ลาย มะไฟ ต้นงิ้ว เป็นต้น  นอกนั้น

 
๙๒ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บญุเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙๓ ครูบากัญจนอรญัวาสมีหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกัณฑจ์ุลพน ฉบับวงษา, หน้าลาน  ๘ – ๙  



๒๓๙ 

ก็มีพืชต่างๆ เช่น ตะไคร้ ถั่วเขียว ถั่วราชมาส สาหร่าย มีฟักแฟง ๓ ชนิด โตเท่าหม้อ อีกสองชนิดเท่าตะโพน 
นอกจากนี้ มีพันธุ์ผักกาด กระเทียม ผักสามหาว เถาโคกกระออม นมตำเรีย เถาหญ้านาง เถาชะเอม ไม้โศก 
ต้นเทียน บอระเพ็ดไฟ ชิงช้าชาลี ต้นก้างปลา กำยาน คัดเค้า มะลิเลื้อย มะลิธรรมดา ชบา บัวบก ประยงค์ 
ต้นสารภี กฤษณา ฯลฯ ในสระมีทั้งปลาตะเพียน ปลาช่อน จระเข้ ปลามังกร ปลาฉลาม เข้าไปในป่าก็มีสัตว์
หลายประเภท เช่น ราชสีห์ เสือโคร่ง ช้างพัง ช้างพลาย เนื้อทราย เนื้อฟานละมั่ง อีเห็น จิ้งจอก หมาไน 
กระรอก ชะนี ลิง ค่าง กวาง กระทิง หมี วัว แรด หมู พังพอน งูเห่า ส่วนที่อยู่ใกล้ส ระก็มีกระบือ หมาไน 
จิ้งจอก กิ้งก่า ตะกวด เสือดาว เสือหลวง และพวกนก เช่น นกกวัก นกยูง หงส์ขาว ไก่ฟ้า ไก่ป่านกหัสดีลิงค์ 
นกโพระดก ต้อยตีวิด นกกระเรียน เหยี ่ยวดำ เหยี ่ยวแดง นกกะปูด นกกระเต็น นกนางแอ่น นกคุ่ม        
นกกระทา และนกอื่นๆ อีกมากมาย  บริเวณสระมุจลินท์เต็มไปด้วยฝูงนกหลายชนิด นกยูงส่งเสียงร้อง
ไพเราะไม่ขาดสาย มีสร้อยคอเขียวส่งเสียงร้องหากัน กึกก้องไปด้วยเสียงร้องของสัตว์ต่างๆ มากมาย 
นอกจากนี้ ผืนป่าแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยธัญพืชจำนวนมาก และเกิดเองในที่ที่ไม่ได้ไถ เช่น หญ้ากับแก้ ลูกเดือย 
ข้าวสาลี อ้อยอนึ่ง ทางที่ไปสู่อาศรมของพระเวสสันดรเป็นทางเดินได้คนเดียว และเป็นทางตรงไปจนถึง
อาศรม และใครที่ไปถึงอาศรมของพระเวสสันดรนั้นย่อมไม่มีความหิวกระหายหรือความไม่ยินดีใดๆ เรียกว่า
ทั้งสัตว์ ต้นไม้ และพืชเกือบทุกชนิดมีอยู่ในป่าผืนนั ้น นี่คือความมหัศจรรย์ของป่าในเขาวงกต.. .” ๙๔        
ด้วยตัวอย่างวรรณกรรมทั้ง ๒ ตอนนี้ จะเห็นเนื้อหาเป็นลักษณะให้ผู้ฟังที่จิตนาการเห็นภาพความอุดม
สมบูรณ์ของ ป่าหิมพานต์ สถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม จึงทให้ผู้ที่อ่านเนื้อเรื่อง  ผู้ที่ฟังพระเทศน์ 
หรือ ผู ้ที ่ชมภาพเคลื ่อนไหวใน ๒ ตอนนี้ จะมีการปรับอารมณ์ไปตามธรรมชาติที ่ปรากฏในเนื ้อเรื ่อง         
๑.๓ อารมณ์สะเทือนใจ หรือ ความเศร้าโศกเสียใจ กัณฑ์ที่ปรากฏชัดเจนที่สุด ได้แก่ ๑) กัณฑ์หิมพานต์ 
ตอนที ่ พระเวสสันดรชาดก ถูกเนรเทศออกจากเมืองสีพี เนื ่องจากชาวเมืองไม่พอใจที ่พระองค์ได้
พระราชทานช้างเผือก ปัจจัยนาเคนทร์ ช้างประจำเมืองไปให้กับชาวเมืองกลิงคราษฎร์ ซึ่งเป็นเมืองที่แห้ง
แล้ง ข้าวยากหมากแพงมาหลายปี ทำให้ชาวเมืองสีพีโกรธและเรียกร้องให้พระเจ้ากรุงสญชัยทรงลงโทษพระ
เวสสันดรพระเจ้ากรุงสญชัยจึงทรงเนรเทศ พระเวสสันดรไปจากเมือง ด้วยเนื้อหานี้ทำให้ผู้อ่าน ผู้ชม และ
ผู้ฟังหลายมีความสะเทือนใจและสงสารพระเวสสันดร พร้อมด้วยบุตร และ ภรรยา ที่ต้องระเหเร่ร่อนออก
จากเมืองที่อยู่อย่างสุขสบายทางกาย ไปใช้ชีวิตในป่าเขาวงกต ๙๕   ๒) กัณฑ์กุมาร  เป็นตอนที่พระเวสสันดร 
ได้มอบกัณหา และ ชาลี ไปเป็นทาสี และ ทาสา แก่พรามณ์เฒ่าชูชก ซึ่งเป็นคนที่รูปร่างน่าตาอัปลักษณ์และ
มีจิตใจที่อัปลักษณ์ด้วย  ในเนื้อเรื่องกัณหา และ ชาลี มีชีวิตที่น่าสงสารมาก ไม่อยากไปกับชูชก จงไปหลบ
อยู่ในสระโบกขรณี ใกล้กับอาศรมของพระเวสสันดร แต่สุดท้ายก็ต้องไปกับชูชก และ โดนพรามณ์เฒ่าชูกชก 
ตี และ ดุด่า ตลอดทาง เพราะต้องรีบไป ก่อนที่พรนางมัทรี จะตามมารับคืน ด้วยเนื้อเรื่องเช่นนี้ ทำให้ผู้ฟัง 
ผู้อ่าน และ ผู้ชมมีอารมณ์สะเทือนใจเป็นอย่างมาก ทั้งอารมณ์โกรธแค้นพรามณ์เฒ่าชูชกที่ มีจิตใจอำมหิต 

 
๙๔ อ้างแล้ว, ครูบากัญจนอรญัวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกณัฑ์มหาพน ฉบับวงษา, หน้าลาน  

๑๐ – ๑๑  
๙๕ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๐ 

และ ส่งสาร เสียใจ กับ กัณหา และ ชาลี ที่ไปกับชูชก  หลายท่านที่ฟังธรรมมาถีงกัณฑ์นี้มีอาการร้องไห้ให้
ปรากฏหลายคน ๙๖  และ ๓ ) กัณฑ์มัทรี  เป็นกัณฑ์ต่อเนื่อง ที่ กัณหา และ ชาลี  ซึ่งเป็นลูกได้ถูกพรามณ์
เฒ่าชูชาขอไปจากพระเวสสันดร  แต่ ตอนแรก พระนางมัทรีไม่ทราบ จึงถามพระเวสสันดร พระเวสสันดร
เกรงว่า ถ้าบอกไป พระนางมัทรีจะโศกเศร้ามากยิ่งขึ้นไปอีก พระองค์จึงตรัสตอบว่าไม่ทราบเช่นกัน ไม่รู้ไป
ไหน และจึงแสร้งพูดแสดงความหึงหวงขึ้นเป็นทำนองระแวงที่นางกลับมาจนมืดค่ำ  ไม่สนใจดูแลลูก ๆ  
กลับมาถึงที่พักมืดเกินไป นางนางมัทรีพยายามอธิบายให้พระเวสสันดรฟังว่า เพราะเหตุไร จึงกลับมาค่ำมือ 
แต่พระเวสสันดรแกล้วไม่สนใจฟังใด ๆ ทั้งสิ้น กลับว่ากล่าวพระนางมัทรีหลายอย่าง จีงทำให้พระนางมัทรีมี
ความเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก จึงเที่ยวตามหาสองกุมารไปทุกหนทุกแห่ง แต่ไม่พบ จึงกลับมายังพระอาศรม
ของพระเวสสันดร แล้วสลบไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นแรง จีงทำให้พระเวสสันดรเสียใจมากนึกว่าพระ
นางมัทรีสิ ้นพระชน จึงได้พรรณนารำพึงรำพันหลายเกี ่ยวกับความดีของพระนางมัทรีหลายประการ 
จนกระทั่งพระเวสสันดรแก้ไขจนพระนางมัทรีฟื้น พระเวสสันดรจึงเล่าให้ฟังว่าได้บริจาคบุตรเป็นทานแก่
พราหมณ์เฒ่าไปแล้ว พระนางมัทรีก็มิได้เศร้าโศก แต่กลับชื่นชมกับมหาบริจาคทานของพระเวสสันดรด้วย
ศรัทธาอันเปี่ยมล้น  ผู้ที่ฟังเทศน์กัณฑ์นี้หลายท่านมีความสงสารพระนางมัทรีแบบจับใจ ที่พยายามตามหา
ลูกให้พบ และ ยังมาเสียใจพระเวสสันดรชาดกที่มากล่าวหาว่านางมีชู้ ไม่สนใจลูก ๆ จึงกลับมาที่พักค่ำ ๙๗  
ซึ่งถ้าพระสงฆ์หรือสามเณรที่เทศน์กัณฑ์นี้มีความสามารถสูง คือ มีเสียงที่ไพเราะ มีลูกเล่นในการใช้เสียง 
และ ใส่บทกาพย์เพิ่ม  เป็นบทพรรษาเกี่ยวกับนางมัทรี  จะทำให้ผู้ฟังเกิดอรรถรสเพิ่มขึ้น และ สงสารพระ
นางมัทรีเพ่ิมข้ึน  กัณฑ์มัทรีนี้ จึงเป็นกัณฑ์เอกและกัณฑ์ยอดนิยมของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เพราะ
มีเนื้อหาที่สะเทือนใจอย่างมาก ภาษาสละสลวย  พระสงฆ์หรือสามเณรผู้ที่จะเทศน์กัณฑ์นี้ต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถทั้งทางด้านอักขระภาษาและปฏิภาณไหว้พริบแล้ว ยังต้องมีเสียงไพเราะชัดเจน เพ่ือสื่อเนื้อหา
และอารมณ์วรรรกรรมของกัณฑ์นี้ไปสู่ผู้ฟังให้ได้อรรถรส เกิดความศรัทธา และ เกิดปัญญาได้ครบสมบูรณ์  
วัดหลายแห่งเมื่อถึงประเพณีการเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี จึงต้องนิมนต์พระภิกษุสามเณรองค์เทศน์ที่มี
ความสามารสูงมาเทศน์ ถ้าไม่มีในวัดของชุมชน ทางวัดหรือชุมชนจะไปนิมนต์ พระภิกษุหรือสามเณรที่มี
ความสามารถจากวัดอื่นมาเทศน์ เพราะกัณฑ์นี้จะมีผู้มาฟังเป็นจำนวนมาก และ เป็นกัณฑ์ที่ ๙ ด้วย เป็น
เลขมงคล ตามความเชื่อของคนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง  หรือ แม้แต่ ในงานบุญสำคัญพิเศษของวัดและ
ชุมชน ถ้ามีการจัดเทศน์มหาชาติ ส่วนใหญ่มักจะจัดให้มีกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์มัทรีเป็นหลัก โดยนิมนต์พระภิกษุ
สามเณรที่มีความสามารถมาเทศน์กัณฑ์นี้เป็นต้น ๙๘ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณศิลป์ชั้นครูที่เนื้อหาและภาษา 
สามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ  ใก้เกิดขึ้นกับผู้ฟังได้ครอบอรรถรสของวรรณกรรม  ได้แก่  อารมณ์ปลื้มติ  
อามรณ์เพลิดเพลิน และ อารมณ์สะเทือนใจ จึงทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้จะเป็นที่นิยมตลอดกาล ตั้งแต่อดีต

 
๙๖ สัมภาษณ์ นางสาววันเพญ็ แก้วกัน สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๙๗ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสคุนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภรี์ใบลานวดัสูงเมน่, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๙๘ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสคุนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภรี์ใบลานวดัสูงเมน่, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๔๑ 

จนถึงปัจจุบัน ๒.เนื้อหามีหลักธรรม  ความนิยมของวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ใน ๑๓ กัณฑ์ ปัจจัยหนึ่งที่
โดดเด่นมากที่สุด  เป็นวรรณศิลป์  หรือ ศิลปะในการถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่า  คือ การมี
หลักธรรมปรากฏอยู ่จำนวนมากในทุกกัณฑ์  หลักธรรมสำคัญหลักที ่ปรากฏ  ได้แก่ ๑)  การให้ทาน          
๒) การรักษาศีล เจริญภาวนา  และ ๓) ความกตัญญูกตเวที  โดยมี มีรายละเอียดดังนี้  ๒.๑ การให้ทาน   
เป็นหลักธรรมที่เด่นชัดที่สุดของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เพราะเป็นการสร้างมหาทานบารมี ในชาติ
สุดท้ายของพระโพธิสัตว์ พระมหาเวสสันดร ทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะมีเรื่องราวของการให้ทานปรากฏอยู่ทุกกัณฑ์ 
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะการให้ทานที่ปรากฏในเนื้อเรื่องดังนี้ ๑) อามิสทาน ได้แก่ เหตุการณ์การตั้งโรงทาน
ของทั้งเจ้าเมืองสีพี  และ พระเวสันดรชาดก มีการให้ทานอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ชาวเมืองสีพี
บ่อยครั้ง ตั้งแต่ตอนพระเวสสันดรกำเนิด  ตอนอภิเษกสมรส  ตอนให้ประสูติแก่กัณหา และ ชาลี ตอนขึ้น
ครองราชย์  ตอนที่โดนเนรเทศอาจจากวัง  และ ตอนที่นิวัติกลับวัง และหลังจากที่กลับมาเป็นกษัตริย์ครอง
เมืองสีพีอีกครั้ง ได้มีการให้ทานหน้าวังอยู่ตลอดหลายเพลา  นอกจากนี้ยังได้ให้ทานช้าง ปัจจัยนาเคนทร์ แก่
ชาวเมืองกลิงคราษฏร์ ในกัณฑ์หิมพานต์ และ ต่อเนื่องมาถึง กัณฑ์ทานขันธ์  ตอนที่พระเวสสันดร พร้อมกับ
มหาสีและบุตรธิดา  เสด็จออกจากวัง เพื่อไปเขาวงกต  ระหว่างทาง  ให้ทานตลอดเวลา พระองค์ให้
ผู้ติดตามได้เบิกแก้วแหวนเงินทองบรรทุกรถเสด็จออกจากเมืองตามพระองค์มาด้วย และทรงโปรยแก้ว
แหวนเงินทองเหล่านั้นเป็นทานแก่ยาจกโดยทั่วหน้า แล้วจึงตรัสสั่งให้เสนาอำมาตย์กลับคืนมายังเมือง ส่วน
พระองค์พร้อมทั้งพระนางมัทรีและกัณหา ชาลี ก็มุ่งสู่ป่า มีพราหมณ์มาทูลขอรถทรงและม้าทรง พระองค์ก็
ทรงบริจาคให้จนหมดสิ้น พระเวสสันดรจึงอุ้มพระชาลีและพระนางมัทรีอุ้มพระกัณหาเสด็จพระดำเนินต่อไป
ด้วยพระบาท หรือ แม้แต่ บุตร และ มเหสี ของพระองค์ พระเวสสันดร ได้ทรบให้เป็นทานทั้งหมด ๙๙       
๒) ธรรมทาน พระเวสสันดรให้ธรรมทาน โดยการที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ชาวเมืองสีพี และ ชาวเมือง     
อื่น ๆ  ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย โดยธรรมทานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทรงทำให้เป็นตัวอย่าง คือ การให้      
การเสียสละ การอดทน การปล่อยวาง การมีสัจจะ และ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ๑๐๐          
๓) อภัยทาน ตลอดครบ ๑๓ กัณฑ์ จะเห็นว่าชีวิตของพระเวสสันดร เป็นชีวิตที่ดูเหมือนถูกเอาเปรียบและ
โดนทำร้ายตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการโดนเนรเทศออกจากเมือง โยมบิดา และ ชาวเมืองสีพีโกรธแค้น
พระองค์ เหตุการณ์ถูกขอทานทุกอย่าง และ  เหตุการณ์ที่ชูกชกมาขอบุตรไปเป็นทาสา และ ทาสี  แต่พระ
เวสสันดร ท่านได้บำเพ็ญเพียรขันติบารมี มีความอดทนอย่างสูง และ ให้อภัยกับทุกคนอยู่ตลอดเวลา จน
ท้ายที่สุดทุกฝ่ายเข้าใจความเจริญและเข้าถึงเจตนารมณ์ของพระเวสสันดร จึงได้มาทูลเชิญพระองค์ลาสิกขา 
และขออัญเชิญนิวัติกลับเมืองไปเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเช่นเดิม ๑๐๑ ๒.๒ การรักษาศีล เจริญภาวนา   
ตั้งแต่กัณฑ์ ๔ คือ วนประเวศน์ เป็นต้นแบบ จะมีหลายตอนท่ีพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องของความเคร่งครัดของ
พระเวสสันดร ตลอดถึง พระนางมัทรี และ กัณหา ชาลี ในการบำเพ็ญเพียร รักษาศีล และ เจริญภาวนา อยู่

 
๙๙ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวฐิ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกดิ จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๐๑ สัมภาษณ์ พระครูอุปถัมภจ์ันทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๒ 

ที่อาศรมในเขาวงกต ซึ่งจะต้องเดินทางผ่านป่าหิมพานต์ไป เหตุผลหนึ่งที่ไปพำนักอยู่ที่นั่น เพ่ือไม่ให้ใครเข้า
ไปรบกวนการปฏิบัติธรรมของครอบครัวพระเวสสันดร โดยเฉพาะผู้ไปขอทานทั้งหลาย เพราะ ใครขออะไร  
พระเวสสันดรจะพระราชทานให้ทั้งหมด เจ้าเมืองเจตราษฏร์จึงมอบให้พรานเจตบุตรเป็นผู้ดูแลมิให้ใคร
เดินทางไปรบกวนพระเวสสันดรที่เขาวงกต และ ที่เขาวงกต พระเวสสันดร ได้ออกกฎในการอยู่ร่วมกันกับ 
พระนางมัทรี และ พระราชโอรส พระราชธิดา ว่าตอนนีพระองค์จะบวชเป็นฤาษี บำเพ็ญเพียร รักษาศีล 
เจริญภาวนา ดังนั้นจะใช้ชีวิตเหมือกับอยู่ในวังปกติไม้ได้แล้ว ต้องการมีกฎเกณฑ์กันใหม่  พระนางมัทรี     
ทำให้หน้าที่เลี้ยงลูก ๆ  และ จัดหาอาหาร น้ำดื่ม โดยจะต้องอยู่อีกอาศรมหนึ่ง พร้อมกับลูก ส่วน พระ
เวสสันดร จะอยู่อีกอาศรมหนึ่ง อยู่คนเดียวเพื่อรักษาศีล และ เจริญภาวนาอย่างเคร่งครัด ๑๐๒  เหล่านี้คือ
ภาพของการจัดการเรื ่องการบำเพ็ญเพียร รักษาศีล และ เจริญภาวนา ของพระเวสสันดราชาดกา            
ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่าง และ แรงบรรดาใจของนักปฏิบัติ ทั้งพระภิกษุสามเณร และ อุบาสก อุบาสิกา       
ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดพื้นที่เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติธรรมต่อไป ๒.๓ ความกตัญญูกตเวที   หลักธรรม
ข้อนี ้ปรากฏสอดแทรกอยู่ในทุกกัณฑ์ของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก โดยแบ่งประเภทของความ   
กตัญญูกตเวทีดังนี้ ๑) กตัญญูกตเวทีต่อคน  พระเวสสันดรชาดให้ความสำคัญเรื่องของความกตัญญูกตเวที
ต่อคนเป็นอย่างมาก เริ่มที่ ๑) กตัญญูกตเวที ต่อพระราชบิดา และ พระราชมารดก โดยการตั้งใจศึกษาเล่า
เรียน และ ได้อภิเษกสมรสให้กำเนิดบุตร และ ได้ขึ้นครองราชย์ช่วยงานด้านาการปกครองบ้านเมือง แม้ว่า
พระองค์จะถูกพระราชบิดาเนรเทศออกจากวังในกัณฑ์หิมพานต์ แต่ เมื่อถือ กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ กัณฑ์นคร
กัณฑ์ ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายพระองค์มิได้ถือโทษโกรธพระราชบิดา และทรงได้นิวัติกลับพระนครช่วยพระบิดา
ปกครองชาวเมืองสีพีให้มีความสุข สงบร่มเย็นสืบไป ๒) กตัญญูกตเวทีกับพสกนิกรทั่วไป   พระเวสสันดร
ชาดก พระองค์ทรงสร้างทานบารมี และ ได้เห็นว่า มีคนเป็นจำนวนมากที่ยังทุกยากลำบากอยู่ และ เขา
เหล่านั้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมกัน  เป็นผู้ที ่ร่วมพัฒนาบ้านเมือง พระองค์จึงทรงปรารถนาที่จะ
ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ และ บุคคลทั่วไปทั้งหลาย ที่มีความเดือนร้อนเรื่องอะไร พระองค์จะช่วยทุก
เรื่อง เพราะพระองค์ได้ตั้งสัจจะไว้ในการสร้างมหาทานบารมี พระองค์จึงต้องโรงทานอยู่เป็นนิตย์  และ 
ในช่วงที่ออกจากเมืองไป ได้ให้ทานอยู่ตลอดเช่นกัน ใครมาขอ พระองค์ทรงพระราชทานทั้งหมด แม้แต่ช้าง
คู่บารมี  พระโอรส พระราชธิดา และ พระมเหสี ยังให้ทานทั้งหมด  ๑๐๓ ๒ ) กตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากพระเวสสันดร ได้ถือเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียร พระองค์จึงให้ความสำคัญกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึง สัตว์ป่าทั้งหลาย  และ ดวงวิญญาณพร้อมกันเทวดาทั้งหลายด้วย 
พระองค์ได้ทรง  แผ่เมตตา และ อุทิศบุญให้ตลอดหลังจากท่ีมีการปฏิบัติธรรม พระองค์ได้ทรงสั่งให้พระนาง
มัทรีห้ามตัดไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาด  ห้ามฆ่าสัตว์นำมาเป็นอาหาร ให้หาเฉพาะผลไม้ที่สุกแล้ว หรือ หล่น
จากต้น ส่วนไม้ที่นำมาทำเป็นฟืนให้เอาเฉพาะกิ่งไม้แห้งที่ตายแล้วมาใช้ ทั้งนี้เพราะพระองค์รู้ว่าต้นไม้ที่ยัง

 
๑๐๒ สัมภาษณ์ พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน  รองเจ้าอาวาสวัดศรจีันทร์  จ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๐๓ สัมภาษณ์ พระมหาจุฬาพงษ์  สนตฺโม   วัดพระสิงห์ เชียงราย, ๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๓ 

ยืนต้นอยุ่ มีเทวดารักษาอยู่ และ เป็นที่อาศัย เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นานาพันธ์ จึงทำให้ในวรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดก มีการพรรณนาถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในกัณฑ์จุลพน และ มหาพน เพ่ือเป็นการ
สั่งสอนให้ผู้ฟังธรรมได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ตามรอยพระเวสสันดรชาดก ๑๐๔ 
และ ๓) กตัญญูกตเวทีต่อบุญ    หลักธรรมข้อนี้ปรากฏให้เห็นชัดตั้งแต่กัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร ที่พระนาง
ผุสดี มีความปรารถนาขอพระ ๑๐ ประการ ได้แก่  ๑.ขอให้เกิดในกรุงมัทราช แคว้นสีพี ๒.ขอให้มีดวงเนตร
คมงามและดำขลับดั่งลูกเนื้อทราย ๓.ขอให้คิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง ๔.ขอให้ได้นาม “ผุสดี” ดังภพเดิม   
๕.ขอให้มีพระโอรสเกริกเกียรติที่สุดในชมพูทวีป ๖.ขอให้พระครรภ์งาม ไม่ป่องนูนดังสตรีสามัญ ๗.ขอให้
พระถันเปล่งปลั่งงดงามไม่ยานไม่คล้อยลง ๘.ขอให้เส้นพระเกศาดำขลับตลอดชาติ ๙.ขอให้ผิวพรรณ
ละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติ ๑๐.ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้   ซึ่งพระ ๑๐ 
ประการที่พระนางผุสดีของต่อพระอินทร์นี้ สืบเนื่องมาจากบุญเก่าของพระองค์ ที่ เคยได้เป็นผู้ถวายแก่น
จันทร์บด แด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง และตั้งจิตปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นพระพุทธมารดาในอนาคต ด้วย
บุญอันยิ่งใหญ่ที่พระนางผุสดีเคยถวายทานไว้กับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง จึงทำให้พระองค์ได้ลงมากำเนิดใน
กรุงมัทราช แคว้นสีพี มาเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร ที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป  ๑๐๕ และ 
ตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๒ เป็นต้นไปจนจบ หลัก ๆ  จะเป็นเรื่องของพระเวสสันดร ที่มีความเชื่อในบุญกุศลอย่างแรง
การในการสร้างมหาทานบารมี พระองค์เกิดมาเป็นอภิชาตบุตร นำพระราชบิดา และ พระราชมารดา ได้
เป็นผู้ทำบุญให้ทานโดยตลอดถึง พระองค์ยังมีผู้นำบุญ ชวนคนอ่ืนให้ทาน และ ร่วมอนุโมทนาในมหาทานทั้ง
ของพระองค์และของผู้ที ่ร่วมบุญด้วย เมื่อให้ทาน รักษาศีล และ เจริญภาวนา แล้ว พระองค์ได้มีการ
อธิษฐานบารมี เพ่ือที่จะได้กลับมาเกิดบำเพ็ญเพียรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติต่อไป ๑๐๖ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า  การให้ทาน   การรักษาศีล เจริญภาวนา  และ  ความกตัญญูกตเวทีเป็น
คุณธรรมที่สำคัญมาก  เป็นผลงานวรรณศิลป์ที่สำคัญที่ปรากฏในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งได้ถูก
ทอดมายังทั้งผู้เทศน์ และ ผู้ฟังได้นำมาเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ทำให้คนในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนจึงมีลักษณะที่ยืดเอาหลักธรรมดังกล่าวมาเป็นคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิต และด้วย
คุณธรรมข้อนี้ เป็นเห็นให้ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายใด ๆ ที่รุนแรง เพราะทุก
คนมีความกตัญญูกตเวทีต่อกัน จึงเป็นสิ่งคมที่ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เป็นสังคมแห่งเมตตาธรรม 
ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อ จึงมีความสมบูรณ์มากในดินแดนแถบนี้ 

และ ๓. รูปแบบในการนำเสนอ วรรณกรรมมหาเวสันดรชาดกท่ีปรากฏในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน มีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นวรรณศิลป์ที่น่าสนใจมาก มีการแบ่งเป็นตอน ๆ หรือ  เป็นกัณฑ์ ๆ  
จำนวน ๑๓ กัณฑ์  เพราะวรรณกรรมดังกล่าว เป็นวรรณกรรมยอดนิยม มีการนำมาจัดเป็นงานใหญ่ประจำ

 
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระมหากิตติ กิติเมธี  วัดศรีจันทร์  จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๐๕ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วชิระ วชิรปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  



๒๔๔ 

ของชุมชน  หลายแห่งจัดเป็นงานระดับจังหวัด  จึงทำให้มีการการพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้ฟัง โดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้   ๑) สำนวนวรรณกรรม ๒) ทำนองในการเทศน์ 
และ ๓) รูปแบบการจัดงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ สำนวนวรรณกรรม จากการสำรวจคัมภีร์ใบลานใน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของ
ประเทศไทยได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย พบว่า มีสำนวนวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก 
ปรากฏเกิดขึ้นมากมายมากว่า ๑๐๐ สำนวน เป็นร้อยแก้วทั้งหมด เพราะเป็นการเทศน์โดยใช้ทำนอง เหตุที่
มีสำนวนจำนวนมากเพราะ  ๑) ความเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก
ของผู้สร้างคัมภีร์ธรรม เพ่ือเชื่อว่าใครได้สร้างคัมภีร์มหาชาติถวายไว้กับพระพุทธศาสนาจักมีอานิสงส์ผลบุญ
มาก และ จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตย หรือ ได้มาเกิดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงความเป็นพระ
อรหันต์ หรือ มาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อๆ ไป จึงทำให้เป็นที่นิยมถวายคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกเป็น
อย่างมาก มีปรากฏทั่วไปทุกวัดในทุกจังหวัด โดยการถวายคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก มีทั้งจารเองถวายด้วย
ตนเองตามสำนวนของตนเอง และ มีทั้งเจ้าภาพไปจ้างให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจารให้ในสำนวนของ
อาจารย์ท่านนั้น หรือ เจ้าภาพอาจจะนำสำนวนที่ชอบมาให้ผู้เชี่ยวชาญในการจารธัมม์จารให้และถวายไว้กับ
วัดอุทิศบุญให้กับบุคคลผู้เสียชีวิต หรือ ดวงวิญญาณอ่ืน ๆ ต่อไป ๑๐๗  ๒)  ประกวดสำนวนเทศน์   เนื่องจาก
แต่ละวัดมีการจัดเทศน์มหาชาติให้เป็นงานประจำทุกปี พระสงฆ์และสามเณรทุกรูปในอดีตจะต้องได้เทศน์
ธรรมมหาเวสสันดรชาดก พระภิกษุสามเณรแต่ละรูปจึงต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณร
ด้วยกัน หรือ อาจจะเป็นฆราวาสที่มีความสามารถในการเทศน์ได้ เป็นอาจารย์ ผู้สอนแต่ละท่าน มีคัมภีร์ที่
เป็นสำนวนการเทศน์แตกต่างกัน หลายที่ท่านเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ มีความเชี่ยวชาญในการเทศน์ ได้มีการ
แต่งสำนวนขึ้นมาใหม่ให้เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง เมื่อมีลูกศิษย์มาเรียนการเทศน์ ก็จะให้เรียนใน
สำนวนของตนเอง  เมื่อถึงเวลาจัดให้มีการเทศน์จริงในงานต่าง ๆ พระภิกษุสามเณรที่ทำการเทศน์ก็จะ
เทศน์ตามสำนวนของแต่ละอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมา เป็นการประกวดลูกศิษย์แต่ละอาจารย์ไปในตัวในการนำ
แต่ละสำนวนมาประชันกัน  ๑๐๘  และ ๓) ผู้นำให้ความสำคัญ   ขณะที่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดสำนวนการ
เทศน์มหาชาติที่หลากหลาย คือ การที่การสร้างธรรมและการแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดกเป็นที่นิยมของ
เจ้าเมืองทั้งหลาย ซึ่งชอบถวายคัมภีร์พระเวสสันดรชาดกทุกปี และ ได้จัดงานเทศน์มหาขาติในวัดที่เจ้าเมือง
ไปทำบุญอยู่ทุกปี จึงทำให้บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายทั้งที่อยู่กับเจ้าเมือง และ ที่อยู่ในชุมชน ต่างกันแต่
สำนวนใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก เพ่ือให้เจ้าเมือง และ เครือญาติได้ดูและโปรดสำนวนไหนในการถวายหรือฟัง
ในปี นั้น ๆ ซึ่งถ้าเจ้าเมืองโปรดสำนวนไหนที่แต่งใหม่ อาจจะมีการให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ กับผู้แต่สำนวน
นั้นมาถวาย จึงเป็นเหตุให้มีบัณฑิต นักปราชญ์ จำนวนมากได้แต่งสำนวนวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก
มายเพ่ือถวายแก่เจ้าเมืองในสมัยก่อน ๑๐๙ 

 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสคุนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภรี์ใบลานวดัสูงเมน่, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๕ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

๑๐๙ สัมภาษณ์ นางสมพร รัตนภักดีหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๕ 

รายชื่อสำนวนวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนที่ค้นพบ มีรายชื่อ
เป็นตัวอย่าง ดังนี้ “...๑) นกยองปลี  ๒) แผ่นดินไหว  ๓)ท่าแป้น ๔) สิบสองปันนาเชียงรุ่ง ๕) ป่ากล้วย      
๖) หมาจ๋อย ๗) พระรอม ๘) ของนองบน ๙) เชียงทอง ๑๐) บงกฎหลวง ๑๑)ไชยสถาน ๑๒) ข่ายคำหนอ้ย 
๑๓) ล้านช้าง ๑๔) เชียงทอง ๑๕) กำแพงชั ้นใน ๑๖) ลวงคำ  ๑๗) หิ ่งแก้วโฮงคำ ๑๘) เชียงไชย             
๑๙) นันทชัง ๒๐)ป่าซาง ๒๑)ป่าเจ้าสรีไชย ๒๒) ละห้อย ๑๓) ตะโก้ง ๒๔) แสนยอด ๒๕) พร้าวแสนยอด 
๒๖) สร้อยสังกร  ๒๗) วงษา  ๒๘) ช้างขึด ๒๙) วิงวอนหลวง และ ๓๐) ฉบับเชียงไซ...” ๑๑๐ 

๓.๒ ทำนองในการเทศน์  ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ใน
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย ที่ได้ชื่อว่าเป็นชั้นครู เนื่องจากมีความนิยมในการจัดให้มี
การเทศน์จริงในงานสำคัญต่าง ๆ  ด้วยความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการฟังเทศน์  เช่น ฟังจบ ๑๓ กัณฑ์
ภายใน ๑ วัน จะได้ไปเกิดในยุคพระศรี  อาริยเมตไตรย เป็นต้น  ทำให้เกิด เป็นประ เพณีเทศน์มหาชาติ
ประจำปีของหลายชุมชน และ จัดให้มีเทศน์พิเศษในงานสำคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุให้
คุณภาพของการเทศน์ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความไพเราะในการเทศน์  การเทศน์
มหาชาติมีทำนอง หรือ ระบำการเทศน์ที่เป็นลักษณะเฉพาะ เรียกว่า ทำนองมหาชาติ  ซึ่งในอดีตมีครูบา
อาจารย์ที่สอนการเทศน์มหาชาติอยู่หลายสำนัก ในแต่ละชุมชน แต่ละจังหวัดมีทำนองการเทศน์ที่คล้ายกัน
บ้าง แตกต่างบ้าง ซึ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอวรรณกรรมและหลักธรรมผ่านทำนองการเทศน์มหาชาติ 
ทำนองที่ปรากฏ มีเป็นตัวอย่างเช่น ทำนองมะนาวล่อง  ของจังหวัดเชียงราย ทำนองแมลงภู่ชมดวง  พะเยา                
ทำนองนกเขาเหิน จังหวัดแพร่  ทำนองช้างข้ามทุ่ง  จังหวัดน่าน  และ ยังมีทำนองอื่น ๆ เช่น  น้ำตกตาด  
และ พร้าวไกว๋ใบ ขณะที่ จังหวัดเลย ใช้ทำนองแหล่อีสาน เป็นส่วนใหญ่ ทำนองหรือระบำการเทศน์
มหาชาติส่วนใหญ่ มีที่มามาจากเสียงธรรมชาติ เช่น น้ำตก น้ำไหล เสียงนกร้อง  ลักษณะการ  สั่นไหวของ
ใบไม้ และ ลักษณะการเดินของสัตว์ป่า เป็นต้น ๑๑๑ 

๓.๓ รูปแบบการจัดงาน  การจัดงานเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ส่งเสริม
ให้วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้รับความสำคัญในการเข้าร่วมฟังและร่วมทำบุญ จึงแบ่งลักษณ์การจัด
งานได้ ๒ รูปแบบ ได้แก่  ๑) จัดเต็มรูปแบบ  หมายถึงจัดให้มีการฟังเทศน์ครบทุกกัณฑ์ หลายแห่งมีการ
จัดเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีระดับชุมชน ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด เช่น เทศกาลยี่เป็งล้านนา ของ
จังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา และ น่าน โดยมีรูปแบบการจัด  ดังตัวอย่างเช่น “...ก่อนการจัดพิธีตั้งธรรม
หลวง พระเณรและชาวบ้านต้องช่วยกันเตรียมงานเป็นการใหญ่ ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเดือน เพราะต้อง
เตรียมการในหลายส่วน เช่น การ “ตกธรรม” คือการไปนิมนต์พระเสียงดีมาเทศน์ การตกแต่งสถานที่ การ
ทำรั้วราชวัตร ประตูป่า ประดับโครงซุ้มด้วยทางมะพร้าว ประดับด้วยฉัตร ธง ช่อช้าง ต้นกล้วย ต้นอ้อย ต้น
ข่า ต้นกุก มาปักไว้ให้ดูเหมือนกับประตูเข้าป่า การที่จัดทำประตูป่านี้ คาดว่าคงจำลองมาจากเรื่องใน

 
๑๑๐ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๖ 

เวสสันดรชาดก คือตอนที่พระเวสสันดรถูกขับให้ออกจากเมือง พร้อมทั้งพระมเหสีและโอรสธิดา จึงพากัน
เข้าไปอยู่ในป่าเพื่อบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญบารมี เมื่อไปถึงประตูป่าที่มีพรานเจตบุตรเป็นผู้เฝ้า ได้ชี้ทางไปเขา
วงกตให้และอาจมีการจำลองเขาวงกตไว้ภายในวัดให้ได้เดินเล่น โดยตรงกลางเขาวงกตจะมีแท่นบูชา
พระพุทธรูปอยู่ หากหลงก็วนเวียนอบยู่จนกว่าจะเข้าไปสักการะพระพุทธรูปได้ จึงเป็นที่สนุกสนานของผู้ที่
มาร่วมทำบุญ ๑๑๒ 

สถานที่ใช้ในการ ตั้งธรรมหลวง จะนิยมใช้วิหาร ภายในจะต้องตกแต่งไปด้วยเครื ่องบูชา
เวสสันดรชาดก ได้แก่ ดอกบัว ดอกพ้าน(บัวสาย) ช่อสามเหลี่ยม ติดกนะดาษต้อง(กระดาษฉลุ) รูปช้าง ม้า 
วัว ควาย ทาสหญิง ทาสชาย แก้ว แหวน เงิน ทอง อย่างละ ๑๐๐ รูป ประดับโคมผัดที่เล่าเรื่องเวสสันดร
ชาดก มีการทำค้างโคมแขวนบูชา มีเชือกสำหรับดึงขึ้นลงได้ จึงเรียกว่า โคมล้อ ล้อ หมายถึงรอกท่ีใช้สำหรับ
ชักเชือกขึ้นลงเพื่อจุดประทีปบูชา ๑๑๓ 

ส่วนธรรมมาสน์สำหรับเป็นที่นั่งเทศน์ของพระสงฆ์ก็จะประดับตกแต่งด้วยม่าน และห้อยดอก
พัน ที่อยู่ใน หบัดอก ที่สานโดยแตะไม้ไผ่ประกบกัน ดอกไม้พันดอก หรือ สหสสฺปุปฺผานิ เป็นเครื่องบูชาพระ
ธรรม บูชาพระคาถาจำนวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ที่เรียกว่า สหสฺสคาถา ดอกไม้ที่นิยมได้แก่ดอกกาสะลอง 
ดอกจีหุบ(มณฑา) ดอกสารภี เป็นต้น ดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้หอมทำช่วยให้บรรยากาศเหมือนอยู่ ใน      
ป่าหิมพานต์ที่พระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีอยู่ที่นั่น ส่วนด้านข้างก็จะมีการจำลองเป็นป่าหิมพานต์ ปัจจุบันมี
การตกแต่งด้วยซุ้มต้นไม้ดอกไม้ใส่กระถางไปประดับตกแต่งให้งดงาม ๑๑๔ 

ด้านข้างพระประธานในวิหารก็จะมีการอ่างน้ำมนต์ โดยใช้น้ำมันงา หรือน้ำมันมะพร้าว ใส่ลงไป 
โยงสายสิญจน์จากพระประธาน ไปยังธรรมมาสน์ โยงมาพันที่อ่างน้ำมนต์สามรอบ แล้วโยงกลับไปยังธรรม
มาสน์ให้พระถือไว้ขณะเทศน์กัณฑ์ต่างๆ เชื่อว่าอานุภาพของการเทศน์ตั้งธรรมหลวงจะทำให้ น้ำมนต์นี้
ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทาแผล แก้ปวดเคล็ดขัดยอก แก้ผื่นคัน และเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงกระพัน ๑๑๕ 

สำหรับระยะเวลาการเทศน์ในอดีตนั้นส่วนใหญ่จะทำกัน ๒ วัน เพราะจะต้องเทศน์คาถา       
พัน มาลัยต้น มาลัยปลาย และอานิสงส์เวสสันดรก่อน ๑ วัน แต่ละวันถัดไปก็จะเทศน์มหาชาติทั้งวัน ทั้งคืน
จนจบ ด้านรูปแบบวิธีการเทศน์พระนักเทศน์จะใช้เวลานานในการเทศน์แต่ละผูกศรัทธาจะตั้งใจฟังเทศน์กัน
อย่างจริงจัง ๑๑๖ ขณะที่จังหวัดเลย มีประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีแห่ผีตาโขน ซึ่งจัดร่วมกัน สำหรับ
สถานที่จัดงานที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด คือ วัดโพนชัย อ.เชียงคาน โดยมีรูปแบบการจัด
คือ  วันแรก เริ่มพิธีตอนเช้า ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. คณะแสนหรือข้าทาสบริวารของเจ้าพ่อกวนจะนำอุปกรณ์ 
มีด ดาบ หอก ฉัตร พานดอกไม้ ธูปเทียน ขันห้าขันแปด (พานดอกไม้ ๕ คู่ หรือ ๘ คู่) ถือเดินนำขบวนไปท่ี

 
๑๑๒ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวฐิ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บญุเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวทัศนีย์  ดอนเนตร์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๗ 

ริมแม่น้ำหมัน เพื ่อนิมนต์พระอุปคุตต์ พระผู ้มีฤทธานุภาพมาก และมักเนรมิตกายอยู ่ในมหาสมุทร          
เพื่อป้องกันภัยอันตราย และให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อถึงแล้วผู้อันเชิญต้องกล่าวพระคาถาและให้อีกคนลง
ไปในน้ำ งมก้อนหินใต้น้ำขึ้นมา ถามว่า "ใช่พระอุปคุตต์หรือไม่" ผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งตอบว่า "ไม่ใช่" พอก้อนหิน
ก้อนที่ ๓ ให้ตอบว่า "ใช่ นั่นแหละพระอุปคุตต์ที่แท้จริง" เมื่อได้พระอุปคุตต์มาแล้ว ก็นำใส่พาน แล้วนำ
ขบวนกลับที่หอพระอุปคุตต์ ทำการทักขิณาวัฏ ๓ รอบ มีการยิงปืนและจุดประทัด ซึ่งช่วงเวลานั้นบรรดาผี
ตาโขนที่นอนหลับหรืออยู่ตามที่ต่างๆก็จะมาร่วมขบวนด้วยความยินดีปรีดา เต้นรำ เข้าจังหวะกับเสียงหมาก
กระแร่ง ซึ ่งเป็นกระดิ ่งผูกคอวัวหรือกระดิ ่งให้ดังเสียงดัง  วันที ่สอง เป็นพิธ ีแห่พระเวส ในขบวน
ประกอบด้วย พระพุทธรูป ๑ องค์ พระสงฆ์ ๔ รูป นั่งบนแคร่หามตามด้วย เจ้าพ่อกวน นั่งอยู่บนกระบอก
บั้งไฟ ท้ายขบวนเป็นเจ้าแม่นางเทียม กับบริวาร ชาวบ้าน และเหล่าผีตาโขน เดินตามเสด็จไปรอบเมือง 
ก่อนตะวันตกดิน สำหรับคนที่เล่นเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและ
นำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน ห้ามนำเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป รอจนปีหน้าฟ้าใหมแ่ล้ว
ค่อยทำเล่นกันใหม่  และ วันที่สาม เป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจำเดือนต่างๆของปีมารวมกันจัดใน
งานบุญหลวง ประชาชนจะมานั่งฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ที่วัดโพนชัย เพื่อเป็นการสร้างกุศลและเป็น
มงคลแก่ชีวิตแก่ชีวิต ๑๑๗ ๒) จัดเป็นกรณีพิเศษ  หมายถึงจัดให้มีการฟังเทศน์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ นอก
ช่วงเวลาปกติของประเพณี  ได้แก่ ๑) การจัดงานมงคลต่าง ๆ ของวัด ของชุมชน หรือ ของบ้านเมือง      
โดยอาจจะจัดแบบเทศน์ครบทุกกัณฑ์ ๑๓ กัณฑ์ หรือ จัดให้มีการเทศน์เป็นบางกัณฑ์ โดยคัดเลือกกัณฑ์
สำคัญ ๆ  งานที่จัดเช่น งานปฏิบัติธรรม  งานปิดทองฝังลูกนิมิตร งานสงกรานต์ งานฉลองวัด  งานพุทธา
ภิเษก  งานเฉล ิมพระเกียรต ิ และ งานระดมทุนเพื ่อจ ัดสร ้างสาธารณประโยชน์ เป ็นต ้น  และ                    
๒) งานอวมงคล  เช่น การเทศน์ในงานศพคนทั่วไป   หรือ การเทศน์ในงานศพพระ เป็นต้น ๑๑๘  

ดังนั้นรูปแบบการจัดงานการเทศน์มหาชาติ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างศรัทธาให้คน
ได้เข้ามาฟังธรรมเพื่อเป็นการอบรมจิตใจ และ เป็นการสืบทอดวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกให้อยู่คู ่กับ
ชุมชนเป็นมรดกธรรมอันเป็นเครื่องมือในการทำให้ชุมชนมีความสงบสุขต่อไป   ด้วยองค์ประกอบวรรณศิลป์
ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ  ๑ ) อารมณ์วรรณกรรม  ๒)  เนื้อหามีหลักธรรม และ  ๓)  รูปแบบในการนำเสนอ 
ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมวรรณกรรมเรื่องนี้จะเป็นที่นิยม
ชาวชุมชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน อันได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  ในการถวายคัมภีร์
มหาเวสสันดก เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา  ไว้กับวัดอยากมายมาย  มีปรากฏให้เห็นแทบทุกวัด 
ตลอดถึงวัดและชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการจัดเป็นงาเทศน์มหาชาติประจำปี โดยอาจมีชื่อแตกต่างกันใน
การจัดงานของแต่ละชุมชน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน เพ่ือรับอานิสงส์แห่งการฟังเทศน์ และ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกให้รู้ว่าวรรณกรรมเรื่องมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนี้มากน้อยแค่ไหน 

 
๑๑๗ สัมภาษณ์ ดร.ธรีวัฒน์  แสนคำ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยจ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๑๘ สัมภาษณ์ นางสาววันเพญ็ แก้วกัน สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๔๘ 

และในด้านผลิตภัณฑ์อัตตาลักณ์ชุมชน ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกที่มีต่อ
วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ของคนในชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง จึงทำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างมากมายหลายอย่าง ทำให้เกิดรายได้ เกิดเป็นอาชีพของคนในชุมชน 
หลายแห่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่งออกจำหน่ายได้ทั่วประเทศ บางแห่งส่งออกต่างประเทศ   หลาย
ชุมชนได้นำเอาสัญลักษณ์ในท้องถิ่นมาจัดทำผลิตภัณฑ์อัตตาลักษณ์ของท้องถิ่น สัญลักษณ์หลายอย่างมีที่มา
จาก ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) งานพุทธศิลปกรรมในวัดของชุมชน  เพราะสัญลักษณ์หลายอย่างที่นำมาทำเป็น
เป็นผลิตภัณฑ์อัตตาลักษณ์ท้องถิ่น มีที่มาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  เช่น งานศิลปะท่ีเป็นลวดลาย
ดอกไม้ ใบไม้ รูปผลไม้ รูปเทวดา และ รูปเทวดาทั้งหลาย ที่ปรากฏอยู่ในวัดโดยมีลักษณะงานศิลปะรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม หลายชุมชนได้นำสัญลักษณ์  หรือ งานพุทธ
ศิลปะ ที่อยู่ในวัดนำไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์อัตตาลักษณ์ของชุมชน เช่น  งานของที่ระลึกชุมชนที่มี
ลวดลายที่เป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเทวดา และ ลวดลายต่าง ๆ โดยใช้วัสดุหลายรูปแบบ อาทิ ปูน  ผ้า   ไม้  
พลาสติก โลหะ และ กระดาษ   เป็นต้น๑๑๙  และ ๒) วิถีชีวิตธรรมชาติ   หลายชุมชนได้สร้างผลิตภัณฑ์
อัตตาลักษณ์ท้องถิ่น จากวิธีชีวิตดังเดิมของคนในชุมชน ซึ่งวิถีชุมชนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมา
จากวิถีชีวิตในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่น ประเพณีท่ีเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  การปลูกต้นไม้ชื่อ
มงคลตามที่ปรากฏในวรรณกรรม  ความเชื่อเรื่องอานิสงส์การทำบุญให้ทาน รักษาศีล แลเจริญภาวนา  
ความเชื่อเรื่องอานิสงส์แห่งการถวายคัมภีร์พระเวสสันดรชาดก  และ วิถีชีวิตการเป็นอยู่แบบเรียบง่าย      
การให้อภัยตามหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม ด้วยวิถีชีวิตธรรมชาติเช่นนี ้ ทางชุมชนได้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที ่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ ่นได้หลายประการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสมุนไพรต่าง ๆ  
ผลิตภัณฑ์ของใช้    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ไม้กวาด  อุปกรณ์ออกกำลังกาย  ของใช้ภายในบ้า  และ 
เฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น  เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้สามารถหาได้ในชุมชน ๑๒๐เป็นผลิตภัณฑ์
อัตตาลักษณ์ของท้องถิ่นหลายชุมชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีการพัฒนาและได้รับความนิยมอย่างมาก
ในระดับประเทศ หลายแห่งมีการส่งออกต่างประเทศ เป็นสินค้า โอทอป ระดับ ๕ ดาว ทั้งท่ีเป็นของที่ระลึก  
ของใช้ ของประดับ ของตกแต่ง ของรับประทาน และ เครื่องแต่งกาย เช่น ๑) ผลิตภัณฑ์หมอนผ้าด้นมือ 
และผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม  ของจังหวัดแพร่ที่ใช้ตัวละครมนุษย์   ใบไม้ ผลไม้ เทวดา และ สัตว์ป่าใน
วรรณกรรมเวสสันดรชาดกใส่ลงบนหมอน และ บนผ้าหม้อห้อม ๑๒๑  ๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในวรรณกรรม  จังหวัดน่าน ๑๒๒ ๓) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกงานพุทธศิลป์ต่าง ๆ ที่เป็นประติมากรรม 
และ จิตรกรรม ทั้งเป็นงานไม้ งานปูน งานพลาสติก งานกระดาษ หรือ งานโลหะ  ตลอดถึงเครื่องแต่งกาย 

 
๑๑๙ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวฐิ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ พระครูวิมลศิลปกิจ มจร.วิทยาลยัสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๑๒๑ สัมภาษณ์ นางสาวภณัฑริา จินดาสุ  สถาบันอนุรักษ์คมัภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๒๒ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๙ 

เครื ่องประดับ ของจังหวัดเชียงราย  ที ่มีตัวละครและลวดลายธรรมชาติที ่ปรากฏในวรรณกรรม ๑๒๓          
๔) ผลิตภัณฑ์อาหารและผลไม้แปรรูปต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา ซึ่งวัตถุดิบอาหาร และ ผลไม้มีปรากฏใน
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ๑๒๔ และ ๕ ) ของที่ระลึก หน้ากาก และ เสื้อผ้า เกี่ยวกับผีตาโขน ที่จังหวัด
เลย ซึ่งผีตาโขนจะมีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  กล่าวกันว่าการแห่ผีตาโขนเกิดขึ้น
เมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่า กลับสู่เมืองบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์       
นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตัวแฝงตน มากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง เรียกกัน
ว่า  "ผีตามคน" หรือ "ผีตาขน" จนกลายมาเป็น "ผีตาโขน" อย่างในปัจจุบัน ๑๒๕ ผลิตภัณฑ์อัตตาลักษณ์ของ
ท้องถิ่นชุมชน จึงเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่คนในชุมชนได้รับประโยชน์ หลายชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้
คนในชุมชนอย่างมหาศาล ทำให้คนในชุมชนมีงานทำในชุมชนของตนเอง ได้อยู่กับครอบครัวและลูก ๆ      
มีความสุขทั้งทางกายและทางใจ ทำให้ปัญหาในชุมชนลดลงไป อันเนื่องด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมหา
เวสสันดรชาดก 

 
ตารางแสดงเนื้อหาสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัด

ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
 

สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน  
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

ด้านสังคม    ๑.วิถีชีวิตการให้   
๒.ประเพณีวัฒนธรรม   
   ๒.๑  ประเพณีหลัก   ได้แก่ ประเพณียี่เป็ง และ งานบุญผะเหวด 
   ๒.๒ ประเพณีรอง  
         ๑ กิจกรรมตานธัมม์ปีเกิด    
 ๒. ประเพณีปี๋ใหม่เมือง  
         ๓ ประเพณีกิ๋นสลาก   
         ๔ ประเพณีฮ่ำปราสาทส่งสการเผาศพพระ   
         ๕ ประเพณีประจำปีของทางชุมชน    

 

 
๑๒๓ สัมภาษณ์ นางสมพร รัตนภักดีหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๒๔ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บุญเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายวิวิชชัย  อุปเสน  พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันทโชติ วัดศรีจันทร์ จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๕๐ 

สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

ด้านเศรษฐกิจ ๑. อาชีพ   
๑.๑ เกษตรกร ๑.๒ อาชีพช่าง ๑.๓ ค้าขาย ๑.๔ มัคนายก ๑.๕ จัดงาน  
๑.๖ การแสดง ๑.๗ ออกแบบ ๑.๘ โฆษกพิธีการ ๑.๙ ครู  

๒. การท่องเที่ยว    
๒.๑ การท่องเที่ยวเชิงประเพณี    
๒.๒ การท่องเที่ยววิถีชุมชน   
๒.๓ การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

๑. ระดับวัด   
๑.๑ สิ่งแวดล้อมงานพุทธศิลป์  ๑.๒ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   

๒. ระดับชุมชน  
๒.๑ สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชน  ๒.๒ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   

๓. ระดับสาธารณะ     
ด้านพุทธศิลปกรรม    ๑. จิตรกรรม     

 ๑.๑ จิตรกรรมฝาผนังในวัด    
 ๑.๒ จิตรกรรมบนวัสดุต่าง ๆ   

 - ภาพวาดเกี่ยวกับตัวละคร  - การขีดเขียน  - การทำเป็นภาพเทคโนโลยี    
๒ ประติมากรรม     
   ๒.๑ ประติมากรรมแบบนูนต่ำ   
   ๒.๒ ประติมากรรมแบบนูนสูง  
   ๒.๓ ประติมากรรมแบบลอยตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๓ สถาปัตยกรรม   

   ๓.๑ ระดับวัด   
- สิ่งก่อสร้างภายในวัด  
- รูปแบบแผนผังของวัด   

   ๓.๒ ระดับชุมชน  
- งานมงคล   
- งานอวมงคล    

 

 



๒๕๑ 

สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑. ด้านวรรณศิลป์     
   ๑.๑ อารมณ์วรรณกรรม 
๑) อารมณ์ปลื้มติ  
๒)อารมณ์เพลิดเพลิน  
๓) อารมณ์สะเทือนใจ  
๑.๒ เนื้อหามีหลักธรรม   
๑) การให้ทาน    
๒) การรักษาศีล เจริญภาวนา  
๓) ความกตัญญูกตเวที 
๑.๓ รูปแบบในการนำเสนอ  
           ๑.๓.๑ สำนวนวรรณกรรม  
                   ๑) ความเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก  
                   ๒) ประกวดสำนวนเทศน์    
๑.๓.๒ ทำนองในการเทศน์   
๑.๓.๓ รูปแบบการจัดงาน 
                  ๑) จัดเต็มรูปแบบ  เทศกาลยี่เป็ง และ บุญผะเหวด  
                  ๒) จัดเป็นกรณีพิเศษ   
                      ๒.๑ การจัดงานมงคลต่าง 
                      ๒.๒ งานอวมงคล 
๒. ผลิตภัณฑ์อัตลักณ์ชุมชน  
   ๒.๑ งานพุทธศิลปกรรมในวัดของชุมชน  
   ๒.๒ วิถีชีวิตธรรมชาติ    

 
จากการศึกษาประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม

แม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์ (Interview) และสังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๐ รูป/คน ในพื้นที่

ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแมน่้ำ
โขงตอนกลาง ของประเทศไทย และได้คัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื่อง กำพร้าปลาแดก นำมาปริวรรตจึง
ได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของ
ประเทศไทย จำนวน ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านวิถีชีวิต ๒)ประเพณีวัฒนธรรม ๓) ด้านศิลปะและ



๒๕๒ 

สถาปัตยกรรม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ และ ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.  ด้านสังคม  มีวิถีชีวิต 
คนในสมัยก่อนของภาคอิสานจะมีวิถีชีวิตมีความผูกพันกับวัด เพราะว่าวัดจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการ
ดำรงชีวิต ศิลปะวิทยาการต่างๆจะเกิดที่วัด  วัดจึงแปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ต่างๆแก่
คนในชุมชน ในการเรียนรู้จึงมีการใช้อักษรธรรมเป็นสื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆ การเรียนรู้อักษร
ธรรมของคนภาคอิสานจึงถือว่าเป็นปกติของคนอิสาน อักษรธรรมส่วนใหญ่จะใช้จารึกหลั กธรรมคำสอน
ต่างๆ ตลอดจนจารึกเกี่ยวกับวิถีชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ตำรายา นิทานพื้นบ้าน จนกระทุ้งเริ่มลดความนยิม
ลงในสมัย ร. ๕ ที่มีระบบการศึกษาจากส่วนกลางเข้ามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ และเลิกใช้อย่างสมบูรณ์ใน
สมัย ร. ๖ เมื่อมี พรบ.ประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔๑๒๖ ๒.ประเพณีวัฒนธรรม ได้มีการสืบสานใช้คัมภีร์อักษร
ธรรมใบลานขึ้นเทศเป็นประจำทุกปีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนที่ได้ฟัง เพื่อมีแนวทางในการดำเนินชีวิต
ให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่
ชีวิตเขา และ ทำให้สังคมสงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติแล้ว เขาต้องการที่จะสืบสาน 
รักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้
ชุมชนได้รักษาองค์ความรู้หลักธรรมที่สำคัญผ่านกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงาน
เพื่อสร้างความสามัคคี และ การระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการจัดงาน
จะทำให้เกิดความน่าสนใจ และ เกิดแนวร่วมมากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู้ สำคัญต่อ
การสืบต่อไป ๓.  ด้านเศรษฐกิจ คือ ด้านอาชีพ ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจาก
วรรณกรรมทำให้เกิดอาชีพมากมาย สามารถสร้างรายได้อย่างมากมายโดยแบ่งประเภทอาชีพเป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาชีพเกษตรกร จะมีการนำผลิตผลทางการเกษตรโดยพืชพันธ์หลายมี 
การปลูกสืบทอดกันมาและพัฒนาเป็นอาชีพมาตั้งแต่สมัยโบราณเกิดธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองอันนําไปสู่สภาพชีวิตที่ดีของชุมชนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่นําทรัพยากรใน
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างความเป็นเอกลักษณ์
จุดเด่น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนําเสนอแก่ลูกค้าและการตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่
แข่งขันในภาวการณ์ปัจจุบันปลาร้า หรือ ปลาแดก เป็นอาหารหลักสำคัญของชาวอีสานและทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย นับเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวอีสาน มีคํากล่าวว่า“ปลาร้าไทยคือ ภูมิปัญญาโลก” 
เนื ่องจากเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื ่องมาอย่างยาวนาน ปลาร้าได้ท ำหน้าที ่รักษาความมั ่นคงใน        
การดำรงชีวิตของชาวอีสานมาเป็นเวลานานกล่าวคือ การมีปลาร้าไว้รับประทานตลอดปีหมายถึง ความรู้สึก
มั่นคงในการดำรงชีวิตของชาวอีสานที่ส่งผลมาจากวรรณกรรมปลาแดกปลาสมอเนื่องจากสามารถนํามาเป็น

 
๑๒๖ พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ (วิ.) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ , สัมภาษณ์, ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๒๕๓ 

อาหารได้โดยตรง เช่นการรับประทานกับข้าวเหนียว หรือนําปลาร้าไปเป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆ 
เช่น สับปลาร้าให้ละเอียดใส่เครื่องปรุง หอม ตะไคร้พริก มะนาว ใบมะกรูด หรือนําปลาร้าไปปรุงรสใน
อาหารต่างๆ เพ่ือทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้น นอกจากการบริโภคภายในครอบครัวแล้ว ปลาร้ายังเป็นของ
ฝากให้กับญาติพ่ีน้องอีกด้วยเมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนเข้าสู่ระบบทุนนิยมและมีการแข่งขันสูงขึ้น 
ระบบเศรษฐกิจและการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองของชาวอีสานจึงเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบการผลิตเพ่ือ
การค้า ในระยะหลังมีการผลิตปลาร้าเพื่อการจําหน่าย ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่เคยผลิตปลาร้าเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนก็เปลี่ยนไปซื้อปลาร้ารับประทานมากขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตปลาร้าเริ่มพัฒนาสูตรการผลิตปลาร้าจน
เป็นที่นิยมของตลาดทำให้ในปัจจุบัน ๔.  ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชาวอีสานมีการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัย สำคัญที่มีผลต่อ    
การพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านประกอบดว้ยวิธี
คิดและมองปัญหาของชาวบ้าน โดยชาวบ้านร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหานั้นโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่เพ่ือแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม
กับยุคสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมของสมาชิกและการได้รับประโยชน์
ของชุมชนชุมชนบางประเภทที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ   
วิถีชีวิตดั้งเดิมกําลังจะหายไปเพราะไม่สามารถดำรงอยู่เพื่อต้านทานวิถีสังคมบริโภคนิยมที่เน้นกําไรทาง
การค้าได้ภาครัฐที่เกี ่ยวข้องควรช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตติดริมน้ ำโขง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาน้ำโขงที่
อุดมสมบูรณ์รวมถึงสร้างความภูมิใจในชุมชนและร่วมกันรักษาภูมิปัญญาการผลิตปลาร้า อันจะสร้างความ
ยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไป และ ๕.  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นได้ว่าในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
พ้ืนฐานความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และสะสมสืบ
ทอดต่อกันเป็นองค์ความรู ้ที ่เกิดจากการคิดเองทำเองโดยสติปัญญาและอาศัยศักยภาพที่มีอยู ่ในการ
แก้ปัญหา เพ่ือการดำเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทั้งนี้ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจอยู่ในลักษณะนามธรรม 
เช่นโลกทัศน์ปรัชญาต่างๆ หรือลักษณะรูปธรรม เช่นงานอาชีพ ศิลปกรรมต่างๆ โดยภูมิปัญญาจะสะท้อน
ความสัมพันธ์ ๓ ลักษณะที่เกี ่ยวพันกับการดำเนินชีวิตได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคน และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอำนาจเหนือธรรมชาติการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นจึงไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องย้อนกลับไปสู ่อดีต แต่หมายถึง การก้าวไปข้างหน้าด้วยการปรับ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่บนฐานเดิมในลักษณะเป็นธรรมชาติที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ต่อกันมามิได้ขาด ดังนั้น 
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ควรมองที่ตัวบุคคลหรือกิจกรรม แต่ควรมองที่ระบบความคิดของชาวบ้าน 
การสั่งสมความรู้พร้อมทั้งศึกษาสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเหตุผลของปัจจัยต่างๆรวมถึง     
การสืบทอดและการเรียนรู้โดยการศึกษาควรมีบทบาทในการจัดการระบบการถ่ายทอดของชาวบ้านให้
เข้าใจง่ายขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคน และความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับอำนาจเหนือธรรมชาติ 



๒๕๔ 

จากการศึกษาประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ (Interview) และ สังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแมน่้ำ
โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ได้คัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื ่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ นำมา
ปริวรรต จึงได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านวิถีช ีว ิต  ๒)ประเพณีวัฒนธรรม            
๓) ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ และ ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้        
๑) ด้านสังคม ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ได้ส่งผล ต่อด้านสังคม 
เนื่องด้วยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของชาวบ้านทั่วๆไป 
คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ในครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครองเรือน มีเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ขาดแคลน ภาษาถิ่นอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนที่พอเพียง ต้องมี
คุณธรรม และหลักธรรมในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความ
อดทน และจาคะความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมต่อ
เพื่อนมนุษย์ ก็จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน๑๒๗  ดังนี้ ๑.วิถีชีวิต หลักเด่นของ
วรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ คือหลักการสอนที่เสียวสวาสดิ์อัครมหาบัณฑิตกล่าวเป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุด 
โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส ๑๒๘  ด้วยหลักธรรม การให้ทานท้ัง ๓ นี้ ได้ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย โดยวรรณกรรมดังกล่าวสร้าง
ความเชื่อว่า การให้เป็นบุญ จึงทำให้เกิด วิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ การเป็นผู้มีจิตอาสา  คนในชุมชนกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  ภาษาหลักหลักท้องถิ่นที่
ใช้พูด คือ ภาษเหนือ (ล้านนา) แต่ จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย ซึ่งจะพูดเป็นภาษาอีสานสำเนียงออก
ท้องถิ่นอีสาน เพราะคนในถิ่นนี้อพยพมาจากฝั่งเวียงจันทน์เป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของคนในชุมชนแถบนี้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รักษ์ธรรมชาติ  มีนิสัยโอบอ้อมอารี จริ งใจ ชอบเป็นผู้ให้ และ เป็นผู้มี
จิตอาสาโดยตลอด ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกที่จัดให้มีการเทศน์ และ มีการเรียน
การสอนในโรงเรียน และ เป็นชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศ์ตระกูลที่ปลูกฝั่งกันเรื่องการเสียสละ  การ
เป็นผู้ให้ ดังเช่น เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งให้ยิ่งมี ได้บุญมาก จึงส่งผลต่อวิถีชีวิต และ คุณลักษณะนิสัยของ
คนแถบนี้ ที่เป็นคนที่มีจิตอาสาโดยพื้นฐาน ไปทำงานที่ไหน ก็มักจะมีความเสียสละ ช่วยเหลืองานของ
องค์กร หรือ ชุมชนที่อยู่นั้น ๆ อย่างเต็มที่ จึงเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน และ ชุมชนที่อาศัยอยู่๑๒๙ ดังจะเห็นได้

 
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระครูถิรธรรมสิริ วัดศรีปะดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๒๘ สัมภาษณ์  พระมหาคำพันธ์ ปภากโร วัดมหาวนาราม จังหวดัอุบลราชธานี, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ ดร.ทองดี ลำต้น เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดเขตอีสานตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี , ๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๕๕ 

จากการอยู่กันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  และ ระดับสังคม มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตลอด เช่น       
เมื่อทราบข่าวถึงการระดมทุนเพ่ือจะช่วยเหลือบุคคล ชุมชนส่วนร่วม หรือ ช่วยเหลือสังคมอย่าใดอย่างหนึ่ง 
จะมีการร่วมกันบริจาคจากผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ในชุมชน หรือ สังคม 
จะได้เห็นภาพของการร่วมกันบริจาค การตั ้งโรงทาน การระดมกำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย์           
มาช่วยกันทุกฝ่าย ในเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ และ จิตอาสา ของคนใน
กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน คือ เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ หรือ โคโรนาไวรัส ในช่วงเดือน
มีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เป็นช่วงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่ง
สามารถดำเนินการได้ผลเป็นอย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการช่วยเหลือระดับภาคประชาชนที่ให้ความ
รว่มมือเป็นอย่างดี เช่น ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ไปในที่ชุมชน  และ มีการกักตัวเพ่ือเฝ้า
ระวังโรค ซึ่งในการร่วมกันป้องกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี โดยมีผู ้ติดเชื้อโควิด ในอัตตาที่ต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแล้ว ไม่เกิน ๑๐ คน ช่วงเริ่มต้นมีนาคม – 
เมษายน  โดยจังหวัดน่าน ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียว และ ตั้งแต่ช่วง พฤษภาคม มาจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้
ติดเชื้อเพิ่มเลย และ ผู้ที ่เคยติดเชื้อ ได้รับการรักษาหายไปทั้งหมด กลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว 
เนื่องจากใน ๓ จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญของ คนในชุมชน ให้ความ
ร่วมมือดีมาก  ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.  ในหมู่บ้าน ต่าง
ช่วยกันสอดส่องดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำให้ได้รับคำชมและยกย่องจากศูนย์ป้องการโรคโควิ ด
ส่วนกลางว่า ว่าทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการได้ดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานด้วยจิตอาสา 
และ เสียสละ ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แล้ว  ยังมีภาพของการช่วยเหลือกันเองในระดับชุมชน ระดับ
อำเภอ และ ระดับจังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ และ สิ่งของจำเป็น ตามวัดต่าง ๆ และ 
จุดสาธารณะต่าง ๆ มีให้เห็นทั่วไป เป็นจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตู้ปันสุข ซึ่งก็ได้รับ        
การตอบรับอย่างดีในชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ได้ร่วมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตู้ปันสุข มีปรากฏอยู่ทุกชุมชน  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน เอกชน และ ราชการต่างร่วมกันนำ
สิ่งของมาบริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เน้นการช่วยเหลือด้วยการให้ ทั้งที่เป็น
อามิสทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปัญหาโรคโควิดในประเทศไทย
เรา คลี่คลายไปได้มาก จนได้รับการยกย่องระดับโลก ว่าประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดีมาก จุดเด่นที่
สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละร่วมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์         
โควิด-๑๙ ขอความร่วมมือมาทุกประการ๑๓๐ เป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่พระสงฆ์
เราได้นำหลักคำสอนในนิทานธรรมมาขึ้นเทศธรรมวัตรในพ้ืนที่ส่งผลให้ทุกคนเกิดความน้อมรับช่วยเหลือกัน

 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล ศรศักดา อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธาน,ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๕๖ 

ในยามประสบภัยต่างๆตลอดมาเหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้๑๓๑ ๒.ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื่องเสีย
สวาสดิ์ ได้พุดถึงนักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดล้อมกำหนด คนควรอยู่ในที่ที่เป็น
มงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจรเลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความ
ประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานกแขกเต้าไปเลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจา
เหมือนกันเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฏุมพีก็ตายไป หลังจากท่ีปลงศพบิดาแล้ว ทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ
บิดาด้วยดี๑๓๒ วันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภาจากเมืองจำปาไปจอดพักอยู่ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนาย
สำเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม เมื่อไปถึงหมู่บ้านเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้าน
นี้มีคนไหม เมื่อไปถึงป่า เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม นายสำเภาไม่เข้าใจความหมายของเสียวสวาสดิ์    
จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้าบอไม่เต็มแน่ ๆ แต่ใจหนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นเขย เมื่อไปถึงที่บ้านจึง
นำความไปเล่าให้นางศรีไวลูกสาวฟัง นางศรีไวจึงเฉลยปัญหาว่า เมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายความ
ว่า มีหินอื่นๆ ที่มีค่ากว่าหินอ่ืนไหม เมื่อถึงป่าถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ หมายความว่า ไม้อ่ืนๆ มีมากก็จริงแต่ไม้
ที่มีค่า เช่น จันทร์หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่ เมื่อถึงหมู่บ้านถามว่ามีคนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมี
นักปราชญ์หรือไม่นายสำเภาทราบว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนมีปัญญาจึงยกนางศรีไวให้เสียวสวาสดิ์ จะกล่าวถึง
เจ้าเมืองจำปา ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลับก็จับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพย์สิน นายสำ เภา
เกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาวลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มา
สนองตอบกัน เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน 
พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคู่นอน เมื่อได้หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไป
จึงเกิดเป็นวัว แล้วได้ผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกันกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตี
มารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง ดังนั้นเสียวสวาสดิ์ได้เข้าไปหาเจ้าของเมือง และเล่า
เรื่องเป็นทำนองสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจในธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่แระชา
ชนเดือดร้อนให้พระราชาทราบ และเล่าเรื่องความโหดร้ายของพระราชาผู้หูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของ
คน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความท่ีเป็นธรรมและไม่เป็นธรรม เจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และ
ได้สั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสำคัญอันเป็นองค์ประกอบ
ของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วนเป็นนิทานคำสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมี
รายละเอียดอีกมากมาย และ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนที่ได้ฟัง เพ่ือมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๑๓๓  ผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเขา 

 
๑๓๑ สัมภาษณ์ พระสิริชัย ธมฺมจาโร  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธาน,ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๓๒ สัมภาษณ์ พระสังวาน เขมปญฺโญ  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธาน,ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๓๓ สัมภาษณ์ นายศราวุธ ขันธวิชัย , อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธาน,ี วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๕๗ 

และ ทำให้สังคมสงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติแล้ว เขาต้องการที่จะสืบสาน รักษาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้ชุมชนได้
รักษาองค์ความรู้หลักธรรมได้ผ่านกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพื่อสร้าง
ความสามัคคี มีการระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญสืบต่อไป๑๓๔ ซึ่งการจัดงานจะทำให้เกิด
ความน่าสนใจจนเกิดแนวร่วมมากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู ้สำคัญในครั ้งนี้               
ซึ่งวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ มีอิทธิพลต่อชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย 

ในด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้สรุปจากข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่อง
เสียวสวาสดิ์เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าที่คนนิยมมากมาย และได้มีผลต่ออิทธิพลในการดำรงชีวิตรูปแบบ
การวิถีชีวิตวิถีชนคนอีสานที่เกิดประโยชน์หลากหลายทำให้เกิดการสอนด้วยคติธรรมปรัชญาธรรมจนเกิด
เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมีผลต่อชุมชนในกลุ ่ม ๒ จังหวัดในเขตลุ ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง            
ของประเทศไทยและวรรณกรรมเรียงเสียวสวาสดิ์นี้ส่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี๑๓๕ 

จะเห็นได้ว่า ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการสัมภาษณ์ก็ปรากฏในตอนที่ว่า วันหนึ่ง มีพ่อค้าสำเภา
จากเมืองจำปา (เมืองจาม) มาจอดพักที่ท่าน้ำ เสียวสวาสดิ์ ขอโดยสารไปกับนายสำเภา ระหว่างเดิน
ทางผ่านสถานที่ต่างๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นปริศนาว่า ๑.  แก่งที่เรา
ผ่านมานั้น มีหินหรือบ่ ? (หินแร่เงิน, ทองคำ) ๒. บ้านที่เราผ่านมานั้น มีคนเฒ่าสามขาหรือบ่? (ผู้เฒ่าจำศีล) 
๓. ดงที ่เราผ่านมานั ้น มีไม้บ่? (ไม้จันทน์หอม, ไม้กฤษณา) ๔. เมืองที ่เราผ่านนั ้น มีเจ้าครองนครบ่  ?       
(พระราชทรงทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจ้าอยู่ฝ้ารักษา บ่? (พระสงฆ์ผู้ทรงศีล)๑๓๖ 

นายสำเภาไม่เข้าใจปริศนาธรรม คิดว่า เสียวสวาสดิ์ เป็นอะไรไป เป็นคนบ้องหรือเปล่า 
แต่ใจหนึ่งก็คิดจะได้เป็นลูกเขย กลับถึงบ้านจึงแนะนำให้รู้จัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ 

นางศรีไวลูกสาวคนโปรด และในที่สุดได้จัดการแต่งงานให้เป็นคู่ครองตลอดไป จนทำให้เกิดเป็นการสร้าง
ความตระหนักและซึมซับให้ผู้ฟังได้เกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษ์ป่าของชุมชน เพราะถ้ามีการอนุรักษ์ป่าไม้
อย่างดี จะเกิดความสมบูรณ์ของผลไม้นานาพันธุ ์  และ สัตว ์ป ่าอยู ่ก ันอย่างสงบสุข ไม่ส ูญพันธ์                
เมื่อป่าสมบูรณ์ ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น เกิดแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์              
อันก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแม่น้ำจำนวนมาก ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพต่าง ๆ และ 

 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล ดร., รองเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม จังหวัดอุบลราชธานี, วันที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๓  
๑๓๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมวัตร เจ้าคณะอำเภอเหล่าพรวน จังหวัดอำนาจเจริญ, ๑๗ มิถุนายน๒๕๖๓ 
๑๓๖ สัมภาษณ์ นายวีรพงษ์ ปรองดอง, รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศาสนศาสตร์ วัดบ้านด้ามพร้า จังหวัด

อุบลราชธาน,ี วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๕๘ 

ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังส่งให้คนในชุมชน ได้มีการจัดบรรยากาศที่อยู่อาศัยให้มีความร่ม
รื่นเป็นธรรมชาติ๑๓๗ 

สรุปได้วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ได้ทำให้เกิดการในชุมชนเห็นประโยชน์ของการรักษา
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อเกิดอัตลักษณ์ใหม่แก่ชุมชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน
ตามหลักวิชาการหลักของความเชื่อว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงานวรรณกรรมเสียว
สวาสดิ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้ นำมาใช้เป็น
เครื ่องมือสำคัญในการจัดการสิ ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู ่กันอย่างสงบสุขทั ้งทางโลกและทางธรรมได้        
อย่างลงตัว 

ตาราง แสดงเน ื ้อหาสร ุปประโยชน ์ของวรรณกรรมใบลานที ่สำค ัญทีม ีต ่อช ุมชน  
                   ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 

 

สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน  
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 

ด้านสังคม    ๑.วิถีชีวิตการให้   
๒.ประเพณีวัฒนธรรม   
   ๒.๑  ประเพณีหลักนำมาเทศธรรมวัตร และงานบุญต่างๆ    

ด้านเศรษฐกิจ ๑. อาชีพ   
   ๑.๑ เกษตรกร  
๑.๒ อาชีพช่าง   
๑.๓ ค้าขาย  
๑.๔ มัคนายก  
๑.๕ จัดงาน  
๑.๖ การแสดง                
๑.๗ ออกแบบ 
๑.๘ โฆษกพิธีการ  
๑.๙ ครู  
๒. การท่องเที่ยว    
   ๒.๑ การท่องเที่ยวเชิงประเพณี    
   ๒.๒ การท่องเที่ยววิถีชุมชน   
   ๒.๓ การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 
๑๓๗ ดร.สุมิตรชา ซาเสน, อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี , สัมภาษณ์ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๕๙ 

๔.๔ เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  

จากการศึกษาเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย พอสรุปเนื้อหาได้ดังนี้  

 
จากการศึกษาเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

ของประเทศไทย  
จากการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายชุมชน

อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน  ๕ จังหวัด  ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  และ ได้ขยายเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอ
ย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  จึงได้ให้เกิดเครือข่ายการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน  ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  

๑) เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  
๒) เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 

และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยมีกระบวนการ ในการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนา
จนเกิดเป็นเครือข่าย ดังนี้  

 
๔.๔.๑ การทำ MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยใช้วิธีประสานแต่ละ

จังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน จัดหวัดละ ๑ แห่ง 
จำนวน ๕ จังหวัด  จึงทำให้เกิดเครือข่าย ดังนี้   

๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน  จังหวัดน่าน  
๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำเภอสูเม่น จังหวัดแพร่   
๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง  จังหวัดเลย   
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง

สร้างสรรค์ โดยได้จัดงาน MOU อย่างเป็นทางการ ในเดือนวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 
 



๒๖๐ 

  

  

 
(ประสานความร่วมมือ เพื่อทำ MOU ในการร่วมมืออนุรักษ์วรรณกรรมใบลานใน 

กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 
 ๔.๔.๒ การพัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำจังหวัด   โดยพัฒนา

ชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด  ได้แก่   
๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง   อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา     จังหวัดพะเยา   
๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน  
๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำเภอสูเม่น จังหวัดแพร่   
๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง  จังหวัดเลย   
ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง ร่วม ๕  จังหวัด ในเขตลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน        

ด้วยวิธีการจัดทำป้ายชุดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๑๐ ชุด ไว้ประจำศูนย์เรียนรู้ของ
แต่ละชุมชน และ ร่วมจัดระบบและรูปแบบการนำเสนอเรื่องของการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ในศูนย์เรียนรู้ของแต่ละแห่ง ทั้งนี้มีพิธีมอบป้ายชุดองค์ความรู้อย่ างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

 



๒๖๑ 

  

  

  

  



๒๖๒ 

  

วัดศรีเกิด  จ.น่าน วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา 
  

  

วัดศรีบุญเรือง  จ.เชียงราย วัดศรีจันทร์  จ.เลย 
 

(วางแผนการร่วมมืออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบระดับจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 

  

วัดศรีเกิด  จ.น่าน วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา 



๒๖๓ 

  

วัดศรีบุญเรือง  จ.เชียงราย วัดศรีจันทร์  จ.เลย 
  

วัดสูงเม่น จ.แพร่ ผู้แทนจากตอนกลาง และ ตอนใต้ 
 
(พิธีมอบป้ายชุดองค์ความรู้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  

ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ) 
  



๒๖๔ 

  

  

 
(ตัวอย่างป้ายชุดองค์ความรู้ด้านการนอนุรักษ์คัมภีรใ์บลาน ที่ได้มอบให้แต่ละวัด รวม ๑๑ วัด ตอนบน 

๕ วัด ตอนกลาง ๔ วัด และ ตอนล่าง ๒ วัด ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงประเทศไทย ) 
 



๒๖๕ 

  

  

 
(ตัวอย่างป้ายชุดองค์ความรู้ด้านการนอนุรักษ์คัมภีรใ์บลาน ที่ได้มอบให้แต่ละวัด รวม ๑๑ วัด ๆ ละ ๑๐ 

ป้าย  โดยแบ่งเป็น ตอนบน ๕ วัด ตอนกลาง ๔ วัด และ ตอนล่าง ๒ วัด 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงประเทศไทย ) 

 



๒๖๖ 

๔.๔.๓ การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่นำโขง
ตอนบน  โดยพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ให้เป็นชุมชน
ต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จำนวน ๑ ชุมชน ได้แก่ ขุมชนวัดสูงเม่น  
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ด้วยวิธีการจัดทำป้ายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนนวน ๑๐ ชุด 
และ จัดระบบและรูปแบบการนำเสนอเรื่องของการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ในศูนย์เรียนรู้ 
และ จัดทำป้าย ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง 
ของประเทศไทย  

 
  

  

  

 
( พัฒนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบระดับภูมิภาค 

ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 
 



๒๖๗ 

๔.๔.๔ การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ 
ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญท่ีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ 
จังหวัด ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ 
ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการ
อนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย 
ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอ
ปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต     (นาคลอง)  อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชน
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอนครพนม   จังหวัดนครพนม    ๔) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัด
มุกดาหาร และ กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดโนนดู่   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ   
รวมทั้ง ๓ พื้นที่แล้ว เป็น ๑๑ จังหวัด และ ได้กำหนดให้ วัดสูงเม่น  เป็น ศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน
เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์
วรรณกรรมใบลาน เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่   ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  มีผู้คนเข้าร่วมงานเสวนาการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ กว่า ๒๐๐ รูป/คน ทั้งคณะสงฆ์   หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ชุมชน ทั้งใน
จังหวัดแพร่ และ ผู้แทนชุมชน จาก ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้แก่ ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง          
อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ๓ ) ชุมชน
วัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  และ  ๕ ) ชุมชนวัดศรี
จันทร์ อำเมือง  จังหวัดเลย   และ มีผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง   โดยมี
พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ มีนายพยุงศักดิ์ พลลุน เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส  สำหรับวิทยาร่วมเสวนา ประกอบด้วย ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มจร. ๒) พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุ

วิชาการ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓) พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ปธ.๙ ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจ
ร.วิทยาเขตแพร่  ๔) นายสมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์คัมภีร์ใบลาน จังหวัดน่าน ๕) พระครูภาวนาเจติยานุ
กิจ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปราชญ์คัมภีร์ใบลาน ล้านนา และ มีผู้ดำเนิน
รายการสานเสวนา คือ รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัย มจร.วิทยาเขตแพร่ 

จากการศึกษาเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลางของประเทศไทย  

จากการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย จำนวน ๔ จังหวัด  ในกลุ่ม



๒๖๘ 

จังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย โดยมีขั ้นตอนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน จัด
หวัดละ ๑ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอ
ย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ 
ละ ๑ แห่ง ร่วม ๔  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน
ระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง จำนวน ๑ ชุมชนและจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มี
ต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย จำนวน ๔ จังหวัด และจัดพิธีร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชน
ต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและตอนล่างโดยมี ผลการ
สร้างเครือข่ายดังนี้เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนนของประเทศ
ไทย มี  จำนวน ๕ จังหวัด  ดังนี้  ๑ ) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัด
หลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองพะเยา  จังหวัดน่าน          
๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  และ ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อำเมืองพะเยา  จังหวัดเลย   

 
จากการศึกษาเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง

ตอนล่างของประเทศไทย  
จากการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายชุมชน

อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด            
ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  โดยเลือกชุมชนที่ที ่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน      
จัดหวัดละ ๑ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลา
นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด ให้เป็นต้นแบบ ระดับ  
จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง ร่วม ๒  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่าง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรม
สำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด และ จัดพิธีร่วม
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ 
ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และ ตอนล่างโดยมี
ผลการสร้างเครือข่ายดังนี้ 



๒๖๙ 

๑. เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศ
ไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ได้แก่ ๑) วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

๒. เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง มี  จำนวน ๒ 
จังหวัด  ดังนี้  ๑. ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ    
๒. ชุมชนวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาพประกอบประชุมเครือข่าย อำนาจ-อุบลราชธานี ป้ายเครือข่ายวักมณีวนาราม 
อำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
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๓. การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำ

โขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 
ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง 
ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด   จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต    (นาคลอง)  อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม     ๔) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร และ 
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดโนนดู่   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ   รวมทั้ง ๓ พื้นที่แล้ว 
เป็น ๑๑ จังหวัด และ ได้กำหนดให้ วัดสูงเม่น  เป็น ศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิงสร้างสรรค์ตน้แบบ 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน  เชิง
สร้างสรรคต์้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  มีผู ้คนเข้าร่วมงานเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
สร้างสรรค์ กว่า ๒๐๐ รูป/คน ทั้งคณะสงฆ์   หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ชุมชน ทั้งในจั งหวัดแพร่ และ 



๒๗๑ 

ผู้แทนชุมชน จาก ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้แก่ ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง   อ.เมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด       
อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  และ  ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์      
อำเมือง  จ ังหวัดเลย และ มีผ ู ้แทนจากกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง โดยมี                
พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ มีนายพยุงศักดิ์ พลลุน เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส  สำหรับวิทยาร่วมเสวนา ประกอบด้วย ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มจร. ๒) พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน

วิชาการ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓) พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ปธ.๙ ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ       
มจร.วิทยาเขตแพร่  ๔) นายสมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์คัมภีร์ใบลาน จังหวัดน่าน ๕) พระครูภาวนาเจติยา
นุกิจ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปราชญ์คัมภีร์ใบลาน ล้านนา และ มีผู้ดำเนิน
รายการสานเสวนา คือ รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัย มจร.วิทยาเขตแพร่ 
 

 

( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูง

เม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 
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( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูง

เม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 
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( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูง

เม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 



๒๗๔ 

 
  

  

  

  

 
( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม

ใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง 
ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 
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๔.๕  องค์ความรู้จากการวิจัย  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาและสำรวจ
วรรณกรรมใบลาน
ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน
ต อ น ก ล า ง 
ต อ น ล ่ า ง  ข อ ง
ประเทศไทย 

การปริวรรตเนื ้อหาวรรณกรรมใบลานที่
สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  

 

การวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบ
ลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย 

การสร ้ า ง เคร ื อข ่ ายช ุมชนอน ุ ร ั กษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ใน
กล ุ ่ มจ ั งหว ั ดล ุ ่ มแม ่น ้ ำ โขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย 

- เวสสันดรชาดก 
- กำพร้าปลาแดก 

- เสียวสวาสดิ ์

ด้านสังคม    
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านพุทธ
ศิลปกรรม    

ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    

ชดุความรูก้ระบวนการ

อนรุกัษค์มัภีร ์๗ ขัน้ตอน 

ชดุความรู ้ชุดความรูแ้บบ

ฝึกอ่านเขียน 
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บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะ 
  
 การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ ่มแม่น้ำโขง”           
มีวัตถุประสงค์ ๓  ประการคือ ๑) นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน ๒) นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ 
๓)นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน พบว่า การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน” ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยโดยตอบคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔  ข้อโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และ การใช้ชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม (PAR) ผลการวิจัยสรุปผลได้
ดังนี้ 
 ๑. กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ  จำนวนวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่ ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
  ๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสืบค้นและ   
ให้ความรู ้ ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุร ักษ์ ๓ ) กระบวนการปฏิบัติ การการอนุรักษ์                
๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ 
๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 กระบวนการที ่ ๑ กระบวนการสืบค้นและให้ความรู ้   ประกอบด้วย ๒ ขั ้นตอน ได้แก่            
๑) การสืบค้นประวัติ และ ๒) การให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนัก   
 กระบวนการที่  ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์  ประกอบได้ ๕ ขั้นตอน ได้แก่     
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒) กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน        

 



๒๗๗ 

๓) จัดโครงสร้างองค์กร  ๔) การบริหารงบประมาณ และ ๕) การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์     
ใบลาน 
 กระบวนการที ่  ๓ กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ประกอบได้ ๑๓ ขั ้นตอน ได้แก่           
๑) การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒) การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน  ๓) การถ่ายภาพคัมภีร์ใบ
ลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์ ๔) การทำความสะอาดที่จัดเก็บคัมภีร์   ๕) การตรวจสอบสภาพคัมภีร์           
๖) การทำความสะอาดคัมภีร์ ๗) การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ ๘) การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  ๙) การบันทึกคมัภีร์
ใบลานด้วยระบบดิจ ิท ัล  ๑๐) การห่อธ ัมม์  ๑๑) การติดรหัสคัมภีร ์ ๑๒) การเก็บคัมภีร ์  และ                 
๑๓) การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี  
 กระบวนการที่ ๔ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ประกอบได้ ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การมีส่วน
ร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน ๒) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น   ๓) การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ  
๔) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  ๕) การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๖) การมีส่วนร่วมประเมินผลและ
กำหนดทิศทางอนุรักษ์  
 กระบวนการที่  ๕  กระบวนการพัฒนาความรู้   ประกอบได้ ๓ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) ปริยัติ       
๒) ปฏิบัติ และ ๓) ปฏิเวธ  
 กระบวนการที่  ๖  กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ ประกอบได้ ๖ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้  ๒) การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และ
น่าสนใจ ๓) การจัดระบบองค์ความรู้ ๔) การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  ๕) การปฏิบัติการจัด
แหล่งเรียนรู้  และ ๖) การประเมินผลการดำเนินงาน  
 กระบวนการที่  ๗  กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบได้ ๒ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) เผยแพร่
ประจำ และ  ๒) เผยแพร่เคลื่อนที่ 
  ๑.๒ จำนวนวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
ผลการวิจัย พบว่า มีวรรณกรรมใบลานอักษรธัมม์ล้านนา อักษรธัมม์อีสาน และ อักษรไทยน้อยรวม        
๕ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  รวมจำนวน ๑๓ หมวด โดยประยุกต์จากเกณฑ์การ
จัดหมวดคัมภีร์ใบลานของจึงได้สำรวจและได้ใช้เกณฑ์การจัดหมวดคัมภีร์   ใบลานของ ตามแบบหลักสากล 
(An Analysis of the Pãli Canon) โดย สุวิภา จำปาวัลย์ จากโครงการระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดี
ศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการจัด
หมวดหมู่คัมภีร์ใบลานตามหลักสากล จำแนกเป็นหมวดใหญ่ได้ทั้งหมด ๒๖ หมวด หมวดย่อยตามชื่อธรรมที่
พบและมีชื่อเรียกตามหลักสากล แต่ผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์จัดเพียง ๑๓ หมวด ตามความเหมาะสมของ
เวลาและสถานการณ์ในการทำวิจัย และ มีจำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) รวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่องที่
ปรากฏในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ หมวดที่ ๑ คัมภีร์
ภาษาบาลีล้วน จำนวน ๕๑๙ เรื่อง  หมวดที่ ๒ บทสวดมนต์ จำนวน ๑๐ เรื่อง หมวดที่ ๓ อานิสงส์ จำนวน 
๔๐ เรื่อง หมวดที่ ๔ ชาดก จำนวน ๕๐ เรื่อง หมวดที่ ๕  โอวาทคำสอน จำนวน ๑๔ เรื่อง หมวดที่ ๖  



๒๗๘ 

ประเพณี – พิธีกรรม จำนวน ๒๙ เรื่อง หมวดที่ ๗ ธรรมทั่วไป ๕๕ เรื่อง หมวดที่ ๘ นิยายธรรม จำนวน ๓๗ 
เรื่อง หมวดที่ ๙ นิยายพื้นบ้าน จำนวน ๖๘ เรื่อง หมวดที่ ๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๖ เรื่อง 
หมวดที่ ๑๑ กฎหมาย จำนวน ๗ เรื่อง หมวดที่ ๑๒ กวีนิพนธ์ ,ร้อยกรอง จำนวน ๑๗ เรื่อง หมวดที่ ๑๓ 
ตำรายา จำนวน ๕ เรื่อง รวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่อง  

 ๒. งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย  ผลการวิจ ัย พบว่า วรรณกรรมใบลานที ่ เป ็นที ่น ิยมและมีอิทธ ิพล               

ต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง มหาเวสันดรชาดก ซึ่งมีสำนวนมากกว่าวรรณกรรม
ใบลานทุกเรื ่องที่ปรากฏในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยมีสำนวนที่พบ ๑๐๐ สำนวน และ         
เรื่องที่เป็นที่นิยมถวายทานมากที่สุด มีการนำมาแสดงธรรมบ่อยที่สุด และ มีอิทธิพลที่สุด อยู่ ๓ เรื่อง คือ 
๑) อานิสงส์เวสสันตระ  ๒) กัณฑ์มัทรี และ ๓) กัณฑ์กุมาร   ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง      
ที่จะนำเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยได้คัดเลือก ตอนที่สำคัญ ๓ ตอน ได้แก่  ๑) อานิสงส์เวสสันตระ       
๒) กัณฑ์กุมาร  และ ๓) กัณฑ์มัทรี โดยสำนวนฉบับวงศา  ของหอธัมม์ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ซึ่งได้จาร (สร้างขึ้น) โดยหลวงปู่ครุบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร  อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น และ ได้รับการยก
ย่องว่าเป็น ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย ผู้สร้างคัมภีร์ใบลานล้านนามากท่ีสุดในโลก โลก  โดยได้คัดเลือก 
ตอนที่สำคัญ ๓ เรื่อง จากทั้งหมด ๑๖ เรื่อง  นำมาปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย   ได้แก่  
๑) อานิสงส์เวสสันตระ  จำนวน ๑ ผูก มี ๔๐ หน้าใบลาน  ๒) กัณฑ์กุมาร  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๐ หน้าใบลาน 
และ  ๓) กัณฑ์มัทรี  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๕ หน้าใบลาน  โดยมีเนื้อหาแปลเป็นภาษาไทยโดยสังเขปดังนี้ 
 
 ๑. คัมภีร์อานิสงส์เวสสันตระ ฉบับวงศา 
            อานิสงส์การของการฟังเทศน์มหาชาติ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบ
บริบูรณ ์ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 
 ๑.  เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า  พระนามว่า  ศรีอริยเมตไตย  ใน
อนาคต 
 ๒.  เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 
 ๓.  เมื่อตายไปแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ 
 ๔. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบจะได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐี มีสุขภาพดี มีสติปัญญาดี พร้อมที่
จะมีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ 
 ๕. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างลักษณะมีสง่าราศี มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ครบสมบูรณ์ 
 ๖.เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จักเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และ มีบริวารมาก และ ยังได้
กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมของแต่ละกัณธ์ไว้ดังนี้ 
    ๑) กัณฑ์ทศพร  มี ๑๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักสมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานไว้ 
และ มีท่ีอยู่อาศัยอันดีงาม มียานพาหนะ มีบริวาร  และ มีสมบัติพร่ำพร้อมทุกประการ 
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 ๒. กัณฑ์หิมพานต์  มี ๓๔ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักสมปรารถนา  มีบุตรอันประเสริฐ
มาเกิด มีภรรยาที่สวยงามและเป็นผู้มีบุญ  และ มีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนบริบูรณ์ 
 ๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี ๑๙๐ คาถา ผู ้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี ้  จ ักมีบริบารครบถ้วน                  
มียานพาหนะ และ มีข้าวของครบบริบูรณ์ 
 ๔. กัณฑ์วนประเวศน์  มี ๕๗ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีปัญญามาก มีทรัพย์สมบัติ
มาก  และ มีโชคลาภ  
 ๕. กัณฑ์ชูชก  มี ๗๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้   จักแมีรูปสมบัติ มีเสน่ห์  ได้คู่ครองที่
ถูกใจ  และ มีบริวารคนใช้ 
 ๖. กัณฑ์จุลพน มี ๓๕ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้   จักแมีได้อยู่ในที่ร่มรื่น อากาศดี         
มีทรัพย์สมบัติ  มีอาหารบริบูรณ์ และ มีที่อยู่ที่นอนท่ีดี 
 ๗. กัณฑ์มหาพน มี  ๘๐ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักอุดมไปด้วยไร่นา สวนพืชผัก 
ต้นไม้มากมาย มีสระน้ำเต็มไปด้วยบัว เต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์ และ อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกิน 
 ๘. กัณฑ์กุมาร มี ๑๐๑ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักเป็นโพธิสัตว์  เป็นปัจเจกพุทธเจ้า 
บรรลุธรรมได้ง่าย ได้พบพระศรีอรยเมตไตย และ ได้เป็นพระอรหันต์ได้ง่าย บรรลุนิพพานได้ง่าย 
 ๙. กัณฑ์มัทรี มี ๙๐ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ  พะละ 
 ๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ มี ๔๓ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโชคลาภตลอด  เป็นที่รักของ
มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทำกิจอันใดสำเร็จได้ง่าย และ พระยาอินทร์ให้พร  
 ๑๑. กัณฑ์มหาราช มี ๖๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโภคทรัพย์มา  มีญาติพี่น้อง
มาก มีเครื่องประดับมาก มีบริวารรับใช้มาก และ มีพาหนะ 
 ๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี ๓๖ คาถา ผู ้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้   จักมีโภคทรัพย์มาก ไปไหน
ปลอดภัย ไม่มีศรัตรู และมีความสุขความเจริญได้เร็ว 
 ๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ มี ๔๘ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักได้เป็นผู้นำ เป็นเจ้าเมืองที่มี
บารมีมาก มีบริวารเก่ง ๆ มาช่วยงานมาก และ ได้เกิดมาในตระกูลที่ประเสริฐ 

 
๒. คัมภีร์กัณฑ์กุมาร ฉบับวงศา 

    พระนางมัทรีทรงสุบินร้ายว่า มีบุรุษผิวดำร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าย้อมฝาด สองหูทัดดอกไม้แดง มือถือ
ดาบใหญ่  ตรงเข้าจิกพระเกศาแล้วแทงดาบใส่ดวงพระเนตร ควักดวงตาออกไปทั้งสองข้าง   จากนั้นกรีด
พระอุระควักเอาพระทัยไปทั้งดวง พระนางร้องลั่นสะดุ้งตื่นบรรทมพระวรกายสั่น สะท้าย รีบไปหาพระ
เวสสันดรเพื่อจะให้ทำนายฝัน แต่เมื่อเข้าไปในอาศรมพระเวสสันดรก็ตรงตรัสว่า "น้องหญิงจงเล่าความอยู่ที่
ข้างนอกเถิด" พระนางมัทรีทรงทูลเล่าพระสุบินนั้นพระทัยสั่น พระเวสสันดรทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน
รุ่งเช้า แต่ทรงตรัสแก่พระนางว่าเป็นความตรากตรำลำบาก  จึงทำให้เกิดธาตุวิปริตดังนี้ เมื่อรุ่งเช้าพระนาง
มัทรีมีลางสังหรณ์ไม่อยากเสด็จเข้าป่า  จึงตรัสสั่งพระโอรสและธิดาให้อยู่ใกล้ ๆ เสด็จพ่อ  
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    ครั้นพระนางมัทรีไปแล้ว เฒ่าชูชกจึงรีบเข้าไปยังบริเวณอาศรมทันที เมื่อพระกุมารชาลีเข้าไป
ถามต้อนรับ ชูชกสังเกตรู้ว่าพระกุมารเป็นเด็กฉลาด   จึงทรงร้องตวาดไล่ไปด้วยหวังจะข่มให้กลัวแล้วหนีไป 
แล้วเฒ่าชูชกก็เข้าเฝ้าพระเวสสันดรพยายามอ้างถึงความลำบากยากเข็ญนานาประการ ในการเดินทางฝ่า
อันตรายมาถึงป่านี้  ก็เพ่ือขอปิยบุตรไปช่วยงานที่บ้าน เนื่องจากตนจนยากไม่มีเงินซื้อทาสได้ พระเวสสันดร
ทรงตรัสอนุญาต ชาลีกุมารแอบได้ยินจึงพาน้องสาวไปซ่อนที่ใต้ใบบัวข้างสระน้ำ เฒ่าชูชกเห็นเด็กทั้งสอง
หายไป ก็แกล้งติเตียนตัดพ้อพระเวสสันดรด้วยคำบริภาษว่า "ไหนล่ะที่พระองค์บริจาคทาน   ปากยกให้แต่
ไหนละเด็กร้ายทั้งสองคงจะคิดหนีไปแล้ว พระองค์มิได้มีจิตบริจาคทานตามที่ลั่นสัจจะไว้เลย"     
    เมื่อสดับดังนั้น พระเวสสันดรจึงทรงเสด็จออกตามหาทั่วบริเวณ ชาลีราชกุมารมิอยากให้       
พระราชบิดาออกร้องเรียกนานไป จึงจูงน้องออกมา พระเวสสันดรขอให้กัณหา ชาลี ติดตามเฒ่าชูชกไปเถิด 
แต่ให้รอร่ำลาพระนางมัทรีก่อน เฒ่าชูชกไม่ยอมฟัง รีบหาเชือกเถาวัลย์มาผูกมัดพระโอรสพระธิดา แล้วเอา
หวายเฆี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดร พลางฉุดกระชากลากไปอย่างโหดเหี้ยม กัณหา ชาลี  ถูกตีรุนแรงก็ร่ำไห้
หาพระบิดาพระมารดา พระเวสสันดรทรงกันแสง แต่ก็ตั้งมั่นในสัจจะที่พระองค์ตั้งจิตไว้ ก่อนไปนั้นชูชกว่า 
ถ้าจะไถ่ตัวกันหาชาลีได้ต้องให้  ทาส  ทาสี  ช้าง  ม้า  โคนม  ทองคำ สิ่งละ ๑๐๐ แก่ชูชก ครั้นเมื่อเฒ่าร้าย
นำตัวพระกุมารและกุมารีไปแล้ว ก็ให้เกิดอัศจรรย์ดินฟ้าวิปโยคครืนครั่น ฟ้าผ่าน่าสะพรึงกลัวไปทั่ว ป่าหิม
พานต์ 
 ๓. คัมภีร์กัณฑ์มัทรี ฉบับวงศา 
    พระนางมัทรีฝันร้ายว่ามีบุรุษมาทำร้าย จึงขอให้พระเวสสันดรทำนายฝันให้ แต่พระนางก็ยังไม่
สบายพระทัย ก่อนเข้าป่า พระนางฝากพระโอรสกับพระธิดากับพระเวสสันดรให้ช่วยดูแล  หลังจากนั้น    
พระนางมัทรีก็เสด็จเข้าป่าเพื่อหาผลไม้มาปรนนิบัติพระเวสสันดรและสองกุมาร   ขณะที่อยู่ในป่า พระนาง
พบว่าธรรมชาติผิดปกติไปจากที่เคยพบเห็น เช่นต้นไม้ที่เคยมีผลก็กลายเป็นต้นที่มีแต่ดอก   ต้นที่เคยมี      
กิ่งโน้มลงมาให้พอเก็บผลได้ง่าย ก็กลับกลายเป็นต้นตรงสูงเก็บผลไม่ถึง   ทั้งท้องฟ้าก็มืดมิด ขอบฟ้าเป็น      
สีเหลืองให้รู้สึกหวั่นหวาดเป็นอย่างยิ่ง  ไม้คานที่เคยหาบแสรกผลไม้ก็พลัดตกจากบ่า ไม้ตะขอที่ใช้เกี่ยว
ผลไม้พลัดหลุดจากมือ ยิ่งพาให้กังวลใจยิ่งขึ้นบรรดาเทพยดาทั้งหลายต่างพากันกังวลว่า   
     หากนางมัทรีกลับออกจากป่าเร็วและทราบเรื่องที่พระเวสสันดร ทรงบริจาคพระโอรสธิดาเป็น
ทาน  ก็จะต้องออกติดตามพระกุมารทั้งสองคืนจากชูชก  พระอินทร์จึงส่งเทพบริวาร  ๓  องค์ให้แปลงกาย
เป็นสัตว์ร้าย  ๓  ตัว  คือราชสีห์  เสือโคร่ง  และเสือเหลือง  ขวางทางไม่ให้เสด็จกลับอาศรมได้ตามเวลา
ปกติ เมื่อล่วงเวลาดึกแล้วจึงหลีกทางให้พระนางเสด็จกลับอาศรม   เมื่อพระนางเสด็จกลับถึงอาศรมไม่พบ
สองกุมารก็โศกเศร้าเสียพระทัย  เที่ยวตามหาและร้องไห้คร่ำครวญ  พระเวสสันดรทรงเห็นพระนางเศร้า
โศก  จึงหาวิธีตัดความทุกข์โศกด้วยการแกล้งกล่าวหานางว่าคิดนอกใจคบหากับชายอื่น จึงกลับมาถึง
อาศรมในเวลาดึก  เพราะทรงเกรงว่าถ้าบอกความจริงในขณะที ่พระนางกำลังโศกเศร้าหนักและ           
กำลังอ่อนล้า พระนางจะเป็นอันตรายได้  ในที่สุดพระนางมัทรีทรงคร่ำครวญหาลูกจนสิ้นสติไป  ครั้นเมื่อ
ฟื้นขึ้นพระเวสสันดรทรงเล่าความจริงว่า  พระองค์ได้ประทานกุมารทั้งสองแก่ชูชกไปแล้วด้วยเหตุผลที่จะ
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ทรงบำเพ็ญทานบารมี  พระนางมัทรีจึงทรงค่อยหายโศกเศร้าและทรงอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมี
ของพระเวสสันดรด้วย 
 คัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก เป็นคัมภีร์ที่มาจาก ธัมมบทขุททกนิกาย ซึ่งกล่าวว่า   เรื่องเวสสนัดร
ชาดกเป็นพุทธดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสองหมื่นรูป  และพระประยูรญาติที่นิ
โครธารามหาวิหารในนครกบิลพัสดุ์  ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา  และพระวงศ์ศากยะ
บรรดาพระประยูรญาติไม่ปรารถนาจะทำความเคารพพระองค์  ด้วยเห็นว่าอายุน้อยกว่า  
 พระองค์ทรงทราบความคิดนี้จึงทรงแสดงยมกปกฏิหาริย์   โดยเสด็จขึ้นเบื้องนภาอากาศแล้ว
ปล่อยให้ฝุ่นละอองธุลีพระบาทตกลงสู่เศียรของพระประยูรญาติทั้งหลาย   พระประยูรญาติจึงได้ละทิ้งทิฐิ
แล้วถวายบังคมพระพุทธเจ้า  ขณะนั้นได้เกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้    
ทูลถาม  พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต  แล้วจึงทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก  หรือเร ื ่องมหาชาติให้แก่พระภิกษุและพระประยูรญาติ  มหาเวชสันดรชาดก  เป ็นชาดก                  
ที่มีความสำคัญมากกว่าชาดกอื่น ๆ เพราะพระบารมีของพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบริบูรณ์ในพระชาตินี้      
มหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐ บารมี  คือทานบารมี  = ทรงบริจาคทรัพย์สิน  ช้าง  ม้า  ราชรถ  พระกุมารทั้ง
สองและพระมเหสี ศีลบารมี  = ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวชอยู่ ณ เขาวงกต เนกขัมม
บารมี  = ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับ ณ เขาวงกต ปัญญาบารมี  = ทรงบำเพ็ญภาวนามัย
ปัญญาตลอดเวลาที่ทรงผนวช วิริยาบารมี  = ทรงปฏิบัติมิได้ย่อหย่อน สัจจบารมี  = ทรงลั่นพระวาจายก
กุมารให้ชูชก  เมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตามให้ ขันติบารมี  = ทรงอดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ 
ขณะที่เดินทางมายังเขาวงกต  และตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั่น  แม้แต่ตอนที่ทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยน
ตีพระกุมารอย่างทารุณพระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได้  เมตตาบารมี  = เมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎร์     
มาทูลขอช้างปัจจัยนาค  เนื่องจากเมืองกลิงคราษฎร์ฝนแล้ง  ก็ทรงพระเมตตาประทานให้  และเมื่อชูชกมา
ทูลขอสองกุมาร  อ้างว่าตนได้ร ับความลำบากต่าง ๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย  อุเบกขา
บารมี  = เมื่อทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆี่ยนตี  วิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือ  ทรงบำเพ็ญอุเบกขา  คือทรง
วางเฉย  เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว และ อธิษฐานบารมี  = คือทรงตั้งมั่นที่จะ
บำเพ็ญบารมีเพื่อให้สำเร็จโพธิญาณาเบื้องหน้าก็มิได้ทรงย่อท้อ  จนพระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เพราะพระทัยอันแน่วแน่ของพระองค์ 
  
 หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหารย์  ทำให้พระประยูรญาติละทิฐิยอม
ถวายบังคม  ก็บังเกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า  พระพุทธองค์ตรัสเล่า
ว่า  ฝนชนิดนี ้เคยตกมาแล้วในอดีต  พระองค์จึงทรงแสดงธรรมเรื ่องมหาเวสสันดรชาดก    หรือเรื ่อง
มหาชาติ  ทัง้ ๑๓ กัณฑ ์ ตามลำดับ 

 



๒๘๒ 

๓. ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดกซ่ึงเป็นวรรณกรรมที่ได้คัดเลือกมาปริวรรต เนื่องจากเป็นวรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมถวายมากที่สุด
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ได้สามารถจำนวนประโยชน์ที่มีผลต่อชุมชนได้  ๕ ด้าน  
ได้แก่  ๑) ด้านสังคม  ๒) เศรษฐกิจ ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม  ๔)ด้านพุทธศิลปกรรม  และ ๕) ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านที่ ๑  ด้านสังคม  ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่  

 ๑.๑.  วิถีชีวิตการให้  ประกอบด้วย ๑)  อามิสทาน  ๒) ธรรมทาน  และ  ๓) อภัยทาน  
 ๑.๒ ประเพณีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
  ๑.๒.๑ ประเพณีหลัก   ได้แก่ ๑) ประเพณียี่เป็ง และ ๒) งานบุญผะเหวด  ประเพณีรอง  

ได้แก่ ๑) กิจกรรมตานธัมม์ปีเกิด    ๒) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๓) ประเพณีกิ๋นสลาก ๔) ประเพณีฮ่ำปราสาท
ส่งสการเผาศพพระ  ๕)  ประเพณีประจำปีชุมชน และ ๖) กิจกรรมในวาระโอกาสพิเศษ   และ ด้านที่ ๒  
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่ อาชีพ ประกอบด้วย  ๑) เกษตรกร  ๒) อาชีพช่าง            
๓) ค้าขาย  ๔) มัคนายก  ๕) จัดงาน  ๖) การแสดง  ๗) การออกแบบ  ๘) โฆษกพิธีกร  และ ๙) ครู ด้านที่ 
๔  ด้านพุทธศิลปกรรม ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ ได้แก่ จิตรกรรม  ประกอบด้วย  ๑) จิตรกรรมฝาผนัง     
ในวัด   และ  ๒) จิตรกรรมบนวัสดุต่าง ๆ  ได้แก่ ๑. ภาพวาดเกี่ยวกับตัวละคร    ๒.การขีดเขียน  และ         
๓. การทำเป็นภาพเทคโนโลยี   ประติมากรรม  ประกอบด้วย  ๑) ประติมากรรมแบบน ูนต่ำ                     
๒) ประติมากรรมแบบนูนสูง และ ๓) ประติมากรรมแบบลอยตัว และ สถาปัตยกรรม  ประกอบด้วย         
๑) ระดับวัด   ได้แก่ ๑.สิ่งก่อสร้างภายในวัด และ ๒ รูปแบบแผนผังวัด  และ ๒ ) ระดับชุมชน  ได้แก่        
๑.งานมงคล และ ๒. งานอวมงคล  ด้านที่ ๕  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่       
๑. ด้านวรรณศิลป์ ประกอบด้วย    อารมณ์วรรณกรรม ได้แก่ ๑) อารมณ์ปลื้มปิติ ๒) อารมณ์เพลิดเพลิน 
และ ๓) อารมณ์สะเทือนใจ เนื้อหามีหลักธรรม  ได้แก่ ๑) การให้ทาน   ๒) การรักษาศีล เจริญภาวนา  และ 
๓) ความกตัญญูกตเวที และ  ร ูปแบบในการนำเสนอ  ได้แก่  สำนวนวรรณกรรม ประกอบด้วย                 
๑) ความเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก และ ๒) ประกวดสำนวนเทศน์   ทำนองในการเทศน์ และ รูปแบบการจัดงาน 
ได้แก่ ๑) จัดเต็มรูปแบบ  เทศกาลยี่เป็ง และ บุญผะเหวด และ ๒) จัดเป็นกรณีพิเศษ คือ ๑ การจัดงาน
มงคล และ ๒.งานอวมงคล และ ผลิตภัณฑ์อัตลักณ์ชุมชน  ประกอบด้วย ๑) งานพุทธศิลปกรรมในวัดของ
ชุมชน และ ๒) วิถีชีวิตธรรมชาติ    

 

๔. เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ประกอบด้วย ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  ๑) เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์

วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ ๒) เครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  
โดยมีกระบวนการ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย  ได้แก่  ๑) การทำ MOU แต่ละจังหวัดใน



๒๘๓ 

เขตลุ ่มแม่น ้ำโขงตอนบน ๒) พัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุร ักษ์คัมภีร ์ใบลานต้นแบบประจำจังหวัด                 
๓) การพัฒนาชุมชนอนุร ักษ์คัมภีร ์ใบลานต้นแบบประจำกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่นำโขงตอนบน  แล ะ               
๔) การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง 
และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       ขั้นตอนที่ ๑  การทำ MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยใช้วิธีประสาน
แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน จัดหวัดละ ๑ 
แห่ง จำนวน ๕ จังหวัด  จึงทำให้เกิดเครือข่าย ดังนี้  ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน  
จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  และ ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์  อำเมือง  จังหวัด
เลย  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยได้จัดงาน MOU อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่   

       ขั้นตอนที่ ๒  การพัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำจังหวัด    
โดยพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด  ได้แก่  ๑ ) ชุมชนวัดศรี
บุญเรือง   อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  
๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัดแพร่  และ  ๕ ) ชุมชน
วัดศรีจันทร์ อำเมือง  จังหวัดเลย  ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ  ๑ แห่ง ร่วม ๕  จังหวัด ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ด้วยวิธีการจัดทำป้ายชุดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๑๐ ชุด ไว้
ประจำศูนย์เรียนรู ้ของแต่ละชุมชน และ ร่วมจัดระบบและรูปแบบการนำเสนอเรื ่องของการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ในศูนย์เรียนรู้ของแต่ละแห่ง 

ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่นำ
โขงตอนบน  โดยพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ให้เป็น
ชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จำนวน ๑ ชุมชน ได้แก่ ขุมชนวัด
สูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ด้วยวิธีการจัดทำป้ายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนนวน 
๑๐ ชุด และ จัดระบบและรูปแบบการนำเสนอเรื่องของการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ใน
ศูนย์เรียนรู้ และ จัดทำป้าย ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่ม
แม่น้ำโขง ของประเทศไทย  

ขั ้นตอนที ่ ๔ การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุร ักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย จำนวน ๕ จังหวัด ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนาม



๒๘๔ 

บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชน
ต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิ
วนาราม อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ   ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต(นาคลอง)    อำเภอเมือง   จังหวัด
หนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอนครพนม   จังหวัดนครพนม  ๔) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมือง
มุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร และ กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัด
มณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดโนนดู่   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัด
อำนาจเจริญ รวมทั้ง ๓ พื้นที่แล้ว เป็น ๑๑ จังหวัด และ ได้กำหนดให้ วัดสูงเม่น  เป็น ศูนย์อนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี พิธีเปิดป้าย
ศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  อย่าง
เป็นทางการ  ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยได้จัดงานข้ึนในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่าน
มา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ รูป/คน 
 

ผลการศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง พบว่า 

๑) กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนกลางของประเทศไทย จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview)  ผู้ให้
ข้อมูล โดยพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน 
ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๔ จังหวัดๆ ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดมุกดาหาร 
ชุมชนวัดโพธิ์ไทร อำเภอเมือง ๒) จังหวัดนครพนม ชุมชนวัดโพธิ์ศรี อำเภอพระธาตุพนม ๓) จังหวัดบึงกาฬ 
ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด และ ๔) จังหวัดหนองคาย ขุมชนวัดเขตอุดม อำเภอเมือง โดยลง
พื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐ รูป/
คน คือ กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน  รวม  ๔  รูป/คน กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  
ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๔ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้าน
งานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น และ กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๒ 
รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น  และนำมาสังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด  สามารถสรุปผลได้ ๒ ประการคือ 

๔.๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร ์ใบลานในกลุ ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น ้ำโขงตอนบกลาง                 
ของประเทศไทย 



๒๘๕ 

๔.๑.๒ รายชื่อวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย  มี
รายละเอียดดังนี้ 
   ๔.๑.๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของ
ประเทศไทย  พบว่ามีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่  

๑) กระบวนการส ืบค้นและให้ความร ู ้   ๒) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุร ักษ์                  
๓) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ 
๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู ่สาธารณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้           
๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู ้   ๒) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์ ๓) กระบวนการ
ปฏ ิบ ัต ิการการอน ุร ักษ ์  ๔) กระบวนการสร ้างการม ีส ่วนร ่วม  ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้                         
๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 
ข้อมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย   พบว่ามี

ข้อมูลวรรณกรรมสำคัญท่ีพบใน ๔ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย ดังนี้ 
           ๑. จังหวัดมุกดาหาร  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื ้นที ่จังหวัดมุกดาหาร คือ วัดโพธิ ์ไทร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร               
มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ พระวินัย พระสุตตันปิฎก พระอภิธ รรม คัมภีร์
ภาษาบาลี บทสวดมนต์ อานิสงส์ ชาดก โอวาทคำสอน ประเพณี - พิธีกรรม ธรรมทั่วไป นิยายธรรม นิยาย
พื้นบ้านตำนานพระพุทธศาสนา ตำนานราชวงศ์ กฎหมาย ตำราอักษรศาสตร์ กวีนิพนธ์ ,ร้อยกรอง ตำรา
โหราศาสตร์ตำรายา รวมหลายหมวด ๒๘๕ คัมภีร์ 
 ๒. จังหวัดนครพนม สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ วัดโพธิ์ศรี อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม         
มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ พระวินัย พระสุตตันปิฎก พระอภิธรรม คัมภีร์
ภาษาบาลี บทสวดมนต์ อานิสงส์ ชาดก โอวาทคำสอน ประเพณี - พิธีกรรม ธรรมทั่วไป นิยายธรรม นิยาย
พื้นบ้านตำนานพระพุทธศาสนา ตำนานราชวงศ์ กฎหมาย ตำราอักษรศาสตร์ กวีนิพนธ์ ,ร้อยกรอง ตำรา
โหราศาสตร์ตำรายา รวมหลายหมวด  ๔๙๗ คัมภีร์ 
 ๓. จังหวัดบึงกาฬ  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที ่จังหวัดบึงกาฬ คือ วัดสุทธิวนาราม  อำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ          
มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ พระวินัย พระสุตตันปิฎก พระอภิธรรม คัมภีร์
ภาษาบาลี บทสวดมนต์ อานิสงส์ ชาดก โอวาทคำสอน ประเพณี - พิธีกรรม ธรรมทั่วไป นิยายธรรม นิยาย
พื้นบ้านตำนานพระพุทธศาสนา ตำนานราชวงศ์ กฎหมาย ตำราอักษรศาสตร์ กวีนิพนธ์ ,ร้อยกรอง ตำรา
โหราศาสตร์ตำรายา รวมหลายหมวด  ๓๔๖ คัมภีร์ 



๒๘๖ 

 ๔. จังหวัดหนองคาย  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มีวรรณกรรม
ใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื ้นที ่จังหวัดหนองคาย คือ วัดเขตอุดม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย             
มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ พระวินัย พระสุตตันปิฎก พระอภิธรรม คั มภีร์
ภาษาบาลี บทสวดมนต์ อานิสงส์ ชาดก โอวาทคำสอน ประเพณี - พิธีกรรม ธรรมทั่วไป นิยายธรรม นิยาย
พื้นบ้านตำนานพระพุทธศาสนา ตำนานราชวงศ์ กฎหมาย ตำราอักษรศาสตร์ กวีนิพนธ์ ,ร้อยกรอง ตำรา
โหราศาสตร์ตำรายา รวมหลายหมวด ๒๙๕ คัมภีร์ 
           
 ๒) งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง 
ของประเทศไทย  
    จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview) และสังเกตการ ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ จำนวน ๒๐ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เปน็ที่
ยอมรับ ในกลุ ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย  ได้แก่ ๑ ) ชุมชนวัดโพธิ ์ไทร         
อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร ๒) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ๓ ) ชุมชนวัด
สุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ และ ๔) ขุมชนวัดเขตอุดม  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
พบว่า วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง 
มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมีมากกว่า ๑๐๐ สำนวน นอกจากนั้นยังมีวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่ม จังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย ที่ประชาชนนำมาเป็นคติสอนใจ คือ วรรณกรรมเรื่อง “กำพร้าปลา
แดก”(ปลาแดกปลาสมอ)  จึงได้ คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย นำมาปริวรรต เป็นตัวอย่างดังนี้ 
  ปุราณะติอิทัง สัตถา เชตะวันเน วิหาสันโต ปุสสะปาคุมยารัง อะตะโน อะซะระ กะเถสิ สาชะโล 
ดูรา สัมปุริสสะทั้งหลาย สัตถา อันว่า สัพพัญญูเจ้า วิหารันโต อันอยู่เชตะวันเน ในป่าเชตะวันอะระภะกม้า
ลบแล้ว ปุสสะปากุมมาสัง ยังปุสสะปากุมมาส อะตะโน แห่งตน กะเถสิ ก็กล่าวว่าอิทังชาตะทัง ยังชาดกดวง
นี้ อันพระฮากกดด้วย อะสิบาทคาถาว่า กัปปะณะปุราณะอิติ ดังนี้ อัถถะโข ในกาลเมื้อนั้น ภิกขุทั้งหลาย 
สัมมาถาเปสุง ก็ให้บังเกิด กะถายะ ด้วยถ้อยคำตามจาระจาเชิงกันไปมาว่า อะวุโส ดูราเจ้าทั้งหลาย ภะคะ
วา อันว่าพระพุทธเจ้า แห่งเฮาทั้งหลายเมื้อยังสร้างโพธิสมภานั้น พระก็เกิด ในตระกูนอันนานๆ ต่างลางเทิด
ได้เกิดในตระท้าวมหาเศษฐีแลท้าวพญาน้อยใหญ่ก็เป็นอันมากอันหลายส่วน ดังคืนกำพร้าทุกขะมวดขืนใจ
แลไปแสง(แสวง)หาปลามาตำปลาแดกไปย่ายนั้นก็ยังมีจักชาตินั้น ถือฮู้ว่าบ่มีนี้จา เมื้อนั้น พระเจ้าอันอยู่ใน
คันทะถุดีก็ได้ยินด้วยทิพพะ ญานแห่งตน พระจึงเด็จ ออกมาตั้งอยู่เหนืออาสะนะ อันเจ้าภิกษุทั้งหลาย หาก
ปูแปลงไว้แล้วพระจีงแสงถามเชิงภิกขุทั้งหลายว่า ภิกขะเว ดูราภิกขุทั้งหลาย ส่วนดัง สุท่านทั้งหลาย มา
ตานจาระจาด้วยถ้อยคำมีชื่อดังลือนี้จา เมื้อนั้นภิกขุทั้งหลายก็ไหว้ พระพุทธเจ้าว่า ภันเตภะคะวาข้าแด่ 
สัพพัญญูเจ้า อะหังอันว่าผู้ข้าทั้งหลายก็มาโจทะนา เชิงสัพพัญญูเจ้า ยังทัวระมานะยังไปได้ตสัส สัพพัญญู 
เป็นพระอันได้เกิดเป็นคนกำพร้าแลเอาปลาแดกไปขายนั้นก็ยัง มีบ่จา ว่าดังนั้นก็ยังแลเมื้อนั้นพระเจ้าจึง
กล่าวว่าภิกขะเวดูราภิกขุทั้งหลายส่วนตัวกูพระตะถาคะตะเมื้อยังทัวระไวไปมา ในวัตตะสงสาร ก็ยังได้เกิด
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เป็นคนถกไฮ คาวแสง(แสวง)หาปลามาตำปลาแดกไปขายก็ล้วนมั่งมีเป็นดีได้เสวยราชบ้านเมืองก็ยังมีชาติ
หนึ่งแลคันว่าพระเจ้ากล่าวสันนั้นแล้วพระเจ้าจึงนำเอามายังอะติตะอันล่วงแล้วมาเทศนาแก่เจ้าภิกขุ
ทั้งหลายว่าภิกขะเว ดูราภิกขุทั้งหลาย อะติเตกาเร ในกาลเมื้อล่วงแล้วไปพุ้นยังมีพระเจ้ าตนหนึ่งชื ่อว่า  
ตันหังการะ เกิดมาเป็นพระ ในโลกวันนั้น ยังมีพญาตนหนึ่ง ชื่อว่าพระพรหมทัตได้เสวยราชสมบัติกับดอม
นางอะรุณะวะดี ราชเทวีในเมืองพารานสีที่นั้นด้วยทศพิธราชธรรม เจ ประการอันว่าทานแลศีลเป็นเค้าเจ้าก็
บ่กระทำฮ้ายแก่ประชาราช บ่าวไพร่ทั้งมวลฮั้นแล เมื่อนั้นมีนายกวนบ้านผู้หนึ่งชื่อว่าแสนไช อันสมสู่อยู่กิน
กับดอมนางบัวไขคู่หนึ่งอันเป็นเจ้าทั้งหลายในบ้านที่นั้น.ฯลฯ 
 
 ๓) ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลางของประเทศไทย 
 จากการสัมภาษณ์ (Interview) และสังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๐ รูป/คน ในพื้นที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแมน่้ำ
โขงตอนกลาง ของประเทศไทย และได้คัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื่อง กำพร้าปลาแดก นำมาปริวรรตจึง
ได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของ
ประเทศไทย จำนวน ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านวิถีชีวิต ๒)ประเพณีวัฒนธรรม ๓) ด้านศิลปะและ
สถาปัตยกรรม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ และ ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑.  ด้านสังคม  มีวิถีชีวิต คนในสมัยก่อนของภาคอิสานจะมีวิถีชีวิตมีความผูกพันกับวัด 
เพราะว่าวัดจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการดำรงชีวิต ศิลปะวิทยาการต่างๆจะเกิดที่วัด  วัดจึงแปรียบเสมือน
เป็นโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ต่าง ๆแก่คนในชุมชน ในการเรียนรู้จึงมีการใช้อักษรธรรมเป็นสื่อให้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆ การเรียนรู้อักษรธรรมของคนภาคอิสานจึงถือว่าเป็นปกติของคนอิสาน อักษรธรรม
ส่วนใหญ่จะใช้จารึกหลักธรรมคำสอนต่างๆ ตลอดจนจารึกเก่ียวกับวิถีชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ตำรายา นิทาน
พื้นบ้าน จนกระทุ้งเริ่มลดความนิยมลงในสมัย ร. ๕ ที่มีระบบการศึกษาจากส่วนกลางเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ และเลิกใช้อย่างสมบูรณ์ในสมัย ร. ๖ เมื่อมี พรบ.ประถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔๑  
 ๒. ประเพณีวัฒนธรรม ได้มีการสืบสานใช้คัมภีร์อักษรธรรมใบลานขึ้นเทศเป็นประจำทุกปีที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ ่งแก่คนที ่ ได ้ฟ ัง เพื ่อมีแนวทางในการดำเนินชีว ิตให ้ถ ูกต ้องตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเขา และ ทำให้สังคมสงบ
สุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติแล้ว เขาต้องการที่จะสืบสาน รักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้ชุมชนได้รักษาองค์ความรู้หลักธรรม

 
๑ พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ (วิ.) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ , สัมภาษณ์, ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
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ที่สำคัญผ่านกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความสามัคคี และ การ
ระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการจัดงานจะทำให้เกิดความน่าสนใจ และ 
เกิดแนวร่วมมากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู้สำคัญต่อการสืบต่อไป  
 ๓.  ด้านเศรษฐกิจ คือ ด้านอาชีพ ด้วยวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมที่เกี ่ยวเนื่องมาจาก
วรรณกรรมทำให้เกิดอาชีพมากมาย สามารถสร้างรายได้อย่างมากมายโดยแบ่งประเภทอาชีพเป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ อาชีพเกษตรกร จะมีการนำผลิตผลทางการเกษตรโดยพืชพันธ์หลายมีการ
ปลูกสืบทอดกันมาและพัฒนาเป็นอาชีพมาตั้งแต่สมัยโบราณเกิดธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเพ่ื อ
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองอันนําไปสู่สภาพชีวิตที่ดีของชุมชนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าท่ีนําทรัพยากรในท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้ างความเป็นเอกลักษณ์จุดเด่น และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อนําเสนอแก่ลูกค้าและการตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขันใน
ภาวการณ์ปัจจุบันปลาร้า หรือ ปลาแดก เป็นอาหารหลักสำคัญของชาวอีสานและทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย นับเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวอีสาน มีคํากล่าวว่า“ปลาร้าไทยคือ ภูมิปัญญาโลก” 
เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ปลาร้าได้ทำหน้าที่รักษาความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิตของชาวอีสานมาเป็นเวลานานกล่าวคือ การมีปลาร้าไว้รับประทานตลอดปีหมายถึง ความรู้สึก
มั่นคงในการดำรงชีวิตของชาวอีสานที่ส่งผลมาจากวรรณกรรมปลาแดกปลาสมอเนื่องจากสามารถนำมาเป็น
อาหารได้โดยตรง เช่นการรับประทานกับข้าวเหนียว หรือนําปลาร้าไปเป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆ 
เช่น สับปลาร้าให้ละเอียดใส่เครื่องปรุง หอม ตะไคร้พริก มะนาว ใบมะกรูด หรือนําปลาร้าไปปรุงรสใน
อาหารต่าง ๆ เพื่อทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้น นอกจากการบริโภคภายในครอบครัวแล้ว ปลาร้ายังเป็นของ
ฝากให้กับญาติพ่ีน้องอีกด้วยเมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนเข้าสู่ระบบทุนนิยมและมีการแข่งขันสูงขึ้น 
ระบบเศรษฐกิจและการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองของชาวอีสานจึงเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบการผลิ ตเพ่ือ
การค้า ในระยะหลังมีการผลิตปลาร้าเพื่อการจําหน่าย ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่เคยผลิตปลาร้าเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนก็เปลี่ยนไปซื้อปลาร้ารับประทานมากขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตปลาร้าเริ่มพัฒนาสูตรการผลิตปลาร้าจน
เป็นที่นิยมของตลาดทำให้ในปัจจุบัน  
 ๔.  ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานมีการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านประกอบด้วยวิธีคิดและมองปัญหาของชาวบ้าน 
โดยชาวบ้านร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหานั้นโดยอาศัยศักยภาพที่มอียู่
เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยเกี่ยวกับการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมของสมาชิกและการได้รับประโยชน์ของชุมชนชุมชนบางประเภทที่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมกําลังจะหายไป
เพราะไม่สามารถดำรงอยู่เพื่อต้านทานวิถีสังคมบริโภคนิยมที่เน้นกำไรทางการค้าได้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควร
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ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้
คนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตติดริมน้ำโขง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลาน้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงสร้างความภูมิใจใน
ชุมชนและร่วมกันรักษาภูมิปัญญาการผลิตปลาร้า อันจะสร้างความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไป และ  
 ๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นได้ว่าในด้านภูมิปัญญาท้องถิ ่นเป็นพื ้นฐานความรอบรู้ของ
ชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม และสะสมสืบทอดต่อกันเป็นองค์
ความรู้ที่เกิดจากการคิดเองทำเองโดยสติปัญญาและอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ในการแก้ปัญหา เพื่อการดำเนิน
ชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทั้งนี้ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจอยู่ในลักษณะนามธรรม เช่นโลกทัศน์ปรัชญา
ต่างๆ หรือลักษณะรูปธรรม เช่นงานอาชีพ ศิลปกรรมต่างๆ โดยภูมิปัญญาจะสะท้อนความสัมพันธ์ ๓ 
ลักษณะที่เก่ียวพันกับการดำเนินชีวิตได้แก่ ความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างงาน
กับคน และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอำนาจเหนือธรรมชาติการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงไม่ได้หมายถึง
ว่าจะต้องย้อนกลับไปสู่อดีต แต่หมายถึง การก้าวไปข้างหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนฐานเดิมใ น
ลักษณะเป็นธรรมชาติที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ต่อกันมามิได้ขาด ดังนั้น การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ควร
มองที่ตัวบุคคลหรือกิจกรรม แต่ควรมองที่ระบบความคิดของชาวบ้าน การสั่งสมความรู้พร้อมทั้งศึกษา
สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับเหตุผลของปัจจัยต่างๆรวมถึงการสืบทอดและการเรียนรู ้โดย
การศึกษาควรมีบทบาทในการจัดการระบบการถ่ายทอดของชาวบ้านให้เข้าใจง่ายขึ้นความสัมพันธ์ระหวา่ง
คนกับธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคน และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอำนาจเหนือธรรมชาติ 
 
 ๔) เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของ
ประเทศไทย  
      จากการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย จำนวน ๔ จังหวัด  ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ของประเทศไทย โดยมีขั ้นตอนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน   
จัดหวัดละ ๑ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลา
นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด 
ๆ ละ ๑ แห่ง ร่วม ๔  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน
ระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง จำนวน ๑ ชุมชนและจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มี
ต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทย จำนวน ๔ จังหวัด และจัดพิธีร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชน
ต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและตอนล่างโดยมีผลการ
สร้างเครือข่ายดังนี ้
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  ๔.๔.๑ เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนนของ
ประเทศไทย มี  จำนวน ๕ จังหวัด  ดังนี้  ๑ ) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) 
ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองพะเยา  จังหวัดน่าน 
๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัดแพร่  และ ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อำเมืองพะเยา  จังหวัดเลย   
 
 ผลการศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง พบว่า  
 ๑) ผลการสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง ข้อมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย   พบว่ามีข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
ของประเทศไทย ดังนี้  
           ๑. จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเป็นวัดที ่มี
วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอ
เมืองอำนาจ  คือ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมที่
สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้   เทวทูตสูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม  จำนวน ๔ ผูก ลำมหาชาติ 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก ธรรมบท บันทึกอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก บัวระพัน บันทึกด้วย
อักษรธรร เนื้อหาชำรุด หนูกัด อริยมรรค บันทึกด้วยอักษรธรรม มีผูกต้นแต่ไม่สมบูรณ์ สูตรมนต์น้อย 
บันทึกด้วยอักษรธรรมไม่สมบูรณ์ ปัญญาปารมี บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูกไม่สมบูรณ์ ปราชิก 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูกแต่แตกผูก ลำโจรโต บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก ศัพท์
มนต์น้อยบันทึกด้วยอักษรธรรม พระธรรมนับชาติ บันทึกด้วยอักษรขอม พระเชตุพน บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๓ ผูก เสนาสนวินิจฉัย บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก พระนิพพาน บันทึกด้วยอักษรขอม 
จำนวน ๑๙ ผูก พระธรรม ๓ ไตร บันทึกด้วยอักษรขอม จำนวน ๒๒ ผูก พระสูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๔ ผูก ปิยาวิทเนยยนิจจะ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๑ ผูก บาลีไวยากรณ์ บันทึกด้วยอักษร
ธรรม จำนวน ๑๓ ผูกไตรภูมิ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก มิลินปัญหา บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๖ ผูก สุวรรณสังขาร บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก เอณณนีปายูมัด บันทึกด้วยอักษรธรรม
จำนวน ๑๐ ผูก ฉลองบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ผูก หน้าผากไกลกะต้น บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๑๑ ผูก เสียวสวาสดิ์บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๙ ผูก สิกขา บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๔ 
ผูก พระราม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ผูก คัทนาม(คชนาม) บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๗ ผูก 
มูลนิพพานคชนามอักษรไทน้อยจำนวน ๑๐ ผูก มูลกัจจายนะ คชนามอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก          
มูลนิพพานคชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก ศรีษากุมาร คชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก นิพพานสูตร 
บันทึกด้วยอักษรไทน้อย จำนวน ๓ ผูก พระไตรปิฎกบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๙ผูก พระเวสสันดร 
(ลำเยิ่น) บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๙ ผูก เจตนาเภทัต บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก การะเกด
(กาฬเกษ) บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก นางผมหอม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก เมตไตรย
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สูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนว ๓ ผูก ศัพท์มหาวรรค บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก และ 
สังฮอมธาตุ บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก รวมทั้งหมด จำนวน ๒๑๖ ผูก  
 ๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนต้นแบบอนุร ักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเป็นว ัดที่                 
มีวรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที ่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)    
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ มูลกัจจายนะ 
บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๔๐ ผูก พระไตรปิฎก บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก นกจอกน้อย 
บันทึกด้วยอกัษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ปฐมสมโพธิกถา บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๕ ผูก นางผมหอม 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ปัญญาปารมี บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก อุณสหัสสวิชัย 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก พระเวสสันดรชาดก บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ธรรมดา
สอนโลกบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ลำมหาชาติบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก เสียว
สวาสดิ์ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก นางผมหอม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ขุนทึกขุน
เทือง บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก คชนามบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก มาลัยหมื่น มาลัย
แสนบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก สังกาส บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก กาฬเกษบันทึก
ด้วยอักษรธรรมจำนวยน ๕ ผูก พญาคันคาก บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก ลำพื้นเวียงจันทน์บันทึก
ด้วยอักษรธรรมจำนวน ๘ ผูก อภิธรรม ๗ คัมภีร์บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๗ ผูก อุบาทว์ บันทึกด้วย
อักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก ยอดมุข บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก บาลีไวยากรณ์ บันทึกด้วยอักษร
ธรรม จำนวน ๑ ผูก มูลนิพพาน บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก สวดมนต์น้อย บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๑ ผูก ท้าวก่ำกาดำ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก แทนน้ำนมแม่ บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๑ ผูก และปกิณกะบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๓๐ ผูก รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ ผูก  
 สรุปข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 
จำนวน ๔๒๓ ผูก เป็นวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๙๓ ผูก ที่เป็นปกิณกะ (ทั่วไป) 
จำนวน ๓๐ ผูก ที่บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๓๘๒ ผูก และบันทึกด้วยอักษรขอม จำนวน ๔๑ ผูก  
 
 ๒) ผลกระบวนอนุรักษ์และคัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย  
 ดังนี้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview)  ผู้ให้ข้อมูล โดยพื้นที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแมน่้ำ
โขงตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน 
๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้ ๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้านโนนดู่  ตำบลร้างนก
ทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕ 
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รูป/คน คือ กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน  รวม  ๕  รูป/คน กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติกา ร  
ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้าน
งานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น และ กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ 
รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น และนำมาสังเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด  คือ 
 ๑) กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  
พบว ่าม ีกระบวนการอน ุร ักษ ์  ๗ กระบวนการ ได ้แก ่  ๑) กระบวนการส ืบค ้นและให ้ความรู้                             
๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์   ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔) กระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ   
  และสามารถสรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ใน
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
 
 โครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้  
 ๑. การสืบค้นประวัติ 
 ๒. การให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก   
กระบวนการที่ ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์  
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
 ๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   
 ๓. จัดโครงสร้างองค์กร   
 ๔. การบริหารงบประมาณ  
 ๕. การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน   
กระบวนการที่ ๓ กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์ ๑๓ ขั้นตอนดังนี้   
 ๑. การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒. การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 
 ๓. การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์  ๔. การทำความสะอาดที่จัดเก็บคัมภีร์ 
 ๕. การตรวจสอบสภาพคัมภีร์  ๖. การทำความสะอาดคัมภีร์ 
 ๗. การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ ๘. การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  
 ๙. การบันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล   ๑๐. การห่อธัมม์   
 ๑๑. การติดรหัสคัมภีร์  ๑๒. การเก็บคัมภีร์  
 ๑๓. การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี 
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กระบวนการที่ ๔ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  
 ๑. การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน  
 ๒. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น     
 ๓. การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ   
 ๔. การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ     
 ๕. การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย   
 ๖. การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ์ 
กระบวนการที่ ๕ กระบวนการพัฒนาความรู้  
 ๑. ปริยัติ 
 ๒. ปฏิบัติ 
 ๓. ปฏิเวธ 
กระบวนการที่ ๖ กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้  
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้   
 ๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ  
 ๓. การจัดระบบองค์ความรู้  
 ๔. การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  
 ๕. การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้   
 ๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 
กระบวนการที่ ๗ กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 ๑. เผยแพร่ประจำที่ 
 ๒. เผยแพร่เคลื่อนที 

 
๓) การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่มน้ำโขงที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของ

ประเทศไทย เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview) และ สังเกตการ              
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  ได้แก่ วัดพระโรจน์ อำเภอ
พนา จังหวัดอำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า วรรณกรรมใบลาน
ที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียวสวาสดิ์  ซึ่งมีมากกว่า 
จึงได้คัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศ
ไทย นำมาปริวรรต เป็น ตัวอย่างดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเล่มจะเขียนว่า เสียวสวาด) นับเป็นวรรณกรรมคำ
สอนที่มีเนื้อหาเรื่องแทรกเป็นนิทานสลับคำสอนหลากหลาย กล่าวว่า มีกฏุมพีชราผู้มีบุตร ๒ คน คนที่หนึ่ง
ชื่อ ศรีเฉลียว และคนที่สองชื่อเสียวสวาสดิ์ ต่อมาคราพ่อถึงแก่ความตาย ก่อนจะได้ได้อบรมสั่งสอนลูกทั้ง
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สองให้มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น อย่าเกียจคร้าน ขยันหมั่นเพียร หมั่นหาความรู้ อย่าคบคนโลเล ให้เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่ จากนั้นได้ยกตัวอย่าง นกกระแดบเด้าที่ไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เลยถูกเหยี่ยว
รุ้งจับได้ เมื่อเอาตัวรอดด้วยอุบาย ก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ เหยี่ยวรุ้งเลยตกถูกดินตาย นกกระ
แดบเด้าเลยรอดมาได้ แต่คำสั่งสอนของบิดามารดายังไม่เทียบเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนว่า 
ความชั่วสามประการ คือ ๑. เพ่ือนไม่ออกปากวานตนไปช่วย ๒. เพ่ือนไม่ถามตนบอกหนึ่ง ๓. ไม่มีใครชมตน
กลับยกย่องตนเองหนึ่ง ดังนั้นผู้เป็นนักปราชญ์ย่อมไม่หวั่นในโลกธรรม ๘ ประการ ดังนี้ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อม
ลาภ ๓. มียศ ๔. เสื ่อมยศ ๕. ทุกข์ ๖. สุข ๗. สรรเสริญ และ ๘. นินทา ที ่มีนักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนที่ควรอยู่ในที่ที่เป็นมงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจร
เลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมรมหาบัณฑิตเอาไปเลี่ยง มี ความประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสนก
แขกเต้าไปเลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจาไม่เหมือนกัน เมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตาย
ไป หลังจากที่ปลงศพของบิดาแล้ว ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาด้วยดี วันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภา
จากเมืองจำปานครไปจอดพักอยู่แถวบ้านเสียวสวาสดิ์ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนายสำเภาด้วย 
ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม เมื่อไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้านนี้มี
คนไหม เมื่อไปถึงป่าไม้ เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม นายสำเภาไม่เข้าใจความหมายที่เสียวสวาสดิ์ จึงคิด
ว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้านบอไม่เต็มเต็งแน่ ๆ เลย แต่ใจหนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นลูกเขย เมื่อไปถึง
บ้านจึงเล่าเรื่องที่เสียวสวาสดิ์ถามให้ลูกสาวนางศรีไวฟัง นางศรีไวจึงเฉลยปัญหาให้บิดาฟังว่า ครั้นเมื่อถึง
แก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายถึง มีหินอื่นๆ ที่มีค่ากว่าหินอื่นไหม  ครั้นเมื่อถึงป่าถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ 
หมายถึง ไม้อ่ืนๆ มีมากล้นก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น ไม้จันทน์หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่ ครั้นถึงหมู่บ้านถ้าว่ามี
คนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่ เมื่อครั้นนายสำเภาได้ทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรไีว
แล้วทราบว่าเสียวสวาสดิ์ เป็นคนมีรสติปัญญามากล้นจึงยกนางศรีไวให้แต่งงานกับเสียวสวาสดิ์  จึงจะขอ
กล่าวถึงเจ้าเมืองจำปานคร ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลับจะจับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพย์สิน 
นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาวลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่าเรื่องกรรมเวร
ที่มาสนองตอบกันว่า เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติ
ปางก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคูนอนเมื่อได้หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อ
นางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้มาผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติ
ก่อนได้ตีมารดาตัวเอง ด้วยเหตุในเรื่องนี้กรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง ดังนั้นเสียวสวาสดิ์จึงได้ขอเข้าเวรแทน
พ่อตาไปหาเจ้าของเมือง และได้เล่าเรื่องเป็นทำนองคำสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจในธรรมชาติของมนุษย์
เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่ประชาชนเดือนร้อนให้พระราชาทราบ จากนั้นจึงเล่านิทานเรื่องความ
โหดร้ายของพระราชาหูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องการตัดสินคดีความที่เป็นธรรม
และไม่เป็นธรรม เมื่อเจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับ
ผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วน
เป็นนิทานคำสอน ประกอบธรรมะยังมีรายละเอียดอีกมากมายผู้วิจัยจึงขอสรุปย่อเรื่องตามข้างต้นนี้ 



๒๙๕ 

 

๔)  ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ (Interview) และ สังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแมน่้ำ
โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ได้ค ัดเล ือกวรรณกรรมใบลาน เร ื ่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์           
นำมาปริวรรต จึงได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านวิถีชีวิต ๒)  ประเพณีวัฒนธรรม         
๓) ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ และ ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๔.๑  ด้านสังคม ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ได้ส่งผลต่อ

ด้านสังคม เนื่องด้วยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของ
ชาวบ้านทั่วๆไป; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ในครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครอง
เรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน ภาษาถิ่นอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนที่
พอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรมในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุง
ตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และ
เมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ ก็จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 

๑. วิถีชีวิต หลักเด่นของวรรณกรรมเสียวสวาสดิ ์ คือหลักการสอนที่เสียวสวาสดิ์อัคร
มหาบัณฑิตกล่าวเป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส  ด้วย
หลักธรรม การให้ทานทั้ง ๓ นี้ ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย โดยวรรณกรรมดังกล่าวสร้างความเชื่อว่า การให้เป็นบุญ จึงทำให้เกิด วิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ การ
เป็นผู้มีจิตอาสา  คนในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน  ภาษาหลักหลักท้องถิ่นที่ใช้พูด คือ ภาษเหนือ (ล้านนา) แต่ จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย ซึ่งจะ
พูดเป็นภาษาอีสานสำเนียงออกท้องถิ่นอีสาน เพราะคนในถิ่นนี้อพยพมาจากฝั่งเวียงจันทน์เป็นส่วนใหญ่ วิถี
ชีวิตของคนในชุมชนแถบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รักษ์ธรรมชาติ  มีนิสัยโอบอ้อมอารี 
จริงใจ ชอบเป็นผู้ให้ และ เป็นผู้มีจิตอาสาโดยตลอด ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกที่
จัดให้มีการเทศน์ และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เป็นชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศ์ตระกูลที่
ปลูกฝั่งกันเรื่องการเสียสละ  การเป็นผู้ให้ ดังเช่น เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งให้ยิ่งมี ได้บุญมาก จึงส่งผลต่อวิถี
ชีวิต และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ที่เป็นคนที่มีจิตอาสาโดยพื้นฐาน ไปทำงานที่ไหน ก็มักจะมีความ
เสียสละ ช่วยเหลืองานขององค์กร หรือ ชุมชนที่อยู่นั้น ๆ อย่างเต็มที่ จึงเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน และ ชุมชน
ที ่อาศัยอยู ่ ดังจะเห็นได้จากการอยู ่กันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  และ ระดับสังคม มีการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันตลอด เช่น เมื่อทราบข่าวถึงการระดมทุนเพื่อจะช่วยเหลือบุคคล ชุมชนส่วนร่วม หรือ 
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ช่วยเหลือสังคมอย่าใดอย่างหนึ่ง จะมีการร่วมกันบริจาคจากผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด
วิกฤติการณ์ในชุมชน หรือ สังคม จะได้เห็นภาพของการร่วมกันบริจาค การตั้งโรงทาน การระดมกำลังกาย 
กำลังใจ และ กำลังทรัพย์ มาช่วยกันทุกฝ่าย ในเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ 
และ จิตอาสา ของคนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน คือ เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙  หรือ    
โคโรนาไวรัส ในช่วงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เป็นช่วงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผลเป็นอย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการช่วยเหลือระดับ
ภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ไปในที่ชุมชน  
และ มีการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ซึ่งในการร่วมกันป้องกันในครั้งนี้ ทางประชาชนใน กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด ในอัตตาที่ต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแล้ว ไม่เกิน ๑๐ คน 
ช่วงเริ่มต้นมีนาคม – เมษายน  โดยจังหวัดน่าน ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียว และ ตั้งแต่ช่วง พฤษภาคม 
มาจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเลย และ ผู้ที่เคยติดเชื้อ ได้รับการรักษาหายไปทั้งหมด กลับบ้านใช้ชีวิต
ตามปกติได้แล้ว เนื่องจากใน ๓ จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญของ คนใน
ชุมชน ให้ความร่วมมือดีมาก  ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม .       
ในหมู่บ้าน ต่างช่วยกันสอดส่องดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำให้ได้รับคำชมและยกย่องจากศูนย์ป้องการ
โรคโควิดส่วนกลางว่า ว่าทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการได้ดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานด้วย
จิตอาสา และ เสียสละ ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แล้ว  ยังมีภาพของการช่วยเหลือกันเองในระดับชุมชน 
ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ และ สิ่งของจำเป็น ตามวัดต่าง ๆ 
และ จุดสาธารณะต่าง ๆ มีให้เห็นทั่วไป เป็นจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตู้ปันสุข ซึ่งก็ได้รับ
การตอบรับอย่างดีในชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ได้ร่วมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตู้ปันสุข มีปรากฏอยู่ทุกชุมชน  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน เอกชน และ ราชการต่างร่วมกันนำ
สิ่งของมาบริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เน้นการช่วยเหลือด้วยการให้ ทั้งที่เป็น
อามิสทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปัญหาโรคโควิดในประเทศไทย
เรา คลี่คลายไปได้มาก จนได้รับการยกย่องระดับโลก ว่าประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดีมาก จุดเด่นที่
สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละร่วมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-
๑๙ ขอความร่วมมือมาทุกประการเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่พระสงฆ์เราได้นำ
หลักคำสอนในนิทานธรรมมาขึ้นเทศธรรมวัตรในพื้นที่ส่งผลให้ทุกคนเกิดความน้อมรับช่วยเหลือกันในยาม
ประสบภัยต่างๆตลอดมาเหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้ 

๒. ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื ่องเสียสวาสดิ ์ ได้พุดถึงนักปราชญ์ย่อมไม่อยู ่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดล้อมกำหนด คนควรอยู่ในที่ที่เป็นมงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจร
เลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานก
แขกเต้าไปเลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจาเหมือนกันเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตายไป 
หลังจากท่ีปลงศพบิดาแล้ว ทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาด้วยดีวันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภาจากเมืองจำปา
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ไปจอดพักอยู่ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนายสำเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแกง่นี้
มีหินไหม เมื่อไปถึงหมู่บ้านเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้านนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงป่า เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้
ไหม นายสำเภาไม่เข้าใจความหมายของเสียวสวาสดิ์ จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้าบอไม่เต็มแน่ๆ แต่ใจ
หนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นเขย เมื่อไปถึงท่ีบ้านจึงนำความไปเล่าให้นางศรีไวลูกสาวฟัง นางศรีไวจึงเฉลย
ปัญหาว่า เมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายความว่า มีหินอื่นๆ ที่มีค่ากว่าหินอ่ืนไหม เมื่อถึงป่าถามว่ามี
ต้นไม้หรือไม่ หมายความว่า ไม้อื่นๆ มีมากก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น จันทร์หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่ เมื่อถึง
หมู่บ้านถามว่ามีคนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่นายสำเภาทราบว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคน
มีปัญญาจึงยกนางศรีไวให้เสียวสวาสดิ์ จะกล่าวถึงเจ้าเมืองจำปา ได้จัดให้คนเฝ้าเ วรยาม ใครหลับก็จับ
ลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพย์สิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาว
ลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกัน เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์
หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคู่นอน 
เมื่อได้หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้ผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกัน
กับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตีมารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง 

เสียวสวาสดิ์ได้เข้าไปหาเจ้าของเมือง และเล่าเรื่องเป็นทำนองสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจใน
ธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่แระชาชนเดือดร้อนให้พระราชาทราบ และเล่าเรื่อง
ความโหดร้ายของพระราชาผู้หูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความที่เป็นธรรม
และไม่เป็นธรรม เจ้าเมืองได้ตั ้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั ่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับ
ผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วน
เป็นนิทานคำสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย และ เป็น
ประโยชน์อย่างยิ ่งแก่คนที ่ ได ้ฟ ัง เพื ่อมีแนวทางในการดำเนินชีว ิตให ้ถ ูกต ้องตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเขา และ ทำให้สังคมสงบ
สุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติแล้ว เขาต้องการที่จะสืบสาน รักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้ชุมชนได้รักษาองค์ความรู้หลักธรรม
ได้ผ่านกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพ่ือสร้างความสามัคคี มีการระดมทุนใน
การพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญสืบต่อไปซึ่งการจัดงานจะทำให้เกิดความน่าสนใจจนเกิดแนวร่วม
มากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู้สำคัญในครั้งนี้ ซึ่งวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ มีอิทธิพลต่อ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย 

 
๔.๒  ด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้สรุปจากข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่อง

เสียวสวาสดิ์เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าที่คนนิยมมากมาย และได้มีผลต่ออิทธิพลในการดำรงชีวิตรูปแบบ
การวิถีชีวิตวิถีชนคนอีสานที่เกิดประโยชน์หลากหลายทำให้เกิดการสอนด้วยคติธรรมปรัชญาธรรมจนเกิด



๒๙๘ 

เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมีผลต่อชุมชนในกลุ่ม ๒ จังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของ
ประเทศไทยและวรรณกรรมเรียงเสียวสวาสดิ์นี้ส่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี 

 
๔.๓  ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการสัมภาษณ์ก็ปรากฏในตอนที่ว่า วันหนึ่ง มีพ่อค้าสำเภาจาก

เมืองจำปา (เมืองจาม) มาจอดพักที่ท่าน้ำ เสียวสวาสดิ์ ขอโดยสารไปกับนายสำเภา ระหว่างเดินทางผ่าน
สถานที่ต่างๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นปริศนาว่า ๑. แก่งที่เราผ่านมานั้น 
มีหินหรือบ่ ? (หินแร่เงิน, ทองคำ) ๒. บ้านที่เราผ่านมานั้น มีคนเฒ่าสามขาหรือบ่? (ผู้เฒ่าจำศีล) ๓. ดงที่เรา
ผ่านมานั้น มีไม้บ่? (ไม้จันทน์หอม, ไม้กฤษณา) ๔. เมืองที่เราผ่านนั้น มีเจ้าครองนครบ่? (พระราชทรง
ทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจ้าอยู่ฝ้ารักษา บ่? (พระสงฆ์ผู้ทรงศีล) 

นายสำเภาไม่เข้าใจปริศนาธรรม คิดว่า เสียวสวาสดิ์ เป็นอะไรไป เป็นคนบ้องหรือเปล่า 
แต่ใจหนึ่งก็คิดจะได้เป็นลูกเขย กลับถึงบ้านจึงแนะนำให้รู้จัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ 

นางศรีไวลูกสาวคนโปรด และในที่สุดได้จัดการแต่งงานให้เป็นคู่ครองตลอดไป จนทำให้เกิดเป็นการสร้าง
ความตระหนักและซึมซับให้ผู้ฟังได้เกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษ์ป่าของชุมชน เพราะถ้ามีการอนุรักษ์ป่าไม้
อย่างดี จะเกิดความสมบูรณ์ของผลไม้นานาพันธุ ์  และ สัตว ์ป ่าอยู ่ก ันอย่างสงบสุข ไม่ส ูญพันธ์                 
เมื่อป่าสมบูรณ์ ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น เกิดแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์    
อันก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแม่น้ำจำนวนมาก ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพต่าง ๆ และ 
ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังส่งให้คนในชุมชน ได้มีการจัดบรรยากาศที่อยู่อาศัยให้มีความร่ม
รื่นเป็นธรรมชาติ สรุปได้วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ได้ทำให้เกิดการในชุมชนเห็นประโยชน์ของการรักษา
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมเพื่อเกิดอัตลักษณ์ใหม่แก่ชุมชนรู้จั กรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน
ตามหลักวิชาการหลักของความเชื่อว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงานวรรณกรรมเสียว
สวาสดิ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้นำมาใช้เป็น
เครื ่องมือสำคัญในการจัดการสิ ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู ่กันอย่างสงบสุขทั ้งทางโลกและทางธรรมได้        
อย่างลงตัว 

  
๕) ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมที่มีต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนล่างของประเทศไทย ดังนี้ 
  
 สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
  
 



๒๙๙ 

 ด้านสังคม    
 ๑. วิถีชีวิตการให้   
 ๒. ประเพณีวัฒนธรรม   
    ๒.๑  ประเพณีหลักนำมาเทศธรรมวัตร และงานบุญต่าง ๆ    
 ด้านเศรษฐกิจ  
 ๑. อาชีพ   
    ๑.๑ เกษตรกร  
  ๑.๒ อาชีพช่าง   
  ๑.๓ ค้าขาย  
  ๑.๔ มัคนายก  
  ๑.๕ จัดงาน  
  ๑.๖ การแสดง                
  ๑.๗ ออกแบบ 
  ๑.๘ โฆษกพิธีการ  
  ๑.๙ ครู  
 ๒. การท่องเที่ยว    
     ๒.๑ การท่องเที่ยวเชิงประเพณี    
     ๒.๒ การท่องเที่ยววิถีชุมชน   
   ๒.๓ การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 
๖) ผลการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนล่างของประเทศไทย 
เป็นการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายชุมชน

อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด  ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย โดยมีขั ้นตอนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน     
จังหวัดละ ๑ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม     
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด ให้เป็นต้นแบบ ระดับ
จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง ร่วม ๒  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่าง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรม
สำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด และ จัดพิธีร่วม



๓๐๐ 

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ 
ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และ ตอนล่างโดย     
มีผลการสร้างเครือข่ายดังนี้ การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่างของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี ้  ได้แก่ ๑) วัดบ้านโนนดู ่ ตำบลสร้างนกทา         
อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ        
มีเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  
๑) ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  และ ๒) ชุมชนวัดมณี
วนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 
ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง 
ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง) อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร และ กลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ 
และ กิจกรรมสุดท้าย  คือ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการทำพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่  
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

                    ๑) ทางผู ้บริหารคณะสงฆ์ไทย ควรจัดให้มีโครงการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของ         
วัดต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และ มีความปลอดภัย เพราะจากการลงพื้นที่หลายจังหวัดในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่างของประเทศไทย หลายวัดยังไม่มีการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง ขณะที่
หลายแห่งไม่ได้ให้ความสนใจในคัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ในวัดเลย จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมรดกธรรม
สำคัญของชาติ ถ้ากำหนดเป็นนโยบายของสงฆ์ในการให้ทุกวัดได้สำรวจและจัดระบบการอนุรักษ์โดยแตล่ะ
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วัดอาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เข้ามาร่วมจัดการได้ ด้วยการสนับสนุนของคณะสงฆ์
ในระดับชั้นปกครอง 

๒) ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนา  หรือ กระทรวง
วัฒนธรรม ควรจัดให้มีงบประมาณ และ นโยบายสำคัญในการส่งเสริมการปริวรรต และ แปลคัมภีร์ใบลาน
สำคัญ พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อประโยชน์ต่อวงการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพราะองค์ความรู้
หลายเรื่องสำคัญปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบลานมากมาย และ ควรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาในคัมภีร์
ใบลาน เช่น อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน เป็นต้น 
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กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นติ้งเซนเตอร์, ๒๕๖๐. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา, กรุงเทพฯ : สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๙. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต).  การพัฒนาที่ยั่งยืน, โรงพิมพ์เรือนแก้ว, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐. 
พิทยา  ว่องกุล,  สร้างสังคมใหม่  :  ชุมชนาธิปไตย - ธัมมาธิปไตย,  กรุงเทพ : โครงการวิถีทรรศน์, 

๒๕๕๖. 
พิษณุ  เข็มพิลา  และกฤษฎา  ศรีธรรมา. การศึกษาลวดลายผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน, มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 
พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์. กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู่, สำนักพิมพ์มติ

ชน, ๒๕๖๐. 
พ ิส ิฏฐ์  โคตรส ุ โพธิ์  และคณะ.  พ ิธ ี กรรมในช ี ว ิตประจำว ันจาก เอกสารโบราณล ้านน า , 

เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นพบุรีการพิมพ์เชียงใหม่, ๒๕๕๗. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗), ลำปาง:      

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ๒๕๕๗. 
เมตต์ เมตต์การ ุณ์จ ิต . การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส ่วนร ่วม: ประชาชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และราชการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท,์ ๒๕๕๖. 
รังสรรค์ ไกรลาส.  สร้างมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๕. 

และการอนุรักษ์. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๙. 
วลีรัตน์  มันทุราช. วัฒนธรรมใบลาน, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ๒๕๖๐. 
วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.), กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๘. 
วิชัย  กุลษาบาล. การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานในชลบุรี, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๖๐ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี, สาขาครุ

ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี), ๒๕๕๖. 



๓๐๕ 

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา , ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๐ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน). การเสริมสร้างเครือข่าย ๔ ภาคส่วนในสังคมไทย, กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ๒๕๕๙. 

สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น , ศูนย์
สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙.  

สนธยา  พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๘. 
__________. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส โตร์, ๒๕๖๐. 
__________. เครือข่ายของการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 

๒๕๖๐. 
สมชัย  ฟักสุวรรณ.  บรรณนิทัศน์เอกสารโบราณ, นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๖๐. 
สมชาย  นิลอาธิ. โลกทัศน์จากคัมภีร์ใบลาน: คติชนและวิถีชีวิต เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ, 

การสำรวจสถานภาพองค์ความรู ้จากคัมภีร ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. 
มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๕. 

สมชาย  ลำดวน. วัฒนธรรมใบลาน,  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 
สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ.  ศักยภาพและเครือข่ายผู้นำชาวบ้าน คู่มือและทิศทางการพัฒนาผู้นำ

ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาชนบท. เจริญวิทย์การพิมพ์, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๘. 
สมศักดิ์ บุญสืบ. ความหมายวัฒนธรรม, เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมสากล. พิมพ์ครั ้งที่ ๑๕  . 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๖๐. 
สมหมาย เปรมจ ิตต ์  และคณะ. โครงการปร ิวรรตพระค ัมภ ีร ์ล ้านนา  : การว ิ เคราะห์เน ื ้อหา

,   เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา, ๒๕๕๖. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมีเทรดดริ้ง, ๒๕๖๐. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหัดแพร่ : ไทยอุตสาหะ

การพิมพ์, ๒๕๕๙.  
สำนักหอสมุดแห่งชาติ. การอนุรักษ์เอกสารโบราณ, กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๖๐. 
สุทิน  การ้อง. แนวทางการสอนแบบสร้างสรรค์ความรู้, กรุงเทพฯ :   โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๖. 
สุเทพ  อ่วมเจริญ. การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีและการปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ ๖ , นครปฐม : โรงพิมพ์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, ๒๕๕๗. 
_____________. การเรียนการสอน : การออกแบบวัตกรรมและเทคโนโลยี , นครปฐม : โรงพิมพ์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, ๒๕๕๗. 
สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์.  คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 



๓๐๖ 

อคิน รพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข, 
๒๕๕๙. 

อนาโตล  เป็ลติเยร์ และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ.  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทข้อมูลเอกสารโบราณ
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารโบราณ, เชียงใหม่: ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๖๐. 

อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. มาตลังกา, เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๖. 
อัชรา   เอิบสุขสิริ. เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู , กรุงเทพฯ : สุรางค์ โคว้ตระกูล. 

จิตวิทยาการศึกษา, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
อัมพร  สุขยิ่ง.  มนุษย์กับการพัฒนา,  กรุงเทพมหานคร:  ไทยอุตสาหการพิมพ์, ๒๕๕๙. 
อาทิตยา  สุขเลิศ. ทุนวัฒนธรรมมีชีวิต,  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๗. 
อานันท์ กาญจนพันธ์. วัฒนธรรมกับการพัฒนา : มิติของพลังทีสร้างสรรค์, โรงพิมพ์การศาสนา กรมการ 

ศาสนา, ๒๕๕๙. 
อุดม รุ่งเรืองศรี.  สภาพของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุงใหม่).พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพฯ : ศิลปะ

บรรณาคาร, ๒๕๕๖. 
 

๑.๒ วารสาร :   
     

กชพร  ศร ีพรรณ์ . CMUL Digital Heritage Collection: จากเอกสารมรดกส ู ่สารสนเทศด ิจ ิท ัล . 
PULINET Journal, ๑(๒ May-August), ๒๕๕๗. 

ไข่มุก  ทยาวลี. (ม.ป.ป.). การสำรวจสถานภาพแหล่งข้อมูลสมุดไทยภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุงและ
สงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๖๐. 

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรมและยุวรี ผลพันธิน. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษา 
ครู: การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์, วารสารวิชาการ  Veridian  E-Journal  
ปีที่ ๙, ฉบับ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ (พฤษภาคม-สิงหาคม) , ๒๕๕๙. 

ณรงค์ ณ เชียงใหม่.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารรูสมิแล, ๒๕๕๙. 
สวาท  เหล่าอุด และสุรสิทธิ์  ไทยรัตน์. (ม.ป.ป.).  การลงทะเบียนและทำบัตรรายการหนังสือใบลาน. วารสาร

ห้องสมุด, ๒๕๖๐. 
สินีนาฏ  สมบูรณ์อเนก. การดิจิไทซ์เอกสารโบราณของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา

คัมภีร์ใบลาน, วารสารห้องสมุด, ๒๕๖๐. 
สหวัฒน์  แน่นหนา. การเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุนทางวัฒนธรรม.กองบรรณาธิการและสำนักมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ๙ สิ่งควรรู้กับมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม, 
(ต.ค. – ธ.ค.๕๕), ๒๕๕๕. 



๓๐๗ 

สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ.  ฐานข้อมูล TEL : การจัดทำฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากล  
สุเทพ  อ่วมเจริญ, SU Model : การประยุกต์การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ ,  วารสารวิชาการ    

Veridian E-Journal ปีที่ ๗, ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ (กันยายน-ธันวาคม) , 
๒๕๕๗. 

 
๑.๓ วิทยานิพนธ์ :      

 
บานเย็น  ภัทรเกียรติเจริญ. การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้ที่อยู่ในเอกสารใบลาน, วิทยานิพนธ์ปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ๒๕๖๐. 
ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์

โรงเรียนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๙. 

ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย , วิทยานิพนธ์
ป ร ั ช ญาด ุ ษฎ ี บ ั ณ ฑ ิ ต  แขน ง ว ิ ช า ส า ร สน เ ทศ ศ าสต ร์  ส าข า ว ิ ช า ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙. 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย (ผู้บริหาร) 
เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง 

 
วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย 
๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย  
๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ของประเทศไทย  
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ของประเทศไทย  
 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๖ ตอน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒  กระบวนกาทำงานรอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานที่มีอยู่ในปัจจุบันของวัด และ ชุมชน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................นายสกุล............................................................. 
หน่วยงาน…............................................................................................. ....................................................... 
ตำแหน่ง................................................................................ระดับ............................................................... 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน......................................................................................................................  
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน รวมระยะเวลา......................................................................  
วันที่สัมภาษณ์............................................................................................................................................... 



๓๑๔ 
 

ตอนที่ ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
๒.๑ องค์กรมี นโยบาย ในการดำเนินการอนุรักษ์คัมภีร์อย่างไร 
๒.๒ องค์กรมีโครงสร้าง และ แผนงาน ในการดำเนินการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างไร 
๒.๓ แหล่งที่มางบประมาณในการบริหารองค์กรด้านการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน มาจากแหล่ง

ใดบ้าง และ มีการบริหารจัดการงบประมาณในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็นอย่างไร 
๒.๔ องค์กรมีกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน อย่างไร 

 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่าน                    
เพราะเหตุใด 
 
ตอนที่ ๔  ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ปัจจัยใดบ้างที ่เอื ้อต่อความสำเร็จต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่าน                          
เพราะเหตุใด 
 
ตอนที่ ๕ ประโยชน์ที่ไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 

๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดที่มีผลต่อชุมชนมากที่สุด 
๕.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณกรรมใบลานมีด้านใดบ้างและอย่างไร 

 
ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ 

๖.๑ องค์กรของท่านมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 
๖.๒ องค์กรของท่านมีการแนวทางในการรักษาเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

 
ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานของวัด และ ชุมชน 
            วรรณกรรมใบลานที่สำคัญของชุมชนท่าน มีวรรณกรรมใบลานเรื่องใดบ้าง 
 
 
 
 
 

********************** 
 



๓๑๕ 
 

 
 
 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย (ผู้ปฏิบัตกิาร) 

เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง 
 
วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย 
๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย  
๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ของประเทศไทย  
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ของประเทศไทย  
 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๖ ตอน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานที่มีอยู่ในปัจจุบันของวัด และ ชุมชน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................นายสกุล.......................................................... 
หน่วยงาน….................................................................................................................................................. 
ตำแหน่ง................................................................................ระดับ............................................................. 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน.................................................................................................. ................ 
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน รวมระยะเวลา...................................................................  
วันที่สัมภาษณ์............................................................................................................... .............................. 



๓๑๖ 
 

ตอนที่ ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
๒.๑ องค์กรมีกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน อย่างไร 

 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่าน                    
เพราะเหตุใด 
 
ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ปัจจัยใดบ้างที ่เอื ้อต่อความสำเร็จต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่ าน                          
เพราะเหตุใด 
 
ตอนที่ ๕ ประโยชน์ที่ไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 

๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดที่มีผลต่อชุมชนมากที่สุด 
๕.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณกรรมใบลานมีด้านใดบ้างและอย่างไร 

 
ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ 

๖.๑ องค์กรของท่านมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 
๖.๒ องค์กรของท่านมีการแนวทางในการรักษาเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

 
ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานของวัด และ ชุมชน 
            วรรณกรรมใบลานที่สำคัญของชุมชนท่าน มีวรรณกรรมใบลานเรื่องใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

************* 
 
 
 



๓๑๗ 
 

 
 
 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย (ผู้ใช้ประโยชน์) 

เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง 
 
วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย 
๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทย  
๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ของประเทศไทย  
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ของประเทศไทย  
 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๖ ตอน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒  กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................นายสกุล.......................................................... 
หน่วยงาน…................................................................................................................................................. 
ตำแหน่ง................................................................................ระดับ............................................................. 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน.............................................................................................................. 
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน รวมระยะเวลา..............................................................  
วันที่สัมภาษณ์.............................................. ............................................................................................... 
 



๓๑๘ 
 

ตอนที่ ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
๒.๑ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานที่ยั่งยืน ควรเป็นอย่างไร 

 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่าน                    
เพราะเหตุใด 
 
ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ปัจจัยใดบ้างที ่เอื ้อต่อความสำเร็จต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่ าน                          
เพราะเหตุใด 
 
ตอนที่ ๕ ประโยชน์ที่ไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 

๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดที่มีผลต่อชุมชนมากที่สุด 
๕.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณกรรมใบลานมีด้านใดบ้างและอย่างไร 

 
ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ 

๖.๑ แนวทางการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 
๖.๒ แนวทางในการรักษาเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************** 
 
 



๓๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๐ 

 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  
  - สามารถนำกระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา  เช่น รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชาเศรษฐศาสตร์, รายวิชามนุษย์กับสังคม, รายวิชามนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม และรายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น เป็นต้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  - สามารถนำผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ เช่น กรมพัฒนาชุมชน, หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบล 
การท่องเที ่ยวและกีฬา ว ัฒนธรรมจังหวัด กรมสงเสร ิมพระพุทธศาสนา และหอการค้าจ ังหวัด              
พ้ืนที่ท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ  
 - สามารถนำผลการศึกษาไปคิดวิเคราะห์ร่วมกับพระสงฆ์, นักวิชาการการท่องเที่ยว, กลุ่มคณะ
หอการค้าจังหวัด กรมวัฒนธรรมจังหวัด, นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา, นักวิชาการด้านการพัฒนาใน
ท้องถิ ่น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี  
 
๒. กิจกรรมด้านส่งเสริมนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
  - สามารถพัฒนาการร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ
วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
  - สามารถนำผลการศึกษาไปช่วยเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักการพัฒนานวัตวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  - สามารถนำข้อมูลที่พบไปเผยแพร่ให้กับองค์กรชุมชนในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่สนใจ เป็นแนวทางการ
สร้างนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
 
๓. กิจกรรมด้านวิชาการ  
  - ได้มีการพัฒนาทักษะในใช้กระบวนการวิจัยให้กับทีมวิจัย และนิสิตปริญญาตรี –โท-เอก ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการ
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  - มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างพัฒนาการร่วมมือ
ระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง 



๓๒๑ 

 

- การศึกษาไปช่วยเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักการพัฒนานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ
วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างจะเป็น วัด สถานศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ 



๓๒๒ 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 

และกิจกรรมทีด่ำเนินการมาและผลที่ได้รับ 
บัญชีรายชื่อวรรณกรรมใบลาน ในกลุม่จังหวดัลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ

โครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒๓ 

ผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ดำเนินการมาและผลที่

ได้รับของโครงการวิจัย 

ผลที่ได้รับ บรรลุ วัตถุประสงค์ โดยทำให้ 
๑. ศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิ/ทุติย
ภูมิจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

   การเชื ่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ทำให้การใช้ประโยชน์จาก
รายงานการว ิจ ัยความเป ็นมา
สำรวจวรรณกรรมล ุ ่ มน ้ ำ โ ขง 
ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ ่มน้ำ
โขง และประโยชน์ของวรรณกรรม 
ลุ ่มน้ำโขงต่อการอนุรักรักษาเพ่ือ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน
ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
กันได้ 

ข้อที่ ๑ – ๓ 
 

วิเคราะห์ศึกษาคุณภาพแหล่งความ
เป็นมาสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 
ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ ่มน้ำ
โขง และประโยชน์ของวรรณกรรม 
ลุ่มน้ำโขงต่อการอนุรักรักษาเพ่ือ
นำมาใช ้ ในช ี ว ิ ตประจำว ั น ใน
ปัจจุบัน 

๒. การสำรวจ
พ้ืนที่เป้าหมาย 

     ทราบถึงข้อมูลศึกษาคุณภาพ
แ ห ล ่ ง ค ว า ม เ ป ็ น ม า ส ำ ร ว จ
วรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 
    ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่ม
น ้ ำ โ ข ง  แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง
วรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการอนุรัก
รักษาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ในปัจจุบัน 

ข้อที่ ๑ – ๓ 
 

วิเคราะห์ศึกษาคุณภาพแหล่งความ
เป็นมาสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง
ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ ่มน้ำ
โขง และประโยชน์ของวรรณกรรม 
ลุ่มน้ำโขงต่อการอนุรักรักษาเพ่ือ
นำมาใช ้ ในช ี ว ิ ตประจำว ั น ใน
ปัจจุบัน 

๓. การเก็บ
ข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง 

 ทราบถ ึงค ุณภาพความเป ็นมา
สำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 
 ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่มน้ำ
โขง  ประโยชน์ของวรรณกรรม ลุ่ม
น ้ำโขงต ่อการอน ุร ักร ักษาเ พ่ือ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน 
 สร ้างเคร ือข ่ายหม ู ่บ ้านช ุมชน
ต้นแบบวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ข้อที่ ๑ – ๔ 
 

วิเคราะห์ศึกษาแนวแหล่งความ
เป็นมาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยระ
บวน 
การจัดทำองค์ประกอบและตวัชี้วัด
ชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทยและ
นำผลสัมฤทธิ์ไปเป็นแนวทางการ
พ ั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ั ด ท ำ
องค์ประกอบและตัวชี ้ว ัดช ุมชน
สร้างสรรค์ในสังคมไทย 



๓๒๔ 

ผลที่ได้รับ บรรลุ วัตถุประสงค์ โดยทำให้ 
๔. การเก็บ

ข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย 
 

     ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ค ุ ณ ภ า พ แ ห ล ่ ง ค ว า ม เ ป ็ น ม า
องค์ประกอบและตัวชี ้ว ัดช ุมชน
ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ ใ น ส ั ง ค ม ไ ท ย 
กระบวนการจัดทำองค์ประกอบ
และตัวชี ้ว ัดชุมชนสร้างสรรค์ใน
สังคมไทย และนำผลสัมฤทธิ์ไปเป็น
แนวทางการพัฒนากระบวนการ
จ ัดทำองค์ประกอบและตัวชี ้วัด
ชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

ข้อที่ ๑ – ๓ 
 

ทำให้วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบไปด้วย 
ผ ู ้นำช ุมชน เจ ้าหน้าที ่องค ์การ
บริหารส่วนตำบล  ผู้ประกอบการ
ธ ุ ร ก ิ จ ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  แ ล ะ
น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ท ั ้ ง ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ 

๕. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได ้รายงานว ิจ ัยฉบ ับสมบูรณ ์ที่
สามารถตอบว ัตถ ุประสงค ์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๔ ข้อ คือ 
๑ เพื่อศึกษาสำรวจวรรณกรรมลุ่ม
น้ำโขง 
๒. เพ ื ่อศ ึกษาปร ิวรรตเน ื ้ อหา
วรรณกรรมลุ่มน้ำโขง  

๓.เพ ื ่อว ิ เคราะห ์ประโยชน ์ของ
วรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการอนุรัก
รักษาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ในปัจจุบัน 

๔. เพื ่อสร ้างเคร ือข ่ายหมู ่บ ้าน
ชุมชนต้นแบบวรรณกรรม ลุ ่มน้ำ
โขงต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 

ข้อที่ ๑ – ๔ 
 

ได้รายงานที่มีคุณค่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื ่อให้
องค์กรช ุมชน และหน่วยงานที่
เ กี่ ยวข ้อง  และเพ ื ่ อ เสนอการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัด
ชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย 

 
 
 
 



๓๒๕ 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจงัหวัดลุม่แม่น้ำโขงตอนบน 
(แพร่ พะเยา เชียงราย น่าน และ เลย) 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดแพร่ 
ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รวมจำนวน ๖๐๐ เรื่อง  (ที่ช่ือไม่ซ้ำกัน) 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑.  กลหวิวาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  กังขาวตรณีวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  ฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  ฎีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ฎีกามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  ฎีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ฎีกาวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ฎีกาสัททาเภท คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ฏีกายาณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ฑีฆนิกาย (พรหมชาลสูตร) คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  ตติยะสังคิติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  ติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  ตุวฏกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  ทวาทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  ธัมมจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  ธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  ธัมมสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  ธัมมาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  นามสัพท์ อัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๒๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๗.  นามสัพท์จุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  นามสัพท์มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  นิทานพุทธัสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  นิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  นิไสยคันธนาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒.  นิไสยฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  นิไสยทสวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  นิไสยธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  นิไสยปาฎิยวัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  นิไสยปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  นิไสยมหาวัคคฑีฆานิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  นิไสยมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  นิไสยมาติกาสติปัฎฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  นิไสยมิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  นิไสยวินิจไฉยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  นิไสยวิสุทธิมัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  นิไสยสีลขันธ์วัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  นิไสยสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  นิไสยอัตถกถาปุคคลบัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  บาลอุณณาทิกก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  บาลี กพยสารวิลาสินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  บาลี มุขมัตตทีปนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  บาลี วัตถทานกถานิสังโสเชยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  บาลี อัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  บาลีกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  บาลีกวิคัณดาภรณฎีกาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๒๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๗.  บาลีกัจจยนาอัตถการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  บาลีกัจจยนาอัตถดัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  บาลีกัจจยนาอัตถสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลีกานคมณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลีกานคมนากาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลีกานธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลีกานอภิธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  บาลีการกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  บาลีคุยหัตถทีปนีมหาคัณฐี  คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีจักกวาฬทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีจิตคัณฐีทีปนีอัตถกถาสารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีจุฬคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีฉักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีชินาลังกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  บาลีฎีกา พยสารทังตวา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีฎีกากังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีฎีกานิติปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  บาลีฎีกาปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  บาลีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  บาลีฎีกาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  บาลีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  บาลีฎีกามุตตกวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  บาลีฎีการิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  บาลีฎีกาวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๒๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๗.  บาลีฎีกาวิททัคธมุกขมัณฑะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  บาลีฎีกาวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  บาลีฎีกาสมันตปาทาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  บาลีฎีกาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  บาลีฎีกาสัททวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  บาลีฎีกาสัททัตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บาลีฎีกาสันทวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  บาลีฎีกาสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  บาลีฎีกาสันทวุตติวิถาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  บาลีฎีกาสัมเพียงมุขมัตตสาระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  บาลีฎีกาสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  บาลีฎีกาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๐.  บาลีฎีกาอภิธัมมอัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๒.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  บาลีฏีกาธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  บาลีฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  บาลีฏีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  บาลีฏีกาสฬายตนวัคค์สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  บาลีฏีกาสันทาพินธุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  บาลีตัทธิตกัป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  บาลีติกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  บาลีทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  บาลีทสสิบชาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  บาลีทีปนีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  บาลีทีปวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  บาลีทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  บาลีทุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๒๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๑๗.  บาลีทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  บาลีธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  บาลีธาตุวาหาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๒.  บาลีนราชธาตุวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  บาลีนวนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  บาลีนวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  บาลีนัตถัปปกาสนา ฎีกาฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  บาลีนาถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๗.  บาลีเนตติวิภาวนาปกรณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  บาลีปฐมามาไลย์ ทุติยามาไลย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  บาลีปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๐.  บาลีปรมัตถวิภูสินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  บาลีปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  บาลีปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  บาลีปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  บาลีปัณณาสมัชฌิมปนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๕.  บาลีปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  บาลีปาฎิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๗.  บาลีปาฏิยวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  บาลีปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  บาลีปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  บาลีพระโมคคัลลานวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๑.  บาลีพระสมุหธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  บาลีภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  บาลีภารตารัฏฐะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๔.  บาลีมณีปทีป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  บาลีมณีสารมัญชุสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  บาลีมธุรสพาหิณี คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๔๗.  บาลีมโนรทบุรณีอัตตถกถาจตุกกนิบาตอังคุตตะนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  บาลีมหาฎีกาหลวง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๙.  บาลีมหานิเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๒.  บาลีมหาปัฏฐานปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๓.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๔.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๕.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๖.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๗.  บาลีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๘.  บาลีมหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๙.  บาลีมุขมัตตทีปนีการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๐.  บาลีมุขมัตตทีปนีฏีกาอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๑.  บาลีมุขมัตตทีปนีตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๒.  บาลีมุขมัตตทีปนีนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๓.  บาลีมุขมัตตทีปนีสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๔.  บาลีมุชมัตตทีปนีฏีกากิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๕.  บาลีมูลฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๖.  บาลีมูลปฎิกสูตร  บาลีพระสิหิง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๗.  บาลียมกปกรณ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๘.  บาลียมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๙.  บาลีโยชนยปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๐.  บาลีโยชนา อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๑.  บาลีโยชนาขุททกสิขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๒.  บาลีโยชนาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๓.  บาลีโยชนาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๔.  บาลีโยชนาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๕.  บาลีโยชนาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๖.  บาลีโยชนาปาฐ วิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๗๗.  บาลีโยชนาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๘.  บาลีโยชนามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๙.  บาลีโยชนาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๐.  บาลีโยชนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๑.  บาลีโยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๒.  บาลีโยชนาสัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๓.  บาลีโยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๔.  บาลีโยชนาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๕.  บาลีโยชนาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๖.  บาลีโยชยนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๗.  บาลีรัตนมาลา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๘.  บาลีลินนัตถปกาสนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๙.  บาลีลินนัตถปกาสนา ฎีกามัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๐.  บาลีลีนัตถปกาสนาฎีกาฑีฆนิกายมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๑.  บาลีลีนัตถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๒.  บาลีโลกปัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๓.  บาลีโลกสันฐานารตนคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๔.  บาลีวชิรโพธิฎีกาสมันตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๕.  บาลีวชิรโพธิมหามัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๖.  บาลีวชิรโพธิสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๗.  บาลีวังสมาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๘.  บาลีวัชชิรโพธฎิีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๙.  บาลีวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๐.  บาลีวินัยวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๑.  บาลีวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๒.  บาลีวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๓.  บาลีวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๔.  บาลีวิมติวิโนทนีจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๕.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๖.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๐๗.  บาลีวิสุทธิมัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๘.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๙.  บาลีเวมตติปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๐.  บาลีเวมติสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๑.  บาลีเวมัตติมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๒.  บาลีสคาถวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๓.  บาลีสถุปวังสวิฏฐาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๔.  บาลีสถุปวังสสังเขป คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๕.  บาลีสมเพียง คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๖.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๗.  บาลีสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๘.  บาลีสฬายตนวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๙.  บาลีสักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๐.  บาลีสักกาภิมาส มหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๑.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๒.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๓.  บาลีสัททัตถเภทจินดา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๔.  บาลีสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๕.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๖.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๗.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๘.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๙.  บาลีสัททาวิทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๐.  บาลีสัททาวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๑.  บาลีสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๒.  บาลีสัพท์ธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๓.  บาลีสัพพัญญู คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๔.  บาลีสัมภารสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๕.  บาลีสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๖.  บาลีสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๓๗.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา – สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๘.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา จตุตถสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๙.  บาลีสารัตถสมุจเจยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๐.  บาลีสีลขัณธวัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๑.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๒.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๓.  บาลีสุตตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๔.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๕.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๖.  บาลีสุตตนิเทสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๗.  บาลีสุตตนิเทสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๘.  บาลีสุตตนิเทสสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๙.  บาลีสุตตนิเทสสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๐.  บาลีสุตตนิเทสอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๑.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๒.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาหิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๓.  บาลีสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๔.  บาลีสุตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๕.  บาลีสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๖.  บาลีโสตัพพมาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๗.  บาลีอนุฎีกาธัมมสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๘.  บาลีอนุฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๙.  บาลีอนุฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๐.  บาลีอนุฎีกาวิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๑.  บาลีอนุฎีกาอนุตตกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๒.  บาลีอนุโลมทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๓.  บาลีอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๔.  บาลีอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๕.  บาลีอมตรสธาราฎีกาอนาคตวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๖.  บาลีอัฎฐเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๖๗.  บาลีอัฏฐกถามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๘.  บาลีอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๙.  บาลีอัฏตาสุตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๐.  บาลีอัตกถาปัญจกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๑.  บาลีอัตถกถา กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๒.  บาลีอัตถกถา มหาเวสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๓.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๔.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๕.  บาลีอัตถกถาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๖.  บาลีอัตถกถาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๗.  บาลีอัตถกถาพุทธวิบาก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๘.  บาลีอัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๙.  บาลีอัตถกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๐.  บาลีอัตถกถาสติปัฏฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๑.  บาลีอัตถกถาสฬายตนวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๒.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๓.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๔.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๕.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๖.  บาลีอัตถนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๗.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๘.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๙.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๐.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๑.  บาลีอัตถานิทาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๒.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๓.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๔.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๕.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๖.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๙๗.  บาลีอัตถาสุตตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๘.  บาลีอัตถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๙.  บาลีอัพภันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๐.  บาลีอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๑.  บาลีอาฎานาฏิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๒.  บาลีอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๓.  บาลีอุทาหรณ์สัททาปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๔.  บาลีอุมังคมโหสถ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๕.  บาลีเอกทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๖.  บาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๗.  โบราณสังคหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๘.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๙.  ปกิณณกวัคค์  ผูก ๒๑ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๐.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๑.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๒.  ปธานสูตร   ผูก๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๓.  ปรมัตถคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๔.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๕.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๖.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๗.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๘.  ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๙.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๐.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๑.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๒.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๓.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๔.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๕.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๖.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๒๗.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๘.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๙.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๐.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๑.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๒.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๓.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๔.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๕.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๖.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๗.  มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๘.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๙.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๐.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๑.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๒.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๓.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๔.  มัคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๕.  มังคลปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๖.  มังคลเภทา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๗.  มังคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๘.  มัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๙.  มัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๐.  มัชฌิมปัณณาสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๑.  มัมฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๒.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๓.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๔.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๕.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๖.  โยชนาสัมโมหวิโนทน ี คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๕๗.  โยชนาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๘.  โยชนาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๙.  รถวีนีตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๐.  ราหุลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๑.  วัคคทีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๒.  วินัยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๓.  วินิจไฉยจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๔.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๕.  วิไนยสมันตะปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๖.  วิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๗.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๘.  วีณกัณฑสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๙.  โวหารกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๐.  โวหารกุณาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๑.  โวหารจันทิมาโน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๒.  โวหารจุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๓.  โวหารฎีกา ธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๔.  โวหารฎีกาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๕.  โวหารฏีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๖.  โวหารฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๗.  โวหารติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๘.  โวหารทสวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๙.  โวหารทักขิณวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๐.  โวหารทัพพเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๑.  โวหารธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๒.  โวหารธัมมจักก์ มัด ๓ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๓.  โวหารธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๔.  โวหารนาลกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๕.  โวหารนิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๖.  โวหารบุญญกิริยา คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๘๗.  โวหารปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๘.  โวหารปารายนวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๙.  โวหารพากุลเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๐.  โวหารพุทธนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๑.  โวหารมหากัสสับปนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๒.  โวหารมหาโมคคัลลานนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๓.  โวหารมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๔.  โวหารมหาวัคค์วิไนย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๕.  โวหารมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๖.  โวหารมัคคธัมม์ ๘ ประการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๗.  โวหารมังคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๘.  โวหารมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๙.  โวหารมูลธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๐.  โวหารยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๑.  โวหารวิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๒.  โวหารสมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๓.  โวหารสัคคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๔.  โวหารสุทธาโภชนา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๕.  โวหารอตุละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๖.  โวหารอภิธัมมมาติกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๗.  โวหารอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๘.  โวหารอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๙.  โวหารอภิธัมมาปิฎก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๐.  โวหารอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๑.  โวหารอุปคุตตเถร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๒.  เศรษฐีทั้ง ๕ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๓.  สติปัฎฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๔.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๕.  สมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๖.  สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๔๑๗.  สรีสุทโธทนนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๘.  สักกปัญญา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๙.  สังคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๐.  สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๑.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๒.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๓.  สัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๔.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๕.  สัทธัโมมปายนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๖.  สัพท์ สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๗.  สัพท์ สมันตาสังฆาทิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๘.  สัพท์กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๙.  สัพท์กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๐.  สัพท์กังขาเวตตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๑.  สัพท์ขุททกสิกขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๒.  สัพท์คุรุปเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๓.  สัพท์ฎีกาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๔.  สัพท์ฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๕.  สัพท์ธัมมจักร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๖.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๗.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๘.  สัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๙.  สัพท์ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๐.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๑.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๒.  สัพท์มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๓.  สัพท์มหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๔.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๕.  สัพท์ยมกปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๖.  สัพท์ยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๔๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๔๔๗.  สัพทโ์ยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๘.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๙.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๐.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
๔๕๑.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๔๕๒.  อานิสง อาบน้ำธาตุและพระเจ้า ผูก ๒ อานิสงส์ 
๔๕๓.  อานิสงเข้าบิณฑิบาต อานิสงส์ 
๔๕๔.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๔๕๕.  อานิสงทอดกฐิน อานิสงส์ 
๔๕๖.  อานิสงทานเครื่องอัฐบริขาร อานิสงส์ 
๔๕๗.  กุสสราช ชาดก 
๔๕๘.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๔๕๙.  คาถาพัน ชาดก 
๔๖๐.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๔๖๑.  จันทสุริยา ชาดก 
๔๖๒.  ชนกะ ชาดก 
๔๖๓.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๔๖๔.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๔๖๕.  ติกกนิบาต ชาดก 
๔๖๖.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๔๖๗.  เตมิยะ ชาดก 
๔๖๘.  เตรสนิบาต ชาดก 
๔๖๙.  เตรสนิบาต ชาดก 
๔๗๐.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๔๗๑.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๔๗๒.  นารทะ ชาดก 
๔๗๓.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๔๗๔.  นิไสยมธุรสชมพู ชาดก 
๔๗๕.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๔๗๖.  นิไสยห้าสิบชาติ ชาดก 



๓๔๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๔๗๗.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๔๗๘.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๔๗๙.  เนมิราช ชาดก 
๔๘๐.  ปกิณณกนิบาตร ชาดก 
๔๘๑.  ปฐมมาไลย ชาดก 
๔๘๒.  ปทุมมกุมาร ชาดก 
๔๘๓.  ปทุมมะบัวหอม ชาดก 
๔๘๔.  ปัญญาสชาต ชาดก 
๔๘๕.  พรสังขยา ชาดก 
๔๘๖.  พระยาค้างคาก ชาดก 
๔๘๗.  พลสังขยา ชาดก 
๔๘๘.  มหาชาติ ชาดก 
๔๘๙.  มหาวงศ์แตงอ่อน ชาดก 
๔๙๐.  มหาเวสสันตระ  เชียงแสน ชาดก 
๔๙๑.  มโหสถ ชาดก 
๔๙๒.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๔๙๓.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๔๙๔.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๔๙๕.  วิสตินิบาต ชาดก 
๔๙๖.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๔๙๗.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๔๙๘.  วิสตินิบาต ชาดก 
๔๙๙.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๕๐๐.  โอวาทานุสาสิน ี โอวาทคำสอน 
๕๐๑.  โวหารโลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๕๐๒.  สอนโลก โอวาทคำสอน 
๕๐๓.  โอวาทคำสอนภิกขุใหม ่ โอวาทคำสอน 
๕๐๔.  คำสอนในนอก โอวาทคำสอน 
๕๐๕.  คำสอรคอบแม่น้ำ โอวาทคำสอน 
๕๐๖.  ตำนานคำสอน โอวาทคำสอน 



๓๔๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๐๗.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๕๐๘.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๐๙.  คำโอกาสเวนมหาทานปริยัติธรรมมานุธัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๐.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๑.  คาถาปาช้อนฅำ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๒.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๓.  คำไหว้คุณหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๔.  คำไหว้พระเจ้า ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๕.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๕๑๖.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๕๑๗.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๕๑๘.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๕๑๙.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๕๒๐.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๕๒๑.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๕๒๒.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๕๒๓.  แทนค่าน้ำนมแม่ ธรรมทั่วไป 
๕๒๔.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๕๒๕.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 
๕๒๖.  ธัมมานิสังสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๕๒๗.  นรกเทศนา ๓๒ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๕๒๘.  นามสัพท์วิสุทธิมัคค์ ธรรมทั่วไป 
๕๒๙.  นิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๕๓๐.  นิไสยมธุรสลังกา ธรรมทั่วไป 
๕๓๑.  นิไสยมูลตันเถยยะ ธรรมทั่วไป 
๕๓๒.  ปารมี ธรรมทั่วไป 
๕๓๓.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๕๓๔.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทั่วไป 
๕๓๕.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๕๓๖.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ ธรรมทั่วไป 



๓๔๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๓๗.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๕๓๘.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๕๓๙.  พุทธคุณ ธรรมทั่วไป 
๕๔๐.  พุทธคุณบรรยาย ธรรมทั่วไป 
๕๔๑.  พุทธานุสสติ ธรรมทั่วไป 
๕๔๒.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๕๔๓.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๕๔๔.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๕๔๕.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๕๔๖.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๕๔๗.  วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๕๔๘.  โคนะบุตร์ นิยายธรรม 
๕๔๙.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๕๕๐.  นิทานท้าวคำสอน นิยายธรรม 
๕๕๑.  นิไสยมธุรสลังกา นิยายธรรม 
๕๕๒.  นิไสยมูลตันเถยยะ นิยายธรรม 
๕๕๓.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๕๕๔.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 
๕๕๕.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๕๕๖.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๕๕๗.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 
๕๕๘.  พระธาตเจ้าดอยทุง นิยายธรรม 
๕๕๙.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๕๖๐.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๕๖๑.  มธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๕๖๒.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๕๖๓.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๕๖๔.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๕๖๕.  ราชสาน นิยายธรรม 
๕๖๖.  ลักขณะเข้าปริวาส นิยายธรรม 



๓๔๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๖๗.  วิสาขา นิยายธรรม 
๕๖๘.  โวหารมธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๕๖๙.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๕๗๐.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพื้นบ้าน 
๕๗๑.  รามเหียร นิยายพื้นบ้าน 
๕๗๒.  ตำนานพระยามังราย ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๓.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๔.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๕.  ตำนานพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๖.  ตำนานพระรามพระลัก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๗.  ตำนานพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๘.  ตำนานพื้นเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๙.  ตำนานมหาชินธาตุเจ้าห้าหลัง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๐.  ตำนานมุทุตาเทวราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๑.  ตำนานเมืองชัยยะบูลีศรีเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๒.  ตำนานเมืองเชียงม่วน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๓.  ตำนานเมืองเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๔.  ตำนานเมืองใต้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๕.  ตำนานเมืองพระยาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๖.  ตำนานเมืองระแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๗.  ตำนานเมืองล้านนาเชียงใหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๘.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๙.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๙๐.  ตำนานลิทธัมมราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๙๑.  อนาคตวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๙๒.  กฏหมายโบราณ, ตำนานพระยาอินทร์ กฎหมาย 
๕๙๓.  กฏหมายเมืองน่าน กฎหมาย 
๕๙๔.  คดีโลกคดีธัมม์ กฎหมาย 
๕๙๕.  ธัมมศาสตร์ กฎหมาย 
๕๙๖.  ค่าวจันทพราหมณ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 



๓๔๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๙๗.  กาพย์ยานี สุรางคนางค์  และฉบัง กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๕๙๘.  ตำรายาเมืองแพร่ ตำรายา 

 

***หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา*** 

 

************************ 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดพะเยา (ที่ชื่อไม่ซ้ำกัน) 
ณ วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา รวมจำนวน ๒๔๑ เร่ือง   

 
ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 

๑.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  ฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ฎีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  ฎีกามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ทวาทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  นามสัพท์ อัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  นามสัพท์จุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  นามสัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  นามสัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  นามสัพท์มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  นิทานพุทธัสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๔๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๐.  นิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  นิไสยคันธนาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  นิไสยฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  นิไสยทสวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  นิไสยธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  นิไสยสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  นิไสยอัตถกถาปุคคลบัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  บาลอุณณาทิกก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  บาลี กพยสารวิลาสินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒.  บาลี มุขมัตตทีปนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  บาลี วัตถทานกถา    นิสังโสเชยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  บาลี อัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  บาลีกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  บาลีกวิคัณดาภรณฎีกา    วุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  บาลีกัจจยนาสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  บาลีกัจจยนาอัตถการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  บาลีกัจจยนาอัตถดัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  บาลีกัจจยนาอัตถสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  บาลีกานคมณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  บาลีจิตคัณฐีทีปนีอัตถกถาสารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  บาลีจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  บาลีฎีกาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  บาลีฎีกาทีปนี สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  บาลีฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๔๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๐.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  บาลีฏีกาธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  บาลีฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  บาลีฏีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  บาลีฏีกาสฬายตนวัคค์สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  บาลีฏีกาสันทาพินธุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  บาลีตัทธิตกัป คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  บาลีติกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลีทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลีทสสิบชาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลีทีปนีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลีทีปวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  บาลีทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  บาลีปาฏิยวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีมหาปัฏฐานปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  บาลีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีมหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๔๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๐.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  มัมฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๐.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๒.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  สัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  สัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  สัพท์ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๔๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๑๐.  สัพท์ปุคคลบัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  สัพท์มหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  อภิธัมมาสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  อสีตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  อโสกธัมมราชนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  อัตถกถามหาวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  อุณหัสสวิไชย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  อุปเทสปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  เอตทัคค อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๑๒๒.  สัพท์สูตรมนต์ทั้ง ๕ บทสวดมนต์ 
๑๒๓.  สูตร์อุปบาตรสันติหลวง บทสวดมนต์ 
๑๒๔.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๑๒๕.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๑๒๖.  อานิสงทอดผ้าบังสกุรเปันทาน อานิสงส์ 
๑๒๗.  อานิสงทานเครื่องอัฐบริขาร อานิสงส์ 
๑๒๘.  อานิสงบอกไฟ อานิสงส์ 
๑๒๙.  อานิสงปีไหม่ อานิสงส์ 
๑๓๐.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๑๓๑.  อานิสงส์สูตร อานิสงส์ 
๑๓๒.  อานิสงอุปปมาสุตตุอันได้ส้างขัว ศาลา น้ำบ่อ อานิสงส์ 
๑๓๓.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๑๓๔.  เตมิยะ ชาดก 
๑๓๕.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๓๖.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๓๗.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๑๓๘.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๑๓๙.  นารทะ ชาดก 



๓๕๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๔๐.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๑๔๑.  นิไสยมธุรสชมพู ชาดก 
๑๔๒.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๑๔๓.  นิไสยห้าสิบชาติ ชาดก 
๑๔๔.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๑๔๕.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๑๔๖.  เนมิราช ชาดก 
๑๔๗.  ปกิณณกนิบาตร ชาดก 
๑๔๘.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๑๔๙.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๑๕๐.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๑๕๑.  สัพท์เวทสันตระ ชาดก 
๑๕๒.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๑๕๓.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๑๕๔.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๑๕๕.  สุสิมชาดก ชาดก 
๑๕๖.  โอวาทคำสอนภิกขุใหม ่ โอวาทคำสอน 
๑๕๗.  กล่าวลักขณะอันถ่อยอันร้อยด้วยดี โอวาทคำสอน 
๑๕๘.  ปกิณกะโอวาทคำสอน โอวาทคำสอน 
๑๕๙.  คำสอนพระพุทธเจ้า โอวาทคำสอน 
๑๖๐.  บัณฑิตสอนลูก โอวาทคำสอน 
๑๖๑.  คำโอกาสเวนมหาทานปริยัติธรรมมานุธัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๒.  คำไหว้พระเจ้า ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๓.  พุทธคุณสิบดวง ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๔.  พุทธคุรหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๕.  พุทธสิมมา ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๖.  พุทธะมนต์ทังมวนกับอุปเทสทังมวน ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๗.  สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัยสูตร ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๘.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๙.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 



๓๕๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๗๐.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๗๑.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๗๒.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๑๗๓.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๑๗๔.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๑๗๕.  แทนค่าน้ำนมแม่ ธรรมทั่วไป 
๑๗๖.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๑๗๗.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๑๗๘.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๑๗๙.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๑๘๐.  มหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๑๘๑.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๑๘๒.  มูลกัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๘๓.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๑๘๔.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๑๘๕.  ยอดพระธรรมโปรดสัตว์ ธรรมทั่วไป 
๑๘๖.  โยกัปปโก ธรรมทั่วไป 
๑๘๗.  วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๑๘๘.  สังฮอมธาตุเทศนา ธรรมทั่วไป 
๑๘๙.  สัพท์ปะเปส ธรรมทั่วไป 
๑๙๐.  สัพท์วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๑๙๑.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๑๙๒.  มธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๑๙๓.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๑๙๔.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๑๙๕.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๑๙๖.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๑๙๗.  ราชสาน นิยายธรรม 
๑๙๘.  ลักขณะเข้าปริวาส นิยายธรรม 
๑๙๙.  วิสาขา นิยายธรรม 



๓๕๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๐๐.  โวหารมธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๒๐๑.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 
๒๐๒.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๒๐๓.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๒๐๔.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๒๐๕.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๒๐๖.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๒๐๗.  สัพท์อัพพันตรนิทาน  นิยายธรรม 
๒๐๘.  สิริมหามายานิพพาน นิยายธรรม 
๒๐๙.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 
๒๑๐.  อาหารซาวห้า นิยายธรรม 
๒๑๑.  นิทานท้าวคำสอน นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๒.  ปู่เถ้าสอรหลาน นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๓.  สุวัณณะหงฅำ นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๔.  สุวัณณะหนูฅำ นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๕.  สุวัณณะอ้อมล้อมต่อมฅำ นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๖.  สุวัตฏังขันธัง นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๗.  เสทาโมจนะ นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๘.  เสือตายเสือนอน นิยายพื้นบ้าน 
๒๑๙.  โสนันทะกุมมาน นิยายพื้นบ้าน 
๒๒๐.  หงสองหัว นิยายพื้นบ้าน 
๒๒๑.  ตำนานเมืองพระยาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๒.  ปกิณกะตำนานพุทธศาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๓.  พ้ืนตำนานพระเจ้าตนหลวงท่งเอียงเมืองพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๔.  พ้ืนมหาธาตุเจ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๕.  พ้ืนเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๖.  พุทธโฆสาจาร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๗.  พุทธตำนาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๘.  มูลสาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๙.  สังรอมธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 



๓๕๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๓๐.  สามใบ้สี่โหนก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๑.  สามป่งสามก่ิว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๒.  หอยไห้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๓.  อนาคตวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๔.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๕.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๖.  ธัมมศาสตร์ กฎหมาย 
๒๓๗.  พุทธจักร – อาณาจักรเทียมกัน กฎหมาย 
๒๓๘.  หนังสือยันต์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๓๙.  หนังสือเวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๔๐.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๔๑.  ตำรายาเมืองพะเยา ตำรายา 

 
 

***หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา*** 

 
 

************************ 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดเชยีงราย (ที่ชื่อไม่ซ้ำกัน)  
ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวดัเชียงราย รวมจำนวน ๓๑๒ เรื่อง   

 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑.  กลหวิวาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  จุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  บาลี วัตถทานกถา   นิสังโสเชยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๐.  บาลี อัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  บาลีกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  บาลีกวิคัณดาภรณฎีกา วุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  บาลีวิสุทธิมัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  บาลีเวมตติปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  บาลีเวมติสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  บาลีเวมัตติมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  บาลีสคาถวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  บาลีสถุปวังสวิฏฐาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  บาลีสถุปวังสสังเขป คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  บาลีสมเพียง คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  บาลีสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  บาลีสฬายตนวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  บาลีสักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  บาลีสักกาภิมาส มหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  บาลีอัตถนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๔๐.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  บาลีอัตถานิทาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  โบราณสังคหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  ปกิณณกวัคค์  ผูก ๒๑ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  ปธานสูตร   ผูก๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  ปรมัตถคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  มัมฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๗๐.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  โยชนาสัมโมหวิโนทน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  วีณกัณฑสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  โวหารกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  โวหารกุณาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  โวหารจันทิมาโน คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  โวหารจุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  โวหารฎีกา ธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  โวหารฎีกาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  โวหารฏีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  โวหารมูลธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  โวหารยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  โวหารวิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  โวหารสมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  โวหารสะเภาธัมมหลงท่าชาดก  คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  โวหารสักคาวตาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  โวหารสัคคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  โวหารสังคาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  โวหารสุตตสิงคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  โวหารสุทธาโภชนา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  โวหารอตุละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  โวหารอภิธัมมมาติกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  โวหารอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  โวหารอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  โวหารอภิธัมมาปิฎก คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  โวหารอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  โวหารอุปคุตตเถร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  เศรษฐีทั้ง ๕ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๐๐.  สติปัฎฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๒.  สมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  สรีสุทโธทนนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  สักกปัญญา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  สังคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  สัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  สัทธัโมมปายนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  สัพท์ สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  สัพท ์สมันตาสังฆาทิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  สัพท์กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  สัพท์กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  สัพท์กังขาเวตตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  สัพท์ขุททกสิกขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  สัพท์คุรุปเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  สัพท์ฎีกาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  สัพท์ฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๒.  สัพท์ธัมมจักร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  สัพท์บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  สัพท์บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๗.  สัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  สัพท์ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๓๐.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  สัพท์ปุคคลบัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  สัพท์มหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  สัพท์มหาปัฏฐานปกรณ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  สัพท์มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๕.  สัพท์มหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๗.  สัพท์ยมกปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  สัพท์ยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๑.  สัพท์วิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  สัพท์สมันตปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  สัพท์สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๔.  สัพท์สัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  สุตันตวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๗.  อภิธัมมสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  อภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๙.  อภิธัมมายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
๑๕๒.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕ และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๑๕๓.  บทสวดสืบชะตา บูชาโชค บทสวดมนต์ 
๑๕๔.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๑๕๕.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๑๕๖.  อานิสงส์สัพพทาน อานิสงส์ 
๑๕๗.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๑๕๘.  อานิสงส์สูตร อานิสงส์ 
๑๕๙.  อานิสงส์หนูเผือก อานิสงส์ 



๓๕๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๖๐.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๑๖๑.  อานิสงส้างขัว สาลา และน้ำบ่อเปันทาน อานิสงส์ 
๑๖๒.  อานิสงหมากคำ อานิสงส์ 
๑๖๓.  อานิสงหลัว และ ไฟเปันทาน อานิสงส์ 
๑๖๔.  อานิสงอันได้ส้างแปงเสาค้างทุงค้างหงถวายบูชา อานิสงส์ 
๑๖๕.  อานิสงอันได้ส้างสาลา อานิสงส์ 
๑๖๖.  กุสสราช ชาดก 
๑๖๗.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๑๖๘.  จันทสุริยา ชาดก 
๑๖๙.  ชนกะ ชาดก 
๑๗๐.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๑๗๑.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๑๗๒.  ติกกนิบาต ชาดก 
๑๗๓.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๑๗๔.  เตมิยะ ชาดก 
๑๗๕.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๗๖.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๗๗.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๑๗๘.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๑๗๙.  นารทะ ชาดก 
๑๘๐.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๑๘๑.  นิไสยมธุรสชมพู ชาดก 
๑๘๒.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๑๘๓.  นิไสยห้าสิบชาติ ชาดก 
๑๘๔.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๑๘๕.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๑๘๖.  เนมิราช ชาดก 
๑๘๗.  ปทุมมกุมาร ชาดก 
๑๘๘.  ปทุมมะบัวหอม ชาดก 
๑๘๙.  ปัญญาสชาต ชาดก 



๓๖๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๙๐.  พรสังขยา ชาดก 
๑๙๑.  พระยาค้างคาก ชาดก 
๑๙๒.  พลสังขยา ชาดก 
๑๙๓.  มหาเวสสันตระ  เชียงแสน ชาดก 
๑๙๔.  มโหสถ ชาดก 
๑๙๕.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๑๙๖.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๑๙๗.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๑๙๘.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๑๙๙.  โอวาทานุสาสิน ี โอวาทคำสอน 
๒๐๐.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๑.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๒.  คำโอกาสเวนกรรมฐาน ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๓.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๔.  คาถาปาช้อนฅำ ประเพณี พิธีกรรม 

๒๐๕.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหารทังมวน, 
กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๒๐๖.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๗.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๘.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๙.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๐.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๑.  เสียเคราะห์ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๒.  สืบชะตาหญิงชาย ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๓.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๒๑๔.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๒๑๕.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๒๑๖.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๒๑๗.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๒๑๘.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 



๓๖๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๑๙.  ท้ามหมาหยุย – คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๒๒๐.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๒๒๑.  แทนค่าน้ำนมแม่ ธรรมทั่วไป 
๒๒๒.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๒๒๓.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 
๒๒๔.  ธัมมานิสังสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๒๒๕.  ปารมี ธรรมทั่วไป 
๒๒๖.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๒๒๗.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทั่วไป 
๒๒๘.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๒๒๙.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๒๓๐.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๒๓๑.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๒๓๒.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๒๓๓.  พุทธคุณ ธรรมทั่วไป 
๒๓๔.  พุทธคุณบรรยาย ธรรมทั่วไป 
๒๓๕.  พุทธานุสสติ ธรรมทั่วไป 
๒๓๖.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๒๓๗.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๒๓๘.  มหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๒๓๙.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๒๔๐.  มูลกัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๒๔๑.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๒๔๒.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๒๔๓.  โวหารอานิสงส์ปิฎกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๒๔๔.  โวหารอุปคุตตรเถร ธรรมทั่วไป 
๒๔๕.  สเพาธัมม์ ธรรมทั่วไป 
๒๔๖.  สวรรค์เทสนา ธรรมทั่วไป 
๒๔๗.  สักขติทีปนี ธรรมทั่วไป 
๒๔๘.  สัคคติทีปนี ธรรมทั่วไป 



๓๖๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๔๙.  สังขวัฒนะ ธรรมทั่วไป 
๒๕๐.  สังฮอมธาตุเทศนา ธรรมทั่วไป 
๒๕๑.  โคนะบุตร์ นิยายธรรม 
๒๕๒.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๒๕๓.  นิทานท้าวคำสอน นิยายธรรม 
๒๕๔.  นิไสยมธุรสลังกา นิยายธรรม 
๒๕๕.  นิไสยมูลตันเถยยะ นิยายธรรม 
๒๕๖.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๒๕๗.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 
๒๕๘.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๒๕๙.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๒๖๐.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 
๒๖๑.  พระมังรายสอนโลก นิยายธรรม 
๒๖๒.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายธรรม 
๒๖๓.  พระยามังราย นิยายธรรม 
๒๖๔.  ภูริทัตตะ นิยายธรรม 
๒๖๕.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 
๒๖๖.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๒๖๗.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๒๖๘.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๒๖๙.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๒๗๐.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๒๗๑.  สัพท์อัพพันตรนิทาน  นิยายธรรม 
๒๗๒.  สิริมหามายานิพพาน นิยายธรรม 
๒๗๓.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 
๒๗๔.  กล้วยพันกอ นิยายพื้นบ้าน 
๒๗๕.  กาผอม นิยายพื้นบ้าน 
๒๗๖.  กาเผือกชาดก นิยายพื้นบ้าน 
๒๗๗.  ทวาทสนิบาต นิยายพื้นบ้าน 
๒๗๘.  ทุกกะนิบาตชาตกะ นิยายพื้นบ้าน 



๓๖๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๗๙.  ทุคคะตะ นิยายพื้นบ้าน 
๒๘๐.  ทุคคะตะกุมมาน นิยายพื้นบ้าน 
๒๘๑.  ทุคคะตะรักษาสิล นิยายพื้นบ้าน 
๒๘๒.  พระมังรายสอนโลก นิยายพื้นบ้าน 
๒๘๓.  พระยาฅางฅาก นิยายพื้นบ้าน 
๒๘๔.  ตำนานพระยามังราย ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๕.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๖.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๗.  ตำนานพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๘.  ตำนานพื้นเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๙.  ตำนานเมืองชัยยะบูลีศรีเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๐.  ตำนานเมืองเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๑.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๒.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๓.  นิไสยเถรีคาถา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๔.  นิไสยทุติยวังสมาลินี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๕.  ฤกษ์ชาวเจ็ด ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๖.  วอกไครหีน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๗.  โวหารถูปวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๘.  โวหารนิทานตำนานวันเก้ากอง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๙.  สังรอมธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๐๐.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๐๑.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๐๒.  กฏหมายพระยามังราย) กฎหมาย 
๓๐๓.  ธัมมศาสตร์ กฎหมาย 
๓๐๔.  ค่าวจันทพราหมณ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๕.  กาพย์ยานี สุรางคนางค์  และฉบัง กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๖.  ค่าวซอเจ้าสุวัตนางบัวฅำ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๗.  กาบกุมารบัน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๘.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 



๓๖๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๐๙.  ตำราดูฤกษ์ยามต่างฯ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๑๐.  ตำราเรียนไทยยวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๑๑.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๑๒.  ตำรายาเมืองเชียงราย ตำรายา 

 

***หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา*** 

********************* 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดน่าน (ที่ช่ือไม่ซ้ำกัน)  
ณ วัดพระเกิด อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  รวมจำนวน ๓๙๙ เรื่อง   

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ทีฆนิกาย – ปาฏิยวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  เทวินทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  บาลี มุขมัตตทีปนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  บาลีกานธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  บาลีกานอภิธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  บาลีการกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  บาลีขิตกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  บาลีคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  บาลีคุยหัตถทีปนีมหาคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  บาลีจตุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  บาลีจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๑.  บาลีจักกวาฬทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  บาลีฎีกาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  บาลีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  บาลีฎีกามุตตกวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  บาลีฎีการิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  บาลีฎีกาวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  บาลีฎีกาวิททัคธมุกขมัณฑะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  บาลีฎีกาวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  บาลีฎีกาสมันตปาทาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  บาลีฎีกาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  บาลีฎีกาสัททวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  บาลีฎีกาสัททัตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  บาลีฎีกาสันทวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  บาลีฎีกาสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  บาลีฎีกาสันทวุตติวิถาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  บาลีฎีกาสัมเพียงมุขมัตตสาระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  บาลีฎีกาสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  บาลีฎีกาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  บาลีฎีกาอภิธัมมอัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  บาลีฏีกาธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  บาลีปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  บาลีพระโมคคัลลานวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  บาลีพระสมุหธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  บาลีภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๑.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  บาลีโยชนา อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  บาลีโยชนาขุททกสิขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  บาลีโยชนาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  บาลีโยชนาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  บาลีโยชนาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  บาลีโยชนาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลีโยชนาปาฐ วิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลีโยชนาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลีโยชนามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลีโยชนาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  บาลีโยชนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  บาลีโยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีโยชนาสัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  บาลีโยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีโยชนาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีโยชนาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีโยชยนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีรัตนมาลา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีลินนัตถปกาสนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  บาลีวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีวิมติวิโนทนีจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีวิสุทธิมัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๑.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  บาลีสัททัตถเภทจินดา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  บาลีสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  บาลีสัททาวิทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  บาลีสัททาวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  บาลีสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  บาลีสัพท์ธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  บาลีสัพพัญญู คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  บาลีสัมภารสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บาลีสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  บาลีสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา – สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา จตุตถสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  บาลีสารัตถสมุจเจยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  บาลีสีลขัณธวัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๐.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๒.  บาลีสุตตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  บาลีสุตตนิเทสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  บาลีสุตตนิเทสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  บาลีสุตตนิเทสสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  บาลีสุตตนิเทสสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  บาลีสุตตนิเทสอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๑๑.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาหิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  บาลีสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  บาลีสุตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  บาลีสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  บาลีโสตัพพมาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  บาลีอนุฎีกาธัมมสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  บาลีอนุฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  บาลีอนุฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  บาลีอนุฎีกาวิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  บาลีอนุฎีกาอนุตตกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  บาลีอนุโลมทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๒.  บาลีอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  บาลีอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  บาลีอมตรสธาราฎีกาอนาคตวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  บาลีอัฎฐเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  บาลีอัฏฐกถามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๗.  บาลีอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  บาลีอัฏตาสุตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  บาลีอัตกถาปัญจกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๐.  บาลีอัตถกถา กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  บาลีอัตถกถา มหาเวสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  บาลีอัตถกถาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๕.  บาลีอัตถกถาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  บาลีอัตถกถาพุทธวิบาก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๗.  บาลีอัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  บาลีอัตถกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  บาลีอัตถกถาสติปัฏฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  บาลีอัตถกถาสฬายตนวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๔๑.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๔.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  บาลีอัตถนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๗.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๙.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  บาลีอัตถานิทาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๒.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๓.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๔.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๕.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๖.  บาลีอัตถาสุตตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๗.  บาลีอัตถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๘.  บาลีอัพภันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๙.  บาลีอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๐.  บาลีอาฎานาฏิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๑.  บาลีอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๒.  บาลีอุทาหรณ์สัททาปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๓.  บาลีอุมังคมโหสถ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๔.  บาลีเอกทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๕.  บาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๖.  โบราณสังคหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๗.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๘.  ปกิณณกวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๙.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๐.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๗๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๗๑.  ปธานสูตร   ผูก๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๒.  ปรมัตถคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๓.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๔.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๕.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๖.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๗.  ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๘.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๙.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๐.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๑.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๒.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๓.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๔.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๕.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๖.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๗.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๘.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๙.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๐.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๑.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๒.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๓.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๔.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๕.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๖.  มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๗.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๘.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๙.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๐.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๗๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๐๑.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๒.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๓.  มัคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๔.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๕.  โวหารธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๖.  โวหารธัมมจักก์ มัด ๓ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๗.  โวหารธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๘.  โวหารนาลกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๙.  โวหารนิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๐.  โวหารบุญญกิริยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๑.  โวหารมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๒.  โวหารมหาวัคค์วิไนย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๓.  โวหารมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๔.  โวหารมัคคธัมม์ ๘ ประการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๕.  โวหารมังคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๖.  โวหารมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๗.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๘.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๙.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๐.  สัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๑.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๒.  อุปเทสปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๓.  เอตทัคค อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๔.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
๒๒๕.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๒๒๖.  บทสวดสืบชะตา บูชาโชค บทสวดมนต์ 
๒๒๗.  ปกิณณกะบทสวดมนต์ บทสวดมนต์ 
๒๒๘.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๒๒๙.  สวดยอดมุข บทสวดมนต์ 
๒๓๐.  สัพท์สูตรมนต์ทั้ง ๕ บทสวดมนต์ 



๓๗๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๓๑.  สูตร์อุปบาตรสันติหลวง บทสวดมนต์ 
๒๓๒.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๒๓๓.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๒๓๔.  อานิสง เข้าซาวเม็ด อานิสงส์ 
๒๓๕.  อานิสง ประทีป อานิสงส์ 
๒๓๖.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๒๓๗.  อานิสงส์ผ้ากฐิน อานิสงส์ 
๒๓๘.  อานิสงส์เผาผี(ศพ) อานิสงส์ 
๒๓๙.  อานิสงส์โพธิสัตว์เจ้า ให้ผ้าเป็นทาน อานิสงส์ 
๒๔๐.  อานิสงส์สร้างพุทธรูป อานิสงส์ 
๒๔๑.  อานิสงส์สัพพทาน อานิสงส์ 
๒๔๒.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๒๔๓.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๒๔๔.  กุสสราช ชาดก 
๒๔๕.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๒๔๖.  คาถาพัน ชาดก 
๒๔๗.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๒๔๘.  จันทสุริยา ชาดก 
๒๔๙.  ชนกะ ชาดก 
๒๕๐.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๒๕๑.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๒๕๒.  ติกกนิบาต ชาดก 
๒๕๓.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๒๕๔.  เตมิยะ ชาดก 
๒๕๕.  เตรสนิบาต ชาดก 
๒๕๖.  เตรสนิบาต ชาดก 
๒๕๗.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๒๕๘.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๒๕๙.  นารทะ ชาดก 
๒๖๐.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 



๓๗๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๖๑.  นิไสยมธุรสชมพู ชาดก 
๒๖๒.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๒๖๓.  นิไสยห้าสิบชาติ ชาดก 
๒๖๔.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๒๖๕.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๒๖๖.  เนมิราช ชาดก 
๒๖๗.  ปกิณณกนิบาตร ชาดก 
๒๖๘.  ปฐมมาไลย ชาดก 
๒๖๙.  ปัญญาสชาต ชาดก 
๒๗๐.  พรสังขยา ชาดก 
๒๗๑.  มหาวงศ์แตงอ่อน ชาดก 
๒๗๒.  มหาเวสสันตระ       เชียงแสน ชาดก 
๒๗๓.  มโหสถ ชาดก 
๒๗๔.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๒๗๕.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๒๗๖.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๒๗๗.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๒๗๘.  โวหารภูริทัต ชาดก 
๒๗๙.  โวหารมโหสถ ชาดก 
๒๘๐.  โวหารเอกนิบาต ชาดก 
๒๘๑.  สัพท์เวทสันตระ ชาดก 
๒๘๒.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๒๘๓.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๒๘๔.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๒๘๕.  สุสิมชาดก ชาดก 
๒๘๖.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๒๘๗.  โอวาทานุสาสิน ี โอวาทคำสอน 
๒๘๘.  โวหารโลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๒๘๙.  คำสอนเถรจันท์ โอวาทคำสอน 
๒๙๐.  คำสอรคอบแม่น้ำ โอวาทคำสอน 



๓๗๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๙๑.  ตำนานคำสอน โอวาทคำสอน 
๒๙๒.  วีสติโอวาทกถา โอวาทคำสอน 
๒๙๓.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๔.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๕.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๖.  คาถาปาช้อนฅำ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๗.  ถอนสัพพะถอน ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๘.  สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัยสูตร ประเพณี พิธีกรรม 

๒๙๙.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหารทังมวน, 
กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๓๐๐.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๑.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๒.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๓.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๔.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๕.  เสียเคราะห์ ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๖.  คำสมมาแก้วห้าโกฐาก ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๗.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๓๐๘.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๓๐๙.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 
๓๑๐.  ธัมมานิสังสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๓๑๑.  นรกเทศนา ๓๒ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๓๑๒.  นามสัพท์วิสุทธิมัคค์ ธรรมทั่วไป 
๓๑๓.  นิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๓๑๔.  นิไสยมธุรสลังกา ธรรมทั่วไป 
๓๑๕.  นิไสยมูลตันเถยยะ ธรรมทั่วไป 
๓๑๖.  ปารมี ธรรมทั่วไป 
๓๑๗.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๓๑๘.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทั่วไป 
๓๑๙.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ์ ธรรมทั่วไป 



๓๗๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๒๐.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๓๒๑.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๓๒๒.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๓๒๓.  โวหารมธุรสวาหิณ ี ธรรมทั่วไป 
๓๒๔.  โวหารมหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๓๒๕.  โวหารวิสุทธิมัคค์ ธรรมทั่วไป 
๓๒๖.  โวหารโสทันตกี ธรรมทั่วไป 
๓๒๗.  โวหารอานิสงส์ปิฎกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๓๒๘.  โวหารอุปคุตตรเถร ธรรมทั่วไป 
๓๒๙.  สเพาธัมม์ ธรรมทั่วไป 
๓๓๐.  สวรรค์เทสนา ธรรมทั่วไป 
๓๓๑.  สัพท์วิสุทธิมัคค์ ธรรมทั่วไป 
๓๓๒.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๓๓๓.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๓๓๔.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 
๓๓๕.  พระธาตเจ้าดอยทุง นิยายธรรม 
๓๓๖.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๓๓๗.  พระโภสบ นิยายธรรม 
๓๓๘.  พระมังรายสอนโลก นิยายธรรม 
๓๓๙.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายธรรม 
๓๔๐.  พระยามังราย นิยายธรรม 
๓๔๑.  ภูริทัตตะ นิยายธรรม 
๓๔๒.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๓๔๓.  มธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๓๔๔.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๓๔๕.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๓๔๖.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๓๔๗.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๓๔๘.  ราชสาน นิยายธรรม 
๓๔๙.  ลักขณะเข้าปริวาส นิยายธรรม 



๓๗๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๕๐.  วิสาขา นิยายธรรม 
๓๕๑.  โวหารมธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๓๕๒.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 
๓๕๓.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๓๕๔.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๓๕๕.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๓๕๖.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๓๕๗.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๓๕๘.  สัพท์อัพพันตรนิทาน นิยายธรรม 
๓๕๙.  สิริมหามายานิพพาน นิยายธรรม 
๓๖๐.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 
๓๖๑.  อาหารซาวห้า นิยายธรรม 
๓๖๒.  ช้างสามงาปลาสามเงี่ยง นิยายพื้นบ้าน 
๓๖๓.  เทสนาพระยาอินลงมาใข้ชาต นิยายพื้นบ้าน 
๓๖๔.  ธาตุพระพุทธเจ้า นิยายพื้นบ้าน 
๓๖๕.  นิทานท้าวคำสอน นิยายพื้นบ้าน 
๓๖๖.  ปทุมมกุมมาร นิยายพื้นบ้าน 
๓๖๗.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพื้นบ้าน 
๓๖๘.  พระยาวอกไครหีน นิยายพื้นบ้าน 
๓๖๙.  พลานขืนสิล นิยายพื้นบ้าน 
๓๗๐.  พะชาวแปด นิยายพื้นบ้าน 
๓๗๑.  พิมพาขนุ่นงิ้ว นิยายพื้นบ้าน 

๓๗๒.  
พ้ืนวงสา เจ้านายตนเสวิยราชสัมปัตติในเมืองปัว และ
เมืองน่าน 

นิยายพื้นบ้าน 

๓๗๓.  สุวัณณะโลมา และหมีขนฅำ นิยายพื้นบ้าน 
๓๗๔.  เสือตายเสือนอน นิยายพื้นบ้าน 
๓๗๕.  โสนันทะกุมมาน นิยายพื้นบ้าน 
๓๗๖.  หงสองหัว นิยายพื้นบ้าน 
๓๗๗.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๗๘.  ตำนานเมืองระแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 



๓๗๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๗๙.  ตำนานเมืองล้านนาเชียงใหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๐.  ตำนานเมืองลำปาง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๑.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๒.  ตำนานสิงคุตตะระ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๓.  ตำนานสุวัณณะคิรี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๔.  ตำนานสุวัณณะคีลี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๕.  ตำนานห้าพันพระวสา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๖.  ตำนานอ่างสรงเชียงดาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๗.  มหาปุริสลักขณะสูตร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๘.  แมงสี่หูห้าตา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๙.  ฤกษ์ชาวเจ็ด ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๐.  วอกไครหีน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๑.  โวหารถูปวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๒.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๓.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๔.  ธัมมศาสตร์ กฎหมาย 
๓๙๕.  พุทธจักร – อาณาจักรเทียมกัน กฎหมาย 
๓๙๖.  หนังสือยันต์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๙๗.  หนังสือเวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๙๘.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๙๙.  ตำรายาเมืองน่าน ตำรายา 

 
***หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา*** 

 
************************ 

 
 
 
 



๓๗๘ 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดเลย (ที่ช่ือไม่ซ้ำกัน)  
ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  รวมจำนวน ๒๑๔ เรื่อง   

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑.  กลหวิวาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  ฏีกายาณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  ฑีฆนิกาย (พรหมชาลสูตร) คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ตติยะสังคิติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  ติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ตุวฏกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ทวาทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  ทีฆนิกาย – ปาฏิยวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  เทวินทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  ธัมมจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  ธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  ธัมมสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  ธัมมาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  ปรมัตถคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๗๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๙.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  มัคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  มังคลปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  มังคลเภทา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  มังคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  มัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  มัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๙.  มัชฌิมปัณณาสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  มัมฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  โยชนาสัมโมหวิโนทน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  โยชนาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  โยชนาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  รถวีนีตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  ราหุลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  วัคคทีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  วินัยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  วินิจไฉยจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  วิไนยสมันตะปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  วิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  สัพท์สมันตปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  สัพท์สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  สัพท์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  สัพท์อัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  สัพท์อัตถายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  สัพท์อิสิคิลิมานันทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  สัพพ์นโมเมพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  สัพมหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  สัมมาปริพพาชนิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  สีลขันธวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๙.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  อภิธัมมาสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  อสีตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  อโสกธัมมราชนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๙๕.  ปกิณณกะบทสวดมนต์ บทสวดมนต์ 
๙๖.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๙๗.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๙๘.  อานิสง ลาวเทียน อานิสงส์ 
๙๙.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๑๐๐.  อานิสงทอดกฐิน อานิสงส์ 
๑๐๑.  อานิสงมหาเวสสันคระชาตก อานิสงส์ 
๑๐๒.  อานิสงเลี้ยงพ่อแม่ อานิสงส์ 
๑๐๓.  อานิสงส์สร้างพุทธรูป อานิสงส์ 
๑๐๔.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๑๐๕.  อานิสงส้างขัว สาลา และน้ำบ่อเปันทาน อานิสงส์ 
๑๐๖.  กุสสราช ชาดก 
๑๐๗.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๑๐๘.  คาถาพัน ชาดก 
๑๐๙.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๑๑๐.  จันทสุริยา ชาดก 
๑๑๑.  ชนกะ ชาดก 
๑๑๒.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๑๑๓.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๑๑๔.  ติกกนิบาต ชาดก 
๑๑๕.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๑๑๖.  เตมิยะ ชาดก 
๑๑๗.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๑๘.  เตรสนิบาต ชาดก 



๓๘๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๑๙.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๑๒๐.  วิสตินิบาต ชาดก 
๑๒๑.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๑๒๒.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๑๒๓.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๑๒๔.  โวหารมโหสถ ชาดก 
๑๒๕.  โวหารเอกนิบาต ชาดก 
๑๒๖.  สัพท์เวทสันตระ ชาดก 
๑๒๗.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๑๒๘.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๑๒๙.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๑๓๐.  สุสิมชาดก ชาดก 
๑๓๑.  กล่าวลักขณะอันถ่อยอันร้อยด้วยดี โอวาทคำสอน 
๑๓๒.  คำสอนเถรจันท์ โอวาทคำสอน 
๑๓๓.  บัณฑิตสอนลูก โอวาทคำสอน 
๑๓๔.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๑๓๕.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๓๖.  ถอนสัพพะถอน ประเพณี พิธีกรรม 
๑๓๗.  สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัยสูตร ประเพณี พิธีกรรม 

๑๓๘.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหารทังมวน, 
กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๑๓๙.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๐.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๑.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๒.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๓.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๔.  เสียเคราะห์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๕.  บูชาเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๖.  โหราศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๗.  อธิษฐานขึ้นเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 



๓๘๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๔๘.  ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๙.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๕๐.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๑๕๑.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๑๕๒.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๕๓.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๑๕๔.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๑๕๕.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๑๕๖.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๑๕๗.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๑๕๘.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๑๕๙.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๑๖๐.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๑๖๑.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๑๖๒.  โวหารมหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๑๖๓.  สัพท์วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๑๖๔.  โคนะบุตร์ นิยายธรรม 
๑๖๕.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๑๖๖.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๑๖๗.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 
๑๖๘.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๑๖๙.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๑๗๐.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๑๗๑.  พระโภสบ นิยายธรรม 
๑๗๒.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๑๗๓.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๑๗๔.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๑๗๕.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๑๗๖.  ซเพาหลงเข้าเมืองขอม นิยายพื้นบ้าน 
๑๗๗.  ดอกบัวหอมพันกาบ นิยายพื้นบ้าน 



๓๘๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๗๘.  ไตรภุมม์ นิยายพื้นบ้าน 
๑๗๙.  ทุกกะนิบาตชาตกะ นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๐.  ทุคคะตะ นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๑.  ทุคคะตะกุมมาน นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๒.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๓.  ปทุมมะพรามชาดก นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๔.  ปทุมไยบัว นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๕.  พระเจ้าออกบวด นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๖.  พระโภสบ นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๗.  พระยาฅางฅาก นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๘.  พระยาช้างสัททันตะ นิยายพื้นบ้าน 
๑๘๙.  ภัยยะราด นิยายพื้นบ้าน 
๑๙๐.  โสนันทะกุมมาน นิยายพื้นบ้าน 
๑๙๑.  หงสองหัว นิยายพื้นบ้าน 
๑๙๒.  ตำนานมหาชินธาตุเจ้าห้าหลัง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๓.  ตำนานมุทุตาเทวราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๔.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๕.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๖.  ตำนานห้าพันพระวสา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๗.  ทันตธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๘.  นิไสยเถรีคาถา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๙.  นิไสยทุติยวังสมาลินี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๐.  นิไสยวังสมาลินี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๑.  ปกิณกะตำนานพุทธศาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๒.  พุทธโฆสาจาร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๓.  พุทธตำนาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๔.  มหาปุริสลักขณะสูตร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๕.  มูลสาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๖.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๗.  กฎหมายโบราณ, ตำนานพระยาอินทร์ กฎหมาย 



๓๘๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๐๘.  กฎหมายโบราณเมืองเลย กฎหมาย 
๒๐๙.  กาบกุมารบัน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๐.  กาบสงสาน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๑.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๒.  ตำราดูฤกษ์ยามต่างฯ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๓.  หนังสือยันต์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๔.  ตำรายาเมืองเลย ตำรายา 

 

***หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมอีสาน*** 

 
************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๖ 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้สำรวจของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน รวม ๕ 
จังหวัด ได้แก่ (แพร่ พะเยา เชียงราย น่าน และ เลย)   

(ที่มีชื่อไม่ซ้ำกัน) รวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่อง 
ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 

๑.  กลหวิวาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  กังขาวตรณีวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  จุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ฎีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ฎีกามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  ฎีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  ฎีกาวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  ฎีกาสัททาเภท คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  ฏีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  ฏีกายาณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  ฑีฆนิกาย (พรหมชาลสูตร) คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  ตติยะสังคิติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  ติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  ตุวฏกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  ทวาทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  ทีฆนิกาย – ปาฏิยวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  เทวินทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๙.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  ธัมมจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  ธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒.  ธัมมสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  ธัมมาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  นามสัพท์ อัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  นามสัพท์จุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  นามสัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  นามสัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  นามสัพท์มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  นิทานพุทธัสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  นิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  นิไสยคันธนาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  นิไสยฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  นิไสยทสวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  นิไสยธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  นิไสยปาฎิยวัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  นิไสยปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  นิไสยมหาวัคคฑีฆานิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  นิไสยมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  นิไสยมาติกาสติปัฎฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  นิไสยมิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  นิไสยวินิจไฉยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  นิไสยวิไนยคัมภีรรัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  นิไสยวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  นิไสยวิสุทธิมัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  นิไสยสีลขันธ์วัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  นิไสยสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๙.  นิไสยอัตถกถาปุคคลบัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลอุณณาทิกก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลี กพยสารวิลาสินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลี มุขมัตตทีปนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  บาลี วัตถทานกถา    นิสังโสเชยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  บาลี อัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  บาลีกวิคัณดาภรณฎีกา    วุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีกัจจยนาสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีกัจจยนาอัตถการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีกัจจยนาอัตถดัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีกัจจยนาอัตถสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีกานคมณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  บาลีกานคมนากาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีกานธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีกานอภิธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีการกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีขิตกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  บาลีคุยหัตถทีปนีมหาคัณฐี  คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  บาลีจตุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  บาลีจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  บาลีจักกวาฬทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  บาลีจิตคัณฐีทีปนีอัตถกถาสารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  บาลีจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  บาลีจุฬคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  บาลีฉักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๙.  บาลีชินาลังกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  บาลีชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  บาลีฎีกา พยสารทังตวา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  บาลีฎีกากังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  บาลีฎีกาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  บาลีฎีกาทีปนี สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  บาลีฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  บาลีฎีกานิติปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  บาลีฎีกาปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๐.  บาลีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  บาลีฎีกาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๒.  บาลีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  บาลีฎีกามุตตกวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  บาลีฎีการิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  บาลีฎีกาวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  บาลีฎีกาวิททัคธมุกขมัณฑะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  บาลีฎีกาวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  บาลีฎีกาสมันตปาทาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  บาลีฎีกาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  บาลีฎีกาสัททวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  บาลีฎีกาสัททัตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  บาลีฎีกาสันทวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  บาลีฎีกาสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  บาลีฎีกาสันทวุตติวิถาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  บาลีฎีกาสัมเพียงมุขมัตตสาระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  บาลีฎีกาสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  บาลีฎีกาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๑๙.  บาลีฎีกาอภิธัมมอัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๒.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  บาลีฏีกาธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  บาลีฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  บาลีฏีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  บาลีฏีกาสฬายตนวัคค์สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๗.  บาลีฏีกาสันทาพินธุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  บาลีตัทธิตกัป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  บาลีติกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๐.  บาลีทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  บาลีทสสิบชาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  บาลีทีปนีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  บาลีทีปวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  บาลีทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๕.  บาลีทุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  บาลีทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๗.  บาลีธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  บาลีธาตุวาหาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๑.  บาลีนราชธาตุวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  บาลีนวนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  บาลีนวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๔.  บาลีนัตถัปปกาสนา ฎีกาฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  บาลีนาถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  บาลีเนตติวิภาวนาปกรณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๗.  บาลีปฐมามาไลย์ ทุติยามาไลย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  บาลีปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๔๙.  บาลีปรมัตถวิภูสินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  บาลีปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บาลีปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๒.  บาลีปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๓.  บาลีปัณณาสมัชฌิมปนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๔.  บาลีปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๕.  บาลีปาฎิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๖.  บาลีปาฏิยวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๗.  บาลีปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๘.  บาลีปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๙.  บาลีพระโมคคัลลานวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๐.  บาลีพระสมุหธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๑.  บาลีภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๒.  บาลีภารตารัฏฐะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๓.  บาลีมณีปทีป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๔.  บาลีมณีสารมัญชุสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๕.  บาลีมธุรสพาหิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๖.  บาลีมโนรทบุรณีอัตตถกถาจตุกกนิบาตอังคุตตะนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๗.  บาลีมหาฎีกาหลวง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๘.  บาลีมหานิเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๙.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๐.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๑.  บาลีมหาปัฏฐานปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๒.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๓.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๔.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๕.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๖.  บาลีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๗.  บาลีมหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๘.  บาลีมุขมัตตทีปนีการก คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑๗๙.  บาลีมุขมัตตทีปนีฏีกาอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๐.  บาลีมุขมัตตทีปนีตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๑.  บาลีมุขมัตตทีปนีนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๒.  บาลีมุขมัตตทีปนีสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๓.  บาลีมุชมัตตทีปนีฏีกากิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๔.  บาลีมูลฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๕.  บาลีมูลปฎิกสูตร  บาลีพระสิหิง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๖.  บาลียมกปกรณ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๗.  บาลียมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๘.  บาลีโยชนยปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๙.  บาลีโยชนา อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๐.  บาลีโยชนาขุททกสิขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๑.  บาลีโยชนาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๒.  บาลีโยชนาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๓.  บาลีโยชนาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๔.  บาลีโยชนาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๕.  บาลีโยชนาปาฐ วิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๖.  บาลีโยชนาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๗.  บาลีโยชนามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๘.  บาลีโยชนาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๙.  บาลีโยชนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๐.  บาลีโยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๑.  บาลีโยชนาสัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๒.  บาลีโยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๓.  บาลีโยชนาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๔.  บาลีโยชนาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๕.  บาลีโยชยนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๖.  บาลีรัตนมาลา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๗.  บาลีลินนัตถปกาสนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๘.  บาลีลินนัตถปกาสนา ฎีกามัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๐๙.  บาลีลีนัตถปกาสนาฎีกาฑีฆนิกายมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๐.  บาลีลีนัตถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๑.  บาลีโลกปัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๒.  บาลีโลกสันฐานารตนคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๓.  บาลีวชิรโพธิฎีกาสมันตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๔.  บาลีวชิรโพธิมหามัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๕.  บาลีวชิรโพธิสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๖.  บาลีวังสมาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๗.  บาลีวัชชิรโพธฎิีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๘.  บาลีวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๙.  บาลีวินัยวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๐.  บาลีวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๑.  บาลีวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๒.  บาลีวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๓.  บาลีวิมติวิโนทนีจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๔.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๕.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๖.  บาลีวิสุทธิมัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๗.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๘.  บาลีเวมตติปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๙.  บาลีเวมติสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๐.  บาลีเวมัตติมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๑.  บาลีสคาถวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๒.  บาลีสถุปวังสวิฏฐาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๓.  บาลีสถุปวังสสังเขป คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๔.  บาลีสมเพียง คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๕.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๖.  บาลีสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๗.  บาลีสฬายตนวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๘.  บาลีสักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๓๙.  บาลีสักกาภิมาส มหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๐.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๑.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๒.  บาลีสัททัตถเภทจินดา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๓.  บาลีสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๔.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๕.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๖.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๗.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๘.  บาลีสัททาวิทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๙.  บาลีสัททาวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๐.  บาลีสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๑.  บาลีสัพท์ธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๒.  บาลีสัพพัญญู คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๓.  บาลีสัมภารสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๔.  บาลีสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๕.  บาลีสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๖.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา – สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๗.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา จตุตถสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๘.  บาลีสารัตถสมุจเจยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๙.  บาลีสีลขัณธวัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๐.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๑.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๒.  บาลีสุตตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๓.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๔.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๕.  บาลีสุตตนิเทสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๖.  บาลีสุตตนิเทสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๗.  บาลีสุตตนิเทสสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๘.  บาลีสุตตนิเทสสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๖๙.  บาลีสุตตนิเทสอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๐.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๑.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาหิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๒.  บาลีสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๓.  บาลีสุตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๔.  บาลีสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๕.  บาลีโสตัพพมาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๖.  บาลีอนุฎีกาธัมมสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๗.  บาลีอนุฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๘.  บาลีอนุฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๙.  บาลีอนุฎีกาวิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๐.  บาลีอนุฎีกาอนุตตกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๑.  บาลีอนุโลมทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๒.  บาลีอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๓.  บาลีอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๔.  บาลีอมตรสธาราฎีกาอนาคตวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๕.  บาลีอัฎฐเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๖.  บาลีอัฏฐกถามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๗.  บาลีอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๘.  บาลีอัฏตาสุตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๙.  บาลีอัตกถาปัญจกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๐.  บาลีอัตถกถา กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๑.  บาลีอัตถกถา มหาเวสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๒.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๓.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๔.  บาลีอัตถกถาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๕.  บาลีอัตถกถาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๖.  บาลีอัตถกถาพุทธวิบาก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๗.  บาลีอัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๘.  บาลีอัตถกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๒๙๙.  บาลีอัตถกถาสติปัฏฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๐.  บาลีอัตถกถาสฬายตนวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๑.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๒.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๓.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๔.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๕.  บาลีอัตถนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๖.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๗.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๘.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๙.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๐.  บาลีอัตถานิทาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๑.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๒.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๓.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๔.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๕.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๖.  บาลีอัตถาสุตตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๗.  บาลีอัตถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๘.  บาลีอัพภันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๙.  บาลีอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๐.  บาลีอาฎานาฏิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๑.  บาลีอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๒.  บาลีอุทาหรณ์สัททาปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๓.  บาลีอุมังคมโหสถ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๔.  บาลีเอกทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๕.  บาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๖.  โบราณสังคหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๗.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๘.  ปกิณณกวัคค์  ผูก ๒๑ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๒๙.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๐.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๑.  ปธานสูตร   ผูก๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๒.  ปรมัตถคัณฐี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๓.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๔.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๕.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๖.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๗.  ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๘.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๙.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๐.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๑.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๒.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๓.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๔.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๕.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๖.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๗.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๘.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๙.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๐.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๑.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๒.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๓.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๔.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๕.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๖.  มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๗.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๘.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๕๙.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๐.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๑.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๒.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๓.  มัคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๔.  มังคลปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๕.  มังคลเภทา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๖.  มังคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๗.  มัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๘.  มัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๙.  มัชฌิมปัณณาสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๐.  มัมฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๑.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๒.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๓.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๔.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๕.  โยชนาสัมโมหวิโนทน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๖.  โยชนาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๗.  โยชนาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๘.  รถวีนีตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๙.  ราหุลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๐.  วัคคทีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๑.  วินัยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๒.  วินิจไฉยจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๓.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๔.  วิไนยสมันตะปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๕.  วิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๖.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๗.  วีณกัณฑสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๘.  โวหารกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๓๘๙.  โวหารกุณาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๐.  โวหารจันทิมาโน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๑.  โวหารจุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๒.  โวหารฎีกา ธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๓.  โวหารฎีกาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๔.  โวหารฏีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๕.  โวหารฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๖.  โวหารติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๗.  โวหารทสวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๘.  โวหารทักขิณวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๙.  โวหารทัพพเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๐.  โวหารธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๑.  โวหารธัมมจักก์ มัด ๓ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๒.  โวหารธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๓.  โวหารนาลกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๔.  โวหารนิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๕.  โวหารบุญญกิริยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๖.  โวหารปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๗.  โวหารปารายนวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๘.  โวหารพากุลเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๙.  โวหารพุทธนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๐.  โวหารมหากัสสับปนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๑.  โวหารมหาปธานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๒.  โวหารมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๓.  โวหารมหาโมคคัลลานนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๔.  โวหารมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๕.  โวหารมหาวัคค์วิไนย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๖.  โวหารมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๗.  โวหารมัคคธัมม์ ๘ ประการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๘.  โวหารมังคลัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 



๔๐๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๔๑๙.  โวหารมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๐.  โวหารมูลธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๑.  โวหารยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๒.  โวหารวิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๓.  โวหารสมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๔.  โวหารสะเภาธัมมหลงท่าชาดก  คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๕.  โวหารสักคาวตาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๖.  โวหารสัคคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๗.  โวหารสังคาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๘.  โวหารสุตตสิงคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๙.  โวหารสุทธาโภชนา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๐.  โวหารอตุละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๑.  โวหารอภิธัมมมาติกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๒.  โวหารอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๓.  โวหารอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๔.  โวหารอภิธัมมาปิฎก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๕.  โวหารอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๖.  โวหารอุปคุตตเถร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๗.  เศรษฐีทั้ง ๕ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๘.  สติปัฎฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๙.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๐.  สมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๑.  สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๒.  สรีสุทโธทนนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๓.  สักกปัญญา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๔.  สังคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๕.  สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๖.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๗.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๘.  สัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
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๔๔๙.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๐.  สัทธัโมมปายนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๑.  สัพท์ สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๒.  สัพท์ สมันตาสังฆาทิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๓.  สัพท์กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๔.  สัพท์กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๕.  สัพท์กังขาเวตตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๖.  สัพท์ขุททกสิกขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๗.  สัพท์คุรุปเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๘.  สัพท์ฎีกาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๙.  สัพท์ฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๐.  สัพท์ธัมมจักร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๑.  สัพท์บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๒.  สัพท์บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๓.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๔.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๕.  สัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๖.  สัพท์ปาฏิโมกข์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๗.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๘.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๙.  สัพท์ปุคคลบัญญัติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๐.  สัพท์มหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๑.  สัพท์มหาปัฏฐานปกรณ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๒.  สัพท์มหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๓.  สัพท์มหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๔.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๕.  สัพท์ยมกปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๖.  สัพท์ยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๗.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๘.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
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๔๗๙.  สัพท์วิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๐.  สัพท์สมันตปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๑.  สัพท์สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๒.  สัพท์สัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๓.  สัพทส์ิกขาบท    วินิจไฉยเภทจินตา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๔.  สัพท์สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๕.  สัพท์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๖.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๗.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๘.  สัพท์อัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๙.  สัพท์อัตถายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๐.  สัพท์อิสิคิลิมานันทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๑.  สัพพ์นโมเมพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๒.  สัพมหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๓.  สัมมาปริพพาชนิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๔.  สามัญญผลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๕.  สามัญมัญผล คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๖.  สารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๗.  สิงคาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๘.  สีลขันธวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๙.  สุตตสังคหปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๐.  สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๑.  สุตันตวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๒.  อภิธัมมสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๓.  อภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๔.  อภิธัมมายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๕.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๖.  อภิธัมมาสังคิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๗.  อสีตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๘.  อโสกธัมมราชนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๔๐๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๕๐๙.  อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๐.  อัตถกถา สคาถวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๑.  อัตถกถาขันธกสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๒.  อัตถกถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๓.  อัตถกถาทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๔.  อัตถกถามหาวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๕.  อาการวัตตาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๖.  อาชานียสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๗.  อุณหัสสวิไชย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๘.  อุปเทสปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๙.  เอตทัคค อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒๐.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
๕๒๑.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๕๒๒.  บทสวดสืบชะตา บูชาโชค บทสวดมนต์ 
๕๒๓.  ปกิณณกะบทสวดมนต์ บทสวดมนต์ 
๕๒๔.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๕๒๕.  สวดยอดมุข บทสวดมนต์ 
๕๒๖.  สัพท์สูตรมนต์ทั้ง ๕ บทสวดมนต์ 
๕๒๗.  สูตร์อุปบาตรสันติหลวง บทสวดมนต์ 
๕๒๘.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๕๒๙.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๕๓๐.  อานิสง เข้าซาวเม็ด อานิสงส์ 
๕๓๑.  อานิสง ประทีป อานิสงส์ 
๕๓๒.  อานิสง ลาวเทียน อานิสงส์ 
๕๓๓.  อานิสง อาบน้ำธาตุและพระเจ้า ผูก ๒ อานิสงส์ 
๕๓๔.  อานิสงเข้าบิณฑิบาต อานิสงส์ 
๕๓๕.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๕๓๖.  อานิสงเข้าสลาก อานิสงส์ 
๕๓๗.  อานิสงเข้าสลาก ชบับพระยาวอก อานิสงส์ 
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๕๓๘.  
อานิสงเจดีทราย อานิสงสร้างธัมม, อานิสงทานลูกส้ม
ของหวาน 

อานิสงส์ 

๕๓๙.  อานิสงทอดกฐิน อานิสงส์ 
๕๔๐.  อานิสงทอดบังสุกล อานิสงส์ 
๕๔๑.  อานิสงทอดผ้าบังสกุรเปันทาน อานิสงส์ 
๕๔๒.  อานิสงทานเครื่องอัฐบริขาร อานิสงส์ 
๕๔๓.  อานิสงทานผ้า อานิสงส์ 
๕๔๔.  อานิสงทานผ้าอาบน้ำ อานิสงส์ 
๕๔๕.  อานิสงทานหาคนตาย อานิสงส์ 
๕๔๖.  อานิสงบวช อานิสงส์ 
๕๔๗.  อานิสงบวชพระเจ้า อานิสงส์ 
๕๔๘.  อานิสงบอกไฟ อานิสงส์ 
๕๔๙.  อานิสงปีใหม่ อานิสงส์ 
๕๕๐.  อานิสงพระเจ้าเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๕๕๑.  อานิสงมหาเวสสันคระชาตก อานิสงส์ 
๕๕๒.  อานิสงรอม อานิสงส์ 
๕๕๓.  อานิสงเลี้ยงพ่อแม่ อานิสงส์ 
๕๕๔.  อานิสงส์บุพการีกตัญญูกตเวที อานิสงส์ 
๕๕๕.  อานิสงส์ผ้ากฐิน อานิสงส์ 
๕๕๖.  อานิสงส์เผาผี(ศพ) อานิสงส์ 
๕๕๗.  อานิสงส์โพธิสัตว์เจ้า ให้ผ้าเป็นทาน อานิสงส์ 
๕๕๘.  อานิสงส์สร้างพุทธรูป อานิสงส์ 
๕๕๙.  อานิสงส์สัพพทาน อานิสงส์ 
๕๖๐.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๕๖๑.  อานิสงส์สูตร อานิสงส์ 
๕๖๒.  อานิสงส์หนูเผือก อานิสงส์ 
๕๖๓.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๕๖๔.  อานิสงส้างขัว สาลา และน้ำบ่อเปันทาน อานิสงส์ 
๕๖๕.  อานิสงหมากคำ อานิสงส์ 
๕๖๖.  อานิสงหลัว และ ไฟเปันทาน อานิสงส์ 
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๕๖๗.  อานิสงอันได้ส้างแปงเสาค้างทุงค้างหงถวายบูชา อานิสงส์ 
๕๖๘.  อานิสงอันได้ส้างสาลา อานิสงส์ 
๕๖๙.  อานิสงอุปปมาสุตตุอันได้ส้างขัว ศาลา น้ำบ่อ อานิสงส์ 
๕๗๐.  กุสสราช ชาดก 
๕๗๑.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๕๗๒.  คาถาพัน ชาดก 
๕๗๓.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๕๗๔.  จันทสุริยา ชาดก 
๕๗๕.  ชนกะ ชาดก 
๕๗๖.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๕๗๗.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๕๗๘.  ติกกนิบาต ชาดก 
๕๗๙.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๕๘๐.  เตมิยะ ชาดก 
๕๘๑.  เตรสนิบาต ชาดก 
๕๘๒.  เตรสนิบาต ชาดก 
๕๘๓.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๕๘๔.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๕๘๕.  นารทะ ชาดก 
๕๘๖.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๕๘๗.  นิไสยมธุรสชมพู ชาดก 
๕๘๘.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๕๘๙.  นิไสยห้าสิบชาติ ชาดก 
๕๙๐.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๕๙๑.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๕๙๒.  เนมิราช ชาดก 
๕๙๓.  ปกิณณกนิบาตร ชาดก 
๕๙๔.  ปฐมมาไลย ชาดก 
๕๙๕.  ปทุมมกุมาร ชาดก 
๕๙๖.  ปทุมมะบัวหอม ชาดก 
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๕๙๗.  ปัญญาสชาต ชาดก 
๕๙๘.  พรสังขยา ชาดก 
๕๙๙.  พระยาค้างคาก ชาดก 
๖๐๐.  พลสังขยา ชาดก 
๖๐๑.  มหาชาติ ชาดก 
๖๐๒.  มหาวงศ์แตงอ่อน ชาดก 
๖๐๓.  มหาเวสสันตระ  เชียงแสน ชาดก 
๖๐๔.  มโหสถ ชาดก 
๖๐๕.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๖๐๖.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๖๐๗.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๖๐๘.  วิสตินิบาต ชาดก 
๖๐๙.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๖๑๐.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๖๑๑.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๖๑๒.  โวหารภูริทัต ชาดก 
๖๑๓.  โวหารมโหสถ ชาดก 
๖๑๔.  โวหารเอกนิบาต ชาดก 
๖๑๕.  สัพทเ์วทสันตระ ชาดก 
๖๑๖.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๖๑๗.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๖๑๘.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๖๑๙.  สุสิมชาดก ชาดก 
๖๒๐.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๖๒๑.  โอวาทานุสาสิน ี โอวาทคำสอน 
๖๒๒.  โวหารโลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๖๒๓.  สอนโลก โอวาทคำสอน 
๖๒๔.  โอวาทคำสอนภิกขุใหม ่ โอวาทคำสอน 
๖๒๕.  กล่าวลักขณะอันถ่อยอันร้อยด้วยดี โอวาทคำสอน 
๖๒๖.  คำสอนเถรจันท์ โอวาทคำสอน 



๔๐๗ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๖๒๗.  คำสอนในนอก โอวาทคำสอน 
๖๒๘.  คำสอรคอบแม่น้ำ โอวาทคำสอน 
๖๒๙.  ตำนานคำสอน โอวาทคำสอน 
๖๓๐.  วีสติโอวาทกถา โอวาทคำสอน 
๖๓๑.  ปกิณกะโอวาทคำสอน โอวาทคำสอน 
๖๓๒.  คำสอนพระพุทธเจ้า โอวาทคำสอน 
๖๓๓.  บัณฑิตสอนลูก โอวาทคำสอน 
๖๓๔.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๕.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๖.  คำโอกาสเวนมหาทานปริยัติธรรมมานุธัมม์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๗.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๘.  คาถาปาช้อนคำ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๙.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๐.  คำไหว้คุณหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๑.  คำไหว้พระเจ้า ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๒.  พุทธคุณสิบดวง ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๓.  พุทธคุรหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๔.  พุทธสิมมา ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๕.  พุทธะมนต์ทังมวนกับอุปเทสทังมวน ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๖.  ถอนสัพพะถอน ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๗.  สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัยสูตร ประเพณี พิธีกรรม 

๖๔๘.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหารทังมวน, 
กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๖๔๙.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๐.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๑.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๒.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๓.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๔.  เสียเคราะห์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๕.  บูชาเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 



๔๐๘ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๖๕๖.  โหราศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๗.  อธิษฐานขึ้นเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๘.  เอาขวัญลูกแก้ว ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๙.  คำภาวนาคำไหว้ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๐.  ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๑.  คำสมมาแก้วห้าโกฐาก ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๒.  สืบชะตาหญิงชาย ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๓.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๖๖๔.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๖๖๕.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๖๖๖.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๖๖๗.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๖๖๘.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๖๖๙.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๖๗๐.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๖๗๑.  แทนค่าน้ำนมแม่ ธรรมทั่วไป 
๖๗๒.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๖๗๓.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 
๖๗๔.  ธัมมานิสังสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๖๗๕.  นรกเทศนา ๓๒ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๖๗๖.  นามสัพท์วิสุทธิมัคค์ ธรรมทั่วไป 
๖๗๗.  นิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๖๗๘.  นิไสยมธุรสลังกา ธรรมทั่วไป 
๖๗๙.  นิไสยมูลตันเถยยะ ธรรมทั่วไป 
๖๘๐.  ปารมี ธรรมทั่วไป 
๖๘๑.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๖๘๒.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทั่วไป 
๖๘๓.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๖๘๔.  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๖๘๕.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 



๔๐๙ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๖๘๖.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๖๘๗.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๖๘๘.  พุทธคุณ ธรรมทั่วไป 
๖๘๙.  พุทธคุณบรรยาย ธรรมทั่วไป 
๖๙๐.  พุทธานุสสติ ธรรมทั่วไป 
๖๙๑.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๖๙๒.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๖๙๓.  มหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๖๙๔.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๖๙๕.  มูลกัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๖๙๖.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๖๙๗.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๖๙๘.  ยอดพระธรรมโปรดสัตว์ ธรรมทั่วไป 
๖๙๙.  โยกัปปโก ธรรมทั่วไป 
๗๐๐.  วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๗๐๑.  โวหารบารม ี ธรรมทั่วไป 
๗๐๒.  โวหารปิฏกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๗๐๓.  โวหารแปดหมื่นสี่พันขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๗๐๔.  โวหารมธุรสวาหิณ ี ธรรมทั่วไป 
๗๐๕.  โวหารมหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๗๐๖.  โวหารวิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๗๐๗.  โวหารโสทันตกี ธรรมทั่วไป 
๗๐๘.  โวหารอานิสงส์ปิฎกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๗๐๙.  โวหารอุปคุตตรเถร ธรรมทั่วไป 
๗๑๐.  สเพาธัมม์ ธรรมทั่วไป 
๗๑๑.  สวรรค์เทสนา ธรรมทั่วไป 
๗๑๒.  สักขติทีปนี ธรรมทั่วไป 
๗๑๓.  สัคคติทีปนี ธรรมทั่วไป 
๗๑๔.  สังขวัฒนะ ธรรมทั่วไป 
๗๑๕.  สังฮอมธาตุเทศนา ธรรมทั่วไป 



๔๑๐ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๗๑๖.  สัพท์ปะเปส ธรรมทั่วไป 
๗๑๗.  สัพท์วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๗๑๘.  โคนะบุตร์ นิยายธรรม 
๗๑๙.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๗๒๐.  นิทานท้าวคำสอน นิยายธรรม 
๗๒๑.  นิไสยมธุรสลังกา นิยายธรรม 
๗๒๒.  นิไสยมูลตันเถยยะ นิยายธรรม 
๗๒๓.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๗๒๔.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 
๗๒๕.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๗๒๖.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๗๒๗.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 
๗๒๘.  พระธาตเจ้าดอยทุง นิยายธรรม 
๗๒๙.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๗๓๐.  พระโภสบ นิยายธรรม 
๗๓๑.  พระมังรายสอนโลก นิยายธรรม 
๗๓๒.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายธรรม 
๗๓๓.  พระยามังราย นิยายธรรม 
๗๓๔.  ภูริทัตตะ นิยายธรรม 
๗๓๕.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๗๓๖.  มธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๗๓๗.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๗๓๘.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๗๓๙.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๗๔๐.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๗๔๑.  ราชสาน นิยายธรรม 
๗๔๒.  ลักขณะเข้าปริวาส นิยายธรรม 
๗๔๓.  วิสาขา นิยายธรรม 
๗๔๔.  โวหารมธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๗๔๕.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 



๔๑๑ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๗๔๖.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๗๔๗.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๗๔๘.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๗๔๙.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๗๕๐.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๗๕๑.  สัพท์อัพพันตรนิทาน  นิยายธรรม 
๗๕๒.  สิริมหามายานิพพาน นิยายธรรม 
๗๕๓.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 
๗๕๔.  อาหารซาวห้า นิยายธรรม 
๗๕๕.  กล้วยพันกอ นิยายพื้นบ้าน 
๗๕๖.  กาผอม นิยายพื้นบ้าน 
๗๕๗.  กาเผือกชาดก นิยายพื้นบ้าน 
๗๕๘.  กำพ้าฅวายโพง นิยายพื้นบ้าน 
๗๕๙.  กุมมานอ่อนน้อยกำพ้าชาดก นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๐.  ขอมแม่น้ำพล นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๑.  เขียวสองมอน นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๒.  ช้างสามงาปลาสามเงี่ยง นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๓.  ชายสามโบดยิงสามผัว ทุกัมมะบัณฑิต นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๔.  ซเพาธัมมสามเหลั้ม นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๕.  ซเพาหลงเข้าเมืองขอม นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๖.  ดอกบัวหอมพันกาบ นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๗.  ไตรภุมม์ นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๘.  ทวาทสนิบาต นิยายพื้นบ้าน 
๗๖๙.  ท้าวเต้า นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๐.  ทำนานห้อ นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๑.  ทุกกะนิบาตชาตกะ นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๒.  ทุคคะตะ นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๓.  ทุคคะตะกุมมาน นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๔.  ทุคคะตะรักษาสิล นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๕.  เทสนาพระยาอินลงมาใช้ชาต นิยายพื้นบ้าน 



๔๑๒ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๗๗๖.  ธาตุพระพุทธเจ้า นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๗.  นิทานท้าวคำสอน นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๘.  นิไสโลกะภาสา นิยายพื้นบ้าน 
๗๗๙.  บัวรมบัวเรียว นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๐.  ปฐมพ้ืนโลกชาดก นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๑.  ปถมพ้ืนโลก นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๒.  ปทุมมกุมมาร นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๓.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๔.  ปทุมมะพรามชาดก นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๕.  ปทุมไยบัว นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๖.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๗.  ปาเวณีหกประกาน นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๘.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายพื้นบ้าน 
๗๘๙.  ปู่เถ้าสอรหลาน นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๐.  พรหมทัตหน้าแว่น นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๑.  พระเจ้าสังขยาโลก นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๒.  พระเจ้าออกบวด นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๓.  พระโภสบ นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๔.  พระมังรายสอนโลก นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๕.  พระยาฅางฅาก นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๖.  พระยาช้างสัททันตะ นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๗.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๘.  พระยามังราย นิยายพื้นบ้าน 
๗๙๙.  พระยาวอกไครหีน นิยายพื้นบ้าน 
๘๐๐.  พลานขืนสิล นิยายพื้นบ้าน 
๘๐๑.  พะชาวแปด นิยายพื้นบ้าน 
๘๐๒.  พิมพาขนุ่นงิ้ว นิยายพื้นบ้าน 

๘๐๓.  
พ้ืนวงสา เจ้านายตนเสวิยราชสัมปัตติในเมืองปัว และ
เมืองน่าน 

นิยายพื้นบ้าน 

๘๐๔.  ภัยยะราด นิยายพื้นบ้าน 



๔๑๓ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๐๕.  มหาธาตุเจ้า นิยายพื้นบ้าน 
๘๐๖.  มหาโมกคะลานไปดูนรก นิยายพื้นบ้าน 
๘๐๗.  แม่ร้าง ๓๒ ผัว, ฅดีธัมมคำสอน นิยายพื้นบ้าน 
๘๐๘.  รอมสัพพะทังมวน นิยายพื้นบ้าน 
๘๐๙.  ราชสาน นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๐.  รามเหียร นิยายพื้นบ้าน 

๘๑๑.  
เรื่องราชวงศ์ปกอรณ์ พงสาวดาร 
เมืองน่าน 

นิยายพื้นบ้าน 

๘๑๒.  ลักขณพุทธรูปเจ้า นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๓.  ลาพะกุมมาร นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๔.  สุวัณณะโลมา และหมีขนคำ นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๕.  สุวัณณะหงคำ นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๖.  สุวัณณะหนูคำ นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๗.  สุวัณณะอ้อมล้อมต่อมคำ นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๘.  สุวัตฏังขันธัง นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๙.  เสทาโมจนะ นิยายพื้นบ้าน 
๘๒๐.  เสือตายเสือนอน นิยายพื้นบ้าน 
๘๒๑.  โสนันทะกุมมาน นิยายพื้นบ้าน 
๘๒๒.  หงสองหัว นิยายพื้นบ้าน 
๘๒๓.  ตำนานพระยามังราย ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๔.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๕.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๖.  ตำนานพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๗.  ตำนานพระรามพระลัก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๘.  ตำนานพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๙.  ตำนานพื้นเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๐.  ตำนานมหาชินธาตุเจ้าห้าหลัง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๑.  ตำนานมุทุตาเทวราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๒.  ตำนานเมืองชัยยะบูลีศรีเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๓.  ตำนานเมืองเชียงม่วน ตำนานพระพุทธศาสนา 



๔๑๔ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๓๔.  ตำนานเมืองเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๕.  ตำนานเมืองใต้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๖.  ตำนานเมืองพระยาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๗.  ตำนานเมืองระแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๘.  ตำนานเมืองล้านนาเชียงใหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๙.  ตำนานเมืองลำปาง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๐.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๑.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๒.  ตำนานลิทธัมมราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๓.  ตำนานโลกกะหาณี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๔.  ตำนานวัดสวนดอกเชียงใหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๕.  ตำนานสิงคุตตะระ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๖.  ตำนานสุวัณณะคิรี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๗.  ตำนานสุวัณณะคีลี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๘.  ตำนานห้าพันพระวสา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๙.  ตำนานอ่างสรงเชียงดาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๐.  ทันตธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๑.  นิไสยเถรีคาถา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๒.  นิไสยทุติยวังสมาลินี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๓.  นิไสยวังสมาลินี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๔.  ปกิณกะตำนานพุทธศาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๕.  พ้ืนตำนานพระเจ้าตนหลวงท่งเอียงเมืองพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๖.  พ้ืนมหาธาตุเจ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๗.  พ้ืนเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๘.  พุทธโฆสาจาร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๙.  พุทธตำนาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๐.  มหาปุริสลักขณะสูตร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๑.  มหาราชส้างขึด ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๒.  มังคระวิราชินี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๓.  มูลสาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 



๔๑๕ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๖๔.  แมงสี่หูห้าตา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๕.  ฤกษ์ชาวเจ็ด ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๖.  วอกไครหีน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๗.  โวหารถูปวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๘.  โวหารนิทานตำนานวันเก้ากอง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๙.  สังรอมธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๐.  สามใบ้สี่โหนก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๑.  สามป่งสามก่ิว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๒.  เสฏฐีขี้เหล้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๓.  เส้นธรรมถ้ำแมวเมืองเถิน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๔.  เส้นธรรมเมืองเถิน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๕.  หอยไห้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๖.  อนาคตวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๗.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๘.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๙.  กฎหมายโบราณ, ตำนานพระยาอินทร์ กฎหมาย 
๘๘๐.  กฎหมายโบราณเมืองเลย กฎหมาย 
๘๘๑.  กฎหมายพระยามังราย) กฎหมาย 
๘๘๒.  กฎหมายเมืองน่าน กฎหมาย 
๘๘๓.  คดีโลกคดีธัมม์ กฎหมาย 
๘๘๔.  ธัมมศาสตร์ กฎหมาย 
๘๘๕.  พุทธจักร – อาณาจักรเทียมกัน กฎหมาย 
๘๘๖.  ค่าวจันทพราหมณ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๘๗.  กาพย์ยานี สุรางคนางค์  และฉบัง กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๘๘.  ค่าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๘๙.  กาบกุมารบัน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๐.  กาบสงสาน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๑.  โคลงหริภุญชัย กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๒.  ค่าวครูบาสีวิไช กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๓.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 



๔๑๖ 

ที ่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๘๙๔.  ตำราดูฤกษ์ยามต่างฯ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๕.  ตำราเรียนไทยยวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๖.  ตำราคาถามหาตำแย กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๗.  ตำราผ้าประเจียด กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๘.  หนังสือของพระครูวิจารย์สังฆกิจ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๙.  หนังสือบูชาเฮือน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๙๐๐.  หนังสือยันต์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๙๐๑.  หนังสือเวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๙๐๒.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๙๐๓.  ตำรายาเมืองแพร่ ตำรายา 
๙๐๔.  ตำรายาเมืองเลย ตำรายา 
๙๐๕.  ตำรายาเมืองน่าน ตำรายา 
๙๐๖.  ตำรายาเมืองพะเยา ตำรายา 
๙๐๗.  ตำรายายเมืองเชียงราย ตำรายา 

 

 
 

************************ 
 

***หมายเหตุ คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมอีสาน*** 
 

************************ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑๗ 

บัญชีรายช่ือวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจงัหวัดลุม่แม่น้ำโขงตอนล่าง 
(อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี) 

วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมที่สำคัญ
ตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 

หมวด ชื่อหมวด 
อักษรที่ใช้ จำนวน/ผูก หมายเหตุ 

๐๑ เทวฑูตสูตร อักษรธรรม ๔   
๐๒ ลำมหาชาติ อักษรธรรม ๑๒   
๐๓ ธรรมบท อักษรธรรม ๑๘   
๐๔ บัวระพัน อักษรธรรม - ชำรุด หนูกัด 
๐๕ อริยมรรค อักษรธรรม ผูกต้น ไม่สมบูรณ์ 
๐๖ สูตรมนต์น้อย อักษรธรรม - ไม่สมบูรณ์ 
๐๗ ปัญญาปารมี อักษรธรรม ๕  ไม่สมบูรณ์ 
๐๘ ปราชิก อักษรธรรม ๑๔ แตกผูก 
๐๙ ลำโจรโต อักษรธรรม ๖  
๑๐ ศัพท์มนต์น้อย อักษรธรรม   
๑๑ พระธรรมนับชาติ อักษรขอม   
๑๒ พระเชตุพน อักษรธรรม ๓  
๑๓ เสนาสนวินิจฉัย อักษรธรรม ๑๔  
๑๔ พระนิพพาน อักษรขอม ๑๙  
๑๕ พระธรรม ๓ ไตร อักษรขอม ๒๒  
๑๖ พระสูตร อักษรธรรม ๔  
๑๗ ปิยาวิทเนยยนิจจะ อักษรธรรม ๑๑  
๑๘ บาลีไวยากรณ์ อักษรธรรม ๑๓  
๑๙ ไตรภูมิ อักษรธรรม ๕  
๒๐ มิลินปัญหา อักษรธรรม ๖  
๒๑ สุวรรณสังขาร อักษรธรรม ๑๘  
๒๒ เอณณนีปายูมัด อักษรธรรม ๑๐  
๒๓ ฉลอง อักษรธรรม ๑๒  
๒๔ หน้าผากไกลกะต้น อักษรธรรม ๑๑  



๔๑๘ 

หมวด ชื่อหมวด 
อักษรที่ใช้ จำนวน/ผูก หมายเหตุ 

๒๕ เสียวสวาสดิ์ อักษรธรรม ๙  
๒๖ สิกขา อักษรธรรม ๔  
๒๗ พระราม อักษรธรรม ๑๐  
๒๘ คัทนาม อักษรธรรม ๗ คชนาม 
๒๙ มูลนิพพาน อักษรไทน้อย ๑๐  
๓๐ มูลกัจจายนะ อักษรธรรม ๑๔  
๓๑ มูลนิพพาน อักษรธรรม ๓  
๓๒ ศรีษากุมาร อักษรธรรม ๓  
๓๓ นิพพานสูตร อักษรไทน้อย ๓  
๓๔ พระไตรปิฎก อักษรธรรม ๒๙  
๓๕ พระเวสสันดร (ลำเยิ่น) อักษรธรรม ๙  
๓๖ เจตนาเภทัต อักษรธรรม ๔  
๓๗ การะเกด อักษรธรรม ๑๒ กาฬเกษ 
๓๘ นางผมหอม อักษรธรรม ๕  
๓๙ เมตไตรยสูตร อักษรธรรม ๓  
๔๐ ศัพท์มหาวรรค อักษรธรรม ๑๒  
๔๑ สังฮอมธาตุ อักษรธรรม ๕  

รวม  ๒๑๖  
 

วัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวด
วรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

หมวด ชื่อหมวด อักษรที่ใช้ จำนวน/ผูก หมายเหตุ 

๐๑ มูลกัจจายนะ อักษรธรรม ๔๐  
๐๒ พระไตรปิฎก อักษรธรรม ๒๐  
๐๓ นกจอกน้อย อักษรธรรม ๑๐  
๐๔ ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรม ๑๕  
๐๕ นางผมหอม อักษรธรรม ๕  
๐๖ ปัญญาปารมี อักษรธรรม ๑๐  
๐๗ อุณสหัสสวิชัย อักษรธรรม ๑๐  



๔๑๙ 

หมวด ชื่อหมวด อักษรที่ใช้ จำนวน/ผูก หมายเหตุ 

๐๘ พระเวสสันดรชาดก อักษรธรรม ๑๐  
๐๙ ธรรมดาสอนโลก อักษรธรรม ๑๐  
๑๐ ลำมหาชาติ อักษรธรรม ๒๐  
๑๑ เสียวสวาสดิ์ อักษรธรรม ๑๐  
๑๒ นางผมหอม อักษรธรรม ๕  
๑๓ ขุนทึกขุนเทือง อักษรธรรม ๖  
๑๔ คชนาม อักษรธรรม ๖  
๑๕ มาลัยหมื่น มาลัยแสน อักษรธรรม ๑๐  
๑๖ สังกาส อักษรธรรม ๑๐  
๑๗ กาฬเกษ อักษรธรรม ๕  
๑๘ พญาคันคาก อักษรธรรม ๕  
๑๙ ลำพื้นเวียงจันทน์ อักษรธรรม ๘  
๒๐ อภิธรรม ๗ คัมภีร์ อักษรธรรม ๗  
๒๑ อุบาทว์ อักษรธรรม ๒  
๒๒ ยอดมุข อักษรธรรม ๒  
๒๓ บาลีไวยากรณ์ อักษรธรรม ๑  
๒๔ มูลนิพพาน อักษรธรรม ๑  
๒๕ สวดมนต์น้อย อักษรธรรม ๑  
๒๖ ท้าวก่ำกาดำ อักษรธรรม ๔  
๒๗ แทนน้ำนมแม่ อักษรธรรม ๑  
๒๘ ปกิณกะ อักษรธรรม ๓๐  

รวม  ๒๐๗  
 

 



๔๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมสร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒๑ 

 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมสร้างสรรค์ 

ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ในพื้นที่ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย และ พื้นที่อ่ืน ๆ จังหวัดเชียงราย  

 

  

  

  

  



๔๒๒ 

 
 

ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ในพื้นที่ วัดพระเกิด อ.เมืองน่าน และ พ้ืนที่อ่ืน ๆ จังหวัดน่าน 

 

  

  

  

  
 

 
 



๔๒๓ 

 
 

ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ในพื้นที่ วัดหลวงราชสัณฐาน อ.เมืองพะเยา และ พื้นที่อ่ืน ๆ จังหวัดพะเยา 

 

  

  

  

  
 
 
 



๔๒๔ 

 
 

ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ในพื้นที่ วัดศรีจันทร์ อ.เมืองเลย และ พื้นที่อ่ืน ๆ จังหวัดเลย 

 

  

  

  

  
 
 
 



๔๒๕ 

 
 

ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ในพื้นที่ วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น  และ พ้ืนที่อ่ืน ๆ จังหวัดแพร่ 

 

  

  

  

 
 

 



๔๒๖ 

 
 

ภาพปริวรรตวรรณกรรมใบลานมหาเวสสันดรชาดก และ วิเคราะห์ประโยชน์วรรณกรรมท่ีมีต่อชุมชนใน
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

  

  

  

  

  

 
 



๔๒๗ 

 
 

ภาพการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในพื้นที่ ในพื้นที่ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัด
อำนาจเจริญ และ พ้ืนที่อ่ืน ๆ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒๘ 

 
 

ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 
และ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ในพื้นที่ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ พ้ืนที่อ่ืน ๆ จังหวัด
อุบลราชธานี 

 

 
 
 

 



๔๒๙ 

 
 

เอกสารจัดงานเสวนาคัมภีร์สร้างสรรค์ฯ ณ วัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
 



๔๓๐ 

 
 

 
 



๔๓๑ 

 
 

 
 

 
 



๔๓๒ 

 
 

 
 
 
 



๔๓๓ 

 
 

 
 
 
 
 



๔๓๔ 

 
 

 
 
 
 
 



๔๓๕ 

 
 

 
 
 
 
 



๔๓๖ 

 
 

 
 
 
 
 



๔๓๗ 

 
 

 
 
 
 
 



๔๓๘ 

 
 

 
 
 
 



๔๓๙ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



๔๔๐ 

 
 

 

 
 
 



๔๔๑ 

 
 

 

 
 
 



๔๔๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 

ภาคผนวก จ 

ผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวจิัย 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

 ประเภทผลงานท่ีไดรับ: 

  ตนแบบผลิตภัณฑ 

  ตนแบบเทคโนโลย ี

  กระบวนการใหม 

  องคความรู 

  การใชประโยชนเชิงพานิชย 

  การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 

  การพัฒนากำลังคน 

  ทรัพยสินทางปญญา 

  บทความทางวิชาการ 

  การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาต ิ

  การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 

 ระดับของผลงานท่ีไดรับ:  

  ระดับอุตสาหกรรม 

  ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

  ระดับภาคสนาม 

  ระดับหองปฏิบัติการ 

 รายละเอียดผลงาน: 

 ผลการสำรวจวรรณกรรมลุ มน้ำโขง ขอมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ มจังหวัดลุ มแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทย   พบวามีขอมูลวรรณกรรมสำคัญท่ีพบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

ของประเทศไทย ดังนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ่งเปนวัดท่ี    

มีวรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอ

เมืองอำนาจ และจังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ่งเปนวัดที ่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี มีขอมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง มีจำนวนทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๒๓ ผูก เปนวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๙๓ ผูก ท่ีเปนปกิณกะ (ทั่วไป) 

จำนวน ๓๐ ผูก ท่ีบันทึกดวยอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๓๘๒ ผูก และบันทึกดวยอักษรขอม จำนวน ๔๑ ผูก  



๒๒๑ 

 ผลกระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย ดังนี้จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล 

โดยพื้นที่ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกล     

ลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละ

จังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้ ๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบาน

โนนดู  ตำบลรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอ

เมืองอุบลราชธานี โดยลงพื้นที่เก็บขอมูลในการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ 

จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดย มีผูใหขอมูลแบงออกเปน  ๓ กลุม 

ในแตละแหง  รวม  ๒๕ รูป/คน คือ กลุมท่ี ๑ ระดับผูบริหาร  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน  รวม  ๕  รูป/คน กลุม

ที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำกิจกรรมอนุรักษคัมภีรแบบ

ตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน และ กลุมท่ี ๓ ระดับผูใชประโยชน ตัวอยาง

ละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เปนตน และ

นำมาสังเคราะหขอมูลทั้งหมด  คือ ๑) กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทย  พบวามีกระบวนการอนุรักษ ๗ กระบวนการ ไดแก ๑) กระบวนการสืบคนและ

ใหความรู    ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ   ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ           

๔) กระบวนการสรางการมีสวนรวม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู ๖) กระบวนการสรางศูนยเรียนรู และ 

๗) กระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ   

 การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ มน้ำโขงที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุ มแมน้ำโขงตอนบนของ

ประเทศไทย เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ ผูใหขอมูล

สำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนท่ี

ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  ไดแก วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา 

อำเภอเมืองอำนาจ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา วรรณกรรมใบลานท่ีเปนท่ี

นิยมและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชุมชนมากท่ีสุด คือวรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ซ่ึงมีมากกวา จึงไดคัดเลือก 

คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เปนเรื่องสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทยไดนำมา

ปริวรรตเปน ตัวอยางดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเลมจะเขียนวา เสียวสวาด) นับเปนวรรณกรรมคำสอนที่มี

เนื้อหาเรื่องแทรกเปนนิทานสลับคำสอนหลากหลาย จากนั้นจึงเลานิทานเรื่องความโหดรายของพระราชาหู

เบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องการตัดสินคดีความที่เปนธรรมและไมเปนธรรม เมื่อเจา

เมืองไดตั้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับผูปกครองที่ดี ผูปกครองท่ี

เลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวนเปนนิทานคำสอน ประกอบ

ธรรมะยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่เปนคติสอนใจเตือนใจผูคนในแถบลุมแมน้ำโขงตอนลางและนำมา

ปริวรรตหลายฉบับใหเห็นกันในปจจุบันนี้ 



๒๒๒ 

 ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทยจากการสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพ้ืนท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำ

โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ไดคัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื ่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ นำมา

ปริวรรต จึงไดวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๕ ดาน  ประกอบดวย  ๑) ดานวิถีช ีว ิต ๒)ประเพณีวัฒนธรรม               

๓) ดานศิลปะและสถาปตยกรรม  ๔) ดานเศรษฐกิจ และ ๕) ดานสิ่งแวดลอม  

 ผลการสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวดัลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทยเปนการนำชุดปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR Network) ไปใชในการสรางเครือขายชุมชน

อนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด  ในกลุม

จังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

ประสานแตละจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน     

จังหวัดละ ๑ แหง รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรม     

ใบลานอยางสรางสรรค พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลานแตละจังหวัด ใหเปนตนแบบ ระดับ

จังหวัด ๆ ละ ๑ แหง รวม ๒  จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษวรรณกรรม

ใบลานระดับเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง ใหเปนชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ประโยชนของวรรณกรรม

สำคัญท่ีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด และ จัดพิธีรวม

ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค กับ 

ชุมชนตนแบบการอนุรักษคัมภีรอนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตุลุมแมน้ำโขงตอนลาง และ ตอนลางโดยมี

ผลการสรางเครือขายดังนี้ การสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ไดแก ๑) วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอ

เมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมีเครือขาย

ชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุ มจังหวัดลุ มแมน้ำโขงตอนลางมี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้               

๑) ชุมชนวัดวัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  และ ๒) ชุมชนวัดมณี

วนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 การทำ MOU กับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขง

ตอนกลาง และ ตอนลาง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ประโยชนของ

วรรณกรรมสำคัญที่มีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 

รวมกับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนกลาง และ ตอนลาง 

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จัดหวัดแพร  และ จัดพิธีรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 

ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค กับ ชุมชนตนแบบการอนุรักษคัมภีร
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อนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตุลุมแมน้ำโขงตอนกลาง และ ตอนลาง ของประเทศไทย ประกอบดวย กลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดไดแก ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด

บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ

นครพนม   จังหวัดนครพนม  ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร และ กลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๒ จังหวัด ไดแก ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด

อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ 

และ กิจกรรมสุดทาย  คือ พิธีเปดปายศูนยเรียนรูเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค 

เขตลุ มแมน้ำโขง ของประเทศไทย  ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร เมื ่อวันที ่ ๑๘ สิงหาคม         

พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีผานมา 

 จำนวนผลงาน:…๔ หนวยนับ:…๔ 

 

ผลลัพธ (Outcome) ทีไ่ดตลอดระยะเวลาโครงการ: 

 ช่ือผลลัพธ: การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุม

แมน้ำโขงตอนลาง” มีวัตถุประสงค ๕ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๒) กระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรม

ใบลาน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๓) เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานท่ี

สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๔) เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบ

ลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  และ ๕) เพ่ือสรางเครือขาย

ชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย เปนการวิจัยแบบ

ผสมผสานทั ้ งว ิจ ัยในเช ิงเอกสาร (Documentary Research) การว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพในภาคสนาม 

(Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายแบบมีสวนรวม (PAR)  

 ประเภท: 

  เชิงปริมาณ 

  เชิงคุณภาพ 

  เชิงเวลา 

  เชิงตนทุน 

 รายละเอียด: 

  เช ิงปร ิมาณ  การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ เป นการว ิจ ัยแบบผสมผสานทั ้งว ิจ ัยในเช ิงเอกสาร 

(Documentary Research) และ การว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research)  และ       

การวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ใชวิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน ดังนี้ 
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           ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพื่อศึกษา คนควา และรวบรวม

ขอมูลจากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาขอมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ วารสาร 

เอกสาร งานวิทยานิพนธ งานวิจัย รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ต เก่ียวกับ วรรณกรรมใบลาน  แนวคิดการอนุรักษ

คัมภีรใบลาน แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนแนวคิด

เก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  และ ทฤษฏีการเสริมสรางเครือขาย ดังนี้ 

   (๑) ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี ่ยวของท้ัง

หนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ โดยอาศัยแนวคิดการสำรวจ ปริวรรต วิเคราะหประโยชนชอง

วรรณกรรมใบลาน และ การสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลาน เปนกรอบในการศึกษา  

   (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

   (๓) ประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล  กำหนดวัตถุประสงคในการสราง

เครื่องมือการวิจัย  

   (๔) สรางเครื่องมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ตามระเบียบวิธีวิจัยใหเนื้อหา

สาระครอบคลุม การศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมี

ตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย   

  ๒)  การศึกษาเชิงคุณภาพ ในภาคสนาม (Qualitative Research) เพื่อทราบถึงความ

เปนมา และ กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ตลอดถึง ทราบรายชื ่อวรรณกรรมใบลาน และ 

ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

ในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 

       (๑)  ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล โดยพ้ืนท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละจังหวัด จำนวน 

๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้   ๑) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ วัดในอำเภอ          

๒) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ วัด ๑ วัดในอำเภอ  

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก   ผูใหขอมูล จากแตละสถานท่ีท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลในการจัดการ

อนุรักษคัมภีรใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของ

ประเทศไทย  โดย มีผูใหขอมูลแบงออกเปน  ๓ กลุม ในแตละแหง  รวม  ๑๐ รูป/คน คือ  

  กลุมท่ี ๑ ระดับผูบริหาร  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 

  กลุมท่ี ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำกิจกรรม

อนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน 



๒๒๕ 

  กลุมที่ ๓ ระดับผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เชน หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน 

           (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูบริหาร  ผูปฏิบัติการ และ ผูใช

ประโยชน วรรณกรรมใบลาน รวม ๑๐ รูป/คน เก่ียวกับความเปนมา และ กระบวนการอนุรักษวรรณกรรม

ใบลาน ตลอดถึง รายชื่อวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ใน

กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

    (๓) ดำเนินกาคัดเลือกวรรณกรรมที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของ

ประเทศไทย จำนวน ๑ เรื่อง นำมาปริวรรต เปน ตัวอยาง 

    (๔)  สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที ่ไดทั ้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ

สัมภาษณในภาคสนาม โดยนำมาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสำคัญ คือ ๑ ) ประวัติความเปนมา และ กระบวน

การอนรักษวรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุมแมโขงตอนบน ๒ ) ผลงานปริวรรตวรรณกรรมท่ีสำคัญใน

กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง  จำนวน ๑ เรื่อง  ๓ ) จัดทำทะเบียนรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคญัท่ี

ไดสำรวจของกลุมจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๑ ชุด  และ  ๓ ) ประโยชนของวรรณกรรมใบ

ลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชนของกลุมจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

  ๓) การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)  ในภาคสนาม (Field Study) โดย     

จัดใหมีการเสวนา แบบมีสวนรวม โดยเชิญผูแทนของชุมชนที่มีระบบการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน และ   

ไดประโยชนจากวรรณกรรมใบลาน แตละจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรคในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

 เชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยไดเลือกพื ้นที ่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ชุมชนท่ีมีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานท่ีเปนท่ียอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

ของประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด 

จังหวัดละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) วัดบานโนนดู อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ              

๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

  ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก   ผูใหขอมูล จากแตละสถานที่ที่ผูวิจัยลงพื้นที่เก็บขอมูลใน

การจัดการอนุรักษคัมภีรใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

ของประเทศไทย  โดย มีผูใหขอมูลแบงออกเปน  ๓ กลุม ในแตละแหง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

  กลุมท่ี ๑ ระดับผูบริหาร  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 

  กลุมท่ี ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำกิจกรรม

อนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน 



๒๒๖ 

  กลุมที่ ๓ ระดับผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เชน หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน 

 

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ: 

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ผลกระทบตอภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

  ผลกระทบตอขีดความสามารถทาง วทน. 

  ผลกระทบตอการจางงาน 

  ผลกระทบตอสังคม 

  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  เพ่ิมความสามารถการแขงขันของเอกชนท่ีรวมโปรแกรม 

  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

 รายละเอียด: 

๑) ผลการสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง ขอมูลวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง  

ตอนลาง ของประเทศไทย   พบวามีขอมูลวรรณกรรมสำคัญท่ีพบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

ของประเทศไทย ดังนี ้ 

           ๑. จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเปนวัดที ่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอ

เมืองอำนาจ  คือ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมท่ี

สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้   เทวทูตสูตร บันทึกดวยอักษรธรรม  จำนวน ๔ ผูก ลำมหาชาติ 

บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก ธรรมบท บันทึกอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก บัวระพัน บันทึกดวย

อักษรธรร เนื้อหาชำรุด     หนูกัด อริยมรรค บันทึกดวยอักษรธรรม มีผูกตนแตไมสมบูรณ สูตรมนตนอย 

บันทึกดวยอักษรธรรมไมสมบูรณ ปญญาปารมี บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูกไมสมบูรณ ปราชิก 

บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูกแตแตกผูก ลำโจรโต บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก ศัพทมนต

นอยบันทึกดวยอักษรธรรม พระธรรมนับชาติ บันทึกดวยอักษรขอม พระเชตุพน บันทึกดวยอักษรธรรม 

จำนวน ๓ ผูก เสนาสนวินิจฉัย บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก พระนิพพาน บันทึกดวยอักษรขอม 

จำนวน ๑๙ ผูก พระธรรม ๓ ไตร บันทึกดวยอักษรขอม จำนวน ๒๒ ผูก พระสูตร บันทึกดวยอักษรธรรม 

จำนวน ๔ผูก ปยาวิทเนยยนิจจะ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๑ ผูก บาลีไวยากรณ บันทึกดวยอักษร

ธรรม จำนวน ๑๓ ผูกไตรภูมิ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก มิลินปญหา บันทึกดวยอักษรธรรม 

จำนวน ๖ ผูก สุวรรณสังขาร บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก เอณณนีปายูมัด บันทึกดวยอักษรธรรม 



๒๒๗ 

จำนวน ๑๐ ผูก ฉลองบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ผูก หนาผากไกลกะตน บันทึกดวยอักษรธรรม 

จำนวน ๑๑ ผูก เสียวสวาสดิ์บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๙ผูก สิกขา บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๔ 

ผูก พระราม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ผูก คัทนาม(คชนาม) บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๗ ผูก 

มูลนิพพานคชนามอักษรไทนอยจำนวน ๑๐ ผูกมูลกัจจายนะ คชนามอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก มูล

นิพพานคชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก ศรีษากุมาร คชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก นิพพานสูตร 

บันทึกดวยอักษรไทนอย จำนวน ๓ ผูก พระไตรปฎกบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒๙ผูก พระเวสสันดร 

(ลำเยิ่น) บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๙ ผูก เจตนาเภทัต บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผกู การะเกด

(กาฬเกษ) บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก นางผมหอม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ผกู เมตไตรย

สูตร บันทึกดวยอักษรธรรม จำนว ๓ ผูก ศัพทมหาวรรค บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก และ 

สังฮอมธาตุ บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก รวมท้ังหมด จำนวน ๒๑๖ ผูก  

   ๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเปนวัดที ่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดปานอย) อำเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ มูลกัจจายนะ บันทึก

ดวยอักษรธรรมจำนวน ๔๐ ผูก พระไตรปฎก บันทึกดวยอักษรธรรม  จำนวน ๒๐ ผูก นกจอกนอย บันทึก

ดวยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ปฐมสมโพธิกถา บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๕ ผูก นางผมหอม บันทึก

ดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ปญญาปารมี บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐  ผ ูก อ ุณสห ัสสว ิชัย 

บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก พระเวสสันดรชาดก บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ธรรมดา

สอนโลกบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ลำมหาชาติบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก เสียว

สวาสดิ์ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก นางผมหอม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ขุน

ทึกขุนเทือง บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก คชนามบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก มาลัยหม่ืน 

มาลัยแสนบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก สังกาส บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก กาฬเกษ

บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวยน ๕ ผูก พญาคันคาก บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก ลำพื้นเวียงจันทน

บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๘ ผูก อภิธรรม ๗ คัมภีรบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๗ ผูก อุบาทว บันทึก

ดวยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก ยอดมุข บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก บาลีไวยากรณ บันทึกดวย

อักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก มูลนิพพาน บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก สวดมนตนอย บันทึกดวยอักษร

ธรรม จำนวน ๑ ผูก ทาวก่ำกาดำ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก แทนน้ำนมแม บันทึกดวยอักษร

ธรรม จำนวน ๑ ผูก และปกิณกะบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๓๐ ผูก รวมท้ังสิ้น ๒๐๗ ผูก  

 สรุปขอมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง มีจำนวนทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๒๓ ผูก เปนวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๙๓ ผูก ที่เปนปกิณกะ (ทั่วไป) 

จำนวน ๓๐ ผูก ท่ีบันทึกดวยอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๓๘๒ ผูก และบันทึกดวยอักษรขอม จำนวน ๔๑ ผูก  

   



๒๒๘ 

 ๒) ผลกระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

 ดังนี้จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล โดยพื้นท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละจังหวัด จำนวน 

๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้ ๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู  ตำบลรางนก

ทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดย

ลงพื้นที่เก็บขอมูลในการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกล

ลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดย มีผูใหขอมูลแบงออกเปน  ๓ กลุม ในแตละแหง  รวม  ๒๕ 

รูป/คน คือ กลุมที่ ๑ ระดับผูบริหาร  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน  รวม  ๕  รูป/คน กลุมที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  

ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำกิจกรรมอนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดาน

งานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน และ กลุมที่ ๓ ระดับผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ 

รูป/คน  เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เปนตน และนำมาสังเคราะหขอมูล

ท้ังหมด  คือ 

 ๑) กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานในกลุมจังหวดัใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  

พบว  าม ีกระบวนการอน ุร ักษ   ๗ กระบวนการ ได แก   ๑) กระบวนการส ืบค นและให ความรู                                    

๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ   ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ ๔) กระบวนการ

สรางการมีสวนรวม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู ๖) กระบวนการสรางศูนยเรียนรู และ ๗) กระบวนการ

เผยแพรสูสาธารณะ   

  และสามารถสรุปโครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ใน

กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 
 

โครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

กระบวนการท่ี ๑ 

กระบวนการสบืคนและให

ความรู 

๑. การสืบคนประวัต ิ

๒. การใหความรูแกชุมชนเพ่ือสรางความตระหนัก   

กระบวนการท่ี ๒ 

กระบวนการพัฒนากิจกรรม

การอนุรักษ 

๑. การแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน  

๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   

๓. จัดโครงสรางองคกร   

๔. การบริหารงบประมาณ  

๕. การฝกอบรมบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรใบลาน   



๒๒๙ 

โครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

กระบวนการท่ี ๓ 

กระบวนการปฏิบัติการ

อนุรักษ 

 

    โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ ๑๓  ข้ันตอนดังนี้   

๑. การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษคัมภีรใบลาน 

๒. การปองกันสุขภาพผูปฏิบัติงาน 

๓. การถายภาพคัมภีรใบลานกอนนำออกมาอนุรักษ 

๔. การทำความสะอาดท่ีจัดเก็บคัมภีร 

๕. การตรวจสอบสภาพคัมภีร  

๖. การทำความสะอาดคัมภีร 

๗. การจัดหมวดหมูคัมภีร 

๘. การจัดทำทะเบียนคัมภีร  

๙. การบันทึกคัมภีรใบลานดวยระบบดิจิทัล   

๑๐.  การหอธัมม   

๑๑.  การติดรหัสคัมภีร  

๑๒.  การเก็บคัมภีร  

๑๓.  การอนุรักษดวยระบบประเพณี 

กระบวนการท่ี ๔ 

กระบวนการสรางการ

มีสวนรวม 

๑. การมีสวนรวมรับทราบและเรียนรูรวมกัน  

๒. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น     

๓. การมีสวนรวมวางแผนดำเนินการ   

๔. การมีสวนรวมปฏิบัติการ     

๕. การมีสวนรวมมีสวนไดสวนเสีย   

๖. การมีสวนรวมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ 

กระบวนการท่ี ๕ 

กระบวนการพัฒนา

ความรู 

๑. ปริยัต ิ

๒. ปฏิบัติ 

๓. ปฏิเวธ 

กระบวนการท่ี ๖ 

กระบวนการสรางศูนย

เรียนรู 

๑. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู   

๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอใหเปนเอกลักษณและ

นาสนใจ  

๓. การจัดระบบองคความรู  

๔. การจัดหาและเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

๕. การปฏิบัติการจัดแหลงเรียนรู   

๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 



๒๓๐ 

โครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

กระบวนการท่ี ๗ 

กระบวนการเผยแพรสู

สาธารณะ 

๑. เผยแพรประจำท่ี 

๒. เผยแพรเคลื่อนที 

 

 ๓) การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขงท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของ

ประเทศไทย เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ  ผูใหขอมูล

สำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนท่ี

ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  ไดแก วัดพระโรจน อำเภอพนา จังหวัด

อำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา วรรณกรรมใบลานที่เปนที่นิยม

และมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชุมชนมากท่ีสุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียวสวาสดิ์  ซ่ึงมีมากกวา จึงไดคัดเลือก 

คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เปนเรื่องสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย นำมา

ปริวรรต เปน ตัวอยางดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเลมจะเขียนวา เสียวสวาด) นับเปนวรรณกรรมคำสอนที่มี

เนื ้อหาเรื ่องแทรกเปนนิทานสลับคำสอนหลากหลาย กลาววา มีกมพีชราผูมีบุตร ๒ คน คนที่หนึ่งชื่อ      

ศรีเฉลียว และคนท่ีสอง  ชื่อเสียวสวาสดิ์ ตอมาคราพอถึงแกความตาย กอนจะไดไดอบรมสั่งสอนลูกท้ังสอง

ใหมีความโอบออมอารีตอผูอื่น อยาเกียจคราน ขยันหมั่นเพียร หมั่นหาความรู อยาคบคนโลเล ใหเชื่อฟง

คำสั่งสอนของพอและแม จากนั้นไดยกตัวอยาง นกกระแดบเดาท่ีไมฟงคำสั่งสอนของพอแมเลยถูกเหยี่ยวรุง

จับได เม่ือเอาตัวรอดดวยอุบาย ก็ไดปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพอแม เหยี่ยวรุงเลยตกถูกดินตาย นกกระแดบ

เดาเลยรอดมาได แตคำสั่งสอนของบิดามารดายังไมเทียบเทาคำสอนของพระพุทธเจา ซึ่งคำสอนวา ความ

ชั่วสามประการ คือ ๑. เพ่ือนไมออกปากวานตนไปชวย ๒. เพ่ือนไมถามตนบอกหนึ่ง ๓. ไมมีใครชมตนกลับ

ยกยองตนเองหนึ่ง ดังนั้นผูเปนนักปราชญยอมไมหวั่นในโลกธรรม ๘ ประการ ดังนี้ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อมลาภ 

๓. มียศ ๔. เสื่อมยศ ๕. ทุกข ๖. สุข   ๗. สรรเสริญ และ ๘. นินทา ท่ีมีนักปราชญยอมไมอยูในสิ่งแวดลอม

ท่ีเลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนท่ีควรอยูในท่ีท่ีเปนมงคล และมีนิทานเรื่องชางพลายท่ีโจรเลี้ยง มีความ

ประพฤติเลว และตอมรมหาบัณฑิตเอาไปเลี่ยง มี ความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสนกแขกเตาไป

เลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจาไมเหมือนกัน เมื ่อสั ่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตายไป 

หลังจากที่ปลงศพของบิดาแลว ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาดวยดี วันหนึ่งมีพอคาสำเภาจาก

เมืองจำปานครไปจอดพักอยูแถวบานเสียวสวาสดิ์ เสียวสวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย 

ระหวางทางท่ีไป เสียวสวาสดิ์ถามวาแกงนี้มีหินไหม เม่ือไปถึงอีกหมูบานหนึ่งเสียวสวาสดิ์ถามวาหมูบานนี้มี

คนไหม เมื่อไปถึงปาไม เสียวสวาสดิ์ถามวามีตนไมไหม นายสำเภาไมเขาใจความหมายที่เสียวสวาสดิ์ จึงคิด

วาเสียวสวาสดิ์เปนคนบานบอไมเต็มเต็งแน ๆ เลย แตใจหนึ่งก็อยากไดเสียวสวาสดิ์เปนลูกเขย เมื่อไปถึง

บานจึงเลาเรื่องที่เสียวสวาสดิ์ถามใหลูกสาวนางศรีไวฟง นางศรีไวจึงเฉลยปญหาใหบิดาฟงวา ครั้นเมื่อถึง



๒๓๑ 

แกงแลวถามวามีหินไหม หมายถึง มีหินอื่น ๆ ที่มีคากวาหินอื่นไหม ครั้นเมื่อถึงปาถามวามีตนไมหรือไม 

หมายถึง ไมอ่ืน ๆ  มีมากลนก็จริงแตไมท่ีมีคา เชน ไมจันทนหอม ไมกฤษณา มีหรือไม ครั้นถึงหมูบานถาวา

มีคนหรือไมหมายความวา ในบานมีนักปราชญหรือไม เม่ือครั้นนายสำเภาไดทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรีไว

แลวทราบวาเสียวสวาสดิ์ เปนคนมีรสติปญญามากลนจึงยกนางศรีไวใหแตงงานกับเสียวสวาสด์ิ จึงจะขอ

กลาวถึงเจาเมืองจำปานคร ไดจัดใหคนเฝาเวรยาม ใครหลับจะจับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพยสิน 

นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพยสมบัติใหลูกสาวลูกเขยแลวเตรียมตัวหนี แลวเลาเรื่องกรรมเวร

ที่มาสนองตอบกันวา เชนในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองคหนึ่ง ถึงแกมรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติ

ปางกอน พระองคนี้เกิดเปนลูกเศรษฐีไดหญิงโสเภณีเปนคูนอนเมื่อไดหลับนอนกับนางแลวฆานางเสีย เม่ือ

นางตายไปจึงเกิดเปนวัว แลวไดมาผูกเวรกันในชาตินี้ เชนเดียวกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติ

กอนไดตีมารดาตัวเอง ดวยเหตุในเรื่องนี้กรรมสนองจึงเปนเรื่องจริง ดังนั้นเสียวสวาสดิ์จึงไดขอเขาเวรแทน

พอตาไปหาเจาของเมือง และไดเลาเรื่องเปนทำนองคำสอนถึงความไมนาไววางใจในธรรมชาติของมนุษย

เปนนิทาน และบอกขอเท็จจริงที่ประชาชนเดือนรอนใหพระราชาทราบ จากนั้นจึงเลานิทานเรื่องความ

โหดรายของพระราชาหูเบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องการตัดสินคดีความที่เปนธรรม

และไมเปนธรรม เมื่อเจาเมืองไดตั้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับ

ผูปกครองที่ดี ผูปกครองที่เลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวน

เปนนิทานคำสอน ประกอบธรรมะยังมีรายละเอียดอีกมากมายผูวิจัยจึงขอสรุปยอเรื่องตามขางตนนี้ 

  

 ๔) ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

 จากการสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนรุักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำ

โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ไดคัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื ่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ นำมา

ปริวรรต จึงไดวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๕ ดาน  ประกอบดวย  ๑) ดานวิถีช ีว ิต ๒)ประเพณีวัฒนธรรม               

๓) ดานศิลปะและสถาปตยกรรม  ๔) ดานเศรษฐกิจ และ ๕) ดานสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๑  ดานสังคม ผูใหขอมูลสัมภาษณสวนใหญเห็นวา วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ไดสงผลตอ

ดานสังคม เนื่องดวยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบานสามัญชนทั่ว ๆ ไป อันภาวะของ

ชาวบานทั่ว ๆไปคฤหบดีผูเปนใหญในเรือน ในครอบครัว, พอเจาเรือน, ชาวบานผูมีอันจะกิน มีการครอง

เรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไมขาดแคลน ภาษาถิ่นอีสานวา ดึงหนาไมถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผูครองเรือนท่ี

พอเพียง ตองมีคุณธรรม และหลักธรรมในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝกฝนปรับปรุง

ตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความเสียสละ เผื่อแผแบงปน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และ

เมตตามโนกรรมตอเพ่ือนมนุษย ก็จะอยูในสังคมไดดวยความสุขตามสภาวะอันควรแกตน 
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 ๑. วิถีชีวิต หลักเดนของวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ คือหลักการสอนที่เสียวสวาสดิ์อัคร

มหาบัณฑิตกลาวเปนทานที่ใหไดยากที ่สุด โดยเฉพาะการใหอภัยศัตรูหรือผู ที ่ทำรายตนอยางสาหัส             

ดวยหลักธรรม การใหทานทั้ง ๓ นี้ ไดสงผลตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญ ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบน

ของประเทศไทย โดยวรรณกรรมดังกลาวสรางความเชื่อวา การใหเปนบุญ จึงทำใหเกิด วิถีชีวิตการเปนผูให 

การเปนผูมีจิตอาสา  คนในชุมชนกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ไดแก เชียงราย พะเยา 

แพร นาน  ภาษาหลักหลักทองถ่ินท่ีใชพูด คือ ภาษเหนือ (ลานนา) แต จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย ซ่ึงจะ

พูดเปนภาษาอีสานสำเนียงออกทองถ่ินอีสาน เพราะคนในถ่ินนี้อพยพมาจากฝงเวียงจันทนเปนสวนใหญ วิถี

ชีวิตของคนในชุมชนแถบนี้ สวนใหญจะเปนคนใชชีวิตแบบเรียบงาย รักษธรรมชาติ  มีนิสัยโอบออมอารี 

จริงใจ ชอบเปนผูให และ เปนผูมีจิตอาสาโดยตลอด ท้ังนี้ดวยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกท่ี

จัดใหมีการเทศน และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เปนชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศตระกูลท่ี

ปลูกฝงกันเรื่องการเสียสละ  การเปนผูให ดังเชน เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งใหยิ่งมี ไดบุญมาก จึงสงผลตอวิถี

ชีวิต และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ที่เปนคนที่มีจิตอาสาโดยพื้นฐาน ไปทำงานที่ไหน ก็มักจะมีความ

เสียสละ ชวยเหลืองานขององคกร หรือ ชุมชนท่ีอยูนั้น ๆ อยางเต็มท่ี จึงเปนท่ีรักของผูรวมงาน และ ชุมชน

ที ่อาศัยอยู ดังจะเห็นไดจากการอยู ก ันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  และ ระดับสังคม มีการ

เอื้อเฟอเผื่อแผกันตลอด เชน เมื่อทราบขาวถึงการระดมทุนเพื่อจะชวยเหลือบุคคล ชุมชนสวนรวม หรือ 

ชวยเหลือสังคมอยาใดอยางหนึ่ง จะมีการรวมกันบริจาคจากผูคนเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิด

วิกฤติการณในชุมชน หรือ สังคม จะไดเห็นภาพของการรวมกันบริจาค การตั้งโรงทาน การระดมกำลังกาย 

กำลังใจ และ กำลังทรัพย มาชวยกันทุกฝาย ในเหตุการณหนึ่งในปจจุบัน ที่สะทอนถึงวิถีชีวิตการเปนผูให 

และ จิตอาสา ของคนในกลุมลุมแมน้ำโขงตอนบน คือ เหตุการณแพรระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ หรือ โค

โรนาไวรัส ในชวงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เปนชวงท่ีรัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมการแพร

ระบาดของโรค ซ่ึงสามารถดำเนินการไดผลเปนอยางมาก   ปจจัยหนึ่งท่ีสำคัญ ของการชวยเหลือระดับภาค

ประชาชนท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี เชน ใสหนากากอนามัย เวนระยะหาง ลางมือ ไมไปในท่ีชุมชน  และ 

มีการกักตัวเพ่ือเฝาระวังโรค ซ่ึงในการรวมกันปองกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุมลุมแมน้ำโขงตอนบนให

ความรวมมือเปนอยางดี โดยมีผูติดเชื้อโควิด ในอัตตาท่ีต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแลว ไมเกิน ๑๐ คน ชวงเริ่มตน

มีนาคม – เมษายน  โดยจังหวัดนาน ไมมีผูติดเชื้อเลยแมแตคนเดียว และ ตั้งแตชวง พฤษภาคม มาจนถึง

ปจจุบันไมมีผูติดเชื้อเพ่ิมเลย และ ผูท่ีเคยติดเชื้อ ไดรับการรักษาหายไปท้ังหมด กลับบานใชชีวิตตามปกติได

แลว เนื่องจากใน ๓ จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญของ คนในชุมชน ใหความ

รวมมือดีมาก  ผูนำชุมชนในพ้ืนท่ี คือ กำนัน ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน และ อสม.ในหมูบาน ตางชวยกัน

สอดสองดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำใหไดรับคำชมและยกยองจากศูนยปองการโรคโควิดสวนกลางวา วา

ทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการไดดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานดวยจิตอาสา และ เสียสละ 

ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แลว  ยังมีภาพของการชวยเหลือกันเองในระดับชุมชน ระดับอำเภอ และ ระดับ

จังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม และ สิ่งของจำเปน ตามวัดตาง ๆ และ จุดสาธารณะตาง ๆ 
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มีใหเห็นท่ัวไป เปนจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตูปนสุข ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับอยางดีในชุมชน 

ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ไดรวมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตูปนสุข มีปรากฏอยูทุกชุมชน  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ ชาวบาน เอกชน และ ราชการตางรวมกันนำสิ่งของมาบริจาค ตั้งโรงทาน

ประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เนนการชวยเหลือดวยการให ทั้งที่เปนอามิสทาน คือสิ่งของ และ 

ธรรมทาน คือการใหกำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปญหาโรคโควิดในประเทศไทยเรา คลี่คลายไปไดมาก จน

ไดรับการยกยองระดับโลก วาประเทศไทยมีการบริการจัดการท่ีดีมาก จุดเดนท่ีสำคัญท่ีสุดคือ วิถีชีวิตการมี

จิตอาสา  และ เสียสละรวมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ ขอความรวมมือมาทุก

ประการเปนปรากฏการณทีเกิดข้ึนท้ังหมดนี้เปนผลจากการท่ีพระสงฆเราไดนำหลักคำสอนในนิทานธรรมมา

ขึ้นเทศธรรมวัตรในพื้นที่สงผลใหทุกคนเกิดความนอมรับชวยเหลือกันในยามประสบภัยตาง ๆ ตลอดมา

เหนียวแนนจนถึงทุกวันนี้ 

๒. ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื ่องเสียสวาสดิ ์ ไดพุดถึงนักปราชญยอมไมอยู ใน

สิ่งแวดลอมที่เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนควรอยูในที่ที่เปนมงคล และมีนิทานเรื่องชางพลายที่โจร

เลี้ยง มีความประพฤติเลว และตอมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานก

แขกเตาไปเลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจาเหมือนกันเมื่อสั่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตายไป 

หลังจากท่ีปลงศพบิดาแลว ท้ังสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาดวยดีวันหนึ่งมีพอคาสำเภาจากเมืองจำปา

ไปจอดพักอยู เสียวสวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย ระหวางทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามวาแกงนี้

มีหินไหม เมื่อไปถึงหมูบานเสียวสวาสดิ์ถามวาหมูบานนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงปา เสียวสวาสดิ์ถามวามีตนไม

ไหม นายสำเภาไมเขาใจความหมายของเสียวสวาสดิ์ จึงคิดวาเสียวสวาสดิ์เปนคนบาบอไมเต็มแน ๆ แตใจ

หนึ่งก็อยากไดเสียวสวาสดิ์เปนเขย เม่ือไปถึงท่ีบานจึงนำความไปเลาใหนางศรีไวลูกสาวฟง นางศรีไวจึงเฉลย

ปญหาวา เม่ือถึงแกงแลวถามวามีหินไหม หมายความวา มีหินอ่ืน ๆ ท่ีมีคากวาหินอ่ืนไหม เม่ือถึงปาถามวามี

ตนไมหรือไม หมายความวา ไมอื่น ๆ  มีมากก็จริงแตไมที่มีคา เชน จันทรหอม ไมกฤษณา มีหรือไม เมื่อถึง

หมูบานถามวามีคนหรือไมหมายความวา  ในบานมีนักปราชญหรือไมนายสำเภาทราบวาเสียวสวาสดิ์เปนคน

มีปญญาจึงยกนางศรีไวใหเสียวสวาสดิ์ จะกลาวถึงเจาเมืองจำปา ไดจัดใหคนเฝาเวรยาม ใครหลับก็จับ

ลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพยสิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพยสมบัติใหลูกสาว

ลูกเขยแลวเตรียมตัวหนี แลวเลาเรื่องกรรมเวรท่ีมาสนองตอบกัน เชนในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค

หนึ่ง ถึงแกมรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางกอน พระองคนี้เกิดเปนลูกเศรษฐีไดหญิงโสเภณีเปนคูนอน 

เมื่อไดหลับนอนกับนางแลวฆานางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเปนวัว แลวไดผูกเวรกันในชาตินี้ เชนเดียวกัน

กับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติกอนไดตีมารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเปนเรื่องจริง 

 เสียวสวาสดิ์ไดเขาไปหาเจาของเมือง และเลาเรื่องเปนทำนองสอนถึงความไมนาไววางใจใน

ธรรมชาติของมนุษยเปนนิทาน และบอกขอเท็จจริงที่แระชาชนเดือดรอนใหพระราชาทราบ และเลาเรื่อง

ความโหดรายของพระราชาผูหูเบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความท่ีเปนธรรม

และไมเปนธรรม เจาเมืองไดตั ้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั ่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับ
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ผูปกครองที่ดี ผูปกครองที่เลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวน

เปนนิทานคำสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย และ เปน

ประโยชนอยางยิ ่งแกคนที ่ ได ฟ ง เพื ่อมีแนวทางในการดำเนินชีว ิตให ถ ูกต องตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาผูที่ไดฟงธรรมแลวเกิดความศรัทธา เพราะเปนประโยชนแกชีวิตเขา และ ทำใหสังคมสงบ

สุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตปกติแลว เขาตองการที่จะสืบสาน รักษาและถายทอดองคความรู

สำคัญนี้มายังคนในรุนตอ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเปนประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนแก

ชุมชนโดยภาพรวม เปนกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากสงเสริมใหชุมชนไดรักษาองคความรูหลักธรรม

ไดผานกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแลว ยังเปนการจัดงานเพ่ือสรางความสามัคคี มีการระดมทุนใน

การพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนใหเจริญสืบตอไปซึ่งการจัดงานจะทำใหเกิดความนาสนใจจนเกิดแนวรวม

มากมายในการมารับฟงธรรมและรักษาองคความรูสำคัญในครั้งนี้  ซ่ึงวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ มีอิทธิพลตอ

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญอีกดวย 

 ๔.๒  ดานเศรษฐกิจ ผูวิจัยไดสรุปจากขอมูลสัมภาษณสวนใหญแสดงใหเห็นวาวรรณกรรมเรื่อง

เสียวสวาสดิ์เปนวรรณกรรมที่ทรงคุณคาที่คนนิยมมากมาย และไดมีผลตออิทธิพลในการดำรงชีวิตรูปแบบ

การวิถีชีวิตวิถีชนคนอีสานที่เกิดประโยชนหลากหลายทำใหเกิดการสอนดวยคติธรรมปรัชญาธรรมจนเกิด

เปนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมีผลตอชุมชนในกลุม ๒ จังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของ

ประเทศไทยและวรรณกรรมเรียงเสียวสวาสดิ์นี้สงผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจเปนอยางดี 

 ๔.๓  ดานสิ่งแวดลอม จากผลการสัมภาษณก็ปรากฏในตอนที่วา วันหนึ่ง มีพอคาสำเภาจาก

เมืองจำปา (เมืองจาม) มาจอดพักที่ทาน้ำ เสียวสวาสดิ์ ขอโดยสารไปกับนายสำเภา ระหวางเดินทางผาน

สถานที่ตาง ๆ ตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามดวยความอยากรูอยากเห็นเปนปริศนาวา ๑. แกงที่เราผานมา

นั้น มีหินหรือ บ ? (หินแรเงิน, ทองคำ) ๒. บานที่เราผานมานั้น มีคนเฒาสามขาหรือบ? (ผู เฒาจำศีล)        

๓. ดงที่เราผานมานั้น  มีไมบ? (ไมจันทนหอม, ไมกฤษณา) ๔. เมืองที่เราผานนั้น มีเจาครองนครบ? (พระ

ราชทรงทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจาอยูฝารักษา บ? (พระสงฆผูทรงศีล) 

 นายสำเภาไมเขาใจปริศนาธรรม คิดวา เสียวสวาสดิ์ เปนอะไรไป เปนคนบองหรือเปลา 

 แตใจหนึ่งก็คิดจะไดเปนลูกเขย กลับถึงบานจึงแนะนำใหรูจัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ 

นางศรีไวลูกสาวคนโปรด และในที่สุดไดจัดการแตงงานใหเปนคูครองตลอดไป จนทำใหเกิดเปนการสราง

ความตระหนักและซึมซับใหผูฟงไดเกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษปาของชุมชน เพราะถามีการอนุรักษปาไม

อยางดี จะเกิดความสมบูรณของผลไมนานาพันธุ  และ สัตวปาอยูกันอยางสงบสุข ไมสูญพันธ เมื ่อปา

สมบูรณ ทำใหชาวบานไดประโยชนทั้งทางตรงและทางออม  เชน เกิดแหลงน้ำที่มีความสมบูรณ  อันกอ

ประโยชนใหเกิดข้ึนโดยตรงกับคนในชุมชนไดอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขง ชาวบานไดประโยชนจากแมน้ำจำนวนมาก ท้ังเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพตาง ๆ และ ประเพณี

วัฒนธรรมตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังสงใหคนในชุมชน ไดมีการจัดบรรยากาศที่อยูอาศัยใหมีความรมรื่นเปน

ธรรมชาติ สรุปไดวรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ ์ไดทำใหเกิดการในชุมชนเห็นประโยชนของการรักษา



๒๓๕ 

สิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอมเพื่อเกิดอัตลักษณใหมแกชุมชนรูจักรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติในชุมชน

ตามหลักวิชาการหลักของความเชื่อวาเปนบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงานวรรณกรรมเสียว

สวาสดิ์ เปนสิ่งที่จำเปนไมแพกัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ มลุมแมน้ำโขงตอนลาง ไดนำมาใชเปน

เครื่องมือสำคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหอยูกันอยางสงบสุขทั้งทางโลกและทางธรรมไดอยางลง

ตัว 

๕) ผลการวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมท่ีมีตอชุมชนในกลุมจังหวัดลุ มแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย ดังนี้ 

สรุปโครงสรางสรุปประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

ดานสังคม ๑.วิถีชีวิตการให  

๒.ประเพณีวฒันธรรม  

   ๒.๑  ประเพณีหลักนำมาเทศธรรมวัตร และงานบุญตาง ๆ   

ดานเศรษฐกิจ ๑ อาชีพ  

   ๑.๑ เกษตรกร  

๑.๒ อาชีพชาง   

๑.๓ คาขาย  

๑.๔ มัคนายก  

๑.๕ จัดงาน  

๑.๖ การแสดง               

๑.๗ ออกแบบ 

๑.๘ โฆษกพิธีการ 

๑.๙ ครู  

๒ การทองเท่ียว  

   ๒.๑ การทองเท่ียวเชิงประเพณี 

   ๒.๒ การทองเท่ียววิถีชุมชน   

   ๒.๓ การทองเท่ียวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๖) ผลการสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

เปนการนำชุดปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR Network) ไปใชในการสรางเครือขายชุมชน

อนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด  ในกลุม



๒๓๖ 

จังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย โดยมีขั ้นตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

ประสานแตละจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน จัด

หวัดละ ๑ แหง รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอ

ยางสรางสรรค พัฒนาชุมชนท่ีมีการอนุรักษวรรณกรรมใบลานแตละจังหวัด ใหเปนตนแบบ ระดับจังหวัด ๆ 

ละ ๑ แหง รวม ๒  จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน

ระดับเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง ใหเปนชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ประโยชนของวรรณกรรมสำคัญท่ี

มีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด และ จัดพิธีรวมลงนาม

บันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค กับ ชุมชน

ตนแบบการอนุรักษคัมภีรอนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตลุุมแมน้ำโขงตอนลาง และ ตอนลางโดยมีผลการ

สรางเครือขายดังนี้ การสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง

ของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ไดแก ๑) วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ 

จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมีเครือขายชุมชนอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดวัดบาน

โนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  และ ๒) ชุมชนวัดมณีวนาราม อำเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 การทำ MOU กับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขง

ตอนกลาง และ ตอนลาง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ประโยชนของ

วรรณกรรมสำคัญที่มีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 

รวมกับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนกลาง และ ตอนลาง 

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จัดหวัดแพร  และ จัดพิธีรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 

ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค กับ ชุมชนตนแบบการอนุรักษคัมภีร

อนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตุลุมแมน้ำโขงตอนกลาง และ ตอนลาง ของประเทศไทย ประกอบดวย กลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดไดแก ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด

บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง) อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ

นครพนม   จังหวัดนครพนม      ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร และ กลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๒ จังหวัด ไดแก ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด

อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ 

และ กิจกรรมสุดทาย  คือ วันที่ ๑๘ สิงหาคม     พ.ศ.๒๕๖๓ ไดมีการทำพิธีเปดปายศูนยเรียนรูเครือขาย

การอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขง ของประเทศไทย  ณ วัดสูงเมน อำเภอสูง

เมน จังหวัดแพร  

 



๒๓๗ 

ขอเสนอแนะ 

 ๑) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

       ผูบริหารคณะสงฆไทยควรจัดใหมีโครงการในการอนุรักษคัมภีรใบลานของวัดตาง ๆ ใหอยู

ในระดับมาตรฐาน และ มีความปลอดภัย เพราะจากการลงพื้นที่หลายจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนบน         

ของประเทศไทย หลายวัดยังไมมีการอนุรักษท่ีถูกตอง ขณะท่ีหลายแหงไมไดใหความสนใจในคัมภีรใบลานท่ี

มีอยูในวัดเลย จึงอาจทำใหเกิดความเสียหายตอมรดกธรรมสำคัญของชาติ ถากำหนดเปนนโยบายของสงฆ

ในการใหทุกวัดไดสำรวจและจัดระบบการอนุรักษโดยแตละวัดอาจจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

อนุรักษเขามารวมจัดการได ดวยการสนับสนุนของคณะสงฆในระดับชั้นปกครอง และใหทางหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานพระพุทธศาสนา  หรือ กระทรวงวัฒนธรรม ควรจัดใหมีงบประมาณ 

และ นโยบายสำคัญในการสงเสริมการปริวรรต และ แปลคัมภีรใบลานสำคัญ พรอมท้ังจัดพิมพเผยแพร เพ่ือ

ประโยชนตอวงการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพราะองคความรูหลายเรื่องสำคัญปรากฏอยูในคัมภีรใบ

ลานมากมาย และ ควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาในคัมภีรใบลาน เชน อักษรธรรมลานนา อักษร

ธรรมอีสาน เปนตน 

  ๒) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  (๑) ควรจัดใหมีการสรางแหลงเรียนรูการอนุรักษคัมภีรใบลานตนแบบ ของแตละจังหวัด เพ่ือ

เปนแนวทางในการศึกษาดูงาน และ เปนศูนยกลางในการใหคำปรึกษาและ ชวยเหลือวัดหรือชุมชนตาง ๆ ที่มี

ความประสงคจะทำการอนุรักษคัมภีรใบลานของวัดหรือชุมชน 

  (๒) ควรจัดใหมีคูมือการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางสรางสรรค และ คูมือการเรียนภาษาใน

คัมภีร  ใบลาน เพื่อเผยแพรอันเปนประโยชนตอการสรางธรรมทายาทในการสืบตอการเรียนรูองคความรูใน

คัมภีรใบลาน ของผูสนใจ 

  ๓) ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

                    (๑) ควรมีการปริวรรตและศึกษาองคความรูเกี่ยวกับตำรายาตาง ๆ ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง 

  (๒) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เฉพาะรูปแบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เกี่ยวของกับงานพุทธ

ศิลป ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

   (๓) ควรมีการศึกษาเฉพาะในสวนการสรางผลิตภัณฑชุมนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในวรรณกรรม

ใบลาน 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขที่ ๐๘๓/๒๕๖๓ 
ชื่อโครงการ  นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง 
หัวหน้าโครงการ ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
วิทยาเขตอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทร 080-724 -7658 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

ปัจจุบันการสำรวจวรรณกรรมใบลานเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีเรื่องราวที่จารึก
หลักคำสอน ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวการถือฮีต ถือครอง 
ของชนในถิ่นนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอ่ืนๆที่น่าสนใจอีกมามาย จะกล่าวถึงการสำรวจวรรณกรรมใบลาน  
ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นลำดับที่ ๑๒ ของโลก โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย
ต่อปีสูงเป็นลำดับที่ ๘ ของโลก ต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงอยู่ที่บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยู
นานในประเทศจีน ลงมาเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างพม่ากับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเส้นกั้นเขต
แดนระหว่างประเทศไทย พม่า และลาว ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
แม่น้ำโขงตอนล่าง แล้วไหลเรื่อยลงมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว จึงถึงอำเภอเชียงแสน
ของจังหวัดเชียงราย จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลวกเข้าไปในประเทศลาว แล้วไหลวกออกมาเป็นแม่น้ำกั้น
เขตแดนระหว่างไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณใกล้ปากแม่น้ำเลย จังหวัดเลย ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลผ่านไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 
แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนาม ความยาวของแม่น้ำโขงทั้งสิ้นประมาณ 
๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร พ้ืนที่รับ
น้ำของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณ
จังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกือบ
ทั้งหมดของประเทศลาวและกัมพูชาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ และ ๑๕๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ 
และพ้ืนที่บางส่วนของประเทศเวียดนามจำนวน ๖๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่างนี้ประมาณ ๕๐ ล้านคน หรือกว่าหนึ่งในสามของประชากรในสี่ประเทศนี้ โดยแบ่งในอัตราส่วน
ดังนี้ ร้อยละ ๗ ในลาว ร้อยละ ๑๔ ในกัมพูชา ร้อยละ ๓๗ ในเวียดนาม และมากที่สุดในไทยถึงร้อยละ 
๔๒ ซึ่งอาจแบ่งซึ่งมีภูมิลักษณะของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างออกได้เป็น ๕ พ้ืนที่ด้วยกันคือ พ้ืนที่ราบสูง
ภาคเหนือ อยู่ในประเทศลาวตอนบน และบริเวณจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย พ้ืนที่ราบสูงโคราช 
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแต่เพชรบูรณ์ลงมาถึงสุดชายแดนไทย -ลาว ของประเทศไทย 



๔๖๔ 

และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงกันข้ามในประเทศลาว พ้ืนที่ราบสูงภาคตะวันออก ในประเทศเวียดนาม
ตอนกลาง พื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ต่อจากพ้ืนที่ราบสูงโคราช โดยอยู่ในประเทศกัมพูชาและบริเวณสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม และมีพ้ืนที่ดินดอนทางใต้ ในประเทศกัมพูชาชิดลงมาทางอ่าวไทย 
ดังนั้นศักยภาพทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั้นมีมากเหลือเฟือ ทั้งทรัพยากรป่ าไม้ เกษตร การ
ประมง และแร่ ในด้านทรัพยากรน้ำนั้น ปริมาณน้ำจากลุ่มแม่น้ำโขงที่ไหลลงทะเลเฉลี่ยปีละ ๔๗๕,๐๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่าระดับน้ำสูง ๖๐๐ มม. ทั่วพ้ืนที่ลุ่มน้ำ แต่อย่างไรก็ดีการกระจายของ
ปริมาณน้ำกับพ้ืนที่เป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ กล่าวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพ้ืนที่กว้างขวาง 
แต่มีปริมาณน้ำจำกัด ในขณะที่ประเทศลาวมีเนื้อที่จำกัดแต่มีปริมาณน้ำมาก ศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำ
ในลุ่มน้ำตามทฤษฎีมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ เมกกะวัตต์ ที่จะสามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-
๑๘๐,๐๐๐ ล้านหน่วยต่อปี ในด้านทรัพยากรที่ดินนั้นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณนี้มีประมาณร้อยละ ๒๗ และ
ได้ใช้เนื้อที่เพ่ือการเกษตรกรรมเพียงประมาณร้อยละ ๒๒ นอกจากนั้นยังมีศักยภาพทางด้านการประมง
อีกมหาศาล รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรอันมหาศาลของลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่
สามารถจะพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้
ร่วมมือกับประเทศภาคีสมาชิกของลุ่มน้ำ คือ ลาว เขมร เวียดนาม และองค์การสหประชาชาติ จัดตั้ง
สำนักงานกลางคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
สหประชาชาติขึ้นในปี ๒๕๐๐ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (แต่เดิมคือการพลังงาน
แห่งชาติ หรือสำนักงานพลังงานแห่งชาติ) เป็นผู้ประสานงานกลางฝ่ายไทยและได้จัดตั้ง “โครงการ
สำรวจเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโขง” ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ 

วรรณกรรมใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน  เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ               
ทั้งคดีโลกและคดีธรรมที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษยชาติ  เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่สะท้อน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต แนวคิด และ ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศน์หลาย  วรรณกรรมหลายเรื่องเป็น
บ่อเกิดนวัตกรรมมากมายของมนุษยชาติในวิวัฒนาการของโลกสมัยต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม  ไม่
ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอน หรือ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์  
ชาดก นิทานพื้นบ้าน โคลง กลอน  ประเพณีพิธีกรรม  พื้นบ้านพงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตำรายา เวท
มนตร์คาถา ร่วมไปถึง  เป็นต้น 

การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลาน ในรูปของวรรณกรรมใบลาน  มีมาตั้งแต่ก่อนสมัย
พุทธกาล  โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ ได้มีการบันทึกราวราวต่าง ๆ ที่สำคัญลงในใบลาน  ไว้มากมาย 
เช่น ตำราพิธีกรรม  นิทานพ้ืนบ้าน  ประวัติศาสตร์  กฎหมายโบราณ การปกครองบ้านเมือง นิยาย  
ตำรายา เป็นต้น  เนื่องจากใบลานเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติอยู่ได้นานกว่าใบพืชอ่ืน ๆ   

สำหรับในพระพุทธศาสนา  วรรณกรรมใบลาน ได้เกิดขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. ๔๐๐ 
เศษ ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่ งประเทศศรีลั งกา ทรงเล็ งเห็นว่าในภาวะสงคราม              
หากพระไตรปิฎกถูกเก็บรักษาโดยการทรงจำเพียงอย่างเดียว อาจทำให้คำสอนสูญสิ้ นไปได้ จึงโปรดให้
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เริ่มมีการบันทึกพระไตรปิฎก 
โดยการจารจารึกเป็นตัวอักษรขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดคำสอนด้วยใบลานนับแต่

นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากเดิมคัมภีร์บาลีสืบทอดต่อกันมาด้วยมุขปาฐะ ภาษาบาลีจึงไม่มีตัวอักขระ เป็น
เพียงเสียงเท่านั้น ดังนั้นการจารจารึกคัมภีร์บาลี จึงใช้ตัวอักขระของท้องถิ่นต่าง ๆ แต่ออกเสียตรงกัน ซึ่ง
อาจแบ่งเป็น ๔ สายจารีตใหญ่ คือ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า อักษรขอม และอักษรธัมม์ 
(ล้านนา) 

สำหรับในประเทศไทย  วรรณกรรมใบลาน  ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกา นับตั้งแต่สมัย
อยุธยามา  มาจนถึงสมัยล้านนา วรรณกรรมใบลานมีความสำคัญมากในการศึกษาพระธรรมวินัยของ
พระภิกษุสามเณร และ ตำราเรียน  ตลอดถึง ภูมิปัญญาต่าง ๆ  วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นสำนัก
เรียนของกุลบุตร การจารจารึกวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคัมภีร์พระไตรปิฎกลงบน
ใบลานเป็นครั้งแรก ของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์
แห่งนครพิงค์เชียงใหม่อาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใส ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ
ทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาตรวจชำระและจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ณ  วัดโพธารามมหา
วิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมืองเชียงใหม่ พระไตรปิฎกฉบับที่สอบชำระในสมัยของพระองค์นี้ ถือเป็นคัมภีร์ที่
เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งของพระพุทธศาสนาในล้านนาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน  

โดยที่พระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาหลายครั้งตั้งแต่
สมัยพระนางจามเทวีเป็นต้นมา เมื่อกลับมาได้นำเอาวรรณกรรมใบลาน คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก และ 
และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และ ภูมิปัญญาอ่ืน ๆ  มาเป็นจำนวนมาก และอาณาจักรล้านช้าง(รวมถึง
ภาคอีสานของไทย)ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนาอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นได้จากหลักฐานทางด้าน
ประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมและ  
การสืบทอดพุทธศาสนา ตลอดถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านสายโลหิตเช่น ในสมัยพระเจ้าวิชุลราช 
ได้ทำการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยสืบทอดจากเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าโพธิ
สาลราช พระโอรสของพระเจ้าวิชุลราช ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเมืองเชียงใหม่ และพระองค์ได้ขอ
พระเทพมงคลเถระและบริวารพร้อมด้วยพระธรรมคัมภีร์จำนวน ๖๐ คัมภีร์ ไปเผยแผ่ที่อาณาจักรล้าน
ช้างอีกด้วย 

และในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราช ได้เสด็จไปครองเมือง
เชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่งแล้วเสด็จกลับมาครองอาณาจักรล้านช้างพร้อมทั้งได้นำเอาบรรดาวรรณกรรมใบ
ลานตลอดถึงนักปราชญ์ราชบัณฑิต กลับมายังอาณาจักรล้านช้างด้วยจากหลักฐานดังกล่าวทำให้
วัฒนธรรมในการจารคัมภีร์ใบลานสืบทอดมาสู่อาณาจักรล้านช้างและภาคอีสานของไทยด้วยชาวอีสาน
ในอดีตมีความเชื่อว่า หากจารอักษรตัวธรรม ๑ ตัว จะได้อานิสงส์หรือผลบุญเท่ากับสร้างพระพุทธรูป    
๑ องค์ การจารหรือการคัดลอกคัมภีร์ใบลานเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งผู้จารหรือเจ้าของ
ลานผู้ถวายคัมภีร์ก็จะได้อานิสงส์ ได้ผลบุญมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพ่ือจะได้บรรลุและเข้าถึงนิพพานใน
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ชาติต่อ ๆ ไป ดังจะเห็นได้จากคำอธิษฐานตอนท้ายสุดของลานจะบอกชื่อผู้จาร ชื่อเจ้าของลาน และ
วัตถุประสงค์ของผู้ถวายคัมภีร์เกือบทุกเรื่องจะมีคำว่า “นิพพานะปัจจะโย โหตุ” เสมอ ดังนั้นจึงนิยม
สร้างคัมภีร์ถวายวัดเป็นพุทธบูชา หรือเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือผู้ที่ตายไปแล้ว ดังนั้นตามวัด
ต่าง ๆ จึงมีคัมภีร์ใบลานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากท้ังพระไตรปิฎกและนิทานชาดก 
บางวัดแม้เรื่องเดียวกันก็มีหลายฉบับ หญิงบางคนที่มีศรัทธาแรงกล้าถึงกับเอาเส้นผมของตนถักเป็นสาย
สนองผูกคัมภีร์ใบลานก็มี เพราะความเชื่อดังกล่าว 

ในบรรดาวรรณกรรมและโบราณคดีประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทยนั้น วรรณกรรมและ
โบราณคดีทางพุทธศาสนา นับว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อ
การสร้างระบบคิด ภูมิปัญญา และรากฐานทางวัฒนธรรมของไทย เพราะมีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ด้านวัตถุอันได้แก่ วัด เจดีย์ คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ปั๊ปสา ธรรมาสน์  ฯลฯ ที่สร้างขึ้นด้วยความวิจิตร
งดงามและสติปัญญาอันล้ำเลิศของบูรพาจารย์ และทรัพยากรด้านนามธรรม อันได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา 
ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี ฯลฯ  ที่ล้วนมีความหมายและความสำคัญต่อการเรียนรู้และการดำรงวิถี
ชีวิตในสังคม 

สำหรับประเทศไทยนั้น ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศ ซึ่งหลายจังหวัด
อยู่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ   พบว่ามีวรรณกรรมใบลานอย่างมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  มีจำนวน มากกว่าที่พบในภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยกระจัดกระจาย
อยู่ตามวัดและสถานที่ต่าง ๆ ใน ๘ - ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีแม้กระทั้งในถ้ำตามภูเขาและหน้าผา
ริมฝั่งแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบนของประเทศไทย 

ซึ่ งจ ากการศึ กษ าสำรวจคั มภี ร์แ ละวรรณ กรรมล้ านน าของสถาบั น วิ จั ยสั งคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๖ ใน ๕๒๕ วัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
พบว่า มีคัมภีร์วรรณกรรมล้านนาถึง ๔๑๐,๗๗๕ ผูก /ฉบับ และจากการประมาณการณ์ของนักวิชาการ
ด้านวรรณกรรมล้านนากล่าวว่า ในล้านนามีวรรณกรรมด้านต่าง ๆ รวมกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านผูก/ฉบับ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา นอกนั้นเป็นวรรณกรรมในด้านอ่ืน ๆ เช่น นิทาน
พ้ืนบ้าน กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร์ จริยศาสตร์ ลัทธิพิธีกรรม  เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ยังมีแหล่งที่ ให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายที่สมควรได้รับการดูแลรักษาและนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

ปัจจุบันประเทศไทย ให้ความสำคัญกับวรรณกรรมใบลานเป็นอย่างมาก  เนื่องจากความ
เจริญและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายเรื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วเกิดาจาก
วรรณกรรมในใบลานต้นฉบับ  เช่น งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ชั้นยอดของประเทศ ล้วนมากจากวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฏก  ชาดก หรือ นิทานพ้ืนบ้าน  เป็นต้น  หรือ แม้แต่ยาในปัจจุบัน
หลายสูตร มาจากสูตรของวรรณกรรมตำรายา   นอกจากนี้ประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงองประเทศ
หลายประเพณี ล้วนเกิดมาจากเรื่องราวในวรรณกรรมใบลานทั้งสิ้น ซึ่งผลงานที่เกิดจากวรรณกรรม
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ดังกล่าว สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติ 
การสำรวจวรรณกรรมใบลาน จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่อาจจะก่อให้เกิด

นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือที่เรียกว่า นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนอีกมากมาย เพราะมี
เรื่องราวที่จารึกหลักคำสอน ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่อง ราว
ประเพณี วัฒนธรรมของชนในถิ่นนั้น ๆ รวมถึงเรื่องราวอ่ืน ๆที่น่าสนใจอีกมามาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วรรณกรรมที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ตาม ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำมีความสำคัญต่อวิถี
ชีวิตของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย 

แม่น้ำโขงมีความยาวเป็นลำดับที่ ๑๒ ของโลก เป็นแม่น้ำที่ เป็นต้นกำเนิดของวิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์ ประเพณี  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อย่างมากมายของมนุษย์  ซึ่งวรรณกรรมเกิดขึ้น
มากมาย เนื่องจากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ของแม่น้ำสายสำคัญของโลกนี้ ต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงอยู่
ที่บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนานในประเทศจีน ลงมาเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างพม่า
กับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย พม่า และลาว ที่อำเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงตอนบน แล้วไหลเรื่อยลงมาเป็นแม่น้ำกั้นเขต
แดนระหว่างไทยกับลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ  จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลวกเข้าไปในประเทศลาว 
แล้วไหลวกออกมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณใกล้ปากแม่น้ำเลย 
จังหวัดเลย ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลผ่านไปใน
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนาม ความยาว
ของแม่น้ำโขงท้ังสิ้นประมาณ ๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างประมาณ 
๒,๔๐๐ กิโลเมตร  

วรรณกรรมใบลานกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดในเขตล้านนาใน
อดีต  เป็นพ้ืนที่สมควรมีการศึกษาเป็นอย่าง เนื่องจาก พบว่ามีวรรณกรรมใบลาน มากกว่าที่พบในภาค
อ่ืน ๆ ของประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
เลย เป็นต้น โดยเฉพาะที่ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นวัดที่มีวรรณกรรมใบลานอักษรธัมม์ล้านนา
มากที่สุดและสภาพคัมภีร์สมบูรณ์ที่สุดในโลก 

การสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากจะเป็นการสำรวจเพ่ือทราบ และ 
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์แล้ว ยังจะเป็นประโยชน์อยากมาก
ต่อการพัฒนานวัตกรรมและนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว การผลิตงานด้านศิลปะของชาติ  การสร้างผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม และ การถ่ายทอดชุดคำสอนที่สำคัญแก่คนในชาติ     

ดังนั้น จากความสำคัญของวรรณกรรมใบลานดังกล่าว ไม่ว่าจะระดับพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้ปกครองประเทศหรือสามัญชนคนธรรมดาอย่างอาณาประชาราษฎร์ ต่างก็มีใจที่รักและเทิดทูน
วรรณกรรมใบลาน ในฐานะ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และ ภูมิปัญญาสำคัญของชาติ ได้ช่วยกัน



๔๖๘ 

ปกปักรักษา สืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์
ต่างให้ความสำคัญต่อการสืบทอด และ รักษาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของชาติ และ ส่งเสริมให้มีการ
จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงในคัมภีร์ใบลาน สืบ ๆ กันมา จนมาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เป็นต้น
มามีการจัดทำพระไตรปิฏกในรูปของการพิมพ์ลงหนังสือสมัยใหม่ ซึ่งเนื้อหาที่พิมพ์มาจากคัมภีร์ใบลานที่
บูรพมหากษัตริย์ได้ทรงทำกันมา   

จนมาถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะ
สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  ซึ่ง
หมายถึง พระองค์ได้ให้ความสำคัญกับ พระธรรมคำสอน และ วรรณกรรมอันทรงคุณค่าต่อจิตใจให้คงอยู่
ต่อไป การรักษา และ ต่อยอด เรื่องการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานซึ่งเป็นสมบัติขอชาติอันล้ำค่า จึงเป็น
ภารกิจสำคัญของคนในที่จะร่วมกันบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน วรรณกรรมใบลานหลวงและราษฎร์จึง
ทรงความงดงามและมีคุณค่ายิ่ง เป็นมรดกของแผ่นดิน ให้แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็น “แผ่นดินธรรม”  

วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะคนในสมัยโบราณ
ได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น ตำรายา ตำราการแพทย์ กลอนลำนิทาน บันทึกประวัติศาสตร์ 
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อีกมากมาย จึงจำเป็นต้องออกสำรวจวรรณกรรมใบลานที่จด
บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ ว่ายังคงอยู่หรือสูญหาย เพ่ือเป็นการเก็บรวมรวมวรรณกรรมใบลานซึ่งเป็นสมบัติ
ของชนชาวไทยเรา ไว้ให้ลูกหลานศึกษา หรือจะมีการอนุรักรักษาไว้อย่างไร จนนำไปสู่การปริวรรต
เรื่องราวในวรรณกรรมถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยกลาง หรือเป็นภาษาของถิ่นนั้นๆ เพ่ือง่ายต่อการศึกษา
ของคนในรุ่นหลังที่อยากรู้เรื่องราวที่ถูกจารึกไว้ในวรรณกรรมใบลาน และเป็นการ ฟ้ืนฟูอดีต พัฒนา
ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพ่ือความคงอยู่สืบไป  

ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และความยั่งยืน สามารถนำเข้าเงินตราต่างประเทศโดยไม่ต้องพ่ึงพาการนำเข้าเครื่องจักรและ
วัตถุดิบจากต่างประเทศ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ประเทศ การท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการเที่ยวชมสถานที่สำคัญทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งเหมาะแก่การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับ
สำนักหรือวัดจัดกิจกรรมตามประเพณี ส่วนวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ หากได้รับการศึกษา
ค้นคว้าส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง จึงมีความสำคัญเป็น
อย่างมากที่เราต้องมีการรักษา หรือแนวทางที่จะอนุรักษ์ และการถ่ายทอดปริวรรตจากอักษรธรรมถิ่น
โบราณมาเป็นภาษาไทยกลาง หรือภาษาถิ่นนั้น ๆ ให้เป็นกระบวนการรูปแบบในการอนุรักษ์ของทุกภาค
ส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพราะถ้าวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเป็นคุณประโยชน์หลายๆด้านต่อประเทศชาติ



๔๖๙ 

มากมายคณานับประการ 
ด้วยเหตุนี้การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง จึงมีความสำคัญเป็น

อย่างมากที่เราต้องมีการรักษา หรือแนวทางที่จะอนุรักษ์ และการถ่ายทอดปริวรรตจากอักษรธรรมถิ่น
โบราณมาเป็นภาษาไทยกลาง หรือภาษาถิ่นนั้นๆให้เป็นกระบวนการรูปแบบในการอนุรักษ์ของทุกภาค
ส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพราะถ้าวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเป็นคุณประโยชน์หลายๆด้านต่อประเทศชาติ
มากมายคณานับประการตลอดจนถึงการนำความรู้ไปช่วยต่อยอดเชิงเศรษฐกิจได้อีกด้วย ผู้เขียนจึง
เห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนการสร้างผลงานดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในพ้ืนฐานที่สำคัญในการ
ปฏิรูปประเทศ และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑.เพ่ือศึกษาสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 
๒. เพื่อศึกษาปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง  
๓.เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการอนุรักรักษาเพ่ือนำมาใช้ใน

ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน 
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นแบบวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง” มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย ๒) กระบวนอนุรักษ์และคัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย ๓) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย ๔) เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่
สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย  และ ๕) เพ่ือสร้างเครือข่าย
ชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย แบบผสมผสานทั้ งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม (PAR) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

๑) ผลการสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง ข้อมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่าง ของประเทศไทย   พบว่ามีข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย ดังนี้  

 



๔๗๐ 

๑. จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี
วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนที่ จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอ
เมืองอำนาจ  

 คือ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมที่
สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้    เทวทูตสูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม  จำนวน ๔ ผูก ลำ
มหาชาติ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก ธรรมบท บันทึกอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก บัวระพัน 
บันทึกด้วยอักษรธรร เนื้อหาชำรุด หนูกัด อริยมรรค บันทึกด้วยอักษรธรรม มีผูกต้นแต่ไม่สมบูรณ์ สูตร
มนต์น้อย บันทึกด้วยอักษรธรรมไม่สมบูรณ์ ปัญญาปารมี บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูกไม่
สมบูรณ์ ปราชิก บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูกแตแ่ตกผูก ลำโจรโต บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๖ ผูก ศัพท์มนต์น้อยบันทึกด้วยอักษรธรรม พระธรรมนับชาติ บันทึกด้วยอักษรขอม พระเชตุพน 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก เสนาสนวินิจฉัย บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก พระ
นิพพาน บันทึกด้วยอักษรขอม จำนวน ๑๙ ผูก พระธรรม ๓ ไตร บันทึกด้วยอักษรขอม จำนวน ๒๒ ผูก 
พระสูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก ปิยาวิทเนยยนิจจะ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๑ 
ผูก บาลีไวยากรณ์ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๓ ผูกไตรภูมิ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก 
มิลินปัญหา บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก สุวรรณสังขาร บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก 
เอณณนีปายูมัด บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ฉลองบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ผูก 
หน้าผากไกลกะต้น บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๑ ผูก เสียวสวาสดิ์บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๙
ผูก สิกขา บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๔ ผูก พระราม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ผูก คัทนาม
(คชนาม) บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๗ ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรไทน้อยจำนวน ๑๐ ผูกมูลกัจจาย
นะ คชนามอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก ศรีษากุมาร คชนาม
อักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก นิพพานสูตร บันทึกด้วยอักษรไทน้อย จำนวน ๓ ผูก พระไตรปิฎกบันทึกด้วย
อักษรธรรม จำนวน ๒๙ผูก พระเวสสันดร (ลำเยิ่น) บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๙ ผูก เจตนาเภทัต 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก การะเกด(กาฬเกษ) บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก นางผม
หอม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก เมตไตรยสูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนว ๓ ผูก ศัพท์
มหาวรรค บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก และ สังฮอมธาตุ บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก
รวมทั้งหมด จำนวน ๒๑๖ ผูก  

 ๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี
วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ มูลกัจจายนะ บันทึก
ด้วยอักษรธรรมจำนวน ๔๐ ผูก พระไตรปิฎก บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก นกจอกน้อย 
บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ปฐมสมโพธิกถา บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๕ ผูก นางผม
หอม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ปัญญาปารมี บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน๑๐ผูก อุณสหัสส
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วิชัย บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก พระเวสสันดรชาดก บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก 
ธรรมดาสอนโลกบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ลำมหาชาติบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ 
ผูก เสียวสวาสดิ์ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก นางผมหอม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ 
ผูก ขุนทึกขุนเทือง บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก คชนามบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก 
มาลัยหมื่น มาลัยแสนบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก สังกาส บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ 
ผูก กาฬเกษบันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวยน ๕ ผูก พญาคันคาก บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก ลำ
พ้ืนเวียงจันทน์บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๘ ผูก อภิธรรม ๗ คัมภีร์บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๗ 
ผูก อุบาทว์ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก ยอดมุข บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก บาลี
ไวยากรณ์ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก มูลนิพพาน บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก สวด
มนต์น้อย บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก ท้าวก่ำกาดำ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก แทน
น้ำนมแม่ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก และปกิณกะบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๓๐ ผูก รวม
ทั้งสิ้น ๒๐๗ ผูก  

 
สรุปข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๒๓ ผูก เป็นวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๙๓ ผูก ที่เป็นปกิณกะ (ทั่วไป) 
จำนวน ๓๐ ผูก ที่บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๓๘๒ ผูก และบันทึกด้วยอักษรขอม จำนวน ๔๑ 
ผูก  

 ๒) ผลกระบวนอนุรักษ์และคัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัด
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย  

ดังนี้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ (Interview)  ผู้ให้ข้อมูล โดยพ้ืนที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละ
จังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้ ๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้าน
โนนดู่  ตำบลร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ 
ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  
๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕ รูป/คน คือ กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน  รวม  ๕  
รูป/คน กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรม
อนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น  และ กลุ่มที่ ๓ ระดับ
ผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น และนำมาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  คือ 
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๑) กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศ

ไทย  พบว่ามีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่  
๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้       ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์   
๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์    ๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  
๕) กระบวนการพัฒนาความรู้               ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ  
๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ   

และสามารถสรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
 

โครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
 
กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้  
 ๑. การสืบค้นประวัติ 
 ๒. การให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก   
กระบวนการที่ ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์  
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
 ๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   
 ๓. จัดโครงสร้างองค์กร   
 ๔. การบริหารงบประมาณ  
 ๕. การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน   
กระบวนการที่ ๓ กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์ ๑๓ ขั้นตอน
ดังนี้   
 ๑. การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒. การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 
 ๓. การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์  ๔. การทำความสะอาดที่จัดเก็บคัมภีร์ 
 ๕. การตรวจสอบสภาพคัมภีร์  ๖. การทำความสะอาดคัมภีร์ 
 ๗. การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ ๘. การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  
 ๙. การบันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล   ๑๐. การห่อธัมม์   
 ๑๑. การติดรหัสคัมภีร์  ๑๒. การเก็บคัมภีร์  
 ๑๓. การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี 
 



๔๗๓ 

กระบวนการที่ ๔ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  
 ๑. การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน  
 ๒. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น     
 ๓. การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ   
 ๔. การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ     
 ๕. การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย   
 ๖. การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ์ 
กระบวนการที่ ๕ กระบวนการพัฒนาความรู้  
 ๑. ปริยัติ 
 ๒. ปฏิบัติ 
 ๓. ปฏิเวธ 
กระบวนการที่ ๖ กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้  
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้   
 ๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ  
 ๓. การจัดระบบองค์ความรู้  
 ๔. การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  
 ๕. การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้   
 ๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 
กระบวนการที่ ๗ กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 ๑. เผยแพร่ประจำที่ 
 ๒. เผยแพร่เคลื่อนท ี
 

๓) การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่มน้ำโขงที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview) และ สังเกตการ              
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  ได้แก่ วัดพระโรจน์ 
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลร าชธานี พบว่า 
วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียว
สวาสดิ์  ซึ่งมีมากกว่า จึงได้คัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่าง ของประเทศไทย นำมาปริวรรต เป็น ตัวอย่างดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเล่มจะเขียนว่า เสียว
สวาด) นับเป็นวรรณกรรมคำสอนที่มีเนื้อหาเรื่องแทรกเป็นนิทานสลับคำสอนหลากหลาย กล่าวว่า 
มีกฏุมพีชราผู้มีบุตร ๒ คน คนที่หนึ่งชื่อ ศรีเฉลียว และคนที่สองชื่อเสียวสวาสดิ์ ต่อมาคราพ่อถึงแก่ความ
ตาย ก่อนจะได้ได้อบรมสั่งสอนลูกทั้งสองให้มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน อย่าเกียจคร้าน ขยันหมั่นเพียร 
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หมั่นหาความรู้ อย่าคบคนโลเล ให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่ จากนั้นได้ยกตัวอย่าง นกกระแดบเด้า
ที่ไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เลยถูกเหยี่ยวรุ้งจับได้ เมื่อเอาตัวรอดด้วยอุบาย ก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของพ่อแม่ เหยี่ยวรุ้งเลยตกถูกดินตาย นกกระแดบเด้าเลยรอดมาได้ แต่คำสั่งสอนของบิดามารดายังไม่
เทียบเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนว่า ความชั่วสามประการ คือ ๑. เพื่อนไม่ออกปากวานตนไป
ช่วย ๒. เพ่ือนไม่ถามตนบอกหนึ่ง ๓. ไม่มีใครชมตนกลับยกย่องตนเองหนึ่ง ดั งนั้นผู้เป็นนักปราชญ์ย่อม
ไม่หวั่นในโลกธรรม ๘ ประการ ดังนี้ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อมลาภ ๓. มียศ ๔. เสื่อมยศ ๕. ทุกข์ ๖. สุข 
๗. สรรเสริญ และ ๘. นินทา ที่มีนักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คน
ที่ควรอยู่ในที่ที่เป็นมงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจรเลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมรมหา
บัณฑิตเอาไปเลี่ยง มี ความประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสนกแขกเต้าไปเลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง 
มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจาไม่เหมือนกัน เมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตายไป หลังจากที่ปลงศพของบิดา
แล้ว ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาด้วยดี วันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภาจากเมืองจำปานครไปจอดพัก
อยู่แถวบ้านเสียวสวาสดิ์ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนายสำเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์
ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม เมื่อไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้านนี้ มีคนไหม เมื่อไปถึงป่าไม้ 
เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม นายสำเภาไม่เข้าใจความหมายที่เสียวสวาสดิ์ จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคน
บ้านบอไม่เต็มเต็งแน่ ๆ เลย แต่ใจหนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นลูกเขย เมื่อไปถึงบ้านจึงเล่าเรื่องที่เสียว
สวาสดิ์ถามให้ลูกสาวนางศรีไวฟัง นางศรีไวจึงเฉลยปัญหาให้บิดาฟังว่า ครั้นเมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหิน
ไหม หมายถึง มีหินอ่ืนๆ ที่มีค่ากว่าหินอ่ืนไหม ครั้นเมื่อถึงป่าถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ หมายถึง ไม้อ่ืนๆ มี
มากล้นก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น ไม้จันทน์หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่  ครั้นถึงหมู่บ้านถ้าว่ามีคนหรือไม่
หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่ เมื่อครั้นนายสำเภาได้ทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรีไวแล้ว
ทราบว่าเสียวสวาสดิ์ เป็นคนมีรสติปัญญามากล้นจึงยกนางศรีไวให้แต่งงานกับเสียวสวาสดิ์  จึงจะขอ
กล่าวถึงเจ้าเมืองจำปานคร ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลับจะจับลงโทษประหารเสีย และริบเอา
ทรัพย์สิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาวลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่า
เรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกันว่า เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ 
สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน พระองค์นี้ เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคูนอนเมื่อได้หลับนอนกับ
นางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้มาผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกับพระโมคคัลลา
นะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตีมารดาตัวเอง ด้วยเหตุในเรื่องนี้กรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง  ดังนั้น
เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอเข้าเวรแทนพ่อตาไปหาเจ้าของเมือง และได้เล่าเรื่องเป็นทำนองคำสอนถึงความไม่น่า
ไว้วางใจในธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่ประชาชนเดือนร้อนให้พระราชาทราบ 
จากนั้นจึงเล่านิทานเรื่องความโหดร้ายของพระราชาหูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่อง
การตัดสินคดีความที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม เมื่อเจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั่ง
สอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของ
เมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วนเป็นนิทานคำสอน ประกอบธรรมะยังมีรายละเอียดอีกมากมายผู้วิจัยจึง
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ขอสรุปย่อเรื่องตามข้างต้นนี้ 
๔. ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนล่างของประเทศไทย 
จากการสัมภาษณ์ (Interview) และ สังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ใน

พ้ืนที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย และ ได้คัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ 
นำมาปริวรรต จึงได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่ มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านวิถีชีวิต ๒)ประเพณี
วัฒนธรรม ๓) ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ และ ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
๔.๑  ด้านสังคม ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ได้ส่งผล

ต่อด้านสังคม เนื่องด้วยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะ
ของชาวบ้านทั่วๆไป; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ในครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการ
ครองเรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน ภาษาถิ่นอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครอง
เรือนที่พอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรมในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝน
ปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม และเมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ ก็จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 

๑.วิถีชีวิต หลักเด่นของวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์  คือหลักการสอนที่ เสียวสวาสดิ์ อัคร
มหาบัณฑิตกล่าวเป็นทานที่ให้ได้ยากท่ีสุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส  ด้วย
หลักธรรม การให้ทานทั้ง ๓ นี้ ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย โดยวรรณกรรมดังกล่าวสร้างความเชื่อว่า การให้เป็นบุญ จึงทำให้เกิด  วิถีชีวิตการเป็น
ผู้ให้ การเป็นผู้มีจิตอาสา  คนในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน  ภาษาหลักหลักท้องถิ่นที่ใช้พูด คือ ภาษเหนือ (ล้านนา) แต่ จังหวัดเลยจะพูดภาษาไท
เลย ซึ่งจะพูดเป็นภาษาอีสานสำเนียงออกท้องถิ่นอีสาน เพราะคนในถิ่นนี้อพยพมาจากฝั่งเวียงจันทน์เป็น
ส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของคนในชุมชนแถบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รักษ์ธรรมชาติ  มีนิสัย
โอบอ้อมอารี จริงใจ ชอบเป็นผู้ให้ และ เป็นผู้มีจิตอาสาโดยตลอด ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดกที่จัดให้มีการเทศน์ และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เป็นชุดคำสอนของ
ครอบครัว ของวงศ์ตระกูลที่ปลูกฝั่งกันเรื่องการเสียสละ  การเป็นผู้ให้ ดังเช่น เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งให้
ยิ่งมี ได้บุญมาก จึงส่งผลต่อวิถีชีวิต และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ที่เป็นคนที่มีจิตอาสาโดยพื้นฐาน 
ไปทำงานที่ไหน ก็มักจะมีความเสียสละ ช่วยเหลืองานขององค์กร หรือ ชุมชนที่อยู่นั้น ๆ อย่างเต็มที่ จึง
เป็นที่รักของผู้ร่วมงาน และ ชุมชนที่อาศัยอยู่ ดังจะเห็นได้จากการอยู่กันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  
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และ ระดับสังคม มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันตลอด เช่น เมื่อทราบข่าวถึงการระดมทุนเพ่ือจะช่วยเหลือ
บุคคล ชุมชนส่วนร่วม หรือ ช่วยเหลือสังคมอย่าใดอย่างหนึ่ง จะมีการร่วมกันบริจาคจากผู้คนเป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ในชุมชน หรือ สังคม จะได้เห็นภาพของการร่วมกันบริจาค 
การตั้งโรงทาน การระดมกำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย์ มาช่วยกันทุกฝ่าย ในเหตุการณ์หนึ่งใน
ปัจจุบัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ และ จิตอาสา ของคนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน คือ 
เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ หรือ โคโรนาไวรัส ในช่วงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ 
เป็นช่วงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผลเป็น
อย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการช่วยเหลือระดับภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น ใส่
หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ไปในที่ชุมชน  และ มีการกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังโรค ซึ่งในการ
ร่วมกันป้องกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้ติด
เชื้อโควิด ในอัตตาที่ต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแล้ว ไม่เกิน ๑๐ คน ช่วงเริ่มต้นมีนาคม – เมษายน  โดย
จังหวัดน่าน ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียว และ ตั้งแต่ช่วง พฤษภาคม มาจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม
เลย และ ผู้ที่เคยติดเชื้อ ได้รับการรักษาหายไปทั้งหมด กลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว เนื่องจากใน ๓ 
จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญของ คนในชุมชน ให้ความร่วมมือดีมาก  
ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในหมู่บ้าน ต่างช่วยกันสอดส่อง
ดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำให้ได้รับคำชมและยกย่องจากศูนย์ป้องการโรคโควิดส่วนกลางว่า ว่าทั้ง ๕ 
จังหวัดนี้มีการจัดการได้ดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานด้วยจิตอาสา และ เสียสละ ของ
คนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แล้ว  ยังมีภาพของการช่วยเหลือกันเองในระดับชุมชน ระดับอำเภอ และ ระดับ
จังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ และ สิ่งของจำเป็น ตามวัดต่าง ๆ และ จุดสาธารณะต่าง 
ๆ มีให้เห็นทั่วไป เป็นจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตู้ปันสุข ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีใน
ชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ได้ร่วมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตู้ปันสุข มีปรากฏอยู่ทุกชุมชน  การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน เอกชน และ ราชการต่างร่วมกันนำสิ่งของมา
บริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เน้นการช่วยเหลือด้วยการให้ ทั้งที่เป็นอามิส
ทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปัญหาโรคโควิดในประเทศไทยเรา 
คลี่คลายไปได้มาก จนได้รับการยกย่องระดับโลก ว่าประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดีมาก จุดเด่นที่
สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละร่วมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-๑๙ ขอความร่วมมือมาทุกประการเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่พระสงฆ์เรา
ได้นำหลักคำสอนในนิทานธรรมมาขึ้นเทศธรรมวัตรในพ้ืนที่ส่งผลให้ทุกคนเกิดความน้อมรับช่วยเหลือกัน
ในยามประสบภัยต่างๆตลอดมาเหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้ 

๒.ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื่องเสียสวาสดิ์ ได้พุดถึงนักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่เลว เพราะสิ่งแวดล้อมกำหนด คนควรอยู่ในที่ที่เป็นมงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจรเลี้ยง มีความ
ประพฤติเลว และต่อมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานกแขกเต้าไป



๔๗๗ 

เลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจาเหมือนกันเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตายไป หลังจาก
ที่ปลงศพบิดาแล้ว ทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาด้วยดีวันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภาจากเมืองจำปาไป
จอดพักอยู่ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนายสำเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้
มีหินไหม เมื่อไปถึงหมู่บ้านเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้านนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงป่า เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้
ไหม นายสำเภาไม่เข้าใจความหมายของเสียวสวาสดิ์ จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้าบอไม่เต็มแน่  ๆ แต่
ใจหนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นเขย เมื่อไปถึงท่ีบ้านจึงนำความไปเล่าให้นางศรีไวลูกสาวฟัง นางศรีไวจึง
เฉลยปัญหาว่า เมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายความว่า มีหินอ่ืนๆ ที่มีค่ากว่าหินอ่ืนไหม เมื่อถึงป่า
ถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ หมายความว่า ไม้อ่ืนๆ มีมากก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น จันทร์หอม ไม้กฤษณา มี
หรือไม่ เมื่อถึงหมู่บ้านถามว่ามีคนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่นายสำเภาทราบว่า
เสียวสวาสดิ์เป็นคนมีปัญญาจึงยกนางศรีไวให้เสียวสวาสดิ์ จะกล่าวถึงเจ้าเมืองจำปา ได้จัดให้คนเฝ้าเวร
ยาม ใครหลับก็จับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพย์สิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบ
ทรัพย์สมบัติให้ลูกสาวลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกัน เช่นในสมัยหนึ่ง
วัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูก
เศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคู่นอน เมื่อได้หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้ว
ได้ผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกันกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตีมารดาตัวเอง 
ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง 

เสียวสวาสดิ์ได้เข้าไปหาเจ้าของเมือง และเล่าเรื่องเป็นทำนองสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจใน
ธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่แระชาชนเดือดร้อนให้พระราชาทราบ และเล่าเรื่อง
ความโหดร้ายของพระราชาผู้หูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความที่เป็น
ธรรมและไม่เป็นธรรม เจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับ
ผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วน
เป็นนิทานคำสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย  และ เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนที่ ได้ฟัง เพ่ือมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเขา และ ทำให้สังคม
สงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติแล้ว เขาต้องการที่จะสืบสาน รักษาและถ่ายทอดองค์
ความรู้สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้ชุมชนได้รักษาองค์
ความรู้หลักธรรมได้ผ่านกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพ่ือสร้างความ
สามัคคี มีการระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญสืบต่อไปซึ่งการจัดงานจะทำให้เกิดความ
น่าสนใจจนเกิดแนวร่วมมากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู้สำคัญในครั้งนี้ ซึ่งวรรณกรรม
เสียวสวาสดิ์ มีอิทธิพลต่อชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย 

 



๔๗๘ 

๔.๒  ด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้สรุปจากข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรม
เรื่องเสียวสวาสดิ์เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าที่คนนิยมมากมาย และได้มีผลต่ออิทธิพลในการดำรงชีวิต
รูปแบบการวิถีชีวิตวิถีชนคนอีสานที่เกิดประโยชน์หลากหลายทำให้เกิดการสอนด้วยคติธรรมปรัชญา
ธรรมจนเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมีผลต่อชุมชนในกลุ่ม ๒ จังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทยและวรรณกรรมเรียงเสียวสวาสดิ์นี้ส่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ        
เป็นอย่างด ี

๔.๓  ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการสัมภาษณ์ก็ปรากฏในตอนที่ว่า วันหนึ่ง มีพ่อค้าสำเภาจาก
เมืองจำปา (เมืองจาม) มาจอดพักที่ท่าน้ำ เสียวสวาสดิ์ ขอโดยสารไปกับนายสำเภา ระหว่างเดินทางผ่าน
สถานที่ต่างๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นปริศนาว่า ๑. แก่งที่เราผ่านมา
นั้น มีหินหรือบ่ ? (หินแร่เงิน,ทองคำ) ๒. บ้านที่เราผ่านมานั้น มีคนเฒ่าสามขาหรือบ่? (ผู้เฒ่าจำศีล) 
๓. ดงที่เราผ่านมานั้น มีไม้บ่? (ไม้จันทน์หอม,ไม้กฤษณา) ๔. เมืองที่เราผ่านนั้น มีเจ้าครองนครบ่? (พระ
ราชทรงทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจ้าอยู่ฝ้ารักษา บ่? (พระสงฆ์ผู้ทรงศีล) 

นายสำเภาไม่เข้าใจปริศนาธรรม คิดว่า เสียวสวาสดิ์ เป็นอะไรไป เป็นคนบ้องหรือเปล่า 
แต่ใจหนึ่งก็คิดจะได้เป็นลูกเขย กลับถึงบ้านจึงแนะนำให้รู้จัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ 

นางศรีไวลูกสาวคนโปรด และในที่สุดได้จัดการแต่งงานให้เป็นคู่ครองตลอดไป จนทำให้เกิดเป็นการสร้าง
ความตระหนักและซึมซับให้ผู้ฟังได้เกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษ์ป่าของชุมชน เพราะถ้ามีการอนุรักษ์
ป่าไม้อย่างดี จะเกิดความสมบูรณ์ของผลไม้นานาพันธุ์  และ สัตว์ป่าอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่สูญพันธ์  เมื่อ
ป่าสมบูรณ์ ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น เกิดแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์  อัน
ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแม่น้ำจำนวนมาก ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพต่าง ๆ 
และ ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังส่งให้คนในชุมชน ได้มีการจัดบรรยากาศที่อยู่อาศัยให้มี
ความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ สรุปได้วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ได้ทำให้เกิดการในชุมชนเห็นประโยชน์ของ
การรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ เป็นสิ่งแวดล้อมเพ่ือเกิดอัตลักษณ์ใหม่แก่ชุมชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติในชุมชนตามหลักวิชาการหลักของความเชื่อว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงาน
วรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ได้
นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่กันอย่างสงบสุขทั้งทางโลกและทาง
ธรรมได้อย่างลงตัว 

๔) ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมที่มีต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่างของประเทศไทย ดังนี้ 

สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัด
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 



๔๗๙ 

ด้านสังคม    
 ๑. วิถีชีวิตการให้   
 ๒. ประเพณีวัฒนธรรม   
    ๒.๑  ประเพณีหลักนำมาเทศธรรมวัตร และงานบุญต่าง ๆ    

ด้านเศรษฐกิจ  
 ๑. อาชีพ   
    ๑.๑ เกษตรกร  
  ๑.๒ อาชีพช่าง   
  ๑.๓ ค้าขาย  
  ๑.๔ มัคนายก  
  ๑.๕ จัดงาน  
  ๑.๖ การแสดง                
  ๑.๗ ออกแบบ 
  ๑.๘ โฆษกพิธีการ  
  ๑.๙ ครู  
 ๒. การท่องเที่ยว    
     ๒.๑ การท่องเที่ยวเชิงประเพณี    
     ๒.๒ การท่องเที่ยววิถีชุมชน   
   ๒.๓ การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 
๕) ผลการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนล่างของประเทศไทย 
เป็นการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายชุมชน

อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด  ใน
กลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
จัดหวัดละ ๑ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด ให้เป็นต้นแบบ 
ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง ร่วม ๒  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ 
ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 



๔๘๐ 

จำนวน ๒ จังหวัด และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุ
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และ ตอนล่างโดยมีผลการสร้างเครือข่ายดังนี้  การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  
ได้แก่ ๑) วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนา
ราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมีเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่าง มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง
อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  และ ๒) ชุมชนวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 
ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ 
ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการ
อนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย 
ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวน าราม 
อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)      อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  
๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอนครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร และ กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนา
ราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง
อำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ และ กิจกรรมสุดท้าย  คือ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการทำพิธี
เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง ของ
ประเทศไทย  ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารคณะสงฆ์ไทยควรจัดให้มีโครงการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดต่าง ๆ ให้

อยู่ในระดับมาตรฐาน และ มีความปลอดภัย เพราะจากการลงพ้ืนที่หลายจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย หลายวัดยังไม่มีการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง ขณะที่หลายแห่งไม่ได้ให้ความสนใจใน
คัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ในวัดเลย จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมรดกธรรมสำคัญของชาติ ถ้ากำหนดเป็น
นโยบายของสงฆ์ในการให้ทุกวัดได้สำรวจและจัดระบบการอนุรักษ์โดยแต่ละวัดอาจจะประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เข้ามาร่วมจัดการได้ ด้วยการสนับสนุนของคณะสงฆ์ในระดับชั้น
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ปกครอง และให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนา  หรือ กระทรวง
วัฒนธรรม ควรจัดให้มีงบประมาณ และ นโยบายสำคัญในการส่งเสริมการปริวรรต และ แปลคัมภีร์ใบ
ลานสำคัญ พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ต่อวงการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพราะองค์
ความรู้หลายเรื่องสำคัญปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบลานมากมาย และ ควรส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษา
ในคัมภีร์ใบลาน เช่น อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน  เป็นต้น 

๒) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
(๑) ควรจัดให้มีการสร้างแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบ ของแต่ละจังหวัด 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดูงาน และ เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและ ช่วยเหลือวัดหรือชุมชนต่าง 
ๆ ที่มีความประสงค์จะทำการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดหรือชุมชน 

(๒) ควรจัดให้มีคู่มือการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างสร้างสรรค์ และ คู่มือการเรียนภาษาใน
คัมภีร์ใบลาน เพ่ือเผยแพร่อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างธรรมทายาทในการสืบต่อการเรียนรู้องค์ความรู้ใน
คัมภีร์ใบลานของผู้สนใจ 

๓) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
                   (๑) ควรมีการปริวรรตและศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายาต่าง ๆ ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง 
  (๒) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เฉพาะรูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวข้องกับงานพุทธ
ศิลป์ ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 

(๓) ควรมีการศึกษาเฉพาะในส่วนการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมนที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
วรรณกรรมใบลาน 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑. ได้สำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง  
๒. ได้ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 
๓. ได้ประโยชน์ของวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการอนุรักรักษาเพ่ือนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบัน 
๔. ได้สร้างเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นแบบวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 ๕. การนำข้อมูลจากงานวิจัยสามารถสร้างความเชื่อมั่นนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการ
สำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 
การประชาสัมพันธ์ 
 - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต   
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ภาคผนวก ช  
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การวิจัยปี ๖๓ ชุดแผนงาน 
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ภาคผนวก ช  
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การวิจัยปี ๖๓ ชุดแผนงาน 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยประจำปี ๒๕๖๓ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.ชื่อโครงการ/แผนงานวิจัยนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง 
๒. ชื่อหัวหน้า.ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน .สังกัด วิทยาเขตอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๒๔ -๗๖๕๘. อีเมล์.chaiyasit_ae@hotmail.com 
งบประมาณ. ๔๐๐,๐๐๐. บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑.ป ี
๓. แพลตฟอร์มตามยุทธศาสตร์ อววน.....................................................................(มี ๑-๔ Platform) 
   โปรแกรมตามยุทธศาสตร์ อววน........................................................................(ตอนขอทุน ๑-๑๖ P) 
๔. พื้นที่ทำวิจัย 

๑) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนได้มีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย วัดห้วยไคร้หลวง อ.แม่สาย  
๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดน่าน ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมือง  
๔) จังหวัดแพร่  วัดสูงเม่น  อ.สูงเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง  

๒) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน 
๔ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)  อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร 

และ ๓) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่
ศึกษาแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๒ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) วัดบ้านโนนดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

๕. พื้นที่ใช้ประโยชน์..ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง รวม ๑๑ จังหวัด 
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๖. ที่มาและความสำคัญ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการสำรวจวรรณกรรมใบลานเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีเรื่องราวที่จารึกหลัก

คำสอน ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวการถือฮีต ถือครอง ของชนใน
ถิ่นนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอ่ืนๆที่น่าสนใจอีกมามาย จะกล่าวถึงการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่ง
แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นลำดับที่ ๑๒ ของโลก โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยต่อปีสูงเป็นลำดับที่ 
๘ ของโลก ต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงอยู่ที่บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนานในประเทศจีน ลง
มาเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างพม่ากับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย 
พม่า และลาว ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงตอนล่าง แล้วไหลเรื่อย
ลงมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว จึงถึงอำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงราย จากจุดนี้แม่น้ำ
โขงได้ไหลวกเข้าไปในประเทศลาว แล้วไหลวกออกมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่ง
ที่บริเวณใกล้ปากแม่น้ำเลย จังหวัดเลย ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้
แม่น้ำโขงได้ไหลผ่านไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ปากแม่น้ำโขง
ประเทศเวียดนาม ความยาวของแม่น้ำโขงทั้งสิ้นประมาณ ๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะส่วน
แม่น้ำโขงตอนล่างประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของประเทศลาวและกัมพูชาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ 
และ ๑๕๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ และพ้ืนที่บางส่วนของประเทศเวียดนามจำนวน ๖๙,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตร ประชากรที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนี้ประมาณ ๕๐ ล้านคน หรือกว่าหนึ่งในสามของ
ประชากรในสี่ประเทศนี้ โดยแบ่งในอัตราส่วนดังนี้ ร้อยละ ๗ ในลาว ร้อยละ ๑๔ ในกัมพูชา ร้อยละ ๓๗ ใน
เวียดนาม และมากที่สุดในไทยถึงร้อยละ ๔๒ ซึ่งอาจแบ่งซึ่งมีภูมิลักษณะของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างออกได้
เป็น ๕ พ้ืนที่ด้วยกันคือ พ้ืนที่ราบสูงภาคเหนือ อยู่ในประเทศลาวตอนบน และบริเวณจังหวัดเชียงรายของ
ประเทศไทย พ้ืนที่ราบสูงโคราช อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแต่ เพชรบูรณ์ลงมาถึงสุด
ชายแดนไทย-ลาว ของประเทศไทย และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงกันข้ามในประเทศลาว พ้ืนที่ราบสูงภาค
ตะวันออก ในประเทศเวียดนามตอนกลาง พื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ต่อจากพ้ืนที่ราบสูงโคราช โดยอยู่ในประเทศ
กัมพูชาและบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม และมีพ้ืนที่ดินดอนทางใต้ ในประเทศ
กัมพูชาชิดลงมาทางอ่าวไทย ดังนั้นศักยภาพทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนั้นมีมากเหลือเฟือ ทั้ง
ทรัพยากรป่าไม้ เกษตร การประมง และแร่ ในด้านทรัพยากรน้ำนั้น ปริมาณน้ำจากลุ่มแม่น้ำโขงที่ไหลลง
ทะเลเฉลี่ยปีละ ๔๗๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่าระดับน้ำสูง ๖๐๐ มม. ทั่วพ้ืนที่ลุ่มน้ำ แต่
อย่างไรก็ดีการกระจายของปริมาณน้ำกับพ้ืนที่เป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ กล่าวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยมีพ้ืนที่กว้างขวาง แต่มีปริมาณน้ำจำกัด ในขณะที่ประเทศลาวมีเนื้อที่จำกัดแต่มีปริมาณน้ำมาก 
ศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำตาทฤษฎีมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ เมกกะวัตต์ ที่จะสามารถผลิตพลังงานได้
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐ ล้านหน่วยต่อปี ในด้านทรัพยากรที่ดินนั้นพ้ืนที่ป่าไม้ในบริเวณนี้มี
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ประมาณร้อยละ ๒๗ และได้ใช้เนื้อที่เพ่ือการเกษตรกรรมเพียงประมาณร้อยละ ๒๒ นอกจากนั้นยั งมี
ศักยภาพทางด้านการประมงอีกมหาศาล รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรอันมหาศาลของ
ลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ร่วมมือกับประเทศภาคีสมาชิกของลุ่มน้ำ คือ ลาว เขมร เวียดนาม และองค์การ
สหประชาชาติ จัดตั้งสำนักงานกลางคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การสหประชาชาติขึ้นในปี ๒๕๐๐ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (แต่เดิม
คือการพลังงานแห่งชาติ หรือสำนักงานพลังงานแห่งชาติ) เป็นผู้ประสานงานกลางฝ่ ายไทยและได้จัดตั้ง 
“โครงการสำรวจเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำโขง” ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ 

วรรณกรรมใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน  เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ  
ทั้งคดีโลกและคดีธรรมที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษยชาติ  เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่สะท้อน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต แนวคิด และ ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศน์หลาย  วรรณกรรมหลายเรื่องเป็นบ่อ
เกิดนวัตกรรมมากมายของมนุษยชาติในวิวัฒนาการของโลกสมัยต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม  ไม่ว่าจะ
เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอน หรือ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์  ชาดก นิทาน
พ้ืนบ้าน โคลง กลอน  ประเพณีพิธีกรรม  พ้ืนบ้านพงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตำรายา เวทมนตร์คาถา 
ร่วมไปถึง  เป็นต้น 

การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลาน ในรูปของวรรณกรรมใบลาน  มีมาตั้งแต่ก่อนสมัย
พุทธกาล  โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ ได้มีการบันทึกราวราวต่าง ๆ ที่สำคัญลงในใบลาน  ไว้มากมาย 
เช่น ตำราพิธีกรรม  นิทานพ้ืนบ้าน  ประวัติศาสตร์  กฎหมายโบราณ การปกครองบ้านเมือง นิยาย  ตำรา
ยา เป็นต้น  เนื่องจากใบลานเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติอยู่ได้นานกว่าใบพืชอ่ืน ๆ  

สำหรับในพระพุทธศาสนา  วรรณกรรมใบลาน ได้เกิดขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. ๔๐๐ เศษ 
ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรีลังกา ทรงเล็งเห็นว่าในภาวะสงคราม หากพระไตรปิฎกถูก
เก็บรักษาโดยการทรงจำเพียงอย่างเดียว อาจทำให้คำสอนสูญสิ้นไปได้ จึงโปรดให้เริ่มมีการบันทึก
พระไตรปิฎก 

ปัจจุบันประเทศไทย ให้ความสำคัญกับวรรณกรรมใบลานเป็นอย่างมาก  เนื่องจากความเจริญ
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายเรื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วเกิดาจากวรรณกรรม
ในใบลานต้นฉบับ  เช่น งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ชั้นยอดของประเทศ ล้วนมากจากวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฏก  ชาดก หรือ นิทานพ้ืนบ้าน  เป็นต้น  หรือ แม้แต่ยาในปัจจุบันหลาย
สูตร มาจากสูตรของวรรณกรรมตำรายา   นอกจากนี้ประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงองประเทศหลาย
ประเพณี ล้วนเกิดมาจากเรื่องราวในวรรณกรรมใบลานทั้งสิ้น ซึ่งผลงานที่เกิดจากวรรณกรรมดังกล่าว 
สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศชาติ 

การสำรวจวรรณกรรมใบลาน จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่อาจจะก่อให้เกิดนวัตกรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือที่เรียกว่า นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนอีกมากมาย เพราะมีเรื่องราวที่จารึกหลัก
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คำสอน ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวประเพณี วัฒนธรรมของชนใน
ถิ่นนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอ่ืนๆที่น่าสนใจอีกมามาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดต่าง 
ๆ ตาม ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย 

แม่น้ำโขงมีความยาวเป็นลำดับที่  ๑๒ ของโลก เป็นแม่น้ำที่ เป็นต้นกำเนิดของวิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์ ประเพณี  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อย่างมากมายของมนุษย์  ซึ่งวรรณกรรมเกิดขึ้น
มากมาย เนื่องจากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ของแม่น้ำสายสำคัญของโลกนี้ ต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงอยู่ที่
บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนานในประเทศจีน ลงมาเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างพม่ากับ
ลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย พม่า และลาว ที่อำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงตอนบน แล้ วไหลเรื่อยลงมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดน
ระหว่างไทยกับลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ  จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลวกเข้าไปในประเทศลาว แล้วไห
ลวกออกมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณใกล้ปากแม่น้ำเลย จังหวัดเลย 
ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลผ่านไปในประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ปากแม่น้ำโขงประเทศเวียดนาม ความยาวของแม่น้ำโขง
ทั้งสิ้นประมาณ ๔ ,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างประมาณ ๒ ,๔๐๐ 
กิโลเมตร  

ดังนั้น จากความสำคัญของวรรณกรรมใบลานดังกล่าว   ไม่ว่าจะระดับพระเจ้าอยู่หัว ผู้ปกครอง
ประเทศหรือสามัญชนคนธรรมดาอย่างอาณาประชาราษฎร์ ต่างก็มีใจที่รักและเทิดทูนวรรณกรรมใบลาน 
ในฐานะ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และ ภูมิปัญญาสำคัญของชาติ ได้ช่วยกันปกปักรักษา สืบทอด
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ต่างให้ความสำคัญต่อการ
สืบทอด และ รักษาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของชาติ และ ส่งเสริมให้มีการจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้า
ลงในคัมภีร์ใบลาน สืบ ๆ กันมา จนมาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมามีการจัดทำพระไตรปิฏกในรูป
ของการพิมพ์ลงหนังสือสมัยใหม่ ซึ่งเนื้อหาที่พิมพ์มาจากคัมภีร์ใบลานที่บูรพมหากษัตริย์ได้ทรงทำกันมา 

จนมาถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบ

สาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  ซึ่ง

หมายถึง พระองค์ได้ให้ความสำคัญกับ พระธรรมคำสอน และ วรรณกรรมอันทรงคุณค่าต่อจิตใจให้คงอยู่
ต่อไป การรักษา และ ต่อยอด เรื่องการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานซึ่งเป็นสมบัติขอชาติอันล้ำค่า จึงเป็น



๔๘๖ 

ภารกิจสำคัญของคนในที่จะร่วมกันบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน วรรณกรรมใบลานหลวงและราษฎร์จึงทรง
ความงดงามและมีคุณค่ายิ่ง เป็นมรดกของแผ่นดิน ให้แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็น “แผ่นดินธรรม”๑ 

วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะคนในสมัยโบราณได้
จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เช่น ตำรายา ตำราการแพทย์ กลอนลำนิทาน บันทึกประวัติศาสตร์ หลักธรรมคำ
สอนทางพระพุทธศาสนา อีกมากมาย จึงจำเป็นต้องออกสำรวจวรรณกรรมใบลานที่จดบันทึกเรื่องราว
เหล่านี้ ว่ายังคงอยู่หรือสูญหาย เพื่อเป็นการเก็บรวมรวมวรรณกรรมใบลานซึ่งเป็นสมบัติของชนชาวไทยเรา 
ไว้ให้ลูกหลานศึกษา หรือจะมีการอนุรักรักษาไว้อย่างไร จนนำไปสู่การปริวรรตเรื่องราวในวรรณกรรม
ถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยกลาง หรือเป็นภาษาของถิ่นนั้นๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษาของคนในรุ่นหลังที่อยากรู้
เรื่องราวที่ถูกจารึกไว้ในวรรณกรรมใบลาน และเป็นการ ฟ้ืนฟูอดีต พัฒนาปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เพ่ือ
ความคงอยู่สืบไป  

ด้วยเหตุนี้การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง จึงมีความสำคัญเป็นอย่าง
มากที่เราต้องมีการรักษา หรือแนวทางที่จะอนุรักษ์ และการถ่ายทอดปริวรรตจากอักษรธรรมถิ่นโบราณมา
เป็นภาษาไทยกลาง หรือภาษาถิ่นนั้นๆให้เป็นกระบวนการรูปแบบในการอนุรักษ์ของทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือร่วมใจกัน เพราะถ้าวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเป็นคุณประโยชน์หลายๆด้านต่อประเทศชาติมากมาย
คณานับประการ 

ด้วยเหตุนี้การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มแม่น้ำโขง จึงมีความสำคัญเป็นอย่าง
มากที่เราต้องมีการรักษา หรือแนวทางที่จะอนุรักษ์ และการถ่ายทอดปริวรรตจากอักษรธรรมถิ่นโบราณมา
เป็นภาษาไทยกลาง หรือภาษาถิ่นนั้นๆให้เป็นกระบวนการรูปแบบในการอนุรักษ์ของทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมมือร่วมใจกัน เพราะถ้าวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเป็นคุณประโยชน์หลายๆด้านต่อประเทศชาติมากมาย
คณานับประการตลอดจนถึงการนำความรู้ไปช่วยต่อยอดเชิงเศรษฐกิจได้อีกด้วย ผู้เขียนจึงเห็นสมควรเป็น
อย่างยิ่งว่าการสนับสนุนการสร้างผลงานดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในพ้ืนฐานที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศ และ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติได้ต่อไป

๗. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนบน 
๒) เพ่ือศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง

ตอนกลาง 
๓) เพ่ือศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 

๑ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น,  วัดสูง
เม่น, ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปะศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙) หน้า ๔๓ – ๔๔ 



๔๘๗ 

๘. ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนบนของประเทศไทย และ คัดเลือกวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนนำมา
เป็นตัวอย่างในการปริวรรต ๑ เรื่อง  และวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ใน
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน และ วิธัสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

ขอบเขตพ้ืนที่ /ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 
การศึกษาขอบเขตพ้ืนที่ /ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล ในลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบน 

ตอนกลาง และ ตอนล่าง  ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนได้มีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา

แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย วัดห้วยไคร้หลวง อ.แม่สาย  
๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดน่าน ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมือง  
๔) จังหวัดแพร่  วัดสูงเม่น  อ.สูงเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง  

 ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน

การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นต้น 



๔๘๘ 

๒) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน 
๔ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)  อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร 

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน

การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น 
๓) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา

แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๒ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) วัดบ้านโนนดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 
และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
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กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย
ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 

กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
ขอบเขตแนวคิดและทฤษฎี 

๑.๔.๓.๑ แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
๑.๔.๓.๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
๑.๔.๓.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๑.๔.๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๔.๓.๕ ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่าย 

๙. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

และ การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research)  และ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใช้วิธี
วิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน ดังนี้ 

๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร งาน
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับ วรรณกรรมใบลาน  แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนแนวคิดเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และ ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่าย ดังนี้ 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง

หนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวคิดการสำรวจ ปริวรรต วิเคราะห์ประโยชน์ชอง

วรรณกรรมใบลาน และ การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็นกรอบในการศึกษา  
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   (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

   (๓) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  กำหนดวัตถุประสงค์ในการ

สร้างเครื่องมือการวิจัย  

                               (๔) สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหา
สาระครอบคลุม การศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมี
ต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย   

๒)  การศึกษาเชิงคุณภาพ ในภาคสนาม (Qualitative Research) เพ่ือทราบถึงความเป็นมา 
และ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ตลอดถึง ทราบรายชื่อวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ในพื้นที่ที่เป็น
กรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

การศึกษาขอบเขตพ้ืนที่ /ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล  ในลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบน 
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ดังนี้ 

 ๑) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนได้มีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ 
จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย วัดห้วยไคร้หลวง อ.แม่สาย     
๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดนาน ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมือง            
๔) จังหวัดแพร่  วัดสูงเม่น  อ.สุงเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง  

        ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน

การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
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กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย
ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 

กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 

๒) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา
แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน 
๔ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)  อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓ ) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๒ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน

การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๔ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
๓) การศึกษาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษา

แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด  จำนวน 
๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ อำเภอเมืองอำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  



๔๙๒ 

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน

การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดบัผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย

ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
(๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติการ และ ผู้ใช้ประโยชน์ 

วรรณกรรมใบลาน รวม ๕๕ รูป/คน เกี่ยวกับความเป็นมา และ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ตลอดถึง รายชื่อวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย     

(๒) ดำเนินกาคัดเลือกวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๓ เรื่อง นำมาปริวรรต เป็น ตัวอย่าง 

(๓)  สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและสัมภาษณ์ใน
ภาคสนาม โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือ ๑ ) ประวัติความเป็นมา และ กระบวนการอนรักษ์
วรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุ่มแม่โขงตอนตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย ๒ ) ผลงาน
ปริวรรตวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย 
จำนวน ๓ เรื่อง  ๓ ) จัดทำทะเบียนรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้สำรวจของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๓ ชุด  และ  ๓ ) ประโยชน์ของวรรณกรรม
ใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชนของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศ
ไทย 

๓) การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  ในภาคสนาม (Field Study) โดย จัดให้มี
การเสวนา แบบมีส่วนร่วม โดยเชิญผู้แทนของชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน และ ได้



๔๙๓ 

ประโยชน์จากวรรณกรรมใบลาน แต่ละจังหวัด จำนวน ๑๒ จังหวัด และ ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ดังนี้ 

(๑) ประสาน เชิญผู้แทนชุมชนแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ชุมชนละ ๑ ท่าน 
มาเป็นวิทยากรในการจัดเสวนา และ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ และ เชิญผู้แทนของแต่ละชุมชนใน ๑๒จังหวัด เข้าร่วมฟังเสวนา 

(๒) ประสาน และ จัดหาสถานที่จัดงานเสวนา โดยเลือกจังหวัดที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขง 

(๓) ประชุมบุคลากรในพ้ืนที่ที่จัดเสวนา เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดเสวนา และ มีพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ 

(๔) เชิญชวนบุคลากรในพ้ืนที่ทุกภาคส่วนร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในการจัดเสวนา 
(๕ ) มีการจัดเสวนาอย่างเป็นทางการ เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ

วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้เพ่ือพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมฟัง ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนแสงความคิดเห็นด้วย   
โดยก่อนเริ่มการเสวนา ให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 

๔) มีการพิธีการทำข้อตงลงสร้างเครือเครือข่ายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขีพยานจากผู้มาร่วมงาน 
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกัน 

๕) สรุปเนื้อหาสาระจากการจัดเสวนาและถอดออกมาเป็นองค์ความรู้นำเสนอประกอบการวิจัย
ต่อไป 

๔) สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ท้ัง ๔ ข้อ ได้แก่ 
๑. เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 

ตอนล่าง ของประเทศไทย  
๒. เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
๓.เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม

แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม

แม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย และ นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๕) เสนอผลการสรุป  อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะโดยภาพร่วมทั้งหมด 
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๓.๒ พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)            

ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มลุ่มน้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย ดังนี้ 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)            
ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของ
ประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย  ละ ๒  แห่ง เป็นตัวแทนของ 

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลใน
การจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๑ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๖๐  รูป/
คน คือ  

กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๑๕  รูป/คน 
กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๑๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ

กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๔๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นท่ี เป็นต้น 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มน้ำโขง” เน้น
การศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้อง  และ การนำชุดกระบวนการเชิงพ้ืนที่นำไปปฏิบัติการจริงแบบมีส่วนร่วมใน พ้ืนที่จริง ส่วนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ โดยดำเนินการและใช้เครื่องมือที่สำคัญ ได้แก่  
  ๑) แบบสัมภาษณ์  (Inter View) โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In–depth 
Interviews)  สำหรับผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติการ และ   ผู้ที่ใช้ประโยชน์  ที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการดังนี้ 
  (๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี หลักพุทธธรรม และ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วรรณกรรมใบลาน  

  (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

  (๓) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้าง

เครื่องมือการวิจัย โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
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 (๔) สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือ
สอบถามประเด็นที่ต้องการศึกษาแบบเจาะลึก โดยกำหนดประเด็นข้อคำถามแนวทางการสัมภาษณ์ ไว้
ล่วงหน้า ตามระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหาสาระครอบคลุมงานวิจัย  แบ่งออกเป็น ๕ ส่วนดังนี้    

ส่วนที่ ๑  สภาพการบริหารงานองค์กร 
ส่วนที่ ๒  กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๔  ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่  ๗ รายชื่อวรรณกรรมใบลานที่อนุรักษ์ไว้ 

(๕) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
๑. ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) นำแบบ

สัมภาษณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.อยุธยา  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างและภาษา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนในการใช้ภาษา   

๒. นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเนื้อหา ( Index of Item – Objective Congruence IOC)  

๓. นำแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงและแก้จน “ผ่าน” ทุกท่านตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต่อไป 

๒) การจัดเสวนาแบบมีส่วนร่วม  ( PAR Seminar) โดยดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้งอย่างเป็น
ทางการ เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้เพ่ือพูดคุย
ประเด็นเกี่ยวกับ  แนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
ทั้งนี้ให้ผู้ร่วมฟัง ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนแสงความคิดเห็นด้วย  โดยก่อนเริ่มการเสวนา ให้มีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดเสวนา และพิธีการทำข้อตงลงสร้างเครือเครือข่ายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขี
พยานจากผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ ำโขง
ร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบการจัดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.อยุธยา   

๓) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะ
ทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยแบบสังเกต จะเป็นการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัยเอง เพ่ือนำ
ข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ประกอบการสรุปผลการวิจัย 

ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
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 ๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guideline) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมใบลานในพ้ืนที่ 
 ๒) แบบสังเกต เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพจริงประกอบการสรุปผลการวิจัย 
 ๓) ชุดปฏิบัติการจัดเสวนาแบบมีส่วนร่วม  ในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์

วรรณกรรมใบลานในเขตพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงเอกสาร มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ วารสาร 
เอกสาร งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ วรรณกรรมใบลาน  แนวคิด
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่ายตามระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหา
สาระครอบคลุมตามหัวข้อการวิจัย       

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ถึง  ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการลงเก็บข้อมูลและปฏิบัติการในพ้ืนที่  จำนวน ๕  แห่ง ที่
ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบ รวมแล้ว ๗๕ ฉบับ เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจเชิงประจักษ์
และการสัมภาษณ์ ตามประเด็นการสัมภาษณ์ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑  สภาพการบริหารงานองค์กร 
ส่วนที่ ๒  กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๔  ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ส่วนที่  ๗ รายชื่อวรรณกรรมใบลานที่อนุรักษ์ไว้ 

โดยติดต่อประสานงานเพ่ือยืนยันกำหนดการสัมภาษณ์ทุกครั้ง และ ทำการบันทึกในเอกสาร
ด้วยผู้ทำการศึกษาวิจัยเองทุกสถานที่  หากผู้ทำการสัมภาษณ์ประสงค์จะบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง  กำหนดนัดหมายในการปฏิทินการสัมภาษณ์ควรอยู่ใน
ช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คือ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
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๒) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ของชุมชน โดย
แบบสังเกต จะเป็นการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้วิจัยเอง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ประกอบกับการ
สรุปผลการวิจัย 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการ

สัมภาษณ์ การปฏิบัติการกระบวนการเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม  เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตาม
สาระสำคัญด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อ
ดังนี้ 

๑. ศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
ของประเทศไทย  

๒. ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  

๓.วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  

๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  

ทั้งนี้ให้เห็นองค์ประกอบตามลักษณะข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพมา
ประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามลำดับ 

๓.๖. สรุปขั้นตอนการวิจัย 
การศึกษาวิจัย “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มน้ำโขง” เป็นการ

วิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งที่เป็นผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติการ ผู้ที่ใช้บริการ และ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวรรณกรรมใบลาน 
รวมจำนวน ๓๐๐   โดยใช้ การสัมภาษณ์ในเชิงลึก ( Interviews)  และ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Observations Participant)  เป็นเครื่องมือในการศึกษา แล้วนำข้อมูลที่ ได้จากกระบวนการวิจัยมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายผลการวิจัยตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
ผู้วิจัยสามารถสรุปการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน และ กระบวนการดังภาพนี้ 



๔๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ทบทบวนแนวคิดทฤษฏี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
แนวคิดการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่าย 
ทั้งนี้ เพื่อ  มากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
และสร้างแบบสัมภาษณ์  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  ๓ กลุ่มหลักดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๑๕  รูป/คน 

กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๑๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรม
อนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 

กลุ่มท่ี ๓ ระดับผู้ใช้บริการ จำนวน ๔๕  รูป/คน  เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน
ในชุมชน 

สัมภาษณ์เพ่ือนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ ๑ – ๓ 

การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบแบบมีส่วนร่วม ในภาคสนาม (Field Study) โดยวิธ ี

  การจัดเสวนาแบบมีส่วนร่วม  ( PAR Seminar) โดยดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้งอย่าง
เป็นทางการ เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขง 
ทั้งนี้เพ่ือพูดคุยประเด็นเกี่ยวก้บ  แนวทางการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  
            และพิธีการทำข้อตงลงสร้างเครือเครือข่ายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขีพยานจากผู้มา
ร่วมงาน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบการจัดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.อยุธยา   
           จัดกิจกรรมตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ ๑ – ๔  
๑ ) กระบวนการอนรักษ์วรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุ่มแม่โขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  
๒ ) ผลงานปริวรรตวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๓ เรื่อง   
๓ ) ทะเบียนรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้สำรวจของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย จำนวน ๑๒ ชุด   
๔ ) ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชนของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ของประเทศไทย  
๕ ) เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  

Input 

Process 

Process 

Output 



๔๙๙ 

๑๐. ผลการศึกษา (ตาม วัตถุประสงค์ และ Key Results (KRs) ของแต่ละแผนงาน) 
       นักวิจัยให้สรุปผลการศึกษตามวัตถุประสงค์จากบทคัดย่อหรือบทที่ ๕ และว่าได้ผลอย่างไรในช่อง KRs 
ที่เคยระบุตอนขอทุนวิจัย 
 

โปรแกรม ววน. แผนงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 

วัตถุประสงค์ KRs (ได้อะไร) Obj. KRs  

ข้อ ๑. 
เพ่ือศึกษานวัตวิถี
วัฒนธรรมชุมชน
กับการสำรวจ
วรรณกรรม
ใบลาน ในเขตลุ่ม
น้ำโขงตอนบน 

วิเคราะห์ศึกษาคุณภาพ
แหล่งความเป็นมาสำรวจ
ว รรณ ก รรม ลุ่ ม น้ ำ โข ง 
ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรม
ลุ่มน้ำโขง และประโยชน์
ของวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขง
ต่อการอนุ รักรักษาเพ่ื อ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ในปัจจุบัน 

  การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ทำให้การใช้ประโยชน์
จากรายงานการวิจัยความ
เป็นมาสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำ
โขง ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรม
ลุ่มน้ำโขง และประโยชน์ของ
วรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการ
อนุรักรักษาเพ่ือนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันในปัจจุบันให้
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างกันได้ 

ข้อ ๒. 
เพ่ือศึกษานวัตวิถี
วัฒนธรรมชุมชน
กับการสำรวจ
วรรณกรรม
ใบลาน ในเขตลุ่ม
น้ำโขงตอนกลาง 

วิเคราะห์ศึกษาคุณภาพ
แหล่งความเป็นมาสำรวจ
วรรณกรรมลุ่มน้ำโขง
ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรม
ลุ่มน้ำโขง และประโยชน์
ของวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขง
ต่อการอนุรักรักษาเพ่ือ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ในปัจจุบัน 

  ทราบถึงข้อมูลศึกษาคุณภาพ
แห ล่ งค ว าม เป็ น ม าส ำรวจ
วรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 
ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่ม
น้ ำ โข ง และประโยชน์ ของ
วรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการ
อนุ รักรักษาเพ่ื อนำมาใช้ ใน
ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน 

 



๕๐๐ 

โปรแกรม ววน. แผนงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 

วัตถุประสงค์ KRs (ได้อะไร) Obj. KRs  

ข้อ ๓. 
เพ่ือศึกษานวัตวิถี
วัฒนธรรมชุมชน
กับการสำรวจ
วรรณกรรม
ใบลาน ในเขตลุ่ม
น้ำโขงตอนล่าง 

ได้ ร า ย ง า น วิ จั ย ฉ บั บ
สมบู รณ์ ที่ ส ามารถตอบ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการวิจัยทั้ง ๔ ข้อ คือ 
๑  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ส ำ ร ว จ
วรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 
๒ . เ พ่ื อศึ กษ าป ริ ว รรต
เนื้อหาวรรณกรรมลุ่มน้ำ
โขง  
๓.เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์
ของวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขง
ต่อการอนุ รักรักษาเพ่ื อ
นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ในปัจจุบัน 
๔ . เพ่ื อส ร้ า ง เค รื อข่ าย
หมู่ บ้ านชุ มชนต้น แบ บ
วรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อ
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 

  วิเคราะห์ศึกษาแนวแหล่งความ
เป็นมาสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำ
โขงปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรม
ลุ่มน้ำโขง  ประโยชน์ของ
วรรณกรรม ลุ่มน้ำโขงต่อการ
อนุรักรักษาเพ่ือนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันในปัจจุบันและ
สร้างเครือข่ายหมู่บ้านชุมชน
ต้นแบบวรรณกรรม ลุ่มน้ำโขง
ต่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ทำให้วิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบ
ไปด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั้ง
ไทยและต่างประเทศ 
โดยทำให้ 
ได้รายงานที่มีคุณค่าสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ื อ ให้ อ งค์ ก รชุ ม ชน  แล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือ
เสนอนวัตวิถีวัฒนธรรม 
ชุมชนกับการสำรวจ
วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง 

 
 



๕๐๑ 

๑๑.ผลที่เกิดขึ้นจริง (Output) 
ให้ระบุผลงานที่เกิดข้ึน เช่น การพิมพ์ในวารสาร  การประชุม หรือผลิตภัณฑ์ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง หน่วยนับ รายละเอียด/หลักฐาน 

๑.บทความวิชาการ 
- ระดับชาติ
เรื่องนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ
วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง

๑ เรื่อง 
....... 

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ 
เรื่องนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชน
กับการสำรวจวรรณกรรม
ใบลานลุ่มแม่น้ำโขง 

๒.ผลิตภัณฑ์ 
ศูนย์อนุรักษ์ใบลานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ใน
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งตอนบน ตอนกลาง 
และ ตอนล่าง จำนวน ๑ แห่ง ที่  วัดสูงเม่น 
ตำบลสูงเม่น อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่ 

๑ ต้นแบบ 
………… 

ภาพถ่ายศูนย์อนุรักษ์ฯ 

๓. วิดีทัศน์ผลงานวิดีทัศน์ผลงานเรื่องนวัตวิถี

วัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรม

ใบลานลุ่มแม่น้ำโขง 

๑ เรื่อง ชุดความรู้เขียนอ่าน
กระบวนการทำงานและผล
การดำเนินงานเรื่องนวัตวิถี
วัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ
วรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำ
โขง 

Outcome 
เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ สร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัด
ลุ่มแม่น้ำโขงศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิง
สร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ประเทศไทย   

ชุมชน และ ทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องได้เห็นความสำคัญของ
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน อย่างมี
ส่วนร่วม  จึงทำให้เกิดข้อตกลง
ร่วมกัน ผ่านการทำ MOU ใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และ สร้างแหลง่เรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงศูนย์อนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานเชิง
สร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงประเทศ
ไทย   



๕๐๒ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง หน่วยนับ รายละเอียด/หลักฐาน 

Impact 
 รูปแบบงานกิจกรรมนโยบายและแผนงานในการ

พัฒนารูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและแหล่ง
ท่องเที่ยว และ แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานของลุ่มแม่น้ำโขง ๑๑ จังหวัด 

 เกิดการต่อยอดและสร้าง
พัฒนารูปแบบงานกิจกรรม
นโยบายและแผนงานในการ
พัฒนารูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานและแหล่งท่องเที่ยว และ 
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานของลุ่มแม่น้ำโขง 
๑๑ จังหวัด 

 
๑๒. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ให้อธิบายว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไร กับใคร/องค์กรไหน 
 

ด้าน โดยองค์กร............. ใช้อย่างไร.............. 

นโยบาย ลุ่มแม่น้ำโขง ๑๑ จังหวัด กำหนดเป็นนโยบายให้มีการการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน ตลอดปี 

สังคม ลุ่มแม่น้ำโขง ๑๑ จังหวัด กำหนดให้มีการเผยแพร่ขยายงานด้าน
กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานไปยังวัด
ต่าง ๆ 

เศรษฐกิจ ลุ่มแม่น้ำโขง ๑๑ จังหวัด ๑.ให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ด้าน

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สรา้งรายได้ให้เกิด

ขึ้นกับชุมนอยา่งเปน็รูปธรรม 

๒.ต่อยอดสร้างรูปแบบการท่องเที่ยงเชิง
วัฒนธรรมพุทธในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้
คัมภีร์ใบลานกับกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือ
การอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแบบยั่งยืน 

วิชาการ ลุ่มแม่น้ำโขง ๑๑ จังหวัด ๑.ให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลาน 
๒.ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิชาการการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างหลากหลาย 
ร่วมกับ ชุมชนวัด 



๕๐๓ 

๑๓. สรุป (นำมาจากบทที่ ๕ ได้ ไม่เกิน ๑ หน้า) 
การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนล่าง” มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่างของประเทศไทย ๒) กระบวนอนุรักษ์และคัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย ๓) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย ๔) เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมี
ต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย  และ ๕) เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๑) ผลการสำรวจวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง ข้อมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง ของประเทศไทย   พบว่ามีข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
ของประเทศไทย ดังนี้  

   
๑. จังหวัดอำนาจเจริญ   สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนที่ จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอ
เมืองอำนาจ  

 คือ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมที่
สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้   เทวทูตสูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม  จำนวน ๔ ผูก ลำมหาชาติ 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก ธรรมบท บันทึกอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก บัวระพัน บันทึกด้วย
อักษรธรร เนื้อหาชำรุด หนูกัด อริยมรรค บันทึกด้วยอักษรธรรม มีผูกต้นแต่ไม่สมบูรณ์ สูตรมนต์น้อย 
บันทึกด้วยอักษรธรรมไม่สมบูรณ์ ปัญญาปารมี บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูกไม่สมบูรณ์ ปราชิก 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูกแต่แตกผูก ลำโจรโต บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก ศัพท์
มนต์น้อยบันทึกด้วยอักษรธรรม พระธรรมนับชาติ บันทึกด้วยอักษรขอม พระเชตุพน บันทึกด้วยอักษร
ธรรม จำนวน ๓ ผูก เสนาสนวินิจฉัย บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก พระนิพพาน บันทึกด้วยอักษร
ขอม จำนวน ๑๙ ผูก พระธรรม ๓ ไตร บันทึกด้วยอักษรขอม จำนวน ๒๒ ผูก พระสูตร บันทึกด้วยอักษร
ธรรม จำนวน ๔ ผูก ปิยาวิทเนยยนิจจะ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๑ ผูก บาลีไวยากรณ์ บันทึกด้วย
อักษรธรรม จำนวน ๑๓ ผูกไตรภูมิ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก มิลินปัญหา บันทึกด้วยอักษร
ธรรม จำนวน ๖ ผูก สุวรรณสังขาร บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก เอณณ นีปายูมัด  บั นทึกด้ วย



๕๐๔ 

อักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ฉลองบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ผูก หน้าผากไกลกะต้น บันทึกด้วย
อักษรธรรม จำนวน ๑๑ ผูก เสียวสวาสดิ์บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๙ผูก สิกขา บันทึกด้วยอักษรธรรม
จำนวน ๔ ผูก พระราม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ผูก คัทนาม(คชนาม) บันทึกด้วยอักษรธรรม
จำนวน ๗ ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรไทน้อยจำนวน ๑๐ ผูกมูลกัจจายนะ คชนามอักษรธรรม จำนวน ๑๔ 
ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก ศรีษากุมาร คชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก นิพพาน
สูตร บันทึกด้วยอักษรไทน้อย จำนวน ๓ ผูก พระไตรปิฎกบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๙ผูก พระ
เวสสันดร (ลำเยิ่น) บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๙ ผูก เจตนาเภทัต บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก 
การะเกด(กาฬเกษ) บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก นางผมหอม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก 
เมตไตรยสูตร บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนว ๓ ผูก ศัพท์มหาวรรค บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก 
และ สังฮอมธาตุ บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก รวมทั้งหมด จำนวน ๒๑๖ ผูก  

 
๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ มูลกัจจายนะ บันทึก
ด้วยอักษรธรรมจำนวน ๔๐ ผูก พระไตรปิฎก บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก นกจอกน้อย บันทึก
ด้วยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ปฐมสมโพธิกถา บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๕ ผูก นางผมหอม บันทึก
ด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ปัญญาปารมี บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก อุณสหัสสวิชัย บันทึก
ด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก พระเวสสันดรชาดก บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๑๐  ผูก ธรรมดาสอน
โลกบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ลำมหาชาติบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก เสียวสวาสดิ์
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก นางผมหอม บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ขุนทึกขุนเทือง 
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก คชนามบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก มาลัยหมื่น มาลัยแสน
บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก สังกาส บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก กาฬเกษบันทึกด้วย
อักษรธรรมจำนวยน ๕ ผูก พญาคันคาก บันทึกด้วยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก ลำพ้ืนเวียงจันทน์บันทึกด้วย
อักษรธรรมจำนวน ๘ ผูก อภิธรรม ๗ คัมภีร์บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๗ ผูก อุบาทว์ บันทึกด้วยอักษร
ธรรม จำนวน ๒ ผูก ยอดมุข บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก บาลีไวยากรณ์ บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๑ ผูก มูลนิพพาน บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก สวดมนต์น้อย บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๑ ผูก ท้าวก่ำกาดำ บันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก แทนน้ำนมแม่ บันทึกด้วยอักษรธรรม 
จำนวน ๑ ผูก และปกิณกะบันทึกด้วยอักษรธรรม จำนวน ๓๐ ผูก รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ ผูก  

 
สรุปข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๒๓ ผูก เป็นวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๙๓ ผูก ที่เป็นปกิณกะ (ทั่วไป) 
จำนวน ๓๐ ผูก ที่บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๓๘๒ ผูก และบันทึกด้วยอักษรขอม จำนวน ๔๑ ผูก  



๕๐๕ 

 ๒) ผลกระบวนอนุรักษ์และคัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย  

ดังนี้จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ ( Interview)  ผู้ให้ข้อมูล โดยพ้ืนที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด 
จำนวน ๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้ ๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ้านโนนดู่  
ตำบลร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
อุบลราชธานี โดยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละ
แห่ง  รวม  ๒๕ รูป/คน คือ กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน  รวม  ๕  รูป/คน  กลุ่มที่ ๒ 
ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ 
/ ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น และ กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ 
รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นต้น  และนำมา
สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  คือ 

๑) กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  
พบว่ามีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่  

๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้                       
๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์    
๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์  
๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  
๕) กระบวนการพัฒนาความรู้  
๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้  
๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ   

และสามารถสรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ใน
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 

 
โครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม

แม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้   

๑. การสืบค้นประวัติ 
๒. การให้ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก    

 



๕๐๖ 

กระบวนการที่ ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์    
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   
๓. จัดโครงสร้างองค์กร   
๔. การบริหารงบประมาณ  
๕. การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน   

กระบวนการที่ ๓ กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์     
     โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์ ๑๓  ขั้นตอนดังนี้   

๑. การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน          ๒. การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 
๓. การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์  ๔. การทำความสะอาดที่จัดเก็บคัมภีร์ 
๕. การตรวจสอบสภาพคัมภีร์                            ๖. การทำความสะอาดคัมภีร์ 
๗. การจัดหมวดหมู่คัมภีร์                                 ๘. การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  
๙. การบันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล            ๑๐. การห่อธัมม์   
๑๑. การติดรหัสคัมภีร์                                     ๑๒. การเก็บคัมภีร์  
๑๓. การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี 

กระบวนการที่ ๔  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม     
๑. การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน  ๒. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น     
๓. การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ   ๔. การมสี่วนร่วมปฏิบัติการ     
๕. การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย  ๖. การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ์ 

กระบวนการที่ ๕ กระบวนการพัฒนาความรู้     
๑. ปริยัติ 
๒. ปฏิบัติ 
๓. ปฏิเวธ 

กระบวนการที่ ๖ กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้  
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้   
๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ  
๓. การจัดระบบองค์ความรู้  
๔. การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  
๕. การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้   
๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ ๗ กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ    
๑. เผยแพร่ประจำที่        ๒. เผยแพร่เคลื่อนที 
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๓) การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ่มน้ำโขงที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์  ( Interview) และ สังเกตการ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพ้ืนที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย  ได้แก่ วัดพระโรจน์ อำเภอ
พนา จังหวัดอำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า วรรณกรรมใบลาน
ที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียวสวาสดิ์  ซึ่งมีมากกว่า 
จึงได้คัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศ
ไทย นำมาปริวรรต เป็น ตัวอย่างดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเล่มจะเขียนว่า เสียวสวาด) นับเป็นวรรณกรรมคำ
สอนที่มีเนื้อหาเรื่องแทรกเป็นนิทานสลับคำสอนหลากหลาย กล่าวว่า มีกฏุมพีชราผู้มีบุตร ๒ คน คนที่หนึ่ง
ชื่อ ศรีเฉลียว และคนที่สองชื่อเสียวสวาสดิ์ ต่อมาคราพ่อถึงแก่ความตาย ก่อนจะได้ได้อบรมสั่งสอนลูกทั้ง
สองให้มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน อย่าเกียจคร้าน ขยันหมั่นเพียร หมั่นหาความรู้ อย่าคบคนโลเล ให้เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อและแม่ จากนั้นได้ยกตัวอย่าง นกกระแดบเด้าที่ไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เลยถูกเหยี่ยว
รุ้งจับได้ เมื่อเอาตัวรอดด้วยอุบาย ก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ เหยี่ยวรุ้งเลยตกถูกดินตาย นกกระ
แดบเด้าเลยรอดมาได้ แต่คำสั่งสอนของบิดามารดายังไม่เทียบเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนว่า 
ความชั่วสามประการ คือ ๑. เพ่ือนไม่ออกปากวานตนไปช่วย ๒. เพ่ือนไม่ถามตนบอกหนึ่ง ๓. ไม่มีใครชม
ตนกลับยกย่องตนเองหนึ่ง ดังนั้นผู้เป็นนักปราชญ์ย่อมไม่หวั่นในโลกธรรม ๘ ประการ ดังนี้ ๑. มีลาภ 
๒. เสื่อมลาภ ๓. มียศ ๔. เสื่อมยศ ๕. ทุกข์ ๖. สุข ๗. สรรเสริญ และ ๘. นินทา ที่มีนักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนที่ควรอยู่ในที่ที่เป็นมงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจร
เลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมรมหาบัณฑิตเอาไปเลี่ยง มี ความประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสนก
แขกเต้าไปเลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจาไม่เหมือนกัน เมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตาย
ไป หลังจากที่ปลงศพของบิดาแล้ว ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาด้วยดี วันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภา
จากเมืองจำปานครไปจอดพักอยู่แถวบ้านเสียวสวาสดิ์ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนายสำเภาด้วย 
ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม เมื่อไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้านนี้มี
คนไหม เมื่อไปถึงป่าไม้ เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม นายสำเภาไม่เข้าใจความหมายที่เสียวสวาสดิ์ จึงคิด
ว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้านบอไม่เต็มเต็งแน่ๆเลย แต่ใจหนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นลูกเขย เมื่อไปถึงบ้าน
จึงเล่าเรื่องที่เสียวสวาสดิ์ถามให้ลูกสาวนางศรีไวฟัง นางศรีไวจึงเฉลยปัญหาให้บิดาฟังว่า ครั้นเมื่อถึงแก่ง
แล้วถามว่ามีหินไหม หมายถึง มีหินอ่ืนๆ ที่มีค่ากว่าหินอื่นไหม ครั้นเมื่อถึงป่าถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ หมายถึง 
ไม้อ่ืนๆ มีมากล้นก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น ไม้จันทน์หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่ ครั้นถึงหมู่บ้านถ้าว่ามีคนหรือไม่
หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่ เมื่อครั้นนายสำเภาได้ทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรีไวแล้วทราบ
ว่าเสียวสวาสดิ์ เป็นคนมีรสติปัญญามากล้นจึงยกนางศรีไวให้แต่งงานกับเสียวสวาสดิ์  จึงจะขอกล่าวถึงเจ้า
เมืองจำปานคร ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลับจะจับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพย์สิน นายสำเภา
เกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาวลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มา
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สนองตอบกันว่า เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปาง
ก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคูนอนเมื่อได้หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนาง
ตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้มาผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อน
ได้ตีมารดาตัวเอง ด้วยเหตุในเรื่องนี้กรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง ดังนั้นเสียวสวาสดิ์จึงได้ขอเข้าเวรแทนพ่อตา
ไปหาเจ้าของเมือง และได้เล่าเรื่องเป็นทำนองคำสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจในธรรมชาติของมนุษย์เป็น
นิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่ประชาชนเดือนร้อนให้พระราชาทราบ จากนั้นจึงเล่านิทานเรื่องความโหดร้าย
ของพระราชาหูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องการตัดสินคดีความที่เป็นธรรมและไม่เป็น
ธรรม เมื่อเจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ดี 
ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วนเป็นนิ ทานคำ
สอน ประกอบธรรมะยังมีรายละเอียดอีกมากมายผู้วิจัยจึงขอสรุปย่อเรื่องตามข้างต้นนี้ 

๔.๓ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่างของประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ (Interview) และ สังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพ้ืนที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ได้คัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ นำมา
ปริวรรต จึงได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านวิถีชีวิต ๒)ประเพณีวัฒนธรรม 
๓) ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ และ ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๓.๑  ด้านสังคม ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ได้ส่งผล
ต่อด้านสังคม เนื่องด้วยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของ
ชาวบ้านทั่วๆไป; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ในครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครอง
เรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน ภาษาถิ่นอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนที่
พอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรมในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุง
ตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และ
เมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ ก็จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 

๑.วิถีชีวิต หลักเด่นของวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ คือหลักการสอนที่เสียวสวาสดิ์อัครมหาบัณฑิต
กล่าวเป็นทานที่ให้ได้ยากท่ีสุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส  ด้วยหลักธรรม การ
ให้ทานทั้ง ๓ นี้ ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
โดยวรรณกรรมดังกล่าวสร้างความเชื่อว่า การให้เป็นบุญ จึงทำให้เกิด  วิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ การเป็นผู้มีจิต
อาสา  คนในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
ภาษาหลักหลักท้องถิ่นที่ใช้พูด คือ ภาษเหนือ (ล้านนา) แต่ จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย ซึ่งจะพูดเป็น



๕๐๙ 

ภาษาอีสานสำเนียงออกท้องถิ่นอีสาน เพราะคนในถิ่นนี้อพยพมาจากฝั่งเวียงจันทน์เป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนแถบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รักษ์ธรรมชาติ  มีนิสัยโอบอ้อมอารี จริงใจ 
ชอบเป็นผู้ให้ และ เป็นผู้มีจิตอาสาโดยตลอด ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกที่จัดให้มี
การเทศน์ และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เป็นชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศ์ตระกูลที่ปลูกฝั่ง
กันเรื่องการเสียสละ  การเป็นผู้ให้ ดังเช่น เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งให้ยิ่งมี ได้บุญมาก จึงส่งผลต่อวิถีชีวิต 
และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ที่เป็นคนที่มีจิตอาสาโดยพ้ืนฐาน ไปทำงานที่ไหน ก็มักจะมีความ
เสียสละ ช่วยเหลืองานขององค์กร หรือ ชุมชนที่อยู่นั้น ๆ อย่างเต็มที่ จึงเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน และ ชุมชน
ที่อาศัยอยู่  ดังจะเห็นได้จากการอยู่กันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  และ ระดับสังคม มีการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันตลอด เช่น เมื่อทราบข่าวถึงการระดมทุนเพ่ือจะช่วยเหลือบุคคล ชุ มชนส่วนร่วม หรือ 
ช่วยเหลือสังคมอย่าใดอย่างหนึ่ง จะมีการร่วมกันบริจาคจากผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด
วิกฤติการณ์ในชุมชน หรือ สังคม จะได้เห็นภาพของการร่วมกันบริจาค การตั้งโรงทาน การระดมกำลังกาย 
กำลังใจ และ กำลังทรัพย์ มาช่วยกันทุกฝ่าย ในเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ 
และ จิตอาสา ของคนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน คือ เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙  หรือ     
โคโรนาไวรัส ในช่วงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เป็นช่วงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผลเป็นอย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการช่วยเหลือระดับ
ภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ไปในที่ชุมชน  
และ มีการกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังโรค ซึ่งในการร่วมกันป้องกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุ่ มลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด ในอัตตาที่ต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแล้ว ไม่เกิน ๑๐ คน 
ช่วงเริ่มต้นมีนาคม – เมษายน  โดยจังหวัดน่าน ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียว และ ตั้งแต่ช่วง พฤษภาคม 
มาจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมเลย และ ผู้ที่เคยติดเชื้อ ได้รับการรักษาหายไปทั้งหมด กลับบ้านใช้ชีวิต
ตามปกติได้แล้ว เนื่องจากใน ๓ จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญของ คนใน
ชุมชน ให้ความร่วมมือดีมาก  ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.        
ในหมู่บ้าน ต่างช่วยกันสอดส่องดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำให้ได้รับคำชมและยกย่องจากศูนย์ป้องการ
โรคโควิดส่วนกลางว่า ว่าทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการได้ดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานด้วย
จิตอาสา และ เสียสละ ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แล้ว  ยังมีภาพของการช่วยเหลือกันเองในระดับชุมชน 
ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ และ สิ่งของจำเป็น ตามวัดต่าง ๆ 
และ จุดสาธารณะต่าง ๆ มีให้เห็นทั่วไป เป็นจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตู้ปันสุข ซึ่งก็ได้รับ
การตอบรับอย่างดีในชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ได้ร่วมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตู้ปันสุข มีปรากฏอยู่ทุกชุมชน  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน เอกชน และ ราชการต่างร่วมกันนำ
สิ่งของมาบริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เน้นการช่วยเหลือด้วยการให้ ทั้ งที่เป็น
อามิสทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปัญหาโรคโควิดในประเทศไทย
เรา คลี่คลายไปได้มาก จนได้รับการยกย่องระดับโลก ว่าประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดีมาก จุดเด่นที่



๕๑๐ 

สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละร่วมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์         
โควิด-๑๙ ขอความร่วมมือมาทุกประการเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่พระสงฆ์เรา
ได้นำหลักคำสอนในนิทานธรรมมาขึ้นเทศธรรมวัตรในพ้ืนที่ส่งผลให้ทุกคนเกิดความน้อมรับช่วยเหลือกันใน
ยามประสบภัยต่างๆตลอดมาเหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้ 

๒.ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื่องเสียสวาสดิ์ ได้พุดถึงนักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
เลว เพราะสิ่งแวดล้อมกำหนด คนควรอยู่ในที่ที่เป็นมงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจรเลี้ยง มีความ
ประพฤติเลว และต่อมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานกแขกเต้าไปเลี้ยง
กับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน พูดจาเหมือนกันเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตายไป หลังจากที่ปลง
ศพบิดาแล้ว ทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาด้วยดีวันหนึ่งมีพ่อค้าสำเภาจากเมืองจำปาไปจอดพักอยู่ 
เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนายสำเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม    
เมื่อไปถึงหมู่บ้านเสียวสวาสดิ์ถามว่าหมู่บ้านนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงป่า เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม       
นายสำเภาไม่เข้าใจความหมายของเสียวสวาสดิ์ จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้าบอไม่เต็มแน่ๆ แต่ใจหนึ่งก็
อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นเขย เมื่อไปถึงที่บ้านจึงนำความไปเล่าให้นางศรีไวลูกสาวฟัง นางศรีไวจึงเฉลย
ปัญหาว่า เมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายความว่า มีหินอื่นๆ ที่มีค่ากว่าหินอ่ืนไหม เมื่อถึงป่าถามว่ามี
ต้นไม้หรือไม่ หมายความว่า ไม้อ่ืนๆ มีมากก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น จันทร์หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่ เมื่อถึง
หมู่บ้านถามว่ามีคนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่นายสำเภาทราบว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคน
มีปัญญาจึงยกนางศรีไวให้เสียวสวาสดิ์ จะกล่าวถึงเจ้าเมืองจำปา ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลั บก็จับ
ลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพย์สิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาว
ลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกัน เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์
หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคู่นอน 
เมื่อได้หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้ผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกัน
กับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตีมารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง 

เสียวสวาสดิ์ได้เข้าไปหาเจ้าของเมือง และเล่าเรื่องเป็นทำนองสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจใน
ธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่แระชาชนเดือดร้อนให้พระราชาทราบ และเล่าเรื่อง
ความโหดร้ายของพระราชาผู้หูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความที่เป็นธรรม
และไม่เป็นธรรม เจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับ
ผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วน
เป็นนิทานคำสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย  และ              
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนที่ได้ฟัง เพ่ือมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเขา และ ทำให้สังคม     
สงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติแล้ว เขาต้องการที่จะสืบสาน รักษาและถ่ายทอดองค์
ความรู้สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์แก่ชุมชนโดยภาพรวม เป็นกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้ชุมชนได้รักษาองค์
ความรู้หลักธรรมได้ผ่านกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพ่ือสร้างความสามัคคี 
มีการระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญสืบต่อไปซึ่งการจัดงานจะทำให้เกิดความน่าสนใจจน
เกิดแนวร่วมมากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู้สำคัญในครั้งนี้ ซึ่ งวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์   
มีอิทธิพลต่อชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย 

๔.๓.๒  ด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยได้สรุปจากข้อมูลสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรม
เรื่องเสียวสวาสดิ์เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าที่คนนิยมมากมาย และได้มีผลต่ออิทธิพลในการดำรงชีวิต
รูปแบบการวิถีชีวิตวิถีชนคนอีสานที่เกิดประโยชน์หลากหลายทำให้เกิดการสอนด้วยคติธรรมปรัชญาธรรม
จนเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมีผลต่อชุมชนในกลุ่ม ๒ จังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของ
ประเทศไทยและวรรณกรรมเรียงเสียวสวาสดิ์นี้ส่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างด ี

๔.๓.๓  ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการสัมภาษณ์ก็ปรากฏในตอนที่ว่า วันหนึ่ง มีพ่อค้าสำเภาจาก
เมืองจำปา (เมืองจาม) มาจอดพักที่ท่าน้ำ เสียวสวาสดิ์ ขอโดยสารไปกับนายสำเภา ระหว่างเดินทางผ่าน
สถานที่ต่างๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเป็นปริศนาว่า ๑. แก่งที่เราผ่านมานั้น 
มีหินหรือบ่ ? (หินแร่เงิน , ทองคำ) ๒. บ้านที่ เราผ่านมานั้น มีคนเฒ่าสามขาหรือบ่  ? (ผู้ เฒ่าจำศีล)              
๓. ดงที่เราผ่านมานั้น มีไม้บ่? (ไม้จันทน์หอม, ไม้กฤษณา) ๔. เมืองที่เราผ่านนั้น มีเจ้าครองนครบ่  ?      
(พระราชทรงทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจ้าอยู่ฝ้ารักษา บ่? (พระสงฆ์ผู้ทรงศีล) 

นายสำเภาไม่เข้าใจปริศนาธรรม คิดว่า เสียวสวาสดิ์ เป็นอะไรไป เป็นคนบ้องหรือเปล่า 
แต่ใจหนึ่งก็คิดจะได้เป็นลูกเขย กลับถึงบ้านจึงแนะนำให้รู้จัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ 

นางศรีไวลูกสาวคนโปรด และในที่สุดได้จัดการแต่งงานให้เป็นคู่ครองตลอดไป จนทำให้เกิดเป็นการสร้าง
ความตระหนักและซึมซับให้ผู้ฟังได้เกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษ์ป่าของชุมชน เพราะถ้ามีการอนุรักษ์ป่าไม้
อย่างดี จะเกิดความสมบูรณ์ของผลไม้นานาพันธุ์  และ สัตว์ป่าอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่สูญพันธ์ เมื่อป่า
สมบูรณ์ ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น เกิดแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์  อันก่อ
ประโยชน์ให้เกิดข้ึนโดยตรงกับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแม่น้ำจำนวนมาก ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพต่าง ๆ และ ประเพณี
วัฒนธรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังส่งให้คนในชุมชน ได้มีการจัดบรรยากาศที่อยู่อาศัยให้มีความร่มรื่นเป็น
ธรรมชาติ สรุปได้วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ได้ทำให้เกิดการในชุมชนเห็นประโยชน์ของการรักษา
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมเพ่ือเกิดอัตลักษณ์ใหม่แก่ชุมชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน
ตามหลักวิชาการหลักของความเชื่อว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงานวรรณกรรมเสียว
สวาสดิ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่กันอย่างสงบสุขทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างลงตัว 
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 ๔) ผลการวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมท่ีมีต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ของประเทศไทย ดังนี้ 

สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน  
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 

ด้านสังคม    ๑.วิถีชีวิตการให้   
๒.ประเพณีวัฒนธรรม   
   ๒.๑  ประเพณีหลักนำมาเทศธรรมวัตร และงานบุญต่างๆ    

ด้านเศรษฐกิจ ๑ อาชีพ   
   ๑.๑ เกษตรกร  

๑.๒ อาชีพช่าง   
๑.๓ ค้าขาย  
๑.๔ มัคนายก  
๑.๕ จัดงาน  
๑.๖ การแสดง                
๑.๗ ออกแบบ 
๑.๘ โฆษกพิธีการ  
๑.๙ ครู  

๒ การท่องเที่ยว    
   ๒.๑ การท่องเที่ยวเชิงประเพณี    
   ๒.๒ การท่องเที่ยววิถีชุมชน   
   ๒.๓ การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 
๕) ผลการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนล่างของประเทศไทย 
เป็นการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายชุมชน

อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด  ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้  
ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน จัด
หวัดละ ๑ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอ
ย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ 
ละ ๑ แห่ง ร่วม ๒  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน
ระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขง
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ตอนล่าง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่
มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด และ จัดพิธีร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชน
ต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และ ตอนล่างโดยมีผลการ
สร้างเครือข่ายดังนี้ การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
ของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ได้แก่ ๑) วัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ 
จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมีเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดวัดบ้าน
โนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   และ ๒) ชุมชนวัดมณีวนาราม อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 
ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง 
ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด  จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)      อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ
นครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร และ กลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ 
และ กิจกรรมสุดท้าย  คือ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการทำพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่  

  
๑๔. อภิปรายผล (ไม่เกิน ๑ หน้า) 

ผลการศึกษานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่ มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรม
ใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน” ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยโดยตอบคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ๔  ข้อโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การใช้ชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 



๕๑๔ 

กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ  จำนวนวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย ๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสืบค้นและให้
ความรู้     ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์  ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์            
๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ 
๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสืบค้นและให้

ความรู้   งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ปริวรรตจำนว ๓ เรื่อง ตอนบน เรื่องพระเวสสันดรชาดก 

ตอนกลาง เรื่องกำพร้าปลาแดง และตอนล่าง เรื่องเสียวสวาสดิ์ ส่วนประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่
สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ผลการวิจัยพบว่า ได้
วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกซ่ึงเป็นวรรณกรรมที่ได้คัดเลือกมาปริวรรต เนื่องจาก
เป็นวรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมถวายมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ได้
สามารถจำนวนประโยชน์ที่มีผลต่อชุมชนได้  ๕ ด้าน  ได้แก่  ๑) ด้านสังคม  ๒) เศรษฐกิจ ๓) ด้าน

สิ่งแวดล้อม  ๔)ด้านพุทธศิลปกรรม  และ ๕) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและ เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ประกอบด้วย ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  ๑) เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย และ ๒) เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยมีกระบวนการ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนในการ
สร้างเครือข่าย  ได้แก่  ๑) การทำ MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๒) พัฒนาชุมชนเครือข่าย
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำจังหวัด   ๓) การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่นำโขงตอนบน  และ ๔) การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย   

และการทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของ
วรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 
ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง 
ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด   จังหวัด
บึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต(นาคลอง)    อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอ



๕๑๕ 

นครพนม   จังหวัดนครพนม  ๔) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร และ กลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดโนนดู่   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้ง ๓ พื้นที่แล้ว 
เป็น ๑๑ จังหวัด และ ได้กำหนดให้ วัดสูงเม่น  เป็น ศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ 
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิง
สร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  อย่างเป็นทางการ  ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูง
เม่น จังหวัดแพร่  โดยได้จัดงานข้ึนในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ รูป/คน 
 
๑๕. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์......................................................................................................... 
     ๑) สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์  ช่องยูธูป  เฟซบุ๊ค   ไลน์  เป็นต้น 
     ๒) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือชุดความรู้  หนังสือพิมพ์  วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น 
     ๓) การบรรยายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในวัด และ นอกวัด 
 
๑๖. เอกสารอ้างอิง 
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๕๑๖ 
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สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น , (ศูนย์
สยามทรรศน์ศึกษา,  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙)  

สมหมาย เปรมจิตต์  และคณ ะ. โครงการปริวรรตพระคัมภี ร์ล้ านนา : การวิเคราะห์ เนื้ อหา
,   เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา, ๒๕๕๖. 
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และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารโบราณ. เชียงใหม่: ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๖๐. 
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๕๑๗ 
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๑๗. ภาพกิจกรรมสร้างเครอืข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑๘ 

( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง  

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 



๕๑๙ 

(จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง  

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 

จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง 

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น 
................................................................. .... 



๕๒๐ 

ประวัติคณะผู้วิจัย 

หัวหน้าโครงการ ผู้วิจัย 
๑. ชื่อผู้วิจัย  (ภาษาไทย)  : ดร. ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
(ภาษาอังกฤษ)  : Dr.chaiyasit udomchokenamorn 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : - 
๓. วัน เดือน ปีเกิด - 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านทุ่งเกษม เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
๓๔๑๙๐ 
๕.ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท :  รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ปริญญาโท :   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญาเอก : (ศึกษาอยู่) รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๖.การงานบริการการศึกษา 
- ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาถ่ิน (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ
- วิทยากรผู้ช่วย เรื่องภาษาถิ่น อักษรธรรมอีสาน ทั่วไป
- ตรวจพระไตรปิฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.) อ่านภาษาบาลีและอักษรธรรม ในช่วงปลาย
- พิมพ์ อ่าน เอกสาร ตำราเรียนอักษรธรรมอีสานและอ่ืนๆ
-อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชาภาษาถ่ิน (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (๒๕๕๔-ถึงปัจจุบัน)
- อาจารย์ผู้สอน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ (ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน)

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 
ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๙. “รูปแบบการใช้อำนาจทางการปกครองรัฐที่ปรากฎในวรรณกรรม

อีสานเรื่องเสียวสวาสดิ์ (The Political Power Using Forms on the Isan Literature of 
Siewsawasdi)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ๑ (๑) : มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ไชยส ิทธิ์  อ ุดมโชคนามอ่อน.  ๒๕๕๙ . “การบร ิหารการพ ัฒนาเช ิงพ ุทธ  (The administrative 
developed by Buddhist)” วารสารใบลาน คณะมน ุษยศาสตร ์และส ั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๑ (๒) : กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๕๒๑ 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๖. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่มี
ต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี. (งบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ : แหล่งทุน 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๘ . โครงการวิจัยศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน . 
(งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ๒๕๕๓  เรื่องบทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณแีห่
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน "ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะ 
อักษรธรรมอีสาน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ 
ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
ตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทุพพล 
ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

๘. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word, Excel, Power 
Point,โปรแกรม SPSS 
๙. หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๓๘๘๕๖ , ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com 

mailto:Email-chaiyasit_ae@hotmail.com


๕๒๒ 

ผู้ร่วมวิจัย ๑ 

๑.ชื่อ  (ภาษาไทย)    : พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร. 
(ภาษาอังกฤษ) :  PhrakruWutthidhammabandit 

๒.หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : - 
๓.ตำแหน่งวิชาการ          : รองศาสตราจารย์ 
๔.หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐-๘๔๖๔, 
(E-mail) naretes๙๙@hotmail.com. 

๕.ประวัติการศึกษา 
๕.๑  สำเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
๕.๒  สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ปริญญาตรี  : พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญาตรี  : ร.บ.  (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท  : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปริญญาเอก : Ph.D. (Public Administration) Nagpur University India. 
๖. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word, Excel, Power Point, 
โปรแกรม SPSS 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 

๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื ่อง  ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  (แหล่งทุน 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื ่อง บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

๗.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   (แหล่งทุน สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มจร.) 

๗.๔ ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิ์การสอนวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ตามการประเมินของ
พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มจร.) 



๕๒๓ 

ผู้ร่วมวิจัย ๒ 

๑. ชื่อ (ภาษาไทย) พระมหาคำพันธ์ ปภากโร (ภาคสิม) 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   PhramaKampan Papakaro, Ph.D. 
ตำแหน่งวิชาการ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
๒. หน่วยงานที่ติดต่อได้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
หมู่ที่ ๑ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทร. ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓-๙  แฟ็กซ์ ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๕๕-๙ 
E-mail: K_paphakaro@yahoo.co.th
๓. ประวัติการศึกษา
๑) สำเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๓
๒) สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัย 
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
ปริญญาเอก. (พุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย 

๔. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 



๕๒๔ 
 

ผู้ร่วมวิจัย ๓ 
 
ชื่อ-ฉายา พระมหาฉัตรเทพ พุทฺธชาโต (พุทธชูชาติ) ดร. 
 Phramaha Chatthep  Buddhajato Dr. 
วัน เดือน ปีเกิด ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ 
ภูมิลำเนา ๔๐/๕ หมู่ ๒ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๐๑ วัดสูงเม่น หมู่ ๓ ตำบลสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๔ จบนักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ 

พ.ศ.๒๕๖๐ จบเปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง 
พ.ศ.๒๕๔๕  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)  ภาษาอังกฤษ   

                              (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                             วิทยาเขตเชียงใหม่ 

พ.ศ.๒๕๔๙  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)                      
                             การสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยอดเยี่ยม) 

พ.ศ.๒๕๕๖  ปริญญาโท  ทุนพระราชทาน  ในสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

                             วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

                             รางวลัการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                              ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หน่วยงาน และ สถานที่ติดต่อได้สะดวก 

สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น 
วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
โทรศัพท์มือถือ / Line : ๐๖๑-๖๓๔๗๙๖๒ 
Facebook : Wat Sungmen Manuscript Temple 
E-Mail : watsungman.phrae@gmail.com 
ตำแหน่งปัจจุบัน รองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น 
ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น 
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑   ของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย 
ทุนการศึกษาวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



๕๒๕ 

ผู้ร่วมวิจัย ๔ 

๑. ชื่อ  ดร.ภูษิต นามสกุล ปุลันรัมย์ อายุ ๔๑ ปี 
Dr.Phusit Pulanram 

๒. - 

๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน - 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ำ) 

ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปริญญาโท สาขาวิชา การพัฒนาสังคม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

ปริญญาตรี เปรียญธรรม เก้า ประโยค (ป.ธ. ๙) สังกัด สำนักเรียนวัดสามพระยา สถาบัน กอง
บาลีสนามหลวง กรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ นักธรรมชั้นเอก (น.ธ. เอก) สังกัด สำนักเรียนวัดสาม
พระยา สถาบัน กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่ 
๑๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิชาการ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๓  ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐      อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนาศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๐ 
๒. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๐ 
๓. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น       ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๐ 
๔. SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑  ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๐ 
๕. SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒  ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๐ 
๖. SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓  ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๐ 
๗. ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี       ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๐ 
๘. การเมืองกับการปกครองของไทย       ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 
๙. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 



๕๒๖ 

๑๐. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 
๑๑. พระสุตตันตปิฎก ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 
๑๒. พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 
๑๓. SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔  ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 
๑๔. SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒   ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 
๑๕. SP ๑๑๒ ฉันทลักษณ์   ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 
๑๖. พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๑      อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. การปกครองคณะสงฆ์ไทย ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๑ 
(สอนร่วม พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ. ดร.) 
๒. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๑ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี) 
๓. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๑ 

(สอนร่วม ดร.นิเทศ สนั่นนารี/อ.ทรงพล โชติกเวชกุล) 
๔. พุทธวิธีบริหาร ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๑ 
(สอนร่วม พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ. ดร.) 
๕. SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓      ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๑ 
๖. การจัดการเชิงกลยุทธ์      ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๑ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี) 
๗. พระสุตตันตปิฎก    ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๑ 
(สอนร่วม พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ. ดร.) 
๘. SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓      ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๑ 
๙. SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔    ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๑ 

พ.ศ. ๒๕๖๒      อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน         ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี) 
๒. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ผศ.ชอบ ดีสวนโคตร) 
๓. การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ดร.นิเทศ สนั่นนารี) 



๕๒๗ 

๔. นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๒ 
๕. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๒ 
๖. องค์การและการจัดการในภาครัฐ    ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม อ.ธีร์ดนัย กัปโก) 
๗. ภาษากับการสื่อสาร    ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ. ดร. และคณะ) 
๘. การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ      ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม อ.ธีร์ดนัย กัปโก) 
๙. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่   ๒ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม อ.ทรงพล โชติกเวชกุล/ผศ. ดร.นิเทศ สนั่นนารี) 
๑๐. การบริหารความเสี่ยง       ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี) 
๑๑. การบริหารการพัฒนา   ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๒ 
๑๒. การบริหารองค์กรภาครัฐ       ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี) 
๑๓. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี) 
๑๔. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี และคณะ) 

พ.ศ. ๒๕๖๓      อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนในรายวิชา 
๑. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน         ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๓ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี) 
๒. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๒ 
(สอนร่วม ผศ.ชอบ ดีสวนโคก) 
๓. การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น         ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๓ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี) 
๔. นโยบายสาธารณะและการวางแผน    ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๓ 
(สอนร่วม ผศ.ชอบ ดีสวนโคก) 
๕. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาท่ี  ๑ / ๒๕๖๓ 
๖. องค์การและการจัดการในภาครัฐ    ภาคการศึกษาท่ี   ๑ / ๒๕๖๓ 
(สอนร่วม ดร.เรียงดาว ทวะชาลี/อ.ธีร์ดนัย กัปโก) 



๕๒๘ 

ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน) 
บทความวิจัย 
พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์), ดร. (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๐). “กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอหนองพอก ปีการศึกษา ๒๕๕๖”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐. (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕). น. ๕๙-๗๑. 

ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๑). “รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. 
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑. 
(ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕). น. ๑๘๙-๒๐๐. 

ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). (๒๕๖๓). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ”. Journal of Modern Learning Development ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน 
มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. (ISSN: ๒๖๗๓-๐๗๔X (Print), ISSN: ๒๖๙๗-๔๕๕X (Online)). 
น. ๑-๑๖. 

ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๓). “นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ ่มน้ำ
สวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากจังหวัดหนองคาย”. ได้รับใบตอบรับบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการแล้วในระดับ
วารสารฐาน TCI ๒ มีสถานะอยู่ในระหว่างดำเนินการลงตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓. 

บทความทางวิชาการ / Academic article 
พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์) (ผู้นิพนธ์). (๒๕๕๘). “การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติเพื่อการ

บริหารงานขององค์กรยุคใหม่”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปี
ที่ ๓ ฉบับที่ ๓กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘. (ISSN: ๒๒๘๖-๙๓๐๑). น. ๑๑๙-๑๓๘. 

พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์), ดร. (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๐). “เจตนาดี กับหน้าที่ในชูชกกัณฑ์ ตาม
ทัศนะของอิมมานูเอลค้านท์”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๖๐. (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕). น. ๑๖๓-๑๗๒. 

ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). (๒๕๖๐). “องคาพยพการทำงานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๖๐. (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕). น. ๒๔๕-๒๕๖. 

ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๑). “กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผญาอีสาน” เพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พุทธศาสนากับ
สังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียน
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รวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิ
บัตร น. ๓๒. 

ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๑). “อิทธิพลของแนวคิดเรื่องสันติภาพ”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ 
มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัตร น. ๓๓. 

ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๑). “การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศ”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วัน
อาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัตร น. ๓๓. 

ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). (๒๕๖๑). “การบริหารเวลา การบริหารชีวิตตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ ๒๑”.  
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑. (ISSN: ๑๕๑๓-
๕๘๔๕). ๒๙๕-๓๐๔. 

Dr. Phusit Pulanram.  ( Contributor) .  ( 2019) .  “ The Role of Women’ s with Thai Local 
Development”. Asian Political Science Review.  Vol.  3 No.  2 (July - December 
2019). ( ISSN: 2351-0862). Political Science Association of Kasetsart University. P. 
20-31.

Dr.Phusit Pulanram. (Contributor). (2019). “Promoting Buddhist Ethics in Human Resources 
under the Context of Thai Society”. Asian Political Science Review. Vol. 3 No. 2 
(July-December 2019). (ISSN: 2351-0862). Political Science Association of Kasetsart 
University. P. 32-41. 

ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้ร่วมนิพนธ์). (๒๕๖๓). “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”. Journal of 
Modern Learning Development ปีที ่ ๕ ฉบับที ่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓. (ISSN: ๒๖๗๓-๐๗๔X (Print), ISSN: ๒๖๙๗-๔๕๕X (Online)). น. ๒๖๒-๒๗๑. 

ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). (๒๕๖๓). “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารหน่วยงานของรัฐ". รหัสบทความ 
BO2006. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ ครั ้งที ่ 1 The 1st MCUSR National Conference หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารย
ธรรมวนัมฎองแหรก สู ่การพัฒนาสังคมอย่างยั ่งย ืน Buddhist Integration on Vanam 
Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development”. วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 
พ.ศ. 2563 โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference ) ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. 
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หนังสือ/ตำรา 
ภูษิต ปุลันรัมย์. (๒๕๖๓). จริยธรรมทางการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สำนักพิมพ์. 
เอกสารประกอบการสอน 
ภูษิต ปุลันรัมย์. (๒๕๖๒). นโยบายสาธารณะและการวางแผน. สำนักพิมพ์ 
งานวิจัย 
-พ.ศ. ๒๕๕๘ (เป็นผู้ช่วยนักวิจัย). โครงการวิจัย เรื่อง โครงการ “การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย” , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

-พ.ศ. ๒๕๕๙ (เป็นผู้ช่วยนักวิจัย) โครงการวิจัย เรื ่อง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕: รูปแบบและกระบวนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย” , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.), ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

-พ.ศ. ๒๕๖๑ (เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเพื่อดุลยภาพ
แห่งชีวิตของแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.), ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

-พ.ศ. ๒๕๖๒ (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

-พ.ศ. ๒๕๖๒ (เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย) โครงการวิจัย เรื ่อง “นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและ
สิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมการเกษตรแบบ
ยั่งยืนสู ่ระบบเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองคาย” , ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนัก
พัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 

-พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการควบคุมบุหรี่ของวัดในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๙ ”, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.). 

-พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโมเดลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย”, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. 
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ผู้ร่วมวิจัยท่ี ๕ 

๑. ชื่อ   ดร.เรียงดาว  นามสกุล ทวะชาลี  อายุ ๕๑ ปี 
 Dr.Riangdow Tavachalee 

๒. เกิดวัน -

 ๓. รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน - 

ส่วนที่ ๒ วุฒิการศึกษาและการได้รับการแต่งตั้ง 
๑. วุฒิการศึกษา (จากสูงไปต่ำ) 

ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์พระ
บรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.๒๕๓๘ 

๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่  ๑๙๑/๒๕๖๒ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 

๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ทำงาน  จำนวน  ๓  ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  - ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับผิดชอบสอนใน
รายวิชา 

๑. การบริหารหน่วยงานของรัฐ 
๒. การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ 
๓. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
๔. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ 
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ 
๖. การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ       
๗. การเมืองกับการปกครองของไทย 
๘. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ 
๙. การบริหารองค์กรภาครัฐ 
๑๐. การบริหารความเสี่ยง 
๑๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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ส่วนที่ ๔ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 
บทความทางวิชาการ 

- บทความวิจัย : เรียงดาว ทวะชาลี. “การประเมินการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านชาวพุทธ
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕”.  วารสารสาระ
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๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

๑) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมของ
วัดสูงเม่น จ.แพร่” เสนอ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ๒๕๕๐ 

๒) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานโยบายและกลไก การรักษา ส่งเสริม สืบสาน
และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม” เสนอ สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
๒๕๕๑ 

๓) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดใน 
กรุงเทพมหานคร” เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๕๒ 
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๕๓๖ 
 

 
๔) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบและเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวประเภท 

วัดในประเทศไทย” เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๕๓ 
 
๗.๓ งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี 

๑) นักวิจัยโครงการเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชน”เสนอ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๔๙ 

๒) นักวิจัย “โครงการจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” 
เสนอ สำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๑ 

๓) นักวิจัย“โครงการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” 
เสนอ สำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๒ 

๔) นักวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็น 
สถาบันการเงินชุมชน” เสนอ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ๒๕๕๓ 

๕) นักวิจัย “โครงการพัฒนาเครือข่ายตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อขยายผลเป็นคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานภาครัฐและคณะผู้ตรวจประจำจังหวัด” เสนอสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๕๔ 

๗.๔ ผลงานวิจัย-บทความ หนังสือ ที่ตีพิมพ์ และแหล่งทุน 
๑) บทความทางวิชาการเรื่อง “CSR : บทบาทและความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชน”นำเสนอ

ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑ (๒๕๕๐) จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

๒) หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.๑-ม.๓ สำนักพิมพ์แม็ค ๒๕๕๒ 
๓) บทความทางว ิชาการเร ื ่อง “การม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการความข ัดแย ้งในม ิติ

พระพุทธศาสนา” หนังสือของสำนักระงับข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม ๒๕๕๒ 
๔) บทความเรื่อง “CSR : บทบาทและความสัมพันธ์กับองค์กรพระพุทธศาสนา” เสนอในงาน

ประชุมอธิการบดีพระพุทธศาสนาโลก  IABU   ประเทศไทย ๒๕๕๒ 
๕) บทความเรื่อง “แนวคิดทันสมัย (Modernization) กับการพัฒนาชนบทไทย” เสนอในงาน

ของ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๒ 
๖ )  บทคว ามว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง  “Cultural and Tradition Knowledge Management of 

TakdhamTradition at Sungmen Temple, Phrae Province” เสนองานสัมมนาเครือข่ายวิจ ัยสาย
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๒ 

๗) หนังสือ/เอกสารการสอนชุดวิชา “ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาท้องที่” โดยเขียน 
หน่วยที่ ๑๒ “เครือข่ายชุมชนกับการพัฒนาท้องที”่ เอกสารการสอน สาขาวิชาวิทยาการ 
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ระดับปริญญาตรี) ๒๕๕๒ 



๕๓๗ 
 

๘) บทความวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานครเสนอ
การประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย (ทอมก.) ๒๕๕๓ 

๙) บทความวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานครเสนอ
ในการประชุมวิสาขบูชาโลก  ๒๕๕๓ 

๑๐) หนังสือ “ตัวชี้วัดความสุข :  การสร้างและการใช้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” โครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข จัดพิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) ๒๕๕๓ 

๗.๕ งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้
ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

๑) นักวิจัย “โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐ”  เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๕๔  ดำเนินการแล้วร้อยละ ๙๐   
(รอแก้ไขร่างรายฉบับสมบูรณ์) 
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