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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง” มีวัตถุประสงค ๕ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำ

โขงตอนลางของประเทศไทย ๒) กระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๓) เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๔) เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทมีี

ตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  และ ๕) เพื่อสรางเครือขายชุมชนอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัย

ในเชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research) 

และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนี้ 

  

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวาผลการสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง ขอมูลวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัด

ลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย   พบวามีขอมูลวรรณกรรมสำคัญท่ีพบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง ของประเทศไทย ดังนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซ่ึง

เปนวัดท่ีมีวรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนท่ี จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา 

อำเภอเมืองอำนาจ และจังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ่งเปนวัดที่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี มีขอมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง มีจำนวนทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๒๓ ผูก เปนวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๙๓ ผูก ที่เปนปกิณกะ (ทั่วไป) 

จำนวน ๓๐ ผูก ท่ีบันทึกดวยอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๓๘๒ ผูก และบันทึกดวยอักษรขอม จำนวน ๔๑ ผูก  
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 ผลการวิจัยพบวาผลกระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ใน

กลุมจังหวัดลุ มแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ดังนี ้จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การ

สัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล โดยพ้ืนท่ีศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนท่ีมีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลาน

ที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยางในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้     

๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู  ตำบลรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณี

วนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยลงพื้นที่เก็บขอมูลในการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

จำนวน ๒ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดย มีผูให

ขอมูลแบงออกเปน  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 จากฝาย

ทำกิจกรรมอนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน และ กลุมท่ี ๓ 

ระดับผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน และนำมาสังเคราะหขอมูลท้ังหมด  คือ ๑) กระบวนการอนุรกัษคัมภีรใบลานใน

กลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  พบวามีกระบวนการอนุรักษ ๗ กระบวนการ ไดแก 

๑) กระบวนการสืบคนและใหความรู   ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ   ๓ ) กระบวนการ

ปฏิบัติการการอนุรักษ ๔) กระบวนการสรางการมีสวนรวม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู ๖) กระบวนการ

สรางศูนยเรียนรู และ ๗) กระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ   

 ผลการวิจัยพบวาการปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขงที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำ

โขงตอนบนของประเทศไทย เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview) และ สังเกต

การ ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีร

ใบลานท่ีเปนท่ียอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  ไดแก วัดบานโนนดู ตำบล

สรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา วรรณกรรมใบ

ลานท่ีเปนท่ีนิยมและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชุมชนมากท่ีสุด คือวรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ซ่ึงมีมากกวา 

จึงไดคัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เปนเรื่องสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศ

ไทยไดนำมาปริวรรตเปน ตัวอยางดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเลมจะเขียนวา เสียวสวาด) นับเปนวรรณกรรมคำ

สอนที่มีเนื้อหาเรื่องแทรกเปนนิทานสลับคำสอนหลากหลาย จากนั้นจึงเลานิทานเรื่องความโหดรายของ

พระราชาหูเบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องการตัดสินคดีความที่เปนธรรมและไมเปน

ธรรม เมื่อเจาเมืองไดตั้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับผูปกครองที่ดี 

ผูปกครองที่เลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวนเปนนิทานคำ

สอน ประกอบธรรมะยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่เปนคติสอนใจเตือนใจผูคนในแถบลุมแมน้ำโขงตอนลาง

และนำมาปริวรรตหลายฉบบัใหเห็นกันในปจจุบนันี้ 
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 ผลการวิจัยพบวา ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทยจากการสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ ผูใหขอมูลสำคัญ 

จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ 

ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย และ ไดคัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื่อง นิทาน

ธรรมเสียวสวาสดิ์ นำมาปริวรรต จึงไดวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ใน

กลุ มจังหวัดลุ มแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๕ ดาน  ประกอบดวย  ๑) ดานวิถีชีวิต           

๒)ประเพณีวัฒนธรรม ๓) ดานศิลปะและสถาปตยกรรม  ๔) ดานเศรษฐกิจ และ ๕) ดานสิ่งแวดลอม  

 ผลการวิจัยพบวา ผลการสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทยเปนการนำชุดปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR Network) ไปใชในการ

สรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน 

๒ จังหวัด  ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม ดังนี ้ ประสานแตละจังหวัดในเขตลุ มแมน้ำโขงตอนลาง  โดยเลือกชุมชนที่ที ่มีการอนุรักษ

วรรณกรรมใบลาน จัดหวัดละ ๑ แหง รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการ

อนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลานแตละจังหวัด ให

เปนตนแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แหง รวม ๒  จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง พัฒนาชุมชนที่มีการ

อนุรักษวรรณกรรมใบลานระดับเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง ใหเปนชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ประจำเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ประโยชน

ของวรรณกรรมสำคัญที่มีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด 

และ จัดพิธีรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยาง

สรางสรรค กับ ชุมชนตนแบบการอนุรักษคัมภีรอนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตุลุมแมน้ำโขงตอนลาง และ 

ตอนลางโดยมีผลการสรางเครือขายดังนี ้การสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัด

ลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ไดแก ๑) วัดบานโนนดู ตำบลสรางนก

ทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมี

เครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง มี  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 กลุมจังหวัด

ลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๒ จังหวัด ไดแก ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

และ ๒) ชุมชนวัดวัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ และ กิจกรรม

สุดทาย  คือ พิธีเปดปายศูนยเรียนรูเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำ

โขง ของประเทศไทย  ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีผานมา 
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ABSTRACT 
 A Subject research "Nawat the way of culture of the community and exploration 

of Bai Lan In the Lower Mekong Region ”there are five objectives: 1) to study and explore 

the Bai Lan literature in the lower Mekong provinces of Thailand; 2) the conservation process 

and the Bai Lan scriptures; In the lower Mekong provinces of Thailand; 3) to oversee 

important literature in the lower Mekong provinces of Thailand; In the lower Mekong 

provinces of Thailand and 5) to build a network of Bai Lan literature conservation 

communities in the lower Mekong provinces of Thailand It is a combination of research in 

documentary research, qualitative research in the field (qualitative research) and 

cooperative network-building action research (PAR) as follows: 

 

 Research results 

 The research results showed that the results of the Mekong River literature 

survey. Information on Bai Lan literature in the lower Mekong provinces of Thailand found 

that important literary data found in 2 provinces in the lower Mekong region of Thailand 

are as follows: Amnat Charoen Province. Explore the model community for the conservation 

of Bai Lan literature. Which is a temple with important literature covering the area Amnat 

Charoen Province Ban Non Du Temple Sang Nok Tha District Amphoe Mueang Power And 

Ubon Ratchathani Province Explore the model community for the conservation of Bai Lan 
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literature. Which is a temple with important leafy literature covering the area of Ubon 

Ratchathani Province, namely Wat Maniwanaram, Muang District, Ubon Ratchathani Province 

Contains important literature information found in ๒ provinces in the lower Mekong region. 

There are a total of 423, tied as important Buddhist literature, totaling 393 ties, which are 

the tenants (general), totaling 30 ties recorded in the Isan script, number 382 tied and 

recorded in Khmer letters, number 41 tied. 

 The results of the research were found that the conservation process and the Bai 

Lan scriptures and the exploration of Bai Lan literature. In the lower Mekong provinces of 

Thailand As follows: From the study and collecting data from the interview (Interview), the 

informant by the study area was used in a specific way. A community that has an established 

system of conservation In the provinces near the lower Mekong River basin in Thailand, 

samples were used to collect community data in each of the 2 provinces, each of which 

represents the following provinces: 1)  Amnat Charoen Province Ban Non Du Temple, Lard 

Nok Tha Subdistrict, Mueang Amnat District 2 )  Ubon Ratchathani Maniwanaram Temple By 

visiting the data collection area for the management of the Bai Lan scriptures in 2 

communities, 1 each province in the group of provinces near the lower Mekong River basin 

in Thailand, with informants divided into 3 groups in each location, total 25 photos / person, 

namely groups First, the management level, 1  photo / person, 5  photos / person, the 

second group, 1  sample for each sample / person, 5  photos / person, for example, from 

various scripture conservation activities department / Bible academic service department 

Bai Lan etc. and the 3rd group, the user level, each sample 3 photos / person, including 15 

photos / person, such as government agencies, the private sector, and people in the area, 

etc., and all information was synthesized: The provinces near the lower Mekong River basin 

in Thailand found that there are seven conservation processes: 1) the search and educating 

process 2 )  the conservation activity development process 3 )  the conservation action 

process 4 )  the participation process 5 )  the development process Knowledge 6 )  learning 

center construction process and 7) public dissemination process 

 The results of the research revealed that the important contents of the Mekong 

River Basin literature in the Upper Mekong Provinces of Thailand. The study was conducted 

and gathered data from interviews and observed 25  key informants / people in the study 

area. A community that has an established system of conservation Among the provinces 

near the lower Mekong River basin in Thailand are Wat Ban Non Du. Sang Nok Tha District 
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Muang Amnat District and Maniwanaram Temple, Muang District, Ubon Ratchathani 

Province, found that Bai Lan literature was the most popular and influencing the way of life 

of the community. Is a literary subject which has more than Therefore selected This 

literature. It is important in the lower Mekong provinces. Of Thailand Examples are as 

follows: Srisawat (some books will be written as Sue Sa Wan) is a literary teaching that has 

a story that is inserted into a fable. Then he tells the story of the king's cruelty. The story 

of a man's trick And tales of fair and unfair judicial judgments When the governor had 

appointed him as a graduate And taught the people of the city There are good parental 

teachings. Bad ruler Important structures that constitute the city Srisawat's tales are all 

teachings. There are also many details of Dharma which are the motto and reminding 

people of the Lower Mekong River Basin and have been revisited in many editions today. 

 The research results were found that The benefits of literature that are important 

to the community. In the lower Mekong provinces of Thailand from interviews and 

observations of 25  key informants / people in the study area. A community that has an 

established system of conservation In the group of provinces near the upper Mekong River 

basin in Thailand and selected Bai Lan Literature on the Sesawat Thammasat to be brought 

to the community, they analyzed the benefits of leafy literature that were important to the 

community. In the lower Mekong provinces of Thailand, 5  areas consisted of 1 ) lifestyle.    

2) Traditions and culture 3) Art and architecture 4) Economic and 5) Environment 

 The research results were found that The results of the construction of the Bai 

Lan literature conservation community network in the lower Mekong provinces of Thailand 

is the implementation of a participatory action set (PAR Network) to build a network of the 

Bai Lan literature conservation community in the Mekong Province. The lower Mekong in 

the lower Mekong 2 provinces in the provinces near the lower Mekong River basin in 

Thailand with a participatory action process as follows: Coordinate each province in the 

lower Mekong region. By selecting a community that has conserved Bai Lan Literature, one 

place in each cold, and signed a Memorandum of Understanding (MOU) to be a creative 

network for the conservation of Bai Lan literature. Develop a community that conserves 

literature in each province. To be a model at the provincial level, 1 each location, joining  

2 provinces in the lower Mekong region Develop a community with a conservation of Bai 

Lan literature at the lower Mekong region level. To be a model community for the 

conservation of Bai Lan literature At the Lower Mekong River Basin, number 1, and organized 
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a discussion on the conservation of Lan Scripture and the usefulness of important literature 

to the community. In the lower Mekong provinces of Thailand, totaling 2 provinces and 

organizing a joint signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) in being a 

network of constructive Lan literature conservation with the model community of 

conservation of Bai Lan literature in Khao Tao Lower and Lower Mekong River Basin with 

network building results as follows: The construction of a network of Bai Lan literary 

conservation communities in the lower Mekong provinces of Thailand consists of 2 

provinces as follows: 1) Ban Non Du Temple Sang Nok Tha District Amphoe Mueang Power 

Amnat Charoen Province and 2) Maniwanaram Temple, Muang District, Ubon Ratchathani 

Province There are two provinces of the Lower Mekong River Basin literary conservation 

community network as follows: 1) Ban Non Du Temple community Sang Nok Tha District 

Amphoe Mueang Power Amnat Charoen Province and ๒) Maniwanaram Temple Community, 

Muang District, Ubon Ratchathani Province 

 Making an MOU with the Lan Lan Literature Conservation Network in a Creative 

The Mekong River Basin in the middle and lower parts of Thailand by holding a discussion 

on the conservation of the Lan Scriptures 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 Bai Lan literature in a creative way with a model 

community of conservation scripture conservation. Bai Lan Literature in the Central and 

Lower Mekong River Basin of Thailand comprises 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 temple community, Muang district, Ubon Ratchathani province and             

2) Ban Non Du temple community. Sang Nok Tha District Amphoe Mueang Power Amnat 

Charoen Province and the last activity is the opening ceremony of the creative Bai Lan 

Literature Conservation Network Learning Center. Mekong River Basin of Thailand at Wat 

Sung Men, Amphoe Sung Men, Phrae Province on August 18, 2010. 
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Keywords: Keywords: Nawat the way of community culture, survey of Bai Lan literature, 

overhaul of Bai Lan literature, benefits of Bai Lan literature that are important to the 

community, Bai Lan literature, the lower Mekong, community 
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ศาสตร ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนและคำแนะนำจากหลายทานหลาย

หนวยงาน และบุคลากรหลายฝาย ทำใหงานวิจัยบรรลุผลสำเร็จ ประกอบดวย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 
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อธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, นางอรุณ อุดมโชค ผูซึ่งเปน

บุพการีเปนผูใหและถายทอดสรรพวิชาตางๆ มีผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาท่ีภาครัฐ และเจาหนาท่ีของสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกทาน ท่ีชวยใหคำแนะนำและคำปรึกษาในการทำ

วิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสัมภาษณทุกทาน และขอขอบพระคุณ  คณะผูบริหาร คณาจารย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุนในการ  ทำวิจัย

และขอนอมรำลึกถึงอำนาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายท่ีอยูในสากลโลก อันเปน

ท่ีพ่ึงใหผูเขียนมีสติปญญาในการจัดทำวิทยานิพนธใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอใหเปนกตเวทิตาแดบิดา 

มารดา ครอบครัวของผูวิจัย ตลอดจนผูเขียนหนังสือ และบทความตาง ๆ ที่ใหความรูแกผูเขียนจนสามารถ

ใหวิจัยฉบับนี้สำเร็จไดดวยดี 
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๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 ปจจุบันการสำรวจวรรณกรรมใบลานเปนท่ีนาสนใจเปนอยางมาก เพราะมีเรื่องราวท่ีจารึกหลัก

คำสอน ประวัติศาสตรของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวการถือฮีต ถือครอง ของชนใน

ถิ่นนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่นาสนใจอีกมามาย จะกลาวถึงการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ำโขง   

ซึ่งแมน้ำโขงเปนแมน้ำที่มีความยาวเปนลำดับที่ ๑๒ ของโลก โดยมีปริมาณน้ำไหลผานเฉลี่ยตอปสูงเปน

ลำดับที่ ๘ ของโลก ตนกำเนิดของแมน้ำโขงอยูที ่บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผานมณฑลยูนานใน

ประเทศจีน ลงมาเปนเสนกั้นเขตแดนระหวางพมากับลาว เรื ่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเสนกั้นเขตแดน

ระหวางประเทศไทย พมา และลาว ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของแมน้ำโขง

ตอนลาง แลวไหลเรื ่อยลงมาเปนแมน้ำกั ้นเขตแดนระหวางไทยกับลาว จึงถึงอำเภอเชียงแสนของ        

จังหวัดเชียงราย จากจุดนี้แมน้ำโขงไดไหลวกเขาไปในประเทศลาว แลวไหลวกออกมาเปนแมน้ำก้ันเขตแดน

ระหวางไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณใกลปากแมน้ำเลย จังหวัดเลย ตอเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แมน้ำโขงไดไหลผานไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม แลวไหลลงสู

ทะเลจีนใตที่ปากแมน้ำโขงประเทศเวียดนาม ความยาวของแมน้ำโขงทั้งสิ้นประมาณ ๔,๔๓๐ กิโลเมตร   

โดยมีความยาวในเฉพาะสวนแมน้ำโขงตอนลางประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำของลุมแมน้ำโขง

ตอนลางมีประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพ้ืนท่ีท่ีอยูในบริเวณจังหวัดเชียงราย และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของประเทศลาวและ

กัมพูชาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ และ ๑๕๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ และพื้นที่บางสวนของประเทศ

เวียดนามจำนวน ๖๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรที่อยูในลุมแมน้ำโขงตอนลางนี้ประมาณ ๕๐ ลานคน 

หรือกวาหนึ่งในสามของประชากรในสี่ประเทศนี้ โดยแบงในอัตราสวนดังนี้ รอยละ ๗ ในลาว รอยละ ๑๔ 

ในกัมพูชา รอยละ ๓๗ ในเวียดนาม และมากที่สุดในไทยถึงรอยละ ๔๒ ซึ่งอาจแบงซึ่งมีภูมิลักษณะของลุม

แมน้ำโขงตอนลางออกไดเปน ๕ พื้นที่ดวยกันคือ พื้นที่ราบสูงภาคเหนือ อยูในประเทศลาวตอนบน และ

บริเวณจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย พื้นที่ราบสูงโคราช อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย     

ตั้งแตเพชรบูรณลงมาถึงสุดชายแดนไทย-ลาว ของประเทศไทย และบริเวณริมฝงแมน้ำโขงตรงกันขามใน

ประเทศลาว พ้ืนท่ีราบสูงภาคตะวันออก ในประเทศเวียดนามตอนกลาง พ้ืนท่ีราบลุม ซ่ึงอยูตอจากพ้ืนท่ีราบ

สูงโคราช โดยอยูในประเทศกัมพูชาและบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขงในประเทศเวียดนาม และมีพ้ืน

ที่ดินดอนทางใต ในประเทศกัมพูชาชิดลงมาทางอาวไทย ดังนั้นศักยภาพทรัพยากรในลุมแมน้ำโขงตอนลาง

 



๒ 

นั้นมีมากเหลือเฟอ ทั้งทรัพยากรปาไม เกษตร การประมง และแร ในดานทรัพยากรน้ำนั้น ปริมาณน้ำจาก

ลุมแมน้ำโขงที่ไหลลงทะเลเฉลี่ยปละ ๔๗๕,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร หรือเทียบเทาระดับน้ำสูง ๖๐๐ มม. 

ทั ่วพื ้นที ่ลุ มน้ำ แตอยางไรก็ดีการกระจายของปริมาณน้ำกับพื ้นที่เปนไปอยางไมสม่ำเสมอ กลาวคือ                              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพื ้นที ่กวางขวาง แตมีปริมาณน้ำจำกัด ในขณะที ่ประเทศลาว                

มีเนื้อที่จำกัดแตมีปริมาณน้ำมาก ศักยภาพดานไฟฟาพลังน้ำในลุมน้ำตามทฤษฎีมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ 

เมกกะวัตต ท่ีจะสามารถผลิตพลังงานไดประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐ ลานหนวยตอป ในดานทรัพยากร

ท่ีดินนั้นพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณนี้มีประมาณรอยละ ๒๗ และไดใชเนื้อท่ีเพ่ือการเกษตรกรรมเพียงประมาณรอย

ละ ๒๒ นอกจากนั้นยังมีศักยภาพทางดานการประมงอีกมหาศาล รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงศักยภาพของ

ทรัพยากรอันมหาศาลของลุ มน้ำโขงตอนลางที ่สามารถจะพัฒนาขึ ้นมาใชประโยชนในประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดรวมมือกับประเทศภาคีสมาชิกของลุมน้ำ คือ ลาว เขมร 

เวียดนาม และองคการสหประชาชาติ จัดตั้งสำนักงานกลางคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง ซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคการสหประชาชาติขึ ้นในป ๒๕๐๐ โดยมอบหมายใหกรมพัฒนาและ

สงเสริมพลังงาน  (แตเดิมคือการพลังงานแหงชาติ หรือสำนักงานพลังงานแหงชาติ) เปนผูประสานงานกลาง

ฝายไทยและ   ไดจัดตั้ง “โครงการสำรวจเพ่ือพัฒนาลุมน้ำโขง” ข้ึนตั้งแตป ๒๕๐๒ เพ่ือดำเนินการในเรื่องนี้ 

 วรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขง เปนเรื่องที่นาศึกษาเปนอยางมาก เพราะคนในสมัยโบราณได

จดบันทึกเรื่องราวตางๆ เชน ตำรายา ตำราการแพทย กลอนลำนิทาน บันทึกประวัติศาสตร หลักธรรมคำ

สอนทางพระพุทธศาสนา อีกมากมาย จึงจำเปนตองออกสำรวจวรรณกรรมใบลานที่จดบันทึกเรื่องราว

เหลานี้ วายังคงอยูหรือสูญหาย เพ่ือเปนการเก็บรวมรวมวรรณกรรมใบลานซ่ึงเปนสมบัติของชนชาวไทยเรา 

ไวใหลูกหลานศึกษา หรือจะมีการอนุรักรักษาไวอยางไร จนนำไปสูการปริวรรตเรื่องราวในวรรณกรรม

ถายทอดมาเปนภาษาไทยกลาง หรือเปนภาษาของถ่ินนั้นๆ เพ่ืองายตอการศึกษาของคนในรุนหลังท่ีอยากรู

เรื ่องราวที่ถูกจารึกไวในวรรณกรรมใบลาน และเปนการ ฟนฟูอดีต พัฒนาปจจุบัน สรางสรรคอนาคต    

เพ่ือความคงอยูสืบไป  

 การทองเที ่ยวที่สามารถสรางความเขมแข็งแกอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวไทยสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค และความยั่งยืน สามารถนำเขาเงินตราตางประเทศโดยไมตองพึ่งพาการนำเขาเครื่องจักรและ

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติที ่สะทอนอัตลักษณของ

ประเทศ การทองเที่ยวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการเที่ยวชมสถานที่สำคัญทาง

พระพุทธศาสนาซึ่งเหมาะแกการเรียนรูหลักพุทธธรรมและมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเปนระยะ ๆ ขึ้นอยูกับ

สำนักหรือวัดจัดกิจกรรมตามประเพณี สวนวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ หากไดรับการศึกษา

คนควาสงเสริมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบ สามารถสรางความเขมแข็งแกอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวไทย 

 การสำรวจวรรณกรรมใบลานเปนที่นาสนใจเปนอยางมาก เพราะมีเรื่องราวที่จารึกหลักคำสอน 

ประวัติศาสตรของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวการถือฮีต ถือครอง ของชนในถ่ินนั้นๆ 



๓ 

รวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่นาสนใจอีกมามาย จะกลาวถึงการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ำโขง ซึ่งแมน้ำ

โขงเปนแมน้ำที่มีความยาวเปนลำดับที่ ๑๒ ของโลก โดยมีปริมาณน้ำไหลผานเฉลี่ยตอปสูงเปนลำดับที่ ๘ 

ของโลก ตนกำเนิดของแมน้ำโขงอยูที่บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผานมณฑลยูนานในประเทศจีน ลงมา

เปนเสนกั้นเขตแดนระหวางพมากับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเสนกั้นเขตแดนระหวางประเทศไทย 

พมา และลาว ท่ีอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนของแมน้ำโขงตอนลาง แลวไหลเรื่อย

ลงมาเปนแมน้ำกั้นเขตแดนระหวางไทยกับลาว จึงถึงอำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงราย จากจุดนี้แมน้ำ

โขงไดไหลวกเขาไปในประเทศลาว แลวไหลวกออกมาเปนแมน้ำกั้นเขตแดนระหวางไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่ง

ที่บริเวณใกลปากแมน้ำเลย จังหวัดเลย ตอเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้

แมน้ำโขงไดไหลผานไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม แลวไหลลงสูทะเลจีนใตที ่ปากแมน้ำโขง

ประเทศเวียดนาม ความยาวของแมน้ำโขงทั้งสิ้นประมาณ ๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะสวน

แมน้ำโขงตอนลางประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร พื้นที่รับน้ำของลุมแมน้ำโขงตอนลางมีประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ 

ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพื้นที่ที่อยูในบริเวณจังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของประเทศลาวและกัมพูชาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ 

และ ๑๕๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ และพื้นที่บางสวนของประเทศเวียดนามจำนวน ๖๙,๐๐๐ 

ตารางกิโลเมตร ประชากรที่อยูในลุมแมน้ำโขงตอนลางนี้ประมาณ ๕๐ ลานคน หรือกวาหนึ่งในสามของ

ประชากรในสี่ประเทศนี้ โดยแบงในอัตราสวนดังนี้ รอยละ ๗ ในลาว รอยละ ๑๔ ในกัมพูชา รอยละ ๓๗ ใน

เวียดนาม และมากที่สุดในไทยถึงรอยละ ๔๒ ซึ่งอาจแบงซึ่งมีภูมิลักษณะของลุมแมน้ำโขงตอนลางออกได

เปน ๕ พื้นที่ดวยกันคือ พื้นที่ราบสูงภาคเหนือ อยูในประเทศลาวตอนบน และบริเวณจังหวัดเชียงรายของ

ประเทศไทย พื้นที่ราบสูงโคราช อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแตเพชรบูรณลงมาถึงสุด

ชายแดนไทย-ลาว ของประเทศไทย และบริเวณริมฝงแมน้ำโขงตรงกันขามในประเทศลาว พื้นที่ราบสูงภาค

ตะวันออก ในประเทศเวียดนามตอนกลาง พื้นที่ราบลุม ซึ่งอยูตอจากพื้นที่ราบสูงโคราช โดยอยูในประเทศ

กัมพูชาและบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขงในประเทศเวียดนาม และมีพื้นที่ดินดอนทางใต ในประเทศ

กัมพูชาชิดลงมาทางอาวไทย ดังนั้นศักยภาพทรัพยากรในลุมแมน้ำโขงตอนลางนั้นมีมากเหลือเฟอ ท้ัง

ทรัพยากรปาไม เกษตร การประมง และแร ในดานทรัพยากรน้ำนั้น ปริมาณน้ำจากลุมแมน้ำโขงที่ไหลลง

ทะเลเฉลี่ยปละ ๔๗๕,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร หรือเทียบเทาระดับน้ำสูง ๖๐๐ มม. ทั่วพื้นที่ลุมน้ำ แต

อยางไรก็ดีการกระจายของปริมาณน้ำกับพื้นที่เปนไปอยางไมสม่ำเสมอ กลาวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทยมีพื้นที่กวางขวาง แตมีปริมาณน้ำจำกัด ในขณะที่ประเทศลาวมีเนื้อที่จำกัดแตมีปริมาณน้ำมาก 

ศักยภาพดานไฟฟาพลังน้ำในลุมน้ำตาทฤษฎีมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ เมกกะวัตต ท่ีจะสามารถผลิตพลังงานได

ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐ ลานหนวยตอป ในดานทรัพยากรที่ดินนั้นพื้นที ่ปาไมในบริเวณนี ้มี

ประมาณรอยละ ๒๗ และไดใชเนื ้อที่เพื ่อการเกษตรกรรมเพียงประมาณรอยละ ๒๒ นอกจากนั้นยังมี

ศักยภาพทางดานการประมงอีกมหาศาล รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรอันมหาศาลของ

ลุ มน้ำโขงตอนลางที ่สามารถจะพัฒนาขึ ้นมาใชประโยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ ่งภาค



๔ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดรวมมือกับประเทศภาคีสมาชิกของลุมน้ำ คือ ลาว เขมร เวียดนาม และองคการ

สหประชาชาติ จัดตั้งสำนักงานกลางคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุมแมน้ำโขงตอนลาง ซึ่งเปนสวน

หนึ่งขององคการสหประชาชาติขึ้นในป ๒๕๐๐ โดยมอบหมายใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (แตเดิม

คือการพลังงานแหงชาติ หรือสำนักงานพลังงานแหงชาติ) เปนผูประสานงานกลางฝายไทยและไดจัดตั้ง 

“โครงการสำรวจเพ่ือพัฒนาลุมน้ำโขง” ข้ึนตั้งแตป ๒๕๐๒ เพ่ือดำเนินการในเรื่องนี ้
 วรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขง เปนเรื่องที่นาศึกษาเปนอยางมาก เพราะคนในสมัยโบราณได

จดบันทึกเรื่องราวตางๆ เชน ตำรายา ตำราการแพทย กลอนลำนิทาน บันทึกประวัติศาสตร หลักธรรมคำ

สอนทางพระพุทธศาสนา อีกมากมาย จึงจำเปนตองออกสำรวจวรรณกรรมใบลานที่จดบันทึกเรื่องราว

เหลานี้ วายังคงอยูหรือสูญหาย เพ่ือเปนการเก็บรวมรวมวรรณกรรมใบลานซ่ึงเปนสมบัติของชนชาวไทยเรา 

ไวใหลูกหลานศึกษา หรือจะมีการอนุรักรักษาไวอยางไร จนนำไปสูการปริวรรตเรื่องราวในวรรณกรรม

ถายทอดมาเปนภาษาไทยกลาง หรือเปนภาษาของถ่ินนั้นๆ เพ่ืองายตอการศึกษาของคนในรุนหลังท่ีอยากรู

เรื่องราวที่ถูกจารึกไวในวรรณกรรมใบลาน และเปนการ ฟนฟูอดีต พัฒนาปจจุบัน สรางสรรคอนาคต เพ่ือ

ความคงอยูสืบไป  

        ทองเที่ยวที่สามารถสรางความเขมแข็งแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

และความยั่งยืน สามารถนำเขาเงินตราตางประเทศโดยไมตองพึ่งพาการนำเขาเครื่องจักรและวัตถุดิบ    

จากตางประเทศ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติที่สะทอนอัตลักษณของประเทศ   

การทองเท่ียวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการเท่ียวชมสถานท่ีสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ซึ่งเหมาะแกการเรียนรูหลักพุทธธรรมและมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเปนระยะ ๆ ขึ้นอยูกับสำนักหรือวัด        

จัดกิจกรรมตามประเพณี สวนวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ หากไดรับการศึกษาคนควา    

สงเสริมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวอยางเปนระบบ สามารถสรางความเขมแข็งแกอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวไทย 

 ดวยเหตุนี้การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ำโขงตอนลาง จึงมีความสำคัญ

เปนอยางมากที่เราตองมีการรักษา หรือแนวทางที่จะอนุรักษ และการถายทอดปริวรรตจากอักษรธรรมถ่ิน

โบราณมาเปนภาษาไทยกลาง หรือภาษาถ่ินนั้นๆใหเปนกระบวนการรูปแบบในการอนุรักษของทุกภาคสวน

ตองรวมมือรวมใจกัน เพราะถาวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเปนคุณประโยชนหลายๆดานตอประเทศชาติ

มากมายคณานับประการ 

 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑.เพ่ือศึกษาสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง 

 ๒. เพ่ือศึกษาปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขง  

 ๓.เพื ่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรม ลุ มน้ำโขงตอการอนุร ักรักษาเพื ่อนำมาใชใน

ชีวิตประจำวันในปจจุบัน 



๕ 

 ๔. เพ่ือสรางเครือขายหมูบานชุมชนตนแบบวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

 

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ 

 ๑.๓.๑ การสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขงอยางไรบาง 
 ๑.๓.๒ การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขงอยางไรบาง 

 ๑.๓.๓ การวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการอนุรักรักษาเพื่อนำมาใชใน

ชีวิตประจำวันในปจจุบัน คืออะไร 

 ๑.๓.๔ การสรางเครือขายหมูบานชุมชนตนแบบวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 

เปนอยางไร 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

 ๑.๔.๑  ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยมุงศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย และ คัดเลือกวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางนำมา

เปนตัวอยางในการปริวรรต ๑ เรื่อง  และวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ใน

กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง และ วิธีสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

 ๑.๔.๒ ขอบเขตพ้ืนท่ี /ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล 

         ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ

คัมภีรใบลานท่ีเปนท่ียอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยาง

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  

ดังนี้  ๑ ) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู  อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม 

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

         ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก   ผูใหขอมูล จากแตละสถานท่ีท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลใน

การจัดการอนุรักษคัมภีรใบลาน จำนวน ๓ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

ของประเทศไทย  โดย มีผูใหขอมูลแบงออกเปน  ๓ กลุม ในแตละแหง  รวม  ๑๐  รูป/คน คือ  

  กลุมท่ี ๑ ระดับผูบริหาร  ตัวอยางละ ๑ รปู/คน รวม  ๕  รูป/คน 

  กลุมที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำ

กิจกรรมอนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน 

  กลุมท่ี ๓ ระดับผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เชน หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน 

  



๖ 

 ๑.๔.๓  ขอบเขตแนวคิดและทฤษฏี 

  ๑.๔.๓.๑ แนวคิดการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

  ๑.๔.๓.๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 

  ๑.๔.๓.๓ แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

  ๑.๔.๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๔.๓.๕ ทฤษฏีการเสริมสรางเครือขาย 

 ๑.๔.๔  ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้กำหนดระยะเวลาตั้งแตวันที ่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน 

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  รวมระยะเวลา ๑ ป  

 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

            นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชน  หมายถึง   ชุมชนที่มีแนวทางในการการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ในเชิงสรางสรรค คือนำผลของการอนุรักษ หรือ องคความรูในวรรณกรรม  มาประยุกตสรางนวัตกรรมทาง

วัฒนธรรมในรูปแบบตาง  ๆ ใหเกิดประโยชนกับชุมชน  เชน การจัดทำแหลงเรียนรูชุมชน  การจัดการ

ทองเที่ยวชุมชน การสรางผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม การสรางงานศิลปะ ประเพณี และ วัฒนธรรมที่เปน

ประโยชนแกชุมชนจนเกิดเปน “นวัตวิถี”    

 สำรวจวรรณกรรมใบลาน หมายถึง  การสำรวจรายชื่อและเนื้อหาสำคัญวรรณกรรมใบลานใน

กลุมจังหวัดใกลพ้ืนท่ีลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย 

 ปริวรรตวรรณกรรมใบลาน หมายถึง การเปลี่ยนอักษรธัมมลานนา เปน อักษรไทย ของ

วรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย    

 ประโยชนวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญตอชุมชน หมายถึง ประโยชนท่ีชุมชนไดรับจาการอนุรักษ

วรรณกรรมใบลาน  ในดาน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ อ่ืน ๆ 

วรรณกรรมใบลาน หมายถึง คัมภีรใบลานทั้งหมดของชุมชนตัวแทนจังหวัดที่มีการอนุรักษไว ในชุมชนที่ผู

ลงพ้ืนท่ีสำรวจ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย                  

 กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง คือ  จังหวัดที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลานและมีพื้นท่ี

ใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย ประกอบดวย  จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธาน ี        

   การอนุรักษคัมภีรใบลาน หมายถึง การรักษาและดูแลเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง ซ่ึงทำมาจาก

ตนลานใหใชประโยชนไดมากท่ีสุดและนานท่ีสุด ซ่ึงใบลานดังกลาวมีการบันทึกตัวอักษรลงในใบลานเรียกวา 

จาร และ เปนเอกสารบันทึกเหตุการณและเรื ่องราวตางๆ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เชน เรื ่องราวและ

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร โหราศาสตร วรรณกรรม พงศาวดาร กฎหมายโบราณ 

ตำรายา เวทมนตรคาถา เปนตน 



๗ 

 ชุมชน หมายถึง ชุมชนผูวิจัยลงพื้นที่สำรวจวรรณกรรมใบลาน เพราะเปนชุมชนตัวอยางที่มี

ระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานท่ีเปนท่ียอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย                  

 

๑.๖ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจรายข่ือและขอมูล

วรรณกรรมใบลานในเขตลุม

น้ำโขงตอนลาง 

 

Input Process Output 

แนวคิดการอนุรักษ

คัมภีรใบลาน 

แนวคิดการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม

โดยชุมชน 

แนวคิดการมีสวนรวม

ของชุมชน 

แนวคิดเก่ียวกับภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

ทฤษฏีการเสริมสราง

เครือขาย 

สัมภาษณ เชิงลึก ผูบริหาร              

ผูปฏิบัติการ และ ผูไดรับ

ประโยชน ดานการอนุรักษ

 

 

ปริวรรตวรรณกรรมใบลานท่ี

สำคัญในเขต   ลุมน้ำโขง

ตอนลาง จำนวน ๑ เรื่อง 

 

วิเคราะหประโยชนของ

วรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญตอ

ชุมชน ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง 

สรางเครือขายชุมชนอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

ความเปนมาและรูปแบบ

การอนุรักษวรรณกรรม

ใบลาน 

 

 บัญชีรายชื่อวรรณกรรม      

ใบลานท่ีสำคัญในเขตลุมน้ำ

โขงตอนลาง จำนวน ๑ ชุด 

คัมภีรใบลาน 

ผลงานปริวรรตวรรณกรรม

ใบลานท่ีสำคัญในเขตลุมน้ำ

โขงตอนลาง จำนวน ๑ 

เรื่อง คัมภีรใบลาน 

ประโยชนของวรรณกรรม    

ใบลานท่ีสำคัญตอชุมชน 

 

เครือขายชุมชนอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานในเขตลุม

แมน้ำโขงตอนลาง 



๘ 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจาการวิจัย 

 ๑. ไดทราบกระบวนการอนุรักษ และ รายชื่อวรรณกรรมใบลานที่ปรากฏในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

 ๒. ไดผลงานปริวรรตวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 ๓.ไดทราบประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง

ของประเทศไทย  

 ๔. ไดเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศ

ไทย  

 



๙ 

 

บทท่ี ๒ 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 งานวิจัยเรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขงตอนบน   

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 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  ทฤษฏีการเสริมสรางเครือขาย 

  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 

 



๑๐ 

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 
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๑๑ 

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 
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๑๒ 

 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. 



๑๓ 

 จากหลักฐานดังกลาวทำใหวัฒนธรรมในการจารคัมภีรใบลานสืบทอดมาสูอาณาจักรลานชาง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวยชาวอีสานในอดีตมีความเชื่อวา หากจารอักษรตัวธรรม ๑ ตัว จะ

ไดอานิสงสหรือผลบุญเทากับสรางพระพุทธรูป ๑ องค การจารหรือการคัดลอกคัมภีรใบลานเปนการสืบ

ทอดพระพุทธศาสนา อีกท้ังผูจารหรือเจาของลานผูถวายคัมภีรก็จะไดอานิสงส ไดผลบุญมีสติปญญาเฉลียว

ฉลาดเพ่ือจะไดบรรลุและเขาถึงนิพพานในชาติตอๆ 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 สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. คัมภีรใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด

แหงชาติ, ๒๕๖๐, หนา ๖. 



๑๔ 

 ๑) คัมภีรใบลานฉบับหลวง คือ  คัมภีรใบลานที่เกี ่ยวของกับองคพระมหา-กษัตริยไทยใน

ลักษณะตาง ๆ เชน พระมหากษัตริยทรงรับสั่งใหสำรวจและนำมาเก็บรักษา รวบรวมไวที่หอหลวงภายใน

พระบรมราชวัง พระมหากษัตริยทรงรับสั่งใหปริวรรตถายทอด คัดลอก แปลจากคัมภีรใบลานตนฉบับตาง ๆ 

ที่ไดจากการสำรวจ แสวงหา เก็บรวบรวม พระมหากษัตริยไดสรางขึ้น และพระราชทานใหตามพระอาราม

และสถานท่ีสำคัญ เนื่องจากคัมภีรใบลานฉบับหลวงเปนคัมภีรใบลาน 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

ลายลักษณอักษรลงบนแผนใบลานเปนครั้งแรก ณ อาโลกเลณสถาน ในประเทศศรีลังกา 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. 



๑๕ 

เนื้อหาครอบคลุมคัมภีรทีฆนิกายครบทั้ง ๓ เลม คือ สีลขันธวรรค มหาวรรคและปาฏิกวรรค รวมอยูในมัด

เดียวกัน ดังนั้นคัมภีร ๒ สายจารีตหลังนี้จึงมีขนาดมัดคัมภีรใหญกวาจารีตไทยและลานนา 

 อ ีกประการหน ึ ่ งท ี ่ สำค ัญ  Tipitaka (DTP)๘ กล าวว 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 ใหสรางรวมถึงคัมภีรที่พระบรมวงศานุวงศตลอดจนขุนนางชั้นผูใหญสรางขึ้น 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


๑๖ 

    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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๑๗ 

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 

และใชในการบันทึกเนื้อหาทางโลกในการดำเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน อาทิ ความเชื่อ จารีตประเพณี 

วัฒนธรรม คติธรรม วรรณกรรม และบางสวนใชบันทึกเนื้อหาสรรพวิชาการตาง 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 ประเภทตามทองถิ่นและภูมิภาคนั้นๆ 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. 



๑๘ 

 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  ไมที่ใชขนาบคัมภีรกอนมัดรวมกัน แลวใชผาหอรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง ไม

ประกับอาจตกแตงเปนลวดลาย 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 



๑๙ 

รอยหู  หมายถึง วิธีการรอยเชือกอยางหนึ่งเมื่อจะทำใบลานใหเปนเลมหนังสือ ตองรอยเชือก

เรียกวา “สายสนอง” เขาในรูท่ีเจาะไวทางดานซาย เรียกวิธีดังกลาววา “รอยหู” 

รู  หมายถึง  รูที่เจาะไวดานซายมือของใบลานเพื่อใสสายสนองผูกหูไว เพราะวาคัมภีรผูกหนึ่ง

ผูกหูไวดวยสายสนอง 

สายสนอง  หมายถึง เชือกที่ใชรอยใบลานใหเปนเลมหนังสือ 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 

  

 



๒๐ 

 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. 



๒๑ 

  (๒) ขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจจริง ตองทำหนังสือขออนุญาตสำรวจไปยังเจาคณะอำเภอกอน 

เพื่อทางเจาคณะอำเภอไดแจงไปทางวัดที่ตองการสำรวจ ทำใหการสำรวจมีความสะดวกและราบรื่นในการ

ลงพ้ืนท่ีจริงทำการสำรวจ 

  (๓) ขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจ จะทำการอนุรักษคัมภีรใบลานเบื้องตน และทำการ

ลงทะเบียนพรอมทำบัญชรีายการคัมภรีใบลานลงบนแบบฟอรมการลงทะเบียนโดยแตละหนวยงานดานการ

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. 



๒๒ 

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 จึงมีข้ันตอนท่ีหลากหลาย เชน 

การบันทึกตัวอักษรลงในใบลานเรียกวา จาร การทำใบลานเปนผูก ตองเจาะรูตรงกลางใบลาน คอนไปทาง

 
๑๓ บุญเลิศ  เสนานนท. คูมือการลงทะเบียนบัญชีคัมภีรใบลานและหนังสือสมุดไทย. กรุงเทพฯ: สมาคม

อนุรักษเอกสารโบราณ, ๒๕๕๙, หนา ๘๐. 



๒๓ 

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 เปนงานดานการสำรวจและอนุรักษคัมภีรใบลานที่เก็บรักษาไว

ตามวัดหรือสถานที่ตางๆ เพื่อใหทราบจำนวนชื่อเรื่อง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีรใบลานเพื่อทำการซอมแซม

และเก็บรักษาใหเหมาะสม 

คัมภีรใบลานจำนวนมากที่มีอยูในปจจุบัน บางแหงไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร หากถูกปลอยทิ้งไว

เปนเวลานานอาจถูกทำลายจากหนู มอด ปลวก ฯลฯ ตลอดจนถึงความรอนและความชื้น เมื่อเก็บไวใน

สถานท่ีท่ีไมเหมาะสม ก็เปนสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีรใบลาน 

การเก็บคัมภีรใบลานในหีบธรรมเปนเวลานาน ทำใหใบลานหมดอายุเร็วขึ้น เพราะไมไดสัมผัสกับอากาศ

ภายนอกและถูกกดทับเปนเวลานาน ๆ มีสวนทำใหใบลานบิดงอ หรือเสียหายได การสำรวจและอนุรักษ

ซอมแซม ก็จะเปนการยืดอายุของใบลานไดอีกทางหนึ่งดวย 

   

 

 

 



๒๔ 

 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. 



๒๕ 

๕) สรุปบัญชีรายชื่อของคัมภีรใบลานและพับสาเหลานั้น โดยอาจทำไวทั้งบัญชีรายชื่อ 

ลำดับตามมัด บัญชีรายชื่อเรียงเอกสารเรียงตามลำดับตัวอักษร และบัญชีรายชื่อตามลำดับหมวดหมูเอกสาร 

 

 ๒.จัดหมวดหมู ทำทะเบียน 

 อนาโตล  เปลติเยร และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ ๑๕  กลวววา 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       อานิสงสตาง ๆ                      Blessings 

๐๑ J      ทรรศนะเก่ียวกับจักรวาล          Cosmological View 

๐๑ K      ประวัติศาสตรพุทธศาสนา         History of Buddhism 

๐๑ L      ตำนานปูชนียวัตถุ                   History of Sacred Objects 

 
๑๕ อนาโตล  เปลติเยร และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ.  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทขอมูลเอกสารโบราณ

และการใชประโยชนจากขอมูลเอกสารโบราณ. เชียงใหม: ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๖๐, หนา ๘๗ – ๘๘. 

 



๒๖ 

๐๑ M     พระสาวกท่ีมีชื่อเสียง               Famous Disciples 

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

 
๑๖ สุวิภา จำปาวัลย.  รายงานฉบับสมบูรณ โครงการระบบสารสนเทศดานลานนาคดีศึกษา 

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

 

 



๒๗ 

สำรวจในอดีต ท่ีไดคัดเลือกธรรมท่ีมีความนาสนใจมาสำเนาเปนเอกสารไมโครฟลมเก็บรักษาในคลังใบลานข

องสถาบันวิจัยสังคม การจัดหมวดหมูจึงกำหนดตามธรรมท่ีคัดเลือกมาเก็บไว ซ่ึงเดิมนักวิจัยในโครงการ การ

พัฒนาสารสนเทศดานลานนาคดีศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ไดเริ่มดำเนินการสำรวจใบลาน

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 

              การปรับปรุงหมวดหมูชื่อธรรม 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 ท่ีมีความละเอียดมากขึ้น สามารถแบงกลุมไดชัดเจน 

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

Online © (๒๐๐๘) โดยแบงได ๒๖ หมวดใหญ ไดแก 

        



๒๘ 

 ๑ A วินัย                     ๑ B สุตตันตะ                ๑ C อภิธรรม 

          ๒ อรรถกถาพระไตรปฎก   ๓ ฎีกา/อนุฎีกา              ๔ ปกรณวิเสส 

           ๕ ชาดกนอกนิบาต        ๖ อานิสงส                   ๗ กฎหมาย 

           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

ระบบการจารคัมภรีใบลานในทองถ่ินเทียบกับระบบสากลได 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

 
๑๗ อรุณรัตน วิเชียรเขียว บรรณาธิการ. งานปริวรรตคัมภีรโบราณลานนา สิ่งพิมพอันดับท่ี 

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

๑๒๓. 

 



๒๙ 

ดานบน พรอมกับสอดปลายสายสนองเขาไปในหวง ที่ทำไวนั้น ทั้งนี้เพื่อใชดึงและมัดใบลานใหแนนเม่ือ

ตองการจะเก็บ และคลายสายสนองออกขณะคลี่หรือพลิก เพ่ือการอานใบลาน แตหากคัมภีรนั้นไมมีการ

แบงผูก ใชว ิธ ีเร ียงลำดับตอๆ กัน ตั ้งแตตนจนจบเรื ่อง แมจะมีจำนวนลานมากเทาใดก็ตาม รวม

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

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 

 
๑๘ พิสิฏฐ  โคตรสุโพธ์ิ. กระบวนการอนุรักษเอกสารโบราณลานนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมูและ         

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

 



๓๐ 

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 

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

ลานนาใชอักษรธรรมเขียนภาษาบาลีตั้งแตป พ.ศ. ๑๙๑๙เปนอยางนอย และใชเขียนภาษาไทย อยางนอย

ตั ้งแตป  พ.ศ. ๒๐๐๘” (ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัต ิศาสตร ของประเสริฐ ณ นคร, 

๒๕๓๔ : ๒๓)  สมัยตอมาเมื่อพระเจากาวิละ “ฟนมาน”ประกาศดินแดนเปนอิสระจากพมา ก็ไดดัดแปลง

อักษรลานนาใหมโดยผสมอักษรฝกขาม กับอักษรลานนา แลวเติมศกลงไปดุจอักษรขอม เรียกวา “อักษร

ขอมเมือง 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 เปลี ่ยนแปลง เปลี ่ยนไป หรือแปรไป (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานสถาน, ๒๕๒๕ : ๕๑๕) การปริวรรตตามหัวขอนี้ หมายถึง การถอดอักษรธรรมลานนา

หรือ ตัวเมืองเปนอักษรไทยกลาง ถายทอดสาระที่บันทึกในคัมภีรใบลาน หรือพับสาเหลานั้นออกมาใหเปน



๓๑ 

ภาษาไทยกลาง ซึ่งทานเหลานั้นตางคนตางก็ทำการปริวรรตตามความถนัดและความสนใจของตน ไมมี

ร ูปแบบแนนอนตายตัวเปนมาตรฐาน (เพราะไมมีใครกำหนดมาตรฐานดุจกรรมการราชบัณฑิตทำ

พจนานุกรม) สุดแตภูมิรูและวัตถุประสงคของการนำไปใชเปนหลัก 

           จากประเด็นท่ีกลาวมา คณะผูวิจัยพบวา วิธีการปริวรรตอักษรโบราณพ้ืนเมือง มาเปนอักษรไทย

ปจจุบันมีหลายวิธี ขึ ้นอยูกับวัตถุประสงคและความมุงหมายของการใชงาน ดังจะไดเสนอรูปแบบการ

ปริวรรต และจุดประสงคของการใชงาน ตามคำบรรยายแนวการปริวรรต อักษร พื้นเมืองลานนา ของ

ประเสริฐ ณ นคร (ประเสริฐ ณ นคร, หนา ๑๑๗-๑๑๙)   และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและชำระตำนาน

พ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับ เชียงใหม ๗๐๐ ป  ท่ีทำการปริวรรตเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ และจัดทำข้ึนมา

ใหม 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

แพรหลายและเปนแมแบบการปรับปรงุวิธีการปริวรรตท่ีเปนมาตรฐานท่ีนิยมกันในปจจุบัน 

      ๓.๒ การปริวรรตตามเสียงในภาษาทองถิ่น 

                พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์ 19๒๐   กลาววา วิธีนี้พบมากในการพิมพชาดกและคราวธรรมลานนา ใช

อักษรภาษาไทยกลาง แตถอดออกมาเปนภาษาทองถิ่น เชน อักษรธรรมลานนาเขียนวา “พี่เมารักนอง”  ก็

จะเขียนตามสำเนียงทองถิ่นวา “ปเมาฮักนอง”  คำวา “เบรตบมาบรากต” จะเขียนเปน “เผดบมาผากต” 

การปริวรรตแบบนี้ จะเปนประโยชนแกคนในทองถ่ิน ท่ีตองการศึกษาวรรณกรรมทองถ่ินของตน แตคนตาง

 
๑๙ อางแลว, พิสิฏฐ  โคตรสโุพธ์ิ. กระบวนการอนุรักษเอกสารโบราณลานนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมูและ

การอนุรักษ. หนา ๖๒. 
๒๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๖. 

 



๓๒ 

ถิ่นสวนใหญในภูมิภาคอื่นจะอานไมรูเรื่อง เพราะมีภาษาถิ่นที่ตนไมเขาใจความหมายอีกมาก อาจเขาใจผิด

ไปจากเคาเรื่องเดิมไป 

               การปริวรรตตามเสียงที่ปรากฏ โดยไมไดยึดระบบอักขรวิธีลานนา เชน ผลงานของนายเมืองใจ 

ชัยนิลพันธ ซ่ึงเริ่มพิมพคราวซอดวยอักษรไทยกลางเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ และไดขายลิขสิทธิ์ใหแกนาย

ประเทือง เภาวัฒนสุข เจาของรานประเทืองวิทยา และนายประเทือง ไดนำวรรณกรรมคราวซอมาพิมพดวย

อักษรไทยกลางอีกหลายเรื ่องเมื่อประมาณ 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 เชี่ยวชาญตรวจสอบ ขอทานผูอานโปรดใชประโยชนจากเนื้อหาที่ปริวรรตเปน

ภาษาไทยกลางเปนหลัก สวนตำรายาและสมุนไพรพื้นบานมีหลายคำที่หาคำอธิบายไมได จึงเวนไว ขออภัย

ไว ณ ท่ีนี้ดวย ปจจุบันตำรายาสมุนไพรเปนท่ีนาสนใจของคนท่ัวไปและสามารถใชเปนทางเลือกในการรักษา

โรคตางๆ ได จึงขอนำเสนอไว ๒ ตำรา 



๓๓ 

         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 ับวัดพระงาม 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. 

 



๓๔ 

              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 (๒๕๕๕) มีการเรียงความและแปลเปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส บางเรื่องเชน

เรื่อง ภาษิตตระกูลไท (๒๕๕๔) จะพิมพภาษิตอักษรตนฉบับเอาไวกอนแลวปริวรรตออกมาดวยภาษาไทย

กลางและแปลเปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเปนบทเรียงลงมา 

             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]. 

 



๓๕ 

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       

ที่รวบรวมไดจากวัดสูงเมน จ.แพร (ซึ่งมีกวา ๑๕๐ มวน) สำเนาไมโครฟลมของคัมภีรใบลานชุดนี้ถูกจัดเก็บ

ไวท่ี 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/
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
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/


๓๖ 

ประวัติศาสตร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปนตัวแทนของจังหวัดตาง ๆ รวมถึงอายุและ

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

ดิจิทัล ชุดคัมภีร ใบลาน DLNTM บรรจุภาพถายสีที ่บ ันทึกเปนดิจิทัลโดยตรงในภาคเหนือของไทย     

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. 

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
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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 เมื่อพระเถระ นักปราชญไดเขียนธรรม วรรณกรรม หรือเรื่องราวตางๆ ลงใน

สมุดขอย ใบลานแลว ทานเหลานั้นจะใชเชือกผูกรอยใบลานเขาดวยกันเปนแตละผูก/ฉบับ ตามเนื้อเรื่อง 

จากนั้นก็มัดดวยดายท่ีมีสีแดง บางครั้งก็ลงรักปดทองทับตัวอักษรท่ีเขียนดวยเหล็กแหลม นำไมท่ีมีลวดลาย

สวยงามและขัดแลวอยางดีมาประกบหนา-หลัง แลวใชผาหอคลุมทับ มัดคัมภีรแตละผูก/ฉบับรวมกันเปนชุด

คัมภีร บางแหงทำไมเล็กๆ 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. 
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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



๔๐ 

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 อางแลว, พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), ดร. และ คณะ. การจัดการความรูทางวัฒนธรรมใน

ประเพณีตากธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร., หนา  ๑๒๓. 



๔๑ 

  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 



๔๒ 

 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



๔๓ 

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 



๔๔ 

 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 

  



๔๕ 

 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 

   



๔๖ 

 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  (สายันต  ไพรชาญ

จิตร, ๒๕๔๖) 

 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 



๔๗ 

 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



๔๘ 

ขาดความม่ันใจ  ขาดขอมูล  ขาดความรู  ขาดความเขาใจ  ขาดทักษะ  และอาจจะยังมองไมเห็นประโยชน

ท่ีแทจริงในการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและโบราณคดีดังกลาวดวยตนเอง   

 

๒.๓ แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

 ๒.๓.๑ ความหมายการมีสวนรวมของชุมชน 

 คำวา “การมีสวนรวม” ไดมีผูใหความหมายที่หลากหลาย และมีความแตกตางกันไปตามความ

เขาใจและประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งอาจจะมองทั้งในแงของแนวคิด หลักการ กระบวนการ และ

วิธีการปฏิบัติ  

 ถวิลวดี บุรีกุล 27

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 มีความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการ

ดำเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอำนาจ มติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรือการ

ดำเนินการเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมใน

กลุมชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานที่ไดใหนิยามคำวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ไว เชน เจมส 

แอล เครยัน ไดกำหนดความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา เปนกระบวนการท่ีรวบรวมเอาความ

 
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


๔๙ 

หวงกังวล ความตองการและคานิยมตาง ๆ ของสาธารณชนไวอยูในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน 

เปนการสื่อสารสองทาง และเปนการมีปฏิสัมพันธที่มีเปาหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีกวาและที่ไดรับการ

สนับสนุนจากสาธารณชน 

 พีระ พรนวม 29

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   

(๒๕๓๔, น. ๙๒) กลาววาเปนการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนา จากการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาท่ี

ประชาชนมีบทบาทหลัก การมีสวนรวมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอำนาจ (Empowerment) ในการ

กำหนดการพัฒนาใหแกประชาชน อยางนอยที ่สุดประชาชนตองมีสวนรวมในการริเริ ่มวางแผน และ

ดำเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสภาพความเปนอยู 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


๕๐ 

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 

และโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน 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 



๕๑ 
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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. 



๕๒ 

 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. 



๕๓ 

 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 



๕๔ 

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     



๕๕ 

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 



๕๖ 

  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 



๕๗ 

 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  



๕๘ 

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 



๕๙ 

 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 ่งกวาในอดีตที ่ผ านมา  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 

  

 



๖๐ 

 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 

 

 



๖๑ 

๒.๕ ทฤษฏกีารเสริมสรางเครือขาย 

  การสรางเครือขาย หมายถึงการทำใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ  การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ใหสมาชิก

ในเครือขายมีความพันพันธกันฉันทเพ่ือน ท่ีตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง 

นอกจากนี้การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชนการ

สงจดหมายขาวไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย  

 ๒.๕.๑ หลักการสำคัญของความจำเปนท่ีตองมีเครือขาย  
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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 เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดำเนินการออกไป หรือมีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงค 

ของกลุมมากข้ึน ในท่ีสุดก็พัฒนาข้ึนเปนเครือขายเพ่ือใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกไดกวางขวาง

ข้ึน 

 
๓๕ ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ.  กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา. สำนักงาน กองทุน

สนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๙,หนา ๗๖. 



๖๒ 

 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. 



๖๓ 

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. 



๖๔ 

    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 เพื่อปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยที่แตละ

ฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้

 

          ๔๐ ปกรณ สุวรรณประภา. วิทยากรกระบวนการภาคสนาม. สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สนับสนุนโดย 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, พิษณุโลก, ๒๕๕๙, หนา ๔๕. 



๖๕ 

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



๖๖ 

เขามาทำงานรวมกัน ซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตรที่บุคคลและกลุมคนตางมีสวนรวมในการทำกิจกรรมที่สนใจ

รวมกัน มีความสัมพันธและการตัดสินใจรวมกัน โดยมีพันธะเชื่อมโยงระบบใหญบนพ้ืนฐานแหงความเปนอยู

ที ่ดีรวมกัน และมีการติดตอสื่อสารดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื ่อใหกลุมหรือเครือขายมีความยั ่งยืน 

(communication and network) 

  ๑๒. เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ที่ผูคนในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพ

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 



๖๗ 

  ๑๗. สังคมแหงกัลยาณมิตร หรือเครือขายสังคมแหงการเรียนรู (leaning social networks) 

โดยเครือขายสังคม จะตองมีความสามารถในการเรียนรู ไดอยางตอเนื ่อง หรือมี การขยายแนวคิด

กระบวนการออกไปจึงจะสามารถปรับตัวใหอยูในดุลยภาพได 

 ๑๘. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนที่กวางขวาง เพื่อสรางความสัมพันธทางสังคมท่ี

ยุติธรรม และกาสรางเครือขายที่กวางขวางมากกวาในอดีต เพื่อสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาที่สงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายหรือเพื่อรูเทาทันการเชื่อมโยงเครือขายของเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไร

พรมแดน 

 ดังนั้นโดยสรุปแลว การสรางเครือขาย จึงหมายถึง คือ กระบวนการท่ีกลุมของคนหรือองคกรท่ี

สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ

โครงสรางท่ีคนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ ในความหมายนี้ สาระสำคัญคือ ความสัมพันธของ

สมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ กิจกรรมท่ีทำในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปลี่ยน

ซึ่งกันและกัน 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. 



๖๘ 

        -   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 



๖๙ 

 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. 



๗๐ 

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 

มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน ( complementary relationship)  

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

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



๗๑ 

        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. 
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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

จะมุงไปสูการรวมศูนยอำนาจและแยกตัวออกหางจากสมาชิกมากขึ้นทุกที  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. การกระจายอำนาจที่จัดตั้งโดยองคการความชวยเหลอื เครือขายที่จัดตั้งโดยองคกรแหลง

ทุน และเครือขายดานการวิจัยระวางประเทศ โดยทั่วไปมีจุดเริ่มจากการมีเลขานุการ และเจาหนาที่ประจำ 

ซึ่งมีแนวโนมจะเปนเครือขายที่มีรูปแบบทางการที่ดำเนินการภายใตการกำกับของแหลงทุน แมวาจะเปน

เครือขายท่ีเกิดจากสถาบันเจาของทุนท่ีทำใหไดรับการยอมรับ และการสนับสนุนทางการเงินจากนานาชาติ 

แตเครือขายก็ควรมอบหมายงานและกระจายอำนาจใหกับสมาชิก ซึ่งอาจทำในลักษณะการเปดโอกาสให

สมาชิกสามารถจัดกิจกรรมบางเรื่องไดอยางอิสระ ทั้งนี้เปนการชวยใหสมาชิกมีประสบการณในการดำเนิน

กิจกรรมอยางมืออาชีพ มีสถานภาพและความรับผิดชอบท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังชวยใหเครือขายสามารถดำรงอยูได

ตอไปเม่ือองคกรแหลงทุนปดการชวยเหลือ เครือขายหลายแหงท่ีสรางข้ึนโดยองคกรแหลงทุน พยายามท่ีจะ

กระตุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวมโดยการขยายองคกรประสานออกไป เชน การจัดตั้งหนวยงานของ



๗๔ 

เครือขายกระจายออกไปตามความตองการของสมาชิกในภูมิภาคตาง ๆ บางแหงก็สรางหนวยงานสาขาข้ึน

จำแนกตามพ้ืนท่ี เชน องคกรเครือขายลุมแมน้ำโขง เปนตน  

 ๖. หุนสวนความเปนเจาของ และการเปดโอกาส ความรูสึกมีสวนเปนเจาของและความผูกพัน

ที่เหนียวแนนมีสวนอยางสำคัญตอความสำเร็จของเครือขาย 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
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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 



๗๗ 

การเชื่อมเครือขายอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ทำใหเกิดขึ้นและรักษาไวไดดวยการมี   กิจกรรม

รวมกัน หรือเปนตัวแทนรวมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 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 



๗๘ 

 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

ทำงานท่ีเชื่อมประสานของเครือขายในลักษณะนี้ 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



๗๙ 

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 โดยการสื่อสารจะเปนชองทางที ่นำไปสูการสรางพันธกรณีและการ

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) 
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   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 มองคกรท่ีมุ 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 
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๔๙ กลาววา ถาจะมองหาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนาให

คนในสังคมกลายเปนประชาชนพลเมือง และใหสังคมกลายเปนชุมชนหรือประชาคม ซึ่งประกอบดวย 

โอกาส เวลา และสถานที่ ที ่คนในชุมชนจะไดพบและทำกิจกรรมรวมกัน และวิธีการจัดระเบียบในการ

ติดตอกันในเรื่องของสวนรวมท่ีดูไดจากชองทางการติดตอสื่อสารท่ีเชื่อมตอถึงกันภายในเครือขายท่ีโยงใยไป

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



๘๓ 

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 ถูกเรงใหเกดิเร็วขึ้นดวยกระบวนการของเวทีสาธารณะ 

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. 

 



๘๔ 

 การเชื่อมความสัมพันธแบบพันธมิตรกับภาคนอกชุมชนก็มีสวนเสริมใหการแกปญหาความ

ยากจนของชุมชนเปนไปดวยดียิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบันคนชั้นกลางในเมือง พอคา นักธุรกิจ องคกรพัฒนาเอกชน 

และ ขาราชการที่มีแนวความคิดใหม 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 นอกจากนี้เครือขายที่เกิดข้ึนอยูในทุกพื้นที่มักเปนเครือขายขององคกรประเภท

เดียวกัน   ขามหมูบานเปนเครือขายระดับตำบล ไมมีเครือขายองคกรในระดับหมูบาน และเครือขายองคกร

ตางประเภทกันเลย 

 ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต) เปนความพยายามหนึ่งของกรมการพัฒนา 

ชุมชน ที่จะสงเสริมใหองคกรตางประเภทกันเชื่อมโยงเปนเครือขาย แลกเปลี่ยนการเรียนรู และสนับสนุน 

ซึ่งกันและกันในการสรางศักยภาพของแตละกลุม รวมไปถึงการรวมพลังกันระหวางองคกร เพื่อรวมกัน  

แกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองดวย ศอช.ต. ไดมีการจัดตั้งขึ้นแลวในทุกตำบล แตความเขาใจใน



๘๕ 

บทบาทหนาท่ีและกระบวนการทำงานของเครือขาย รวมท้ังกระบวนการจัดตั้งท่ีผานมายังไมเปนในทางท่ีจะ

ทำใหรูสึกไดวา ศอช.ต.นี้ คือ เครือขายองคกรของตำบล 

 การวิเคราะหความเขมแข็งของกลุม/องคกร พบวา กลุมองคกรที่เรียกไดวาเขมแข็ง คือ กลุม/ 

องคกรที่มีกิจกรรมตอเนื่อง มีทรัพยากรสำหรับบริหาร มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน 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. 



๘๖ 

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 



๘๗ 

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 



๘๘ 

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 



๘๙ 

                 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. 

 



๙๐ 

 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. 



๙๑ 

 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. 



๙๒ 

 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 

 

 

 

 



๙๓ 

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. 



๙๔ 

ปกครองสวนทองถ่ินก็ควรสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชน

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาสังคม 
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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). 



๙๕ 

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 



๙๖ 

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

สรปุเปนบทเรียนเฉพาะของชุมชน 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.  



๙๗ 

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. 



๙๘ 

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. 



๙๙ 

 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. 



๑๐๐ 

      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 

 

 
๖๙  Alahakoon, C.N.K. (n.d.). Development of policies for access, management and 

preservation of the Palm-leaf manuscript collection of the University of Peradeniya library Sri Lanka. Journal 

of Librarianship & Information Management , 2016. 
๗๐ S. Devika, s. & Vijayakumar K. (  DIGITIZATION OF PALM LEAF MANUSCRIPTS IN TAMIL 

NADU (INDIA): A STUDY.  Journal of Library Science and Research (JLSR) 2(1 January),  2016. 
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บทท่ี ๓  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง

ตอนกลาง” มีวัตถุประสงค ๔ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๒) เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๓) เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  และ ๔) เพื่อสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรม

ใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ  ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามลำดับ

ข้ันตอนดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ พ้ืนท่ี และ ผูใหขอมูลสำคัญ 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

๓.๖. สรุปข้ันตอนการวิจัย 

๓.๗. การนำเสนอผลการวิจัย 

๓.๘ รายชื่อผูใหขอมูลสัมภาษณ 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

และ การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research)  และ การวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ใชวิธี

วิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน ดังนี้ 

     ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูล

จากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาขอมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร งาน

วิทยานิพนธ งานวิจัย รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ต เก่ียวกับ วรรณกรรมใบลาน  แนวคิดการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนแนวคิดเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  และ ทฤษฏีการเสริมสรางเครือขาย ดังนี้ 
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  (๑) ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของทั้งหนังสือ 

รายงานการวิจยั และเอกสารอ่ืนๆ โดยอาศัยแนวคิดการสำรวจ ปริวรรต วิเคราะหประโยชนชองวรรณกรรม

ใบลาน และ การสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลาน เปนกรอบในการศึกษา  

  (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

  (๓) ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล  กำหนดวัตถุประสงคในการสราง

เครื่องมือการวิจัย  

                     (๔) สรางเครื่องมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ตามระเบียบวิธีวิจัยใหเนื้อหาสาระ

ครอบคลุม การศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอ

ชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย   

 ๒)  การศึกษาเชิงคุณภาพ ในภาคสนาม (Qualitative Research) เพื ่อทราบถึงความ

เปนมา และ กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ตลอดถึง ทราบรายชื ่อวรรณกรรมใบลาน และ 

ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

ในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 

     (๑)  ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล โดยพ้ืนท่ีศึกษา

ใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง 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 จากแตละสถานท่ีท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลใน

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 

กลุมที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำ

กิจกรรมอนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน 

กลุมที่ ๓ ระดับผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เชน หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน 

     (๒) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูบริหาร  ผูปฏิบัติการ และ ผูใชประโยชน 

วรรณกรรมใบลาน รวม ๑๐ รูป/คน เกี่ยวกับความเปนมา และ กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตลอดถึง รายชื่อวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 



๑๐๓ 

   (๓) ดำเนินกาคัดเลือกวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ มจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของ

ประเทศไทย จำนวน ๑ เรื่อง นำมาปริวรรต เปน ตัวอยาง 

   (๔)  สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและสัมภาษณใน

ภาคสนาม โดยนำมาวิเคราะหตามประเด็นที่สำคัญ คือ ๑ ) ประวัติความเปนมา และ กระบวนการอนรักษ

วรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุมแมโขงตอนบน ๒ ) ผลงานปริวรรตวรรณกรรมท่ีสำคัญในกลุมจังหวัด

ลุมแมน้ำโขงตอนลาง  จำนวน ๑ เรื่อง  ๓ ) จัดทำทะเบียนรายชื่อวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญท่ีไดสำรวจของ

กลุมจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๑ ชุด  และ  ๓ ) ประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญ

ทีมีตอชุมชนของกลุมจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

 ๓) การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)  ในภาคสนาม (Field Study) โดย จัดใหมี

การเสวนา แบบมีสวนรวม โดยเชิญผูแทนของชุมชนที่มีระบบการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน และ ได

ประโยชนจากวรรณกรรมใบลาน แตละจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรคในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

  (๑) ประสาน เชิญผูแทนชุมชนแตละจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง  ชุมชนละ ๑ ทาน 

มาเปนวิทยากรในการจัดเสวนา และ รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค และ เชิญผูแทนของแตละชุมชนใน ๕ จังหวัด เขารวมฟงเสวนา 

                    (๒) ประสาน และ จัดหาสถานที่จัดงานเสวนา โดยเลือกจังหวัดที่อยูใกลพื้นที่ในเขตลุม

แมน้ำโขง 

                    (๓) ประชุมบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีจัดเสวนา เพ่ือเตรียมพรอมในการจัดเสวนา และ มีพิธีลงนาม

บันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค 

                    (๔) เชิญชวนบุคลากรในพ้ืนท่ีทุกภาคสวนรวมฟงและแสดงความคิดเห็นในการจัดเสวนา 

                    (๕) มีการจัดเสวนาอยางเปนทางการ เรื ่อง นวัตวิถีว ัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ

วรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง ทั้งนี้เพื่อพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับ แนวทางการอนุรักษคัมภีรใบลานให

เกิดประโยชนกับชุมชนอยางสรางสรรคและยั่งยืน ทั้งนี้ใหผูรวมฟง ซึ่งมาจากทุกภาคสวนแสงความคิดเห็น

ดวย  โดยกอนเริ่มการเสวนา ใหมีพิธีเปดอยางเปนทางการ 

                    (๖) มีการพิธีการทำขอตงลงสรางเครือเครือขายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขีพยานจากผูมา

รวมงาน ท้ังนี้ เพ่ือสรางความรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมแมน้ำโขงรวมกัน 

      (๗) สร ุปเน ื ้อหาสาระจากการจ ัดเสวนาและถอดออกมาเป นองคความร ู นำเสนอ

ประกอบการวิจัยตอไป 

 ๔) สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคท้ัง ๔ ขอ ไดแก 

  ๑. เพื ่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ มจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย 



๑๐๔ 

  ๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย  

  ๓.เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุม

แมนำ้โขงตอนลางของประเทศไทย  

  ๔. เพื่อสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางงสรางสรรคในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย และ นำเสนอองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

  ๕) เสนอผลการสรุป  อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะโดยภาพรวมท้ังหมด 

 

๓.๒ พ้ืนที่และผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant)  

 ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยไดเลือกพื ้นที ่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)            

ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขงตอนลาง ของ

ประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละจังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ๆ  

ละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑) วัดบานโนนดู อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๒) จังหวัด

อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

         ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ไดแก   ผูใหขอมูล จากแตละสถานท่ีท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลใน

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 

กลุมที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำ

กิจกรรมอนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน 

กลุมท่ี ๓ ระดับผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๐ รูป/คน  เชน หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน 

 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง

ตอนลาง” เนนการศึกษาวิเคราะหและการมีสวนรวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวของ  และ การนำชุดกระบวนการเชิงพื้นที่นำไปปฏิบัติการจริงแบบมีสวนรวมใน

พื้นท่ีจริง สวนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลนั้นเนนวิธีการแสวงหาความรู โดยดำเนินการและใชเครื่องมือ

ท่ีสำคัญ ไดแก  

 ๑) แบบสัมภาษณ (Inter View) โดยคณะผู ว ิจ ัยใชการสัมภาษณเชิงล ึก (In–depth 

Interviews)  สำหรับผูบริหาร และ ผูปฏิบัติการ และ   ผูที ่ใชประโยชน  ที่เกี ่ยวของกับการอนุร ักษ

วรรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณดวยวิธีการดังนี้ 



๑๐๕ 

   (๑) วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี หลักพุทธธรรม และ งานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับ วรรณกรรมใบลาน  

   (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

   (๓) ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล  กำหนดวัตถุประสงคในการสราง

เครื่องมือการวิจัย โดยขอคำปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิ 

                    (๔) สรางเครื่องมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนการสัมภาษณรายบุคคล เพ่ือ

สอบถามประเด็นที่ตองการศึกษาแบบเจาะลึก โดยกำหนดประเด็นขอคำถามแนวทางการสัมภาษณ ไว

ลวงหนา ตามระเบียบวิธีวิจัยใหเนื้อหาสาระครอบคลุมงานวิจัย  แบงออกเปน ๕ สวนดังนี้    

  สวนท่ี ๑  สภาพการบริหารงานองคกร 

  สวนท่ี ๒  กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

  สวนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

  สวนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

                สวนท่ี ๕  ประโยชนท่ีไดรับจาการวรรณกรรมใบลาน 

  สวนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

                สวนท่ี  ๗ รายชื่อวรรณกรรมใบลานท่ีอนุรักษไว 

  (๕) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   

  ๑. ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) นำแบบสัมภาษณ

ที่ไดพัฒนาขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อ.วังนอย จ.อยุธยา  เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานโครงสรางและภาษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) และ ตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนในการใชภาษา   

  ๒. นำแบบสัมภาษณที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ของเนื้อหา ( Index of Item – Objective Congruence IOC)  

  ๓. นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงและแกจน “ผาน” ทุกทานตามคำแนะนำของ

ผูเชี่ยวชาญ แลวนำไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยางเปาหมายตอไป 

 ๒) การจัดเสวนาแบบมีสวนรวม  ( PAR Seminar) โดยดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้งอยาง

เปนทางการ เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง ท้ังนี้เพ่ือพูดคุย

ประเด็นเกี่ยวกับ  แนวทางการอนุรักษคัมภีรใบลานใหเกิดประโยชนกับชุมชนอยางสรางสรรคและยั่งยืน 

ทั้งนี้ใหผูรวมฟง ซึ่งมาจากทุกภาคสวนแสงความคิดเห็นดวย  โดยกอนเริ่มการเสวนา ใหมีพิธีเปดอยางเปน

ทางการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดเสวนา และพิธีการทำขอตงลงสรางเครือเครือขายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขี

พยานจากผูมารวมงาน ทั้งนี้ เพื่อสรางความรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมแมน้ำโขง

รวมกัน ทั้งนี ้รูปแบบการจัดจะตองผานความเห็นชอบจากผู เชี ่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังนอย จ.อยุธยา   



๑๐๖ 

 ๓) การสังเกต (Observation) เปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตางๆ ท่ี

จะทำควบคู กับการสัมภาษณผู เกี ่ยวของ และเขารวมกิจกรรมกับชุมชน เพื ่อใหสามารถมองเห็นถึง

กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยแบบสังเกต จะเปนการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมจาก

ผูวิจัยเอง เพ่ือนำขอมูลท่ีไดนำไปวิเคราะหประกอบการสรุปผลการวิจัย 

 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย  

  ๑) แบบสัมภาษณ (Interview Guideline) ผูท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรมใบลานในพ้ืนท่ี 

  ๒) แบบสังเกต เพ่ือการวิเคราะหขอมูลสภาพจริงประกอบการสรุปผลการวิจัย 

  ๓) ชุดปฏิบัติการจัดเสวนาแบบมีสวนรวม  ในพื้นที่ เพื่อนำไปสูการสรางเครือขาย

อนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตพ้ืนท่ีลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงเอกสาร มีข้ันตอนดังนี้ 

    ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพื่อศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูล

จากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาขอมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร งาน

วิทยานิพนธ งานวิจัย รวมทั้งสื่ออินเตอรเน็ต เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ วรรณกรรมใบลาน  แนวคิดการอนุรักษ

คัมภีรใบลาน แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น  และ ทฤษฏีการเสริมสรางเครือขายตามระเบียบวิธีวิจัยใหเนื้อหาสาระ

ครอบคลุมตามหัวขอการวิจัย       

 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 

    ๑) ผูวิจัยขอหนังสือจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง  

ชุมชนที่เปนพื้นที่เปาหมายในการลงเก็บขอมูลและปฏิบัติการในพ้ืนที่  จำนวน ๔  แหง ที่ผูวิจัยเลือกพื้นท่ี

ศึกษาแบบ รวมแลว ๒๕ ฉบับ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการสำรวจเชิงประจักษและการสัมภาษณ 

ตามประเด็นการสัมภาษณดังนี้ 

                    สวนท่ี ๑  สภาพการบริหารงานองคกร 

  สวนท่ี ๒  กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

  สวนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

  สวนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

                    สวนท่ี ๕  ประโยชนท่ีไดรับจาการวรรณกรรมใบลาน 

  สวนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

  สวนท่ี  ๗ รายชื่อวรรณกรรมใบลานท่ีอนุรักษไว 



๑๐๗ 

 โดยติดตอประสานงานเพื่อยืนยันกำหนดการสัมภาษณทุกครั้ง และ ทำการบันทึกในเอกสาร

ดวยผูทำการศึกษาวิจัยเองทุกสถานที่  หากผูทำการสัมภาษณประสงคจะบันทึกเสียงการสัมภาษณ ตอง

ไดรับความยินยอมจากผูถูกสัมภาษณกอนทุกครั้ง  กำหนดนัดหมายในการปฏิทินการสัมภาษณควรอยูใน

ชวงเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม คือ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๒) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Observations Participant) ซึ่งเปนการสังเกตพฤติกรรมและ

การแสดงออกของฝายตางๆ ที่จะทำควบคูกับการสัมภาษณผูเกี่ยวของในพื้นที่ และเขารวมกิจกรรมกับ

ชุมชนที่เปนกรณีศึกษาเพื่อใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ของชุมชน โดย

แบบสังเกต จะเปนการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมจากผูวิจัยเอง เพื่อนำขอมูลที่ไดนำไปวเิคราะหประกอบกับการ

สรุปผลการวิจัย 

   

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  

 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลเชิงประจักษ จากการ

สัมภาษณ การปฏิบัติการกระบวนการเชิงพื ้นที ่แบบมีสวนรวม  เปนกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุปตาม

สาระสำคัญดานเนื้อหาท่ีกำหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวขอดังนี้ 

 ๑. ศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 ๒. ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศ

ไทย  

 ๓.วิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย  

 ๔. เพ่ือสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางงสรางสรรคในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำ

โขงตอนลางของประเทศไทย  

 ทั้งนี ้ใหเห็นองคประกอบตามลักษณะขอมูลเชิงประจักษ โดยอาศัยขอมูลเชิงคุณภาพมา

ประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหตามลำดับ 

 

๓.๖ สรุปข้ันตอนการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง

ตอนลาง” เปนการวิจัยแบบผสมผสานที่ใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงเอกสารและเชิง

คุณภาพจากกลุมตัวอยางทั้งที่เปนผูบริหาร  ผูปฏิบัติการ ผูท่ีใชบริการ และ ผูเกี ่ยวของ เกี ่ยวกับการ

วรรณกรรมใบลาน   รวมจำนวน ๑๐๐   โดยใช การสัมภาษณในเชิงลึก (Interviews)  และ  การสังเกต

แบบมีส วนรวม (Observations Participant)  เปนเครื ่องมือในการศึกษา แลวนำขอมูลที ่ ได จาก



๑๐๘ 

กระบวนการวิจัยมาวิเคราะห สังเคราะหในเชิงคุณภาพ เพื ่ออธิบายผลการวิจัยตามที ่กำหนดไวใน

วัตถุประสงคการวิจัย โดยผูวิจัยสามารถสรุปการดำเนินการวิจัยตามข้ันตอน และ กระบวนการดังภาพนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทบวนแนวคิดทฤษฏ ีและ งานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

- แนวคิดการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

- แนวคิดการจัดการความรูทางวัฒนธรรม 

- แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

- แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ทฤษฏกีารเสริมสรางเครือขาย 

ท้ังนี้ เพ่ือ  มากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

   

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก  ๓ กลุมหลักดังนี ้

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 

กลุ มที ่ ๓ ระดับผู ใชบริการ จำนวน ๑๕  รูป/คน  เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค

ประชาชนในชุมชน 

สัมภาษณเพ่ือนำมาวิเคราะหสังเคราะห ตอบวัตถุประสงคการวิจัย ขอ ๑ – ๓ 

การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบแบบมีสวนรวม ในภาคสนาม (Field Study) โดยวิธี 

  การจัดเสวนาแบบมีสวนรวม  ( PAR Seminar) โดยดำเนินการ จำนวน ๑ ครั้ง

อยางเปนทางการ เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุม

แมน้ำโขงตอนลาง ท้ังนี้เพ่ือพูดคุยประเด็นเก่ียวกับ  แนวทางการอนุรักษคัมภีรใบลานใหเกิด

ประโยชนกับชุมชนอยางสรางสรรคและยัง่ยืน  

            และพิธีการทำขอตงลงสรางเครือเครือขายบนเวทีเสวนา โดยมีสักขีพยานจากผูมา

รวมงาน ทั้งนี้ เพื่อสรางความรวมมือในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมแมน้ำโขง

รวมกัน ทั้งนี้รูปแบบการจัดจะตองผานความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังนอย จ.อยุธยา   

           จัดกิจกรรมตอบวัตถุประสงคการวิจัย ขอ ๑ – ๔  

Input 

Process 

Process 



๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๗ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 

  การนำเสนอขอมูลจะอยูในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบ

ตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณที่เก่ียวของกับขอมูลพื้นฐานตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

๑ ) กระบวนการอนรักษวรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุมแมโขงตอนลาง  

๒ ) ผลงานปริวรรตวรรณกรรมท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง  จำนวน ๑ 

เรื่อง   

๓ ) ทะเบียนรายชื่อวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญท่ีไดสำรวจของกลุมจังหวัดในเขตลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง จำนวน ๑ ชุด   

๔ ) ประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชนของกลุมจังหวัดในเขตลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง  

๕ ) เกิดเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

Output 

ศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย 

 

การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

 

การวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

การสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางงสรางสรรคในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 



๑๑๐ 

๓.๘ รายช่ือผูใหขอมูลสัมภาษณ 

 ๑. พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ ผศ.ดร. รองเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดกลาง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒. พระครูโกศลวิหารคุณ ดร.วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  

 ๓. พระครูสมุหเฉวียน กตปุญโญ ดร., เจาอาวาสวัดเกาะแกวคูณดี อาจารยประจำมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๔. พระครูอุดมธรรมวัตร ดร. เจาคณะอำเภอเหลาพรวน จังหวัดอำนาจเจริญ 

 ๕. พระเทพวราจารย ดร. เจาอาวาสวัดมณีวนาราม เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๖. เจาอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๗. เจาอาวาสวัดบานโนนดู  อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  

 ๘. เจาอาวาสวัดหนองเปด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  

 ๙. ผศ.โสรัจ นามออน เลาใหฟง เสียชีวิตแลว ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ๑๐.พระครูถิรธรรมสิริ วัดศรีปะดู อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๑๑.พระมหาคำพันธ ปภากโร วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๑๒. พระสิริชัย ธมฺมจาโร  อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๑๓.พระสังวาน เขมปฺโญ  อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๑๔.พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล ดร., รองเจาอาวาสวัดผาสุการาม จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๑๕. พระครูถิรธรรมสิริ เจาอาวาสวัดศรีประดู อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๑๖.นายศราวุธ ขันธวิชัย, อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๑๗. ผศ.สุพิมล ศรศักดา อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๑๘.นายวีรพงษ ปรองดอง, รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีศาสนศาสตร วัดบานดามพรา จังหวัด

อุบลราชธานี 

 ๑๙.ดร.สุมิตรชา ซาเสน, อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒๐. นายธรธรรม ชินโกมุท, ไวยาวัจกรณ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒๑. นายสวิง บุญเจิม ครูภูมปญญาไทย อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 ๒๒. ดร.ทองดี ลำตน เครือขายวัฒนธรรมจังหวัดเขตอีสานตอนลาง จังหวัดอุบลราชธานี 



๑๑๑ 

 ๒๓. ผศ.สมนึก จันทรโสดา อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๒๔. ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๒๕. อาจารยพูลศักดิ์ หอมสมบัติ อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๒๖. ดร.นคร จันทราช อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว ิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 ๒๗. ผศ.ดร.สิปปมงคล ปองภา อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี 

 



๑๑๒ 

 

บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง

ตอนลาง” เปนการวิจัยแบบผสมผสานที่ใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั ้งในเชิงเอกสาร             

เชิงคุณภาพจากกลุมตัวอยางทั้งที่เปนผูบริหาร  ผูปฏิบัติการ ผูเชี่ยวชาญ และ ผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับการ

อนุรักษคัมภีรใบลาน  รวมจำนวน ๒๕ คน  โดยใช การสัมภาษณในเชิงลึก (Interviews)  การสังเกตแบบมี

สวนรวม (Participatory  Observation)  และ เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)  โดยใชชุดปฏิบัติสราง

เครือขายแบบมีสวนรวม  (Participation Network ) เปนเครื่องมือในการศึกษา แลวนำขอมูลที่ไดจาก

กระบวนการวิจัยมาวิเคราะห สังเคราะหในเชิงคุณภาพ เพ่ือเปนบทสรุปการวิจัย และ ผลการวิจัย โดยผูวิจัย

ไดเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

 ๔.๑ เพื่อศึกษา กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัด

ลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 ๔.๒ เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย  

 ๔.๓ เพ่ือวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำ

โขงตอนลางของประเทศไทย  

 ๔.๔ เพื่อสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง

ของประเทศไทย  

 ๔.๕ องคความรูจากการวิจัย  

 

๔.๑ กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

   จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล โดยพ้ืนท่ีศึกษาใช

แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขง

ตอนลาง 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

 



๑๑๓ 

ลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดย มีผูใหขอมูลแบงออกเปน  ๓ กลุม ในแตละแหง  รวม  ๑๐ 

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  สามารถสรุปผลได ๒ ประการคือ 

 ๔.๑.๑ กระบวนการอนุร ักษค ัมภ ีร  ใบลานในกลุ มจ ังหว ัดใกล ล ุ มแมน ้ำโขงตอนล าง                 

ของประเทศไทย 

 ๔.๑.๒ รายชื่อวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย     

           มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๔.๑.๑.๑ กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานในกลุมจังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขงตอนลาง ของ

ประเทศไทย  พบวามีกระบวนการอนุรักษ ๗ กระบวนการ ไดแก ๑) กระบวนการสืบคนและใหความรู     

๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ  ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ ๔) กระบวนการสราง

การมีสวนรวม ๕) กระบวนการพัฒนาความรู ๖) กระบวนการสรางศูนยเรียนรู และ ๗) กระบวนการ

เผยแพรสูสาธารณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

         ๑) กระบวนการสืบคนและใหความรู ผูใหขอมูลสัมภาษณสวนใหญเขาใจถึงขั้นตอนเพื่อเปน

การสรางความตระหนักที่สำคัญของผูริเริ ่ม และคนในชุมชนที่จะรวมกันอนุรักษคัมภีรใบลานในชุมชน 

สามารถแบงกระบวนการออกเปน ๒ ข้ันตอน ดังนี้  

             ๑.๑ การสืบคนประวัติ   นั้นกอนเริ่มตนการอนุรักษคัมภีรใบลานมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีผูริเริ่ม

ตองสืบคนขอมูลพื้นฐาน และมีขอมูลดั้งเดิมของความเปนมาเปนไปของคัมภีรใบลานที่อยูในวัดหรือชุมชน

นั้น วามีประวัติความเปนมาอยางไรตลอดถึงศึกษาประวัติของวัดและชุมชน บริบทตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

คัมภีรใบลานอยารอบดาน  และมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองไปศึกษาวิธีการอนุรักษคัมภีรใบลานของ

สถานท่ีตาง ๆ ใหเขาใจ  กอนท่ีจะนำองคความรูเก่ียวกับคัมภีรใบลานท่ีอยูในวัดของชุมชน และ องคความรู

ดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน ของชุมชนอื่น หรือ องคกรอื่น ๆ นำมาประกอบกันเพื่อเปนชุดความรูที่จะ

ถายทอดใหกับคนในชุมชน 

            ๑.๒ การใหความรูแกชุมชนเพ่ือสรางความตระหนัก   ในข้ันตอนนี้เปนการถายทอดชุดความรู

ที่ผูริเริ่มไดสืบคนมา  และ ถายทอดใหกับผูนำชุมชนที่มีคัมภีรใบลานเก็บรักษาอยู ทั้งนี้เพื่อสรางความ

นาเชื่อถือ ของผูที่จะริเริ่มชวนชุมชนใหคลอยตามและเห็นดวยในการที่จะตองการอนุรักษคัมภีรใบลานใน

ชุมชนชนตนเอง เพราะผู ที ่ช ักชวนเปนผู ที ่มีความรูในเรื ่องของคัมภีรใบลานในชุมชนนั ้นเปนอยางดี             

มีความสามารถอธิบายถายทอดองคความรูดานประวัติความเปนมาของคัมภีรใบลาน ประวัติความเปนมา

ของชุมชน  ตลอดถึงวิธีการอนุรักษไดอยางสรางสรรค  ทำใหแสดงถึงความสำคัญของคัมภีรใบลานท่ี

เก่ียวของกับ พระพุทธศาสนา  ชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย ตลอดถึง วิถีชีวิต ประวัติศาสตร ประเพณี 



๑๑๔ 

วัฒนธรรม และ องคความรูสำคัญท่ีปรากฏในคัมภีรใบลาน  ทำใหชุมชนมีความเชื่อม่ันวาผูริเริ่มจะสามารถ

นำชุมชนอนุรักษคัมภีรใบลานไดอยางปลอดภัย  และเมื่อคนในชุมชนมีความเขาใจดีและเห็นความสำคัญ

แลว ใหมีการประชุมชุมชน เพ่ือขอมติจากชุมชนวาควรจะมีการอนุรักษคัมภีรหรือไม ขอใหเปนมติเสียงสวน

ใหญของชุมชน  กระบวนการแรกนี้ จึงเปนกระบวนการสำคัญที่สุดสำหรับชุมชนที่จะเริ่มในการอนุรักษ

คัมภีรใบลานในชุมชนของตนเองสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสำคัญของชุมชนไวดังนี้ 

  นายธรธรรม ชินโกมุท 0

๑ ทางชุมชนวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  ไดกลาววา ในทาง

ชุมชนวัดแหงนี้เริ่มจากเห็นวาคัมภีรใบลานดั้งเดิมถูกเก็บรักษาไวอยางดี ยังไมไดมีการอนุรักษในระบบท่ีดี 

ชาวบานไมรูจักคัมภีรไมไดมีความสนใจ เนื่องจากไมทราบประวัติความเปนมาของคัมภีรที่นี่ วามาจากไหน 

มีความสำคัญอยางไร  จึงไดมีการนสืบคนเรื่องราวประวัติที่มาที่ไปของคัมภีร ตลอดถึงประวัติของหมูบาน 

ของชุมชน จึงทราบวาคัมภีรที่วัดแหงนี้ สมัยกอนเปนวัดที่เปนศูนยการทางการศึกษา และเปนวัดระดับเจา

คณะพระสังฆาธิการรุงเรืองมากในอดีต คัมภีรที่อยูที่นี่เปนตำราเรียนดานประวัติศาสตรจำนวนมาก และ    

มีตำราอื่น ๆ เชนชาดก และ ตำรายาจำนวนมาก เพราะสมัยกอนมีผูคนทั้งพระเณรและ ญาติโยมมาศึกษา

และคัดลอกคัมภีรใบลานจากที ่นี ่เปนจำนวนมาก แตเมื ่อการการเปลี ่ยนแปลงการปรกครองในระบบ      

เจาเมืองมาเปนระบบสมัยปจจุบัน การนำคัมภีรใบลานมาใชประโยชนลดลงไป จึงทำใหความสำคัญของ

คัมภีรใบลานลดลงไปดวย ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเจาอาวาสมาหลายรุนจึงทำใหไมมีการเลาเรื่องราว

ของคัมภีรสืบตอกันมา อีกทั้งยังขาดชวงในการอนุรักษคัมภีร มีคัมภีรหลากหลายมากจึงทางเจาอาวาสวัด

มณีวนาราม โดย พระเทพวราจารย ไดดำเนินการเพื่ออนุรักรักษาเพราะมีการชำรุดเสียหายไปมากโดย

ปลวก และ แมลงอื่น ๆ กินไปเยอะ  ดังนั้นเมื่อมีการสืบคนประวัติของคัมภีรใบลานที่นี่ และ รายชื่อคัมภีร

ตาง ๆ ตลอดถึง ประวัติความเปนมาของวัดและชุมชน จึงไดมีการถายทอดใหความรู แกคนในชุมชน         

คนในชุมชนจึงใหความสนใจท่ีจะฟนฟูในการอนุรักษคัมภีรใบลานกลับมาอีกครั้ง จึงไดเริ่มตนดวยการจัดทำ

เปนพิพิธภัณฑคัมภีรใบลานในปจจุบัน 

 พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. 1

๒ ในชุมชนวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนชุมชนที่มีระบบการ

อนุรักษคัมภีรใบลานอยูในระดับท่ีดีมาก มีชุมชนหลายแหงมาศึกษาดูงานมากมาย   ทางชุมชนกลาววา การ

อนุรักษคัมภีรใบลาน ของท่ีนี่  เปนการสืบสานเจตนารมณเดิมของ อดีตเจาอาวาสวัดมณีวนาราม  วัดแหงนี้

ชื่อวาเปนวัดท่ีมีคัมภีรใบลานอักษรอีสานมากเปนท่ีเก็บรวบรวมคัมภีรใบลานสำคัญประจำเขตอุบลราชธานี

แหงหนึ่ง ทางชุมชนจึงไดฟนฟูขึ้นมาใหม เพื่อ เปนการสรางความตระหนัก หรือ คืนความรูใหกับชุมชนวัด

มณีวนาราม เพื่อจะไดมีแนวทางในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ตามรอยพระมหาเถรสืบไป ซึ่งภายในการจัด

งานประเพณีนี้ มีองคความรูที่คืนสูคนในชุมชนมากมาย เชน กระบวนการสรางคัมภีรใบลาน ไดแก การหอ

คัมภีร การจารธัมม การตนใบลาน เปนตน  ทางเจาอาวาสไดจัดการเรียนรูอักษรธรรมอีสาน โดยมีวิทยากร

 
๑ สัมภาษณนายธรธรรม ชินโกมุท, ไวยาวัจกรณ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ พระครูโกศลวิหารคุณ ดร.วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี , ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๕ 

จากหนวยงานท่ีมีความรูมาจัดเปนนิทรรศการทุกป จึงทำใหชุมชนหันมาสนใจท่ีจะฟนฟูการอนุรักษคัมภีรใบ

ลานอักษรธรรมอีสานอยางตอเนื่อง จึงเห็นไดวา ทางชุมชนวัดมณีวนารามมีกระบวนการสืบคนและให

ความรูจึงเปนจุดเริ่มตนของการการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลานท่ีมีประสิทธิภาพมากสืบไป  

            ๒) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ   ผูใหขอมูลสำคัญสวนใหญเห็นวา กระบวนการนี้

เปนกระบวนการจัดระบบการอนุรักษใหมีการอนุรักษแบบมืออาชีพ คือ การใหมีคณะกรรมาการเฉพาะใน

การอนุรักษคัมภีรใบลานของชุมชน เพ่ือใหเกิดความอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการดานการอนุรักษ

คัมภีรใบลานใหมีประสิทธิภาพ ตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยมีขึ ้นตอนดำเนินการคือ ๑) การแตงตั้ง

คณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน  โดยอาจจะทำเปนในรูปของกรรมการศูนยการเรียนรูอนุรักษคัมภีรใบ

ลาน หรือ พิพิธภัณฑคัมภีรใบลาน พิพิธภัณฑพื้นบาน เปนตน  ๒ ) กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการ

ดำเนินงาน  ๓) จัดโครงสรางองคกร  ๔ ) การบริหารงบประมาณ และ ๕) การฝกอบรมบุคลากรในการ

อนุรักษคัมภีรใบลาน  ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสำคัญของชุมชนไวดังนี้ 

  พระครูสมุหเฉวียน กตปุญโญ ดร. 2

๓  ทางชุมชนวัดเกาะแกวคูณดี จังหวัดอุบลราชธานี  ไดไว

กลาววาทางชุมชนแหงนี้ ใหความสำคัญอยางมากในการจัดองคกรดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ 

ศิลปวัตถุของชุมชน โดยจัดทำเปนแหลงเรียนรูทางดานศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ของชุมชน  เพื่อเปน

การรักษามรดกภูมิปญญาของพระบูรพาจารยใหสืบทอดถึงปจจุบัน เปนสมบัติของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

สืบไป เพื่อเผยแพรธรรม โดยการนำความรูในคัมภีรใบลานออกมาเผยแพรใหเปนประโยชนแกสาธารณชน 

และ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ไดมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาชุมชน ดวยกระบวนการทางมิติศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม และจัดใหมีการถายทอดการเรียนการเรียนรู ผานงานศิลปะตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ

องคความรูในใบลาน           

              พระครูสารกิจโกศล ดร. 3

๔  ไดกลาววาในชุมชนวัดมหาวนารามเปนการดีมีโรงเรียนปริยัติธรรม

แผนกสามัญ จึงไดมีวิชาเรียนอักษรธรรมอีสานในหลักสูตร ที่วัดไดจัดชำระพระไตรปฎก ๔๕ เลมเสร็จ

สมบูรณดวย จึงสามารถจัดการอบรมบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ทางชุมชนได และนำคัมภีรไป

ลานบางสวนมาไวศึกษาเรียนรูที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดใหมีมีปราชญทองถิ่นที่เปน

กรรมการวัดหลายทานมีความรูและความสามารถเรื่องของคัมภีรใบลานและการอนุรักษเปนอยางดี จึงไดมี

การอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกเดือน และ มีกิจกรรม

อนุรักษคัมภีรใบลานตลอดป ท้ังท่ีชุมชนวัดพระเกิด และ อีกหลายชุมชนท่ีอาจารยทานลงไปไปในพ้ืนท่ี และ 

เมื่อไปปฏิบัติการทานจะนำบุคลากรดานการอนุรักษคัมภีรใบลานของชุมชนวัดมหาวนารามลงพื้นที่ไป

ปฏิบัติงานดวย เพ่ือเพ่ิมทักษะในการอนุรักษใหเชี่ยวชาญยิ่งข้ึน 

 

 
๓ สัมภาษณ พระครูสมุหเฉวียน กตปุญโญ ดร., ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔ สัมภาษณ พระครูสารกิจโกศล ดร. เจาคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๑๖ 

              พระครูอุดมธรรมวัตร ดร. 4

๕ ไดกลาวถึงเรื่องการการบริหารงบประมาณ ทางชุมชนไดจัดศูนย

เรียนรูชุมชนดานเอกสารโบราณที่วัดไดมีการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยคณะกรรมาการของศูนย

เรียนรูฯ อยางอิสระ แหลงที่มาของงบประมาณมาจากเงินบริจาคของนักทองเที่ยว และงบประมาณที่ได

สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ และไดใชเทศนในบุญประจำปทุกครั้งโดยมีทานเจาคณะตำบลเหลาพรวน

เปนผูจัดการศึกษาอบรมและนำมาสอนในหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

อยางตอเนื่องตลอดทุกภาคการศึกษาอีกดวย 

              พระสังวาน เขมปฺโญ5

๖ไดกลาถึงเรื่องการอบรมบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ของชุมชน

ตำบลเหลาพรวน จังหวัดอำนาจเจริญ วาไดมีทางเจาคณะตำบลเหลาพรวนนั้นทานไดใหการสนับสนุนใหใช

คัมภีรอักษรธรรมโบราณเทศนธรรมวัตรทุกวันพระเพื่อใหเกิดการเรียนรูการใชอานอักษรธรรมใหเกิด

ประโยชนเปนการอนุรักรักษาภาษาธรรมไวใหอยูได และไดมีการผลักดันในดานการอนุรักษคัมภีรใบลานใน

ชวยเริ่มตนของการตั้งศูนยเรียนรูชุมชนดานเอกสารอักษรธรรมโบราณของตำบลเหลาพรวน และไดวางแผน

ใหใชในการศึกษาดึงเขาในหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนในตำบลรวมไปถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เพื่อเปนหลักสูตรทองถิ่นไดอนุรักรักษาประเพณีวัฒนธรรมเผยแผคำสอน

ทางพระพุทธศาสนาท่ีจารไวในคัมภีรใบลานอักษรธรรมอีสานใหยั่งยืนสืบไปดวย  

              ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ  ผูใหขอมูลสำคัญสวนใหญเห็นวา กระบวนการนี้เปน

กระบวนการท่ีมีความสำคัญมาก ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในแตละข้ันตอน ทำอยางระมัดระวัง เพราะคัมภีรใบ

ลานสวนใหญมีอายุมาก เสี่ยงตอการเสียหายอยางยิ่ง   โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ ๑๓  ขั้นตอน

ดังนี้   

๑. ทำพิธีขออนุญาตอนุรักษคัมภีรใบลาน 

๒. ผูรวมปฏิบัติงานตองปองกันสุขภาพตนเองดวยการใสหนากากอนามัย และ ใสถุงมือ

อนามัยใหเรียบรอย 

๓. ถายภาพคัมภีรใบลานกอนนำออกมาอนุรักษ 

๔. ทำความสะอาดหีบธรรมหรือ ตูธรรมและสถานท่ีเก็บคัมภีรใบลาน เชน หอธรรม เปนตน 

๕. ตรวจสอบ สำรวจสภาพคัมภีร และ คัดแยกคัมภีรท่ีสมบูรณ และ ไมสมบูรณออกจากกัน 

๖. ทำความสะอาด คัมภีรที่สมบูรณกอน ถาไมเปอนมาก ใหใชแปรงพูกันออนปดฝุนออก   

ถาเปอนมาก เชน มีเชื้อรา ใหใชแอลกอฮอร เช็ดทำความสะอาดตามหลักวิชาการ 

๗. สำรวจ อานรายชื่อคัมภีรใบลานแตละเรื่อง และ คัดแยกคัมภีรใบลาน ไวประจำหมวดหมู

ท่ีจัดระบบไว ซ่ึงมีหลายระบบ แลวแตความเหมาะสม   

 
๕ สัมภาษณ พระครูอุดมธรรมวัตร ดร. เจาคณะอำเภอเหลาพรวน จังหวัดอำนาจเจริญ, ๑๗ มิถุนายน๒๕๖๓ 
๖ สัมภาษณ พระสังวาน เขมปฺโญ จังหวัดอำนาจเจริญ, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๑๗ 

๘. จัดทำทะเบียนคัมภีร :  นำคัมภีรท่ีสมบูรณแตละมัด หรือ แตละผูก นำมาอานขอมูลท่ีไม

ฉลากคัมภีร หรือ ไมบัญชัก หรือ อานท่ีใบลานหนาสุดทายแตละผูก ท่ีเรียกวา โคโลโฟน เพ่ือนำขอมูลพ้ืนท่ี

ของคัมภีร ไดแก ชื่อเรื่อง  ผูสราง  ปที่สราง  จำนวนที่สราง  นำมาจัดทำทะเบียนคัมภีร  บางแหงไดเพ่ิม

ขอมูลทางศิลปะเขาไปดวย เชน ชนิดผาหอคัมภีร ลวดลายผาหอ ลวดลายไมบัญชัก  ลักษณะศิลปะของ

คัมภีร เปนตน เพื่อเปนขอมูลที่สำคัญของคัมภีร และ นำขอมูลทั้งหมดมาจัดทำเปนทะเบียนคัมภีรใบลานข

องสถานทีนั้น ๆ อาจทำออกมาเปนรูปเลมเอกสาร หรือ อาจจะทำในระบบคอมพิวเตอร บางแหงมีการ

เผยแพรออนไลน เพ่ือประโยชนตอการสืบคนทางออนไลน 

๙. บันทึกคัมภีรใบลานดวยระบบดิจิทัล  นำคัมภีรแกออก เพื่อถายภาพดิจิทัลของคัมภีรแต

ละใบ เพ่ือประโยชนในการนำคัมภีรมาอานในคอมพิวเตอร หรือ สื่อทางาอิเล็คทรอนิค 

๑๐. หอธัมม  : เมื่อสำรวจขอมูลคัมภีร และ จัดทำทะเบียนเรียบรอย ใหมีการนำผาฝายมา

หอคัมภีรใหเรียบรอยเพ่ือปองรักตัวใบลานใหอยูไดนาน ไมโดนลม โดนแดด และ กันปลวกกันแมลงท่ีจะเขา

ไปทำงานโดยตรงไดงาย  

๑๑. ติดรหัสคัมภีร : เมื่อหอเรียบรอยแลว ใหใสปายรหัสคัมภีร  บางแหงมีการใสรหัส คิว

อารโคต ดวย เพื่อใหทราบวาคัมภีรนี้มีชื่อวาอยางไร โดยทำเปนภาษาไทยปจจุบันเพื่อใหคนปจจุบันอานได

งายและทราบเบื้องตนวาคัมภีรมัดนี้มีชื่อวาอยางไร และ สะดวกในการคนคัมภีรโดยดูจากปายรหัส หรือ 

สอง คิวอารโคต และ เทียบกับบัญชีทะเบียนคัมภีร 

๑๒. เก็บคัมภีร :  การนำคัมภีรเขาเก็บรักษา สิ่งสำคัญของสถานที่จัดเก็บ ตองมีความ

เหมาะสมเรื่องของอุณหภูมิหอง ที่ควรมีอุณหภูมิอยูที่ ๒๒ – ๒๘ องศา และ เปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย

สูงมาก จากอัคคีภัย  จากภัยธรรมชาติ และ จากปลวกและ แมลงตาง ๆ เปนตน 

๑๓. การอนุรักษดวยระบบประเพณี : หลายแหงมีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลาน โดยใช

ความเชื่อ และ งานบุญ มาเปนเครื่องมือสำคัญของการอนุรักษ เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษทุก

ป  เชน มีการจัดประเพณีทำบุญดานการอนุรักษคัมภีรใบลานประจำป  หรือ อาจจัดประเพณีทำบุญ

ประจำปของชุมชนแตมีการนำกิจกรรมอนุรักษคัมภีรใบลานมารวมจัดดวย โดยไดนำคัมภีรออกมาทำพิธี

แหธัมม มาทำความสะอาด นำมาตากแดดไลความชื้น เปนตน และ ใหคนในชุมชน หรือ นักทองเที่ยวไดมี

โอกาสมารวมงาน และ ไดเห็นกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน ทำใหเกิดความเขาใจและเกิดความศรัทธา

ในการรวมกันอนุรักษตลอดไปทุกป 

 

 ๑. การปริวรรตคัมภีรใบลาน 

  หลักเกณฑในพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาในคัมภีรใบลานสำหรับทำการปริวรรต มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เนื้อหาท่ีมีคุณคาและมีความสำคัญของชาติ เชน ประวัติศาสตร จดหมายเหตุ บุคคลสำคัญในชาติ 

วรรณกรรม วรรณคดีของชาติ ศาสนา เปนตน 



๑๑๘ 

  ๒. เนื้อหาที่เปนประโยชนตอการศึกษา การคนควา การวิจัย ตอยอดองคความรูใหมท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ  

  ๓. เนื้อหาท่ีไมกระทบหรือพาดพิงบุคคลใดหรือสรางความขัดแยงทางดานสังคม  

         

 ๒.วิธีการปริวรรต 

             การปริวรรตโดยพยัญชนะ มีวิธีนี้ผูปริวรรตตองถอดตัวอักษรตามตนฉบับทุกประการ ไมสนใจ

การออกเสียง  รักษาอักษรศาสตรแบบโบราณอยางเครงครัด  และดูพัฒนาการของภาษา จะไดเห็นตนตอ

ของการสะกด การันต สามารถยอนกลับไปสู ภาษาเดิมได ใชกันมากในการถอดและอานศิลาจารึก           

ดังตัวอยางเชน หนังสือพื้นเมืองของลานนา (อักษรธรรมลานนา) ใชอักษร  “ฑ” นางมณโฑ ตัวเดียวกัน 

แทนตัว “ฑ นางมณโฑ” ในภาษาบาลี และแทนตัว “ด เด็ก” ในภาษาไทย เวลาปริวรรต จะใช “ฑ” แทน

ทุกตัว 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 

 การปริวรรตโดยอรรถทองถิ ่น มีวิธีนี ้พบมากในการพิมพชาดกและคราวธรรม ใชอักษร

ภาษาไทยกลาง แตถอดออกมาเปนภาษาทองถ่ิน เชน อักษรธรรมอีสานเขียนวา “กินขาวกับปู”  ก็จะเขียน

ตามสำเนียงทองถิ่นวา “กิ๋นเขากับปอใหญ”  คำวา  “คนบานถือไมคอน” จะเขียนเปน “ผีบาก๋ำไมคอน” 

การปริวรรตแบบนี้ จะเปนประโยชนแกคนในทองถ่ิน ท่ีตองการศึกษาวรรณกรรมทองถ่ินของตน แตคนตาง

ถิ่นสวนใหญในภูมิภาคอื่นจะอานไมรูเรื่อง เพราะมีภาษาถิ่นที่ตนไมเขาใจความหมายอีกมาก อาจเขาใจผิด

ไปจากเคาเรื่องเดิมไป 

 การเรียนการสอนหนังสือธรรมตามแบบมุขปาฐะ โบราณาจารยวางหลักไว ๖ ประการ คือ ๑. 

ความพรอม ๒. การตอหนังสือเชา ๓.การอานออกเสียง ๔. การเรียนรูอักขระ ๕. การเรียนสะกด และ๖. 

การตอหนังสือค่ำ ในบรรดาหลักมุขปาฐะท้ัง ๖ ประการเหลานี้ อาจารยผูสอน และนักเรียน ผูเรียนหรือผูให

และผูรับจะตองมีความตั้งใจในการใหและการรับ ตามลำดับข้ันตอนอยางละเอียดเครงครัดตามนัยเง่ือนไขท่ี

อาจารยผูถายทอดกำหนดใหทุกประการ ดังตอไปนี้ 

 ๑. ความพรอม ผูเรียนหรือผูรับจะตองมีความพรอมทั้งกายและจิตใจ หรือมีความพรอมตาม

หลักจิตวิทยาการศึกษา คือ ความพรอมทางรางกาย(วัย) จิตใจ สังคม อารมณ และสติปญญา ขอท่ีนาสังเกต

เรื่องวัยวุฒิ คนโบราณสวนมากมีวัยวุฒิแลวอยางนอยที่สุดมีอายุ ๗ ขวบแลวหรือ ๑๕ ป จึงบรรพชาเปน



๑๑๙ 

สามเณร หรือมิฉะนั้น ก็อายุ ๒๐ ป แลวจึงอุปสมบทเปนพระภิกษุได เมื่ออายุ ๒๐ ป ก็ถือวามีความพรอม

ทางวัยวุฒิเต็มที่ สวนสามเณรที่มีอายุเพียง ๗ ขวบ เปนบุคคลที่มีไอคิวสูงเทานั้น เชน ราหุลกุมาร สุข

สามเณรท่ีปรากฏในวรรณคดีพระไตรปฎก 

  ๒. การตอหนังสือเชา 6

๗  แตไหนแตไรมา การเรียนหนังสือเวทมนต คาถา เสนหยาแฝด 

เครื่องรางของขลัง นิยมเรียนเวลาเชาตราบจนกาลปจจุบัน ตามสถานที่จัดการศึกษาทั่วไป เชน โรงเรียน 

วิทยาลัย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนเวลาเชาเปนสวนมาก เวนแตบางโอกาส บางสถานที่มี

ความจำเปนเทานั้น จึงจะใชเวลาอื่นนอกจากนี้ดวยความจำเปนในที่นี ้จะเปนธรรมเนียมอันหนึ่งของ

พระภิกษุสามเณรหรือนักบวช นักพรตในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตอหนังสือเชา โดยวิธีมุข

ปาฐะ ทานถือตาม "ธรรมเนียมสงฆ" ที่มีมาเกาแก พระสงฆ สามเณรผูจะตอหนังสือ เวลาเชาหลังภัตตกิจ 

(ประมาณ ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.) ตองเตรียมตัวการนุงหมแบบเปนปรมิณฑล7

๘ แบบหมดอง 8

๙ ถือหนังสือผูกใบ

ลาน ปญญาปารมีอันเปนแมบทที่นิยมใชเรียนหนังสือธรรมของพระสงฆมาแตโบราณกาล (ผูเรียบเรียง ก็

เรียนหนังสือธรรมตามแบบนี้มากอนขณะ ที่บวช เปนนวกภิกขุ ในป พ.ศ.๒๔๙๔ ที่วัดจุฬามณี บานไหลทุง 

หมูท่ี ๑ ตำบลไหลทุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี) 

  ๓. การเรียนอานออกเสียง หมายถึง การออกเสียงอักขระธรรมท่ัวไป แตกรรมวิธีการเรียนตาม

แบบมุขปาฐะนี้ ตางจากการเรียนที่เราใชในปจจุบัน ตรงที่ไมมี "นวัตกรรมเทคโนโลยี" ชวยการเรียนการ

สอน แตเหมือนกันตรงที่ "สอนดวยการลงมือปฏิบัติจริง" โดยการกระทำของผูเรียนเอง นักการศึกษา

สมัยใหมเรียกวา "เลินนิ่ง บาย ดูอิ้ง" Learning by doing การเรียนแบบ"มุขปาฐะ"เปนการเรียน"โดยไม

ตองเรียน" "เปนเทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบมุขปาฐะ"หมายความวา การเรียนโดยวิธีมุขปาฐะนี้ ผูเรียน

ออกเสียงไมตองเรียนรูตัว "อักษร" มากอนแมแตตัวเดียว แตเรียนอาน "ออกเสียง" ไดเลย และสามารถ 

 
๗ ตอหนังสือเชา เปน"ธรรมเนียม" ของพระสงฆสามเณร การเรียนการสอนแบบมุขปาฐะ ไมวาจะเปนบทสวด

มนต ทำวัตร สัททาสังคหา ปาฏิโมกข มูลนอย มูลกลาง หรืออะไรก็ตามที ตองเริ่มเวลาเชา นุงหมเรียบรอย ถือหนังสือ เขา

ไปหาพระอาจารย น่ังคุกเขา กระโหยง กราบ ๓ หน ประนมมือเรียนใหทานทราบวา จะทำอะไร เรียนหนังสือทานจะบอก

สำนวนโบราณใชวา"บอกหนังสือ"แบบฉบับของมุขปาฐะ สมัยสุโขทัย พระยาลิไท สมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจาทรงธรรม 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร พระจอมเกลา เคยบอกหนังสือพระเณรมาแลว เมื ่อทานบอกก็วาตามทานไปจนกวาทานจะ

เห็นสมควรก็จะหยุดพักไวชวงหน่ึง และสั่งใหไป"สาธยาย" คือ การทองทบทวนบททวนบทเรียนซ้ำแลวซ้ำอีก เรียกวา "ทอง

บทสาธยาย" (ภาษาอีสานวา จมหนังสือ) จนกวาจะจำไดแมนยำคลองแคลวแลว ใหกลับมาเรียนตอจากน้ันไปอีก และหยุด

พักไวไปทองบนสาธยายเหมือนที่ทำมาแลว จนกวาจะเรียนจบสูตรนั้นๆ กิริยาอาการที่ทำอยางนี้ เรียกวา "การตอหนังสือ

เชา" เพราะเรียนในเวลาเชา สวนการตอหนังสือค่ำก็ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน เรียกวา "ตอหนังสือค่ำ" เพราะเรียนในเวลา

ค่ำ (ภาษาอีสานวา ตอหนังสือแลง) เรียกรวมกันวา "ตอหนังสือเชา ตอหนังสือค่ำ" 
๘ หมแบบปริมณฑล, หมดอง หมายความวา หมแบบปริมณฑล บนเสมอคอ แขนเสมอขอมือ ลางเสมอครึ่ง

แขง หมดอง ก็ใหเปนปริมณฑล เปดไหลซายและใชผารัดอก ไมใชรัดเอว หมตามแบบพระมหานิกายของคณะสงฆไทย 
๙ หมแบบปริมณฑล, หมดอง หมายความวา หมแบบปริมณฑล บนเสมอคอ แขนเสมอขอศอก ลางเสมอครึ่ง

แขน หมดอง ก็ใหเปนปริมณฑล เปดไหลซายและใชผารัดอก ไมใชรัดเอว หมตามแบบพระมหานิกายของคณะสงฆไทย 



๑๒๐ 

"อานออกเขียนได" โดยงายดาย (ผูเรียบเรียงตำรานี้ ก็เรียนแบบนี้) บางทานอาจคิดแปลกใจ โตแยงในใจวา 

เปนไปไดอยางไร อักษรธรรมแมตัวเดียวก็ยังไมเคยรูเคยเห็นมากอน จะใหเรียนอานออกเสียงไดอยางไร? 

  กรรมวิธีการออกเสียงทานอาจารยที่สอน ทานมีวิธีการสอนของทานโดยเฉพาะ คือทานบอกให

ผูเรียนเรียนรูโดยการออกเสียงปากเปลา การศึกษาสมันใหม เรียกวา "เลินนิ่ง บายโอรอล" Learning by 

oral Method โดยวิธีการเรียนออกเสียงปากเปลา ทานจะบอกใหวาตามหลัง ทานทีละคำ ๆ ซ้ำแลวซ้ำอีก 

จนกระทั้งผู เรียนออกเสียงไดถูกตอง ชัดเจน แมนยำ คลองแคลว จำไดติดปาก คลองปาก ขึ้นใจ เกิด

ความจำ คอนเซ็พท (Concept) จากนั้น ทานก็สั ่งใหหยุด ไวระยะหนึ่ง และสั่งใหไปทองบทสาธยาย 

ทบทวนอีกจนเปนท่ีนาพอใจ แลวจึงอนุญาตใหเรียนตอได จะตองทองบทเรียนเกา เริ่มจากอักษรตัวแรกจบ

ลงท่ีอักษรตัวสุดทาย จนเปนท่ีพอใจ ถึงจะเรียนตอได    

  ตัวอยาง การสอนออกเสียงบท นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ทานจะ

ออกเสียงดัง ฟงชัดวา นะโม ผูเรียนก็จะวา นะโม ออกเสียงดัง ๆ ตามทานซ้ำแลวซ้ำอีกๆ ทานวา ตัสสะ 

ผูเรียนก็จะวา ตัสสะ ดังๆ ตามทานไป ทานวา  ภะคะวะโต ก็วาตามทานดังๆ ทานวา สัมมาสัมพุทธัสสะ     

ก็วาตามทานดังๆทานจะบอก(สั่ง) ใหปฏิบัติเชนนี้ จนกวาผูเรียนจะสามารถออกเสียงไดถูกตอง ชัดเจน 

แมนยำ คลองแคลว จำไดติดปาก ขึ้นใจ เกิดความทรงจำไวได เมื่อเปนที่พอใจทานจะสั่งใหหยุดพักเอาไว

ตอนหนึ่งกอน แลวสั่งใหไปทบทวน ทองบทสาธยายตลอดทั้งวัน หรืออาจใชเวลาหลายวัน ขึ้นอยู กับ

ความสามารถของผูเรียน หรือข้ึนอยูกับ "ไอ.คิว." ของผูเรียน 

 ตอนค่ำ ทานจะสั่งใหเขามา"ตอหนังสือค่ำ" เมื่อเขามาแลวผูเรียนจะตองทองสาธยายใหทานฟง 

จากตนจนจบที่เรียนมา เมื่อปฏิบัติเปนที่หนาพอใจทานจึงอนุญาตให"ตอ"ไปอีกปฏิบัติโดยนัยนี้ไปเรื่อย ๆ 

กรรมวิธีการเรียนออกเสียงดังกลาวนี้ เรียกวา "วิธีเรียนอานออกเสียง โดยไมตองเรียนรูตัวอักษรมากอน" 

หรือ"เรียนโดยไมตองเรียน" Learning by Non- Learning 

 ๔. การเรียนรูอักขระ คือ การเรียนรูทั้ง"สระ" และ "พยัญชนะ" เรียกวา การเรียนรู"อักขระ" 

หรือ "อักษร" หลังจากสามารถอานออกเสียงได เปนที่พอใจของทานแลว ทานจะเริ่มสอนใหรูอักขระ โดย

ทานจะถามทั้ง ๆ ที่เราไมเคยรูจักตัวอักษรมากอนวา คำวา "นะ" อักษร อะไร? สระอะไร? ผูเรียนก็จะตอบ

ไมไดแนนอน เพราะยังไมเคยเรียนรูตัวอักษรมากอนเลย คำวา"นะ" เปนอักษร "น" (นอ) ผสมดวย สระ "-ะ"

ใหอานออกเสียงวา "นะ" คำวา"โม" เปนอักษร"ม"(มอ) ผสมสระ"โ-" อานออกเสียงวา"โม" และนำไปเรียงไว 

คำวา "นะ" อานรวมกันวา "นะโม" (ความนอบนอม) 

   ๕. การเรียนสะกดตัว คำวา "ตัสสะ" แยกเปนอักษร"ต"(ตอ) และอักษร"ส" (สอ) อักษร"ต" ผสม

สระ"-ะ" สระ -ะ ตัวนี้ แปรรูปเปน "อั" ไมซัด หรือ ไมหันอากาศ วางบนตัวอักษร "ต"(ตอ) สะกดดวยอักษร"

ส"(สอ) อานวา"ตัส"(ตัด) อักษร "ส"(สอ) ถัดไปผสมสระ "-ะ" ซ่ึงคงรูปเดิม อานวา "สะ" และเม่ือรวมกับคำวา 

"ตัส" จึงเปน"ตัสสะ"(นั้น) 

คำวา"ภะคะวะโต" แยกเปนดังนี้ "ภะ"(พะ)เปนอักษร"ภ"(พอ)ผสมสระ"อะ"ซ่ึงยังคงไวในรูปเดิม อานวา "ภะ"

(พะ) 



๑๒๑ 

 คำวา"คะ"เปนอักษร"ค"(คอ) ผสมสระ"-ะ"ยังคงรูปอานวา "คะ" 

  คำวา"วะ"เปนอักษร"ว"(วอ) ผสมสระ"-ะ"ยังคงรูปอานวา "วะ" 

 คำวา"โต"เปนอักษร"ต"(ตอ) ผสมสระ"โอ"ยังคงรูป อานวา"โต" 

  

 เมื่อนำคำ ๔ คำนี้มาเรียงตอกันจะมีรูปเปน "ภะคะวะโต" (แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น) 

และเมื่อนำคำเหลานี้ คือ "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต" มาเรียงกันแลวจะมีความหมายวา ( ขอนอบนอมแด 

พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น) นี้คือ"กระบวนการเรียนรู สระ พยัญชนะ และตัวสะกด" หนังสือธรรม

อีสานโบราณแบบ "มุขปาฐ"(มุก-ขะ-บาด)หรือ (มุก-ขะ-ปา-ฐะ) ถึงจุดนี้ นักศึกษาคงเรียนรู"สระ พยัญชนะ 

และตัวสะกด" ของกระบวนการ "การเรียน การสอน แบบมุขปาฐ" คือ การถายทอดแบบครบวงจร ฝรั่ง

เรียกวา 

 "เรียนรูแบบปากเปลา" Learning by oral method. 

 "เรียนรูแบบปากตอปาก" Learning by mouth to mouth. 

 "เรียนรูแบบตัวตอตัว" Learning by face to face. 

 โดยวิธีเหลานี้เรียกวา "เรียนรู การสะกดตัวโดยไมเรียน Learning by Non- Learning อธิบาย

วาเปนการเรียนรู"การสะกดตัว"โดยไมเคยเรียนรูตัวอักษรมากอน 

ตัวอยาง เชน บุญบาป โรงเรียน การเมือง เวรกรรม เปนตน 

   ๖. การตอหนังสือค่ำ  เปนธรรมเนียมของพระสงฆสามเณรมี "การตอหนังสือเชา"ที่กลาวถึง

แลวและ"การตอหนังสือค่ำ"ในทางปฏิบัติตามปกติจนกลายเปน "วัตรปฏิบัติ" ของคณะสงฆในวัดหรือสำนัก

นั้นๆ จะรวมกันทำวัตรเชา และทำวัตรเย็น ตองรวมกันทั้งหมด อยาวาแตพระสงฆสามเณรเลย แมแตศิษย

วัด (สังกะรี) ยังตองรวมทำวัตรสวดมนตเชา-เย็นกับพระสงฆดวย (ผูเรียบเรียงเปนเด็กวัดก็ปฏิบัติเชนนั้น

เสมอ) เปนธรรมเนียมสงฆท่ีสวดมนตทำวัตรรวมกันในอุโบสถ หรือวิหารหรือศาสนสถานท่ีกำหนดไว หลังทำ

วัตรเย็นเสร็จแลว พระสงฆสามเณรทุกรูปตอง "เขาครอง"และ"ออกครอง" 

 การเขาครองและออกครอง    (dkig-Akø N\c]tvNdIø N\) 

 การเขาครอง หมายถึง กิจวัตรสำคัญอยางหนึ่งของพระสงฆยุคกอน (พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๐๐)     

ถือทำเนียมเขาครอง ทานจะเขาสูที่สงัด ซึ่งเหมาะที่จะเจริญภาวนาจิต(ทำสมาธิจิต)อาจเปนที่พักของทาน

นั้นๆ เริ่มเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. หลังจากนั้นจะมีสัญญาณบอกใหทราบวาเปนเวลา"

ออกครอง" โดยทั่วไปใชเสียงฆองเปนสัญญาณบอกตีฆอง ๓ รา แลวพระสงฆสามเณรก็จะออกครอง แมแต

พุทธบริษัทญาติโยมก็เขาใจ ขนบธรรมเนียมนี้เปนอยางดี ทุกคนจะอุโปโมทนาสาธุการ จากนั้นเปนเวลาท่ี

พระสงฆสามเณรจะตองเรียนหนังสือหรือทองบทสาธยายตามหนาที่ของใครของมัน เปนการทบทวนบท

สวด ทบทวนบทเรียน หากทานเขาไปในวัด หรือเพียงเดินผานไปเทานั้นก็จะไดยินเสียงพระสงฆสามเณร 

ทองบทสาธยายอึงคะนึงไปหมดท้ังวัด แมแตคำพังเพยเปรียบเปรยยังพูดกันติดปากวา(อยาบนหลายหนวกหู 

ท่ีนี้ไมใชวัด) หมายถึงวาวัดนั้นมีการทองบนสาธยายมิไดขาด 



๑๒๒ 

  เมื่อออกจากครองวัดแลวพระสงฆสามเณรทานก็จะแผเมตตา แผสวนกุศล ตอบแทนคาน้ำนม

แม ทดแทนคาขาวน้ำโภชนาหาร ขาวแดงแกงรอนของญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาผูทำบุญตักบาตร ถวาย

จตุปจจัยไทยทาน ตลอดจนสรรพสัตวหาประมาณมิได 

   ที่นี้ก็จะเปนวาระ"การตอหนังสือค่ำ"พระเณรที่ประสงคจะตอหนังสือค่ำก็จะจัดแจงนุงหมเปน

ปริมณฑล ถือหนังสือผูกใบลาน เขาไปนั่งคุกเขาลงใกลๆ พระอาจารยและแสดงความจำนงจะตอหนังสือค่ำ 

กราบลงกับพื้น ๓ หน จึงเริ่มบทเรียนที่แลวๆ มาสาธยายใหทานฟงกอนวาเรียนอะไร จากไหนถึงไหนแลว

จากตนกระทั้งถึงอักษรตัวสุดทายที่เรียนมาหากเปนที่พอใจของทานพระอาจารยทานก็อนุญาตใหเรียน

ตอไปได หากไมเปนที่พอใจจะตองสาธยายใหทานฟงอีกหนึ่งรอบ หรือหลายๆ รอบก็ได จนกวาทานจะ

พอใจ จึงเรียนบทตอไปได อาจใชเวลาตอหนังสือประมาณ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมงหรือมากกวานั้นก็ได

ขึ้นอยูกับอาจารยและพระเณรที่เรียนนั้นๆ ที่กลาวมานี้คือ "การตอหนังสือค่ำ"มีหลักการและวิธีปฏิบัติ

เชนเดียวกันกับการตอหนังสือเชา หลังจากนั้นทานก็สั่งไปใหทองบทสาธยายจนไดคลองปากแมนยำแลวจึง

เรียนบทเรียนตอไปไดการเรียนการสอนตามแบบ"มุขปาฐะ" นี้เปนการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร 

ท่ีเรียกวา "วิชชาจะระณะสัมปนโน" คือเพียบพรอมดวยความรูคูคุณธรรม ผูเรียนไดท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

ไปพรอมๆกัน เปนระบบครูผูเสียสละ นักเรียนผูนอบนอมพรอมรับโอวาทคำแนะนำสั่งสอนและถือปฏิบัติ

อยางจริงจัง ตรงตามวัตถุประสงคการเรียนการสอนอยางแทจริง ตางจากการเรียนการสอนในยุคนี้ มีแตการ

สรางปญหาของศิษยกับครูเขาลักษณะท่ีทานพุทธทาสภิกขุกลาววา"การจัดการศึกษาของไทยปจจุบัน เปน

การจัดการศึกษาแบบหมาหางดวน"ทานอธิบายวา เพราะการจัดการศึกษาไมไดพุงเปาหมายไปท่ี "สัพพะ

ทุกขะนิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระนัตถายะ" ไมประสงคจะใหพนทุกขยากท้ังหลายท้ังปวง นั้นเอง 

 สวนผูเรียบเรียงเห็นวา การจักการศึกษาของไทยปจจุบันเปนการศึกษาแบบ"ขาดจิตสำนึก"

คือ"มุงใหเรียน ใหรู และขาดคุณธรรมของบทกตัญู" จึงกลายเปนเยาวชน"หัวดื้อ" ไมเคารพระบบ

อาวุโส เปนการสอนใหเยาวชน"ตีตนเสมอทาน"พอแมผูปกครองบางคนทุกขใจในเรื่องนี้มาก และกอใหเกิด

ปญหาวัยรุนเต็มบานเต็มเมือง ครูอาจารยผูบริหารแกไมตก ตองใชวินัยทหารเขาชวยบรรเทา จะไดมากนอย

ประการใดดูกันไป 

 ดังนั้น "อักษรธรรม"ท่ีพบและใชในภูมิภาคอีสาน เรียกวา"อักษรธรรมอีสาน" สวนท่ีพบและใชใน

ภูมิภาคพายัพ เรียกวา"อักษรธรรมพายัพ" ในราวยุคปลายกรุงธนบุรี ตนกรุงเทพฯ 

อักษรธรรมอีสานท่ีใชจารใบลานจำนวนมาก แตท่ีใชจารึกในไมไผหินมีจำนวนนอย เอกสารใบลานเหลานี้ถูก

เก็บรักษาไวเปนระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนเปนอยางดียิ่งท่ี"หอไตร 9

๑๐"ใน"ตูหนังสือธรรม10

๑๑" หนังสือผูก"   

มีไมหนาประกับมัดอยางมีศิลปแลว หอดวยผาไหมลายขิด ลายหม่ี ลายกาบบัว11

๑๒ เปนตน แลวใชเชือกไหม

 
๑๐ หอสมุดโบราณ นิยมสรางอาคารกลางน้ำกันปลวก มด เชน หอไตร วัดทุงศรีเมือง  
๑๑ ตูเก็บหนังสือผูกใบลาน, หนังสือกอมใบลาน,ตูไมเน้ือแข็งลงรักปดทอง ๔ ขาตั้งสูง ๓๐-๕๐ ซม.  
๑๒ ผาลายพ้ืนเมืองของอุบลราชธานี โดยเฉพาะมรดกตกทอดทางสังคมอันล้ำคา จากบรรพบุรุษชาวอุบลฯ คือ 

เจาพระวรราชเจา พระเจาตา ผูนำชาวเวียงจันทนมาสรางเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย  



๑๒๓ 

หรือฝายพันหางๆ หลายๆรอบ และวางเปนตับๆ อยางมีระเบียบในตูหนังสือธรรม-ตูสำหรับเก็บหนังสือผูก

ใบลานโดยเฉพาะ ปจจุบ ันหลงเหลือประมาณ ๕๐ % แตไมสมบูรณ ที ่สมบูรณประมาณ ๒๕ %             

ตามวัดสำคัญๆ ในหมูบานชนบทท่ัวไปตามขอมูลสำรวจป ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 2 ๑๓ 

อักษรธรรมอีสาน ปราชญอีสานโบราณนิยมใชบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน พระไตรปฎก 

อรรถกถา ชาดกในนิบาต นอกนิบาต ประวัติพื ้นเมือง นิทานชาวบาน เอกสารใบลานเหลานี้เรียกวา 

"หนังสือผูกใบลาน13

๑๔" อีกสวนหนึ่งนิยมใชจดบันทึกบทสวดมนตตางๆ เชน มนตนอย มนตกลาง มนตหลวง 

สัททาสังคหาและตำรับยาตางๆเชน ตำรายาแผนโบราณ ตำราชัยสงคราม ตำราโหราศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

พิธีกรรม จารีตประเพณี เวทมนต กลคาถา เสนหยาแฝด สวนนี้เรียกวา "หนังสือกอม14

๑๕" หนังสือกอมตาง

คนตางมี คือ มีหลากหลายตามอัธยาศัย 

  อักษรธรรมอีสาน มีประโยชนยิ่งใหญในการศึกษาคนควาคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปน

แนวทางดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธไทยอีสานอยางแทจริง มีสมัญญานามวา "ทวยราษฎรใฝธรรม 15

๑๖"       

ดังที่ปรากฏในคำขวัญเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยวา"จังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แมน้ำสองสี 

มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน แผนดินนักปราชญ ทวยราษฎรใฝธรรม งามล้ำเทียนพรรษา        

ผาแตมพันป ภาพสีกอนประวัติศาสตร ฉลาดภูมิปญญาทองถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย คนดีศรีอุบล" 

  คัมภีรมูลกัจจายน 16๑๗ เปนที่มาของอักษรธรรมอีสาน มีอักขระตนแบบ ๔๑ ตัว พยัญชนะ ๓๓ 

ตัว สระ ๘ ตัว จากตนฉบับวัดเสลาวาส บานบอหิน หมู ๖ ตำบลไหลทุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี วัดแหงนี้เคยเปนสำนักเรียน"หนังสือใหญ" หรือ "มูลกัจจายน" มีชื่อเสียงโดงดังในอดีต ผูเรียบ

เรียงทันไดเห็นสำนักเรียนแหงนี้ และรูจักครูสอน และนักเรียนงวดสุดทาย เม่ือป พ.ศ.๒๔๙๔ ครูคนสุดทาย 

คือ อาจารยซาหมูน จันทรแรม เกิดเม่ือป พ.ศ.๒๔๒๐ ถึงแกกรรม ปพ.ศ. ๒๕๑๔ ศิริอายุได ๙๔ ป นักเรียน

ชุดสุดทายของสำนักเรียน ๒ คน คือ นายสมพงษ ทวีพัฒน ปจจุบันอายุ ๘๒ ปยังมีชีวิตอยู ที่บานไหลทุง 

หมู ๑ ตำบลไหลทุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และนายสาร (นามสกุล จำไมได) บานดอน

งัว ม.๓ ตำบลไหลทุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปจจุบันถึงแกกรรมแลว อาจารยซาหมูน 

 
๑๓ อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามออน, โครงการ รวบรวมและจัดสรางฐานขอมูล หนังสือผูกใบลาน 

จังหวัดอุบลราชธานี, งานขอมูลทองถิ่น ฝายหอสมุด สำนักวิทยาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๔๓-๒๕๔๔, ทุน

ปงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔  
๑๔ เอกสารอักษรธรรม จารลงบนใบลาน รวม-มัดดวยเชือกไหม หนังสือขนาดกวาง ๔-๕ ซ.ม. ยาวประมาณ 

๕๐-๖๐ ซ.ม. จำนวน ๒๐-๓๐ ลาน 
๑๕ เอกสารอักษรธรรมใบลาน รอยดวยสายสนอง มัดรวมเอาไว หอดวยผาไหมทอมือพื้นบาน ยาวประมาณ 

๒๐-๓๐ ซ.ม., กอม คือ สั้น 
๑๖ เคยมีผูกลาววา ภาคเหนือถิ่นไทยงาม ภาคอีสานถิ่นไทยนักปราชญ ภาคกลางถิ่นจอมไทย ภาคใตถิ่นไทย

อุดม เท็จจริงอยางไร พิจารณาเถิด (ผูเรียบเรียง) 
๑๗ ปจจุบันถูกเก็บรักษาไวท่ีผูเรียบเรียง (นายโสรัจนามออน) ๓๔ หมูท่ี ๕ บานทุงเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำ

ราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ โทร.๐๘๙-๒๔๓๘๘๕๖,๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com 



๑๒๔ 
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๑๘ ครูสอนหนังสือใหญคนสุดทาย สำนักเรียนสุดทาย ป พ.ศ. ๒๔๙๗ จากนั้นถึงวันนี้ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ไมเคยปรากฏวามีการสอนการเรียนหนังสือใหญ หรือมูลกัจจายน18๑๙อีกเลย ผูเรียบเรียงคิดอยูเสมอวา จะทำ

อยางไรจึงจะฟนฟูการเรียนการสอน หนังสือใหญใหเปนการสืบสาน"หนังสือธรรม มรดกไทย" ไวเปนมรดก

ตกทอดทางสังคม ดานภาษาและวรรณกรรมพื้นเมือง อันล้ำคายิ่งนี้ได เชน การวิจัย การเก็บรวบรวม การ

อนุรักษ การศึกษาคนควาและการเผยแพร เยื่องบรรพบุรุษของเรา  

 

 อักษรธรรมอีสาน  ¼vyDlNiTii,UlkO½ 

  อักษรธรรมอีสาน หรือ ตัวธรรม; โตธรรม; หนังสือธรรม ก็วา ที่พบเห็นและใชในภูมิภาคอีสาน 

เรียกวา อักษรธรรมอีสาน สวนท่ีพบเห็นและใชในภูมิภาคพายัพ เรียกวา อักษรธรราพายัพ ในราวยุคปลาย

ลานนาลานชาง ปรากฏกอนยุคกรุงศรีอยุธยา 

  อักษรธรรมอีสาน สวนมากจาร(เขียนดวยเหล็กปลายแหลม) ลงบนผิวใบลาน สวนจำนวนนอย

จารึกในผิวแผนไมและผิวแผนหิน ตามหนาผา ผนังถ้ำ ใบเสมา และศิลาจารึกตางๆ ท่ีจารลงบนใบลานเรียก 

หนังสือผูกใบลาน มีขนาดยาวประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร กวางประมาณ ๔-๕ เซนติเมตร และ หนังสือ

กอม สวนสมุดขอยมีปรากฏยุคกรุงศรีอยุธยา เขียนลงบนกระดาษขอยแผนยาวๆพับเปนตับๆ เขียนดวย

ปากกาปลายแหลมมี ๒ แฉก จุมหมึก อิ้งอินเดีย มีขนาดยาวประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร กวางประมาณ 

๔-๕ เซนติเมตร 

  เอกสารใบลานเหลานี้ ถูกพระภิกษุสงฆเก็บรักษาไวอยางดีใน ตูหนังสือธรรม ลงรักปดทอง มีไม

ประกับ หอดวยผาไหมลายขิต ลายมัดหม่ี แลวใชเชือกเกียวไหมมัด พันหางๆ หลายๆรอบ วางซอนทับกันไว 

ใน หอไตรกลางน้ำ กันปลวก มด แมลง หนู สัตวตางๆ ที่เปนภัยตอใบลาน ปจจุบันยังหลงเหลือใหศึกษา

คนควา ประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต แตไมสมบูรณ ที่สมบูรณมีประมาณ ๒๕ เปอรเซ็นต ตามวัดสำคัญๆ ใน

หมูบานชนบททั่วภาคอีสาน และประเทศลาว จากขอมูลสำรวจครั้งสุดป ๒๕๔๓- 19

๒๐๒๕๔๔ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

 หนังสือผูกใบลาน ปราชญอีสานโบราณใชบันทึกเรื ่องราวเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน 

พระไตรปฎก อรรถกถา ปฐมสมโพธิกถา ชาดกในนิบาตนอกนิบาต ประวัติพื้นเมือง นิทานชาดก นิทาน

พ้ืนบาน เอกสารใบลานเหลานี้ เรียกวา หนังสือผูกใบลาน 

 
๑๘เปนศิษยคนสุดทายของ อาจารยครูมา นามออน ปูของนายโสรัจ นามออน ผูเรียบเรียง กำลัง"สืบฮอยตา 

วาฮอยปู"  
๑๙หนังสือใหญ หรือหนังสือมูลกัจจายนสูตร ตนฉบับของอาจารยครูมา นามออน ปจจุบันยังอยู ถูกรักษาทะนุ

ถนอมไวท่ี ผูเรียบเรียง  โทร.๐๘๙-๒๔๓๘๘๕๖,๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com 
๒๐ อรทัย เลียงจินดาถาวร;โสรัจ นามออน;โครงการศึกษารวบรวมและจัดสรางฐานขอมูล หนังสือใบลาน

จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ทุนปงบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔. 



๑๒๕ 

  หนังสือกอม  นิยมใชบันทึกขอความท่ีมีขนาดสั้นๆ เชน บทสวดมนตตางๆ มนตนอย มนตกลาง 

มนตหลวง สัททาสังคหา ปาโมกข และตำรับตำราตางๆ เชน ตำรายาแผนโบราณ ตำราพิชัยสงคราม ตำรา

โหราศาสตร ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม จารีตประเพณี เวทมนต กลคาถา เสนหยาแฝด สวนนี้เรียกวา 

หนังสือกอม 

 

 ลักษณะตัวอักษร  ¼]ydÈWù y:vyDlNi½ 

 ตัวอักษรของชนชาติไท จำแนกตามลักษณะตัวหนังสือ ดังนี้ 

 ๑. ไทท่ีใชตัวหนังสือเขมร (ขอมและหนังสือไท(เริ่มจากพอขุนรามคำแหง) 

  ๒. ไทที่ใชตัวหนังสือไทเหนือ(ในยูนาน)ในทางศาสนา เรียกวา หนังสือยวน (โยนก) ลานนาหรือ

ลาวเชียงใหม พวกท่ีใชหนังสือยวน ยกแยกออกไปอีก ๕ พวก คือ 

  ๑) ไทเหนือในไทย (อักษรธรรมเชียงใหม) 

  ๒) ลาวตะวันออกในดินแดนปกครองฝรั่งเศส และอักษรธรรมอีสาน 

  ๓) ไทเขิน ในแควนเชียงตุงของอังกฤษ 

  ๔) ไทลื้อ ในแถบตะวันออกของแควนเชียงตุง และแควนสิบสองพันนา มณฑลยูนานจีน 

และในตำบลท่ีติดตอแควนลาว ของฝรั่งเศส 

  ๕) ไทเหนือแหงเมืองบอ จีนเรียกพวกนี้วาไทยวน (Yuan Tai) ในทางตะวันออก มณฑลยู

นาน ตลอดจนถึงแมน้ำสาละวิน (Salavin River) และรวมถึงไทยเล็ม (Lem Tai) และไทยอื ่นๆ ตอน

ตะวันออกลุมแมน้ำสาละวิน และยังใชหนังสือยวนดวย (โยนก) 

 ๓. ไทที่ใชหนังสือลาวตะวันออก ในแควนลาวของฝรั่งเศส หนังสือนี้ใชในธุรกิจทั้งปวง แตตาม

วันทางศาสนาใชหนังสือยวนดวย และบางทีใชหนังสือยวนในกิจธุระดวย 

  ๔.ไทท่ีใชหนังสือไทเหนือ (ท่ีอยูในแดนจีน) ใชในทางกิจธุระ แตในทางวัดใชหนังสือยวน (Yuan 

Scrip) บางทีใชตลอดไปถึงพวกไทในลุมแมน้ำสาละวินดวย 

  ๕. ไทท่ีใชหนังสือเง้ียว หนังสือเง้ียวคลายหนังสือไทตะวันออก และหนังสือไทยเหนือ นอกจากนี้

พวกเง้ียวยังใชหนังสือพมา (เมียนมาร) อีกดวย 

  ๖. ไทท่ีใชหนังสือคำตี่ คือ พวกไทท่ีอยูตอนเหนือของพมา (เมียนมาร) 

  ๗.ไทท่ีใชหนังสืออาโหม คือ พวกไทอาโหมอยูในแควนอัสสัมของอินเดีย 

  ๘. ไทที่ใชหนังสือไทดำ คือ พวกไทดำ ไทขาว ในตังเกี๋ย ตลอดขึ้นไปจนถึงพวกไทที่อยูมณฑลยู

นานของจีนเจาของอักษรธรรมที่แทจริงที่ปรากฏชัดแจงคือ ชนชาติไทย (The Tai Race) Dr.ดอดด คลิฟ

ตัน ๒๕๒๐/๑๔-๑๕๖) และคัมรภีมูลกัจจายนสูตรเปนท่ีมาของ อักษรธรรม ของอาณาจักรลานนา ลานชาง 

และอาณาจักรอุบลราชธานีศรีวนาลัย (เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย) พ้ืนเมืองอุบลราธานีศรีวนาลัย 

 ลักษณะตัวอักษรธรรมพายัพ อักษรธรรมอีสาน ลักษณะอักษรเมียนมาร อักษรเงี้ยว มีรูปทรง

กลมคลายคลึงกัน และตัวอักษรบางตัวเหมือนกัน เชน อักษร x (บอ) , (มอ) o (นอ) ๙ (ตอ) เปนตน ไมมี



๑๒๖ 

สวนใดๆผิดเพ้ียนกันแมแตนอย อาจดูเหมือนจะแตกตางกันเฉพาะ ลายมือเขียน เทานั้น เพราะลายมือของ

แตละคนยอมไมเหมือนกันทั้งหมด คนๆเดียวเขียนอักษรตัวเดียวกัน แตตางกาล ตางวาระกัน ยังไม

เหมือนกัน เชน นก นา นานๆ บานโนนทัน สังเกตวา อักษร น มีรูปลักษณอันเดียวกัน แตสังเกตใหดี        

จะเพี้ยนกันอยูบาง ดังนั้น เมื่อชนชาติ ไทย กระจัดกระจายอยูเกือบทั ่วทวีปเอเชีย ตางดินฟาอากาศ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตางสิ่งแวดลอม และตางความรูสึกนึกคิด ยอมมีอิทธิพลอยางยิ่ง

ตอรูปลักษณตัวอักษรภาษา และสำเนียงภาษา คำพูดของคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยูระหวางแมน้ำสาลวินตอน

ลางกับแมน้ำโขงตอนกลาง ถึงแมน้ำโขงตอนลาง söimk"xYùP; lk<;yOs<v" ruoN\xYùP; lk<;yOglAk 

(หุนทางบเท่ียว สามวันหมอง พ่ีนองบเทียว สามวันเสา) 

             ซ่ึงในกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานของผูใหขอมูลสำคัญ  ไดกลาวไวดังนี้ 

              พระเทพวราจารย 20๒๑ เริ ่มที ่ชุมชนวัดวัดมณีวนาราม   จังหวัดอุบลราชธานี  ไดกลาวไววา

เนื่องจากปจจุบัน ทางวัดมณีวนาราม ไดเก็บบคัมภีรอักษรธรรมอีสานไวที่หอไตรเพื่อใหทุกทานที่สนใจมา

ศึกษา  โดยไดมีแนวปฏิบัติในการอนุรักษคัมภีรใบลานโดยใหกรมศิลปากรจังหวัดอุบลราชธานี มาตรวจสอบ

รวบรวม แยกหมวด ลงนำมัน หอผา จัดเก็บไวเปนอยางดีเพื่อใหคัมภีรโบราณไมสูนไปตามกาลเวลา ปลวก

เจาะปลวกกิน ชื้นจนคัมภีรเสียหายจึงไดบูรณหอไตรท่ีอยูในวัดเพ่ือใหไดกระบวนการจัดเก็บคัมภีรใหดีท่ีสุด 

 เจาอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม21

๒๒ ชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ไดกลาวไวถึง

กระบวนการอนุรักษ ซึ่งทางชุมชนวัดไดนำเนินการ ใหผูมีความรูทางดานกระบวนการจัดเก็บอนุรักษคัมภีร

โบราณมาดำเนินการ เพื่อใหคัมภีรโบราณอยูไดนานและไมเสื่อมคุณภาพเพราะที่วัดมีคัมภีรโบราณจำนวน

มากและไดจักเก็บไวท่ีศาลาของวัดเปนอยางดีสอดคลองกับกระบวนการ ๑๓ ข้ันตอนขางตน 

  ๔) กระบวนการสรางการมีสวนรวม   ผูใหขอมูลสำคัญสวนใหญเห็นวา กระบวนการนี้เปน

กระบวนการที่มีความสำคัญตอการอนุรักษคัมภีรใบลานใหยั่งยืนเปนอยางมาก เพราะเปนโยชนของการมี

สวนรวม คือ ๑)การทำใหเกิดความสามัคคีในการรวมกันอนุรักษ ๒) การลดความขัดแยงในระยะยาว และ 

๓) ความตอเนื่องในการอนุรักษจากรุนสูรุน  และ ยิ่งไดมีสวนรวมทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จกิจกรรม  

จะทำใหผู รวมอนุรักษทุกฝายเห็นความสำคัญ และ มีความศรัทธาที่จะอนุรักษดวยชุมชนเขาเอง โดย

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชมที่มีการอนุรักษคัมภีรใบลาน ที่คนพบ มีกระบวนการตาง ๆ        

๖ ข้ันตอน ดังนี้ 

   ๔.๑ การมีสวนรวมรับทราบและเรียนรูรวมกัน  ในขั้นนี้ทางเจาอาวาสหรือผูที่ริเริ ่มใน

การอนุรักษคัมภีรใบลาน ไดทำการสืบคนประวัติของคัมภีรใบลานและรวบรวบประวัติของชุมชน และ       

มีการแจงเลาเรื่องราวใหผูนำหรือคนในชุมชนไดรับทราบในรูปแบบตาง เชน ผานการแสดงธรรม ผานการ

 
๒๑ สัมภาษณ พระเทพวราจารย ดร. เจาอาวาสวัดมณีวนาราม เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี, ๑ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
๒๒ สัมภาษณ เจาอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี,  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๒๗ 

แจงใหคณะกรรมการวัดรับทราบในที่ประชุม แจงประชาสัมพันธในงานของชุมชนตาง ๆ รวมไปถึงได

ถายทอดไปในสถานศึกษาในชมุชนใหรับทราบและมีการเรียนรูผานการอบรมประเภทตาง ๆ และ ยังรวมถึง

การเผยแพรองคความรูผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน แผนพับ สิ่งสื่อพิมพ และ สื่อออนไลน เปนตน 

เพ่ือกระตุนความสนใจ สรางความตระหนักของคนในชุมชน และบุคคลท่ัวไปกอนจะมีการเริ่มในการจัดการ

อนุรักษใหเกิดข้ึนเปนรูปธรรม 

   ๔.๒ การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เปนการนำเสนอเรื่องราวของคัมภีรใบลาน และ 

วิธีการอนุรักษผานการประชุมของคณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการวัด หรือ ในรูปของการกิจกรรม

อบรมในชุมชน เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการที่เหมาะสมในการจัดใหกมีการอนุรักษคัมภีรใบลา

นของชุมชน และ เปดโอกาสใหชมุชนแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสูการจัดตั้งคณะทำงานดานการอนุรักษ

คัมภีรใบลานโดยเฉพาะ 

     ๔.๓ การมีสวนรวมวางแผนดำเนินการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน  

ของชุมชน โดยกรรมการ มาจากผูแทนของทุกภาคสวนทั้งภายในชุมชน และ ภายนอกชุมชน ในรูปของ 

บาน วัด ราชการ เพื่อเปนผูแทนของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการกำหนดแผนงานเพื่อดำเนินการ

อนุรักษคัมภีรใบลานของชุมชนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

   ๔.๔ การมีสวนรวมปฏิบัติการ  ในข้ันนี้มีการแบงงานใหกรรมการแตละทานไดรับผิดชอบ 

และ กรรมการแตงละฝายสามารถเปดโอกาสใหชุมชนมารวมเปนอนุกรรมการรวม และ เปนผูปฏิบัติการ

รวมทุกขั ้นตอน เพื่อชวยกันขับเคลื ่อนกิจกรรมใหดำเนินการไปตามแผนปฏิบัติการได  โดยกอนการ

ปฏิบัติการ มีการประชุมกับชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนไดรับทราบรางแผนปฏิบัติการ  และ รวมกันประชา

พิจารณ สามารถเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแผนได กอนทีจะนำมาใชจริง และ แจงใหคนในชุมชน

ไดรับทราบวา ข้ันตอนไหนบางท่ีชุมชนสามารถรวมปฏิบัติการได เพ่ือใหเกิดแนวรวมวงกวาง และ ลดความ

ขัดแยงในชวงปฏิบัติการ และ เมื่อถึงขั้นปฏิบัติการใหมีผูเชี่ยวชาญแตละทานเปนผูนำทำกิจกรรม และ ให

คนในชุมชนที่มีความสนใจ หรือ ที่ไดรับการแตงตั้งใหมารวมปฏิบัติการ  ใหรวมดำเนินการจนแลเสร็จ

กระบวนการอนุรักษทุกข้ันตอน 

    ๔.๕ การมีสวนรวมมีสวนไดสวนเสีย การนำแผนปฏิบัติการไปแจงกับคนในชุมชน จำเปน

อยางยิ่งที่จะตองแจงโดยละเอียดทั้งในเรื่องของกิจกรรมที่จะดำเนินการ และยังตองแจงเรื่องของประโยชน

ที่คนในชุมชนจะไดรับจากการอนุรักษคัมภีรใบลานดวย  รวมถึง แจงในสวนของกิจกรรมอนุรักษนี้ มีความ

จำเปนตองใชทรัพยากรอะไรบาง  ใชงบประมาณอยางไรในการบริหารจัดการ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหคน

ในชุมชน หรือ ผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมกันสนับสนุนการอนุรักษดวยวิธีใดไดบางในกิจกรรมนี้ เชน รวมบุญ

บริจาคปจจัย สิ่งของ อุปกรณท่ีจำเปนตาง ๆ เปนตน 

    ๔.๖ การมีสวนรวมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ หลังจากาท่ีมีการอนุรักษครบ

กระบวนการแลวไดมีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลานของชุมชน และ ภาคประชาชน 

ไดมีสวนรวมในการประเมินผลในการจัดการดานการอนุรักษ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ 



๑๒๘ 

และ กำหนดทิศทางในการอนุรักษครั้งตอไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิธีการอนุรักษใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการอนุรักษคัมภีรใบลานใหยั่งยืนสืบไป 

            ซึ่งในกระบวนการสรางการมีสวนรวมอนุรักษคัมภีรใบลานทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ไดสอดคลองกับ  

ความเห็นของผูใหขอมูลสำคัญ  ไดกลาวไวดังนี้ 

 พระเทพวราจารย 22๒๓ เริ ่มที่ชุมชนวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ไดไวกลาววาชุมชน      

วัดมณีวนารามไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชน และ ทุกภาคสวนในการรวมกันอนุรักษ

คัมภีรใบลานของวัดเปนอยางยิ่ง เพราะเห็นวาคัมภีรใบลาน ที่อยูที่วัดรักษาไวในปจจุบัน เปนผลงานของ

บัณฑิตนักปราชญในอดีต ทั้งพระภิกษุ สามเณร และ ญาติโยม ที่รวมกันสรรสรางขึ้นมา เปนการรักษาองค

ความรูของชุมชน เพราะการเปนบานเปนเมืองข้ึนมาดวย เกิดจากการคนในชุมชนไดแบงปนความรูมาสราง

บานแปงเมือง และ มีการรักษา สืบทอดองคความรูเหลานี้ทางมุขปาฐะ และ การปฏิบัติสืบตอกันมา ไมวา

จะเปนเรื่องของการกอสราง  อาหารการกิน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งตอมี คนในชุมชนที่มี

ความรูความสามารถดานอักษรภาษา เกรงวาองคความรูสำคัญท่ีมีอยูในชุมชนจะสูญหายไปตามคน ถาหาก

ไมมีการถายทอด จึงไดมีการบันทึกองคความรูเหลานี้ในรูปของคัมภีรใบลาน และ นำไปถวายไวกับวัด ไว

เปนสมบัติทางพระพุทธศาสนาและขอชุมชน ชื่อวา เปนธรรมทาน เพราะเชื่อวา ถาถวายไวกับวัด องค

ความรูเหลานี้จะอยูไดนาน เพราะวัดเปนที่เคารพศรัทธาของชุมชน สิ่งใดที่เก็บไวที่วัดยอมไดรับการรักษา

เปนอยางดี ทั้งพระภิกษุสามเณรในวัด และ คนในชุมชน  ดังนั้นคัมภีรใบลานที่อยูในวัดปจจุบัน จึงเปน

ผลงานของคนในชุมชนในอดีตท่ีรวมกันรักษาไวเปนมรดกธรรม เปนสมบัติของชุมชนเปนเหตุใหการอนุรักษ

คัมภีรใบลานของท่ีนี่ในปจจุบัน จึงเนนใหชุมชนไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอน ตั้งแตระดับรับทราบวา คัมภีรท่ีนี่

มีเรื่องอะไรบาง มีจำนวนเทาไหร ประวัติความเปนมาเปนอยางไร โดยทางวัดไดจัดใหมีบัญชีคัมภีรใบลาน 

และปายประวัติตาง ๆ ใหชุมชนไดมาศึกษารับทราบได ตลอดถึง มีวิทยากรประจำวัด ซึ่งเปนพระภิกษุที่มี

ความรูความสามารถ สามารบรรยายเกี่ยวกับคัมภีรใบลานของที่นี่ได   อีกทั้งการบริหารจัดการดานคัมภีร

ใบลานของท่ีนี่ มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการวัดหลวงราชสัณฐาน ซ่ึงสัดสวนของคณะกรรมการ เปน

ผูแทนมาจากชุมชนทุกชุมชน ดังนั้นการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษคัมภีรใบลาน ของที่นี้ผูแทนชุมชนจะ

ทราบ และ มีสวนรวมในการขับเคลื่อนทุกข้ันตอน  ไมวาจะเปนดานการแสดงความคิดเห็น  การมีสวนรวม

ในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมในการใชงบประมาณ และ การมีสวนรวมในการประเมินผล 

และ กำหนดทิศทางในการอนุรักษคัมภีรใบลานของชุมชนไดอยางดี 

   เจาอาวาสวัดบานโนนดู 23๒๔ อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขณะที่ ไดกลาวไววาทาง

ชุมชนวัดวัดพระโรจน จังหวัดอุบลราชธานี ทางชุมชนวัดพระโรจนไดจัดพยายามจัดตั้งเรื่องของการอนุรักษ

คัมภีรใบลานในรูปแบบของ พิพิธภัณฑคัมภีรใบลาน วัดพระโรจน โดยมีคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลา

 
๒๓ สัมภาษณ พระเทพวราจารย ดร. เจาอาวาสวัดมณีวนาราม เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี, ๑ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
๒๔ เจาอาวาสวัดบานโนนดู  อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สัมภาษณ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๑๒๙ 

นของวัดศรีบุญเรืองโดยเฉพาะ มีหลวงพอเจาอาวาสวัดพระโรจน เปนประธานกรรมการ ซึ่งทานมีตำแหนง

เปนเจาอาวาสดวย  นโยบายของหลวงพอเจาอาวาสที่นี่ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน และ 

ภาคสวนอื่น ๆ ในการมารวมอนุรักษคัมภีรใบลานของที่นี่เปนอยางมาก  เพราะคัมภีรใบลานที่นี่มาจาก

หลายพ้ืนท่ีในภาคอีสานตอนลาง เพราะคัมภีรจึงถูกเก็บและรักษาไวท่ีนี่เปนจำนวนมาก ในสมัยอดีต ท้ังเจา

เมือง พระสงฆ และ ประชาชน ไดรวมกันสรางและอนุรักษคัมภีรใบลานของที่นี่ไวเปนอยางดี ดูจาก มีหีบ

ธรรมที่สวยงามเปนจำนวนมาก และมีผาหอคัมภีรสวยงามที ่นี ่จำนวนมาก แตมายุคสมัยหนึ ่งที่มีการ

เปลี่ยนแปลงบานเมืองคัมภีรใบลานของที่นี่ขาดชวงในการรักษาไปชวงหนึ่งเกือบ ๒๐๐ ป ถูกเก็บซอนไวดี

เกิดไป เม่ือมาเปดดูภายหลัง ๕๐ ปท่ีผานมา ปรากฏวาคัมภีรไดรับความเสียหายจากปลวกและแมลงตาง ๆ 

เปนจำนวนมาก ทางเจาอาวาสรูปปจจุบันจึงรื้อฟนการอนุรักษใหม เหมือนเชนในอดีต คือ นำคัมภีรออก

จากหีบธรรม ออกมาท้ังหมด และ มาสำรวจใหม เปดใหชุมชนไดมารวมสำรวจและไดเห็น ไดรับทราบ และ 

ไดนำคัมภีรมาจัดแสดงไวในตูใส จัดเปนพิพิธภัณฑคัมภีรใบลาน เปดโอกาสใหพระภิกษุสาเณรในวัด และ 

คนในชุมชน ตลอดถึงคนที่สนใจไดมาศึกษา และ เรียนรูเกี่ยวกับคัมภีรใบลาน และ มีการจัดตั้งกรรมการ

อนุรักษคัมภีรใบลานของชุมชน เพื่อมารวมกำหนดทิศทาง และ แนวทางในการอนุรักษใหยั ่งยืน และ     

เกิดประโยชนกับชุมชนตอไป ซึ่งวิธีการเปดใหทุกฝายไดมามีสวนรวมทุกขั้นตอนเชนนี้ ทำให ชาวบานเห็น

ความสำคัญของคัมภีรใบลานเปนอยางยิ่ง และ ไดมารวมกันสนับสนุนทางวัดในการจัดกิจกรรมอนุรักษ

คัมภีรท่ีหลากหลายสืบไป 

 ๕) กระบวนการพัฒนาความรู   ผู ใหขอมูลสำคัญสวนใหญเห็นวา กระบวนการนี ้เปน

กระบวนการสรางปญญาใหเกิดข้ึนภายในคน คือ ผูเก่ียวของในการอนุรักษคัมภีรใบลาน เปนกระบวนการท่ี

พระพุทธเจา ใชกับ พระสงฆสาวกของพระองค โดยมี ๓ ขั้นตอนที่สำคัญ คือ ๑)ปริยัติ  ๒) ปฏิบัติ และ     

๓) ปฏิเวธ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ดังนี้ 

  ๕.๑ ปริยัติ  เปนกระบวยการพัฒนาความรูดวยการถายทอดองคความรูที ่เปนทฤษฏี 

ความเชื่อ และ หลักวิชาการ ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษคัมภีรใบลาน กอนท่ีจะใหมีการ

ปฏิบัติการอนุรักษจริง จุดประสงคความเพื่อทราบความศรัทธา ความตระหนัก ความเห็นความสำคัญของ

การอนุรักษที ่ถูกตอง และ มีความรูในการอนุรักษที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  ซึ่งองคความรูที ่ควรจะ

ถายทอด ไดแก ความสำคัญ ท่ีมาท่ีไปของคัมภีรในทางพระพุทธศาสนา และมีความสำคัญตอประวัติศาสตร 

ประเพณี  วัฒนธรรม รากเหงาภูมิปญญา และ ความเปนอัตลักษณของชุมชน ของชาติบานเมืองอยางไร ถา

ไมอนุรักษจะมีผลเสียอยางไรท้ังนี้ในการสรางความเขาใจใหเห็นความสำคัญ เริ่มท่ี ผูนำในชุมชนกอน ไดแก 

เจาอาวาส  ผูนำหมูบาน ผูนำทองถ่ิน  จากนั้น จึงทำความเขาใจกับ ชาวบาน เพ่ือใหการอนุรักษเกิดจากคน

ในชุมชนเปนผูตองการอนุรักษเอง และ ทางฝายสนับสนุนดานวิชาการคอยลงไปชวยชุมชนดำเนินการ โดย

วิธีการถายทอดมีหลายลักษณะ ท้ังการแสดงธรรม การบรรยาย การประชุม การอบรม เปนตน 

  ๕.๒ ปฏิบัติ  เปนกระบวนการตอเนื่องจากข้ันการเรียนรูทางทฤษฏี  เม่ือเขาใจถูกตองแลว 

ขั้นตอไปเพื่อใหเกิดทักษะในการอนุรักษและการเขาถึงการอนุรักษอยางแทจริงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ



๑๓๐ 

พัฒนาการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง โดยมีผูเชี่ยวชาญกำกับ และ ดูแล ทุกข้ันตอน เพ่ือความรูท่ีถูกตอง โดย

มีข้ันการปฏิบัติ ๑๓ ข้ันดังนี้ ๑) การแสดงความเคารพตอคัมภีรใบลาน ๒) การปองกันสุขภาพตนเองในการ

อนุรักษคัมภีรใบลาน ๓) การถายภาพคัมภีรใบลานกอนนำออกมาอนุรักษ ๓) การทำความสะอาดคัมภีรใบ

ลาน ๔) การ สำรวจสภาพคัมภ ีร    ๕) การจ ัดหมวดหมู ค ัมภ ีร ใบลาน ๖) จ ัดทำทะเบียนคัมภ ีร                      

๗) บันทึกคัมภีรใบลานดวยระบบดิจิทัล  ๘) การหอธรรม   ๙) การทำรหัสคัมภีรดวยระบบ คิวอารโคต    

๑๐) การเก็บคัมภีรใบลาน ๑๑)  การอนุรักษดวยระบบประเพณี  และ ๑๒) การปริวรรตคัมภีรใบลาน 

  ๕.๓ ปฏิเวธ  เปนกระบวนการพัฒนาการเรียนรูระดับขั้นสูงสุด คือ เมื่อไดผล จากการ

ปฏิบัติจริงเปนที่เรียบรอย ตามกระบวนการขั้นปฏิบัติ ขั้นตอไปคือ มีการสรุป อภิปลาย เสนอแนะ และ 

ขยายผลการเรียนรู ในรูปกิจกรรมตาง ๆ เชน  มีการประชุมประเมินผล สรุปบทเรียน หรือ   การจัดเวที

เสวนาสรุปถอดบทเรียน  เปนตน ท้ังนี้เพ่ือเปนการประมวลผลองคความรูท่ีไดจากการปฏิบัติจริงรวมกัน อัน

จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูอนุรักษคัมภีรใบลานใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป  หลายแหงได

นำองคความรูเลานี้ เผยแพรประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ และ มีการขยายผลไปปฏิบัติการในชุมชนตาง ๆ ท่ี

สนใจ รวมถึง เปดโอกาสใหชุมชนตาง ๆ หรือ บุคคลที่สนใจ ไดมาศึกษาองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติใน

พ้ืนท่ีจริง  

 ซ่ึงในกระบวนการพัฒนาความรูท้ัง ๓ ข้ันตอนนี้ ไดสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลสำคัญ  

ไดกลาวไวดังนี้ 

 ชุมชนวัดมณีวนาราม อุบลราชธานี  กลาววา “...ศูนยเรียนรูชุมชนดานเอกสารโบราณวัดศรี

จันทร บานนาออ ตำบลนาออ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เกิดจาการกระบวนการสรางการเรียนรูของชุมชน 

โดยในเริ่มตั้งมี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเปนเปนนำทำกิจกรรม 

ตั้งแตข้ันเชิญชวนผูนำสงฆ ผูนำชุมชน และ ชาวบานผูสนใจ ไดมารวมกันสืบคนหาประวัติของชุมชน ประวัติ

คัมภีรใบลาน  ขอมูลมลคัมภีรตาง ๆ และ รวมถึง สืบคนของดี วีถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนแหงนี้ เพื่อจะได

ทราบท่ีมาท่ีไปความเปนเอกลักษณ และ อัตตลักษณของชุมชน เพราะเปนตนทุนเดิมสำคัญ ท่ีจะไดกำหนด

ทิศทางในการพัฒนาชุมชนในระสูงตอไป  ซึ่งไดรับความสนใจของชุมชนเปนอยางมาก ใชเวลาขั้นนี้กวา ๑ 

เดือน จึงไดขอมูลมา และ นำมาสรุปเปนขอมูลพื้นฐานของชุมชน จึงทราบวา คนในชุมชนที่นี่สวนใหญมา

จากเมืองหลวงพระบาง และ เมืองเวียงจันทน ประเทศลาวกันเปนจำนวนมาก คัมภีรที่นี่ก็มาจากประเทศ

ลาวเปนจำนวนมาก และ เปนคัมภีรที่มีความสำคัญมากทั้งในงานของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร 

ขามมาจากแมน้ำโขง  คนในชุมชนจึงเห็นรวมกันวาควรมีการฟนฟูสำรวจ และ อนุรักษใหอยูในสภาพดี

เชนเดิม เพราะตอนสำรวจเริ ่มแรกพบวาอยูกระจัดกระจายใบลานปะปนกัน  จึงใหทาง มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ในฐานะมีผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน เปนผูนำในการพาพระสงฆสามเณร และ 

ชาวบานในชุมชนรวมกัน อนุรักษตามหลักวิชาการ โดยเริ่มจากการมีการฝกอบรมวิธีการอนุรักษกอน  และ 

จึงไดลงมือปฏิบัติไปตามขั้นตอนของหลักวิชาการ โดยมีการประกาศใหเปนงานบุญ ชาวบานมารวมบุญ

สนับสนุนกิจกรรมไดหลายรูปแบบ  และ เมื่อนุรักษเสร็จเปนที่เรียบรอย ใชเวลาประมาณ ๒ เดือน จึงไดมี



๑๓๑ 

การจัดกิจกรรมคืนความรูใหกับชุมชน จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษคัมภีรใบลานของ

ที่นี่ ซึ่งไดรับความสนใจอยางหลากหลายทั้งคนในชุมชน และ ผูที่สนใจจากทั่วประเทศ เพราะความรูที่ได

ถายทอดบนเวทีเสวนา เปนความรูจริงท่ีไดจากการปฏิบัติจริง และหลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน

เปนองคความรูใหขุมชนแลว ไดมีการจัดทำเอกสารองคความรูเผยแพร และ ไดจัดทำศูนยเรียนรูชุมชนดาน

เอกสารโบราณวัดศรีจันทร บานนาออ ตำบลนาออ อำเภอเมือง จังหวัดเลย อันเปนประโยชนตอคนใน

ชุมชนท่ีจะมีการอนุรักษสืบตอ และ เปนประโยชนตอสาธารณะชน อ่ืน ๆ ไดมาศึกษาเรียนรูตอไป 

 ดังนั้นทางชุมชนวัดบานหนองเปด 24

๒๕ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  กลาววา ทางวัดบาน

หนองเปด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  เกิดจาการการเริ่มตนของ ทานเจาอาวาสรูปปจจุบัน ทาน

เจาคุณสุนทร ปราชญภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ผูมีความเชี่ยวชาญดานการคัมภีรใบลานของ

เมืองอุบลราชธานีเปนสายการศึกษา ทานหนึ่งเปนผูนำชุมชนและมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเทศและ

เชี่ยวชาญดานคัมภีรใบลาน จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการวัดบานหนองเปด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

เกี่ยวกับการอนรักษคัมภีรใบลาน และ จัดเทศคัมภีรชุมชนวัดวัดบานหนองเปด อำเภอตาลสุม จังหวัด

อุบลราชธานี  เพ่ืออนุรักษคัมภีรใบลานของวัด และ รวบรวมวัตถุมีคาของชุมชนมาจัดแสดงเปนองคความรู

ของการเทศทุกป และไดมีการจัดการอบรมบุคลากรที่จะมารวมดำเนินการจัดระบบคัมภีรใบลาน และ    

การเทศในคัมภีรใบลานอักษรธรรมอีสาน  โดยรับสมัครอาสาสมัครผูที่สนใจไดมาชวยกันในการดำเนินการ 

และ มีหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่อำเภอตาลสุมและอำเภอใกลเคียง ไดมารวมชวยงานดวย  ไดมีการอบรม

ดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ การเทศในคัมภีรใบลานเมื่อเขาใจดีแลวจะไดมีกระบวนการปฏิบัติการ

อนุรักษคัมภีรใบลาน และ จัดการเทศในคัมภีรใบลานตามหลักวิชาการเม่ือเสร็จแลว จึงไดจัดงานบุญพิธีสม

มาคารวะขอขมาคัมภีรใบลาน และ จัดใหมีการเสวนาถอดบทเรียน การอนุรักษคัมภีรใบลาน และ การเทศ

ในคัมภีรใบลานในงานบุญตลอดมาจนถึงปจจุบันยังเหนี่ยวแนน  

 ๖) กระบวนการสรางศูนยเรียนรู  ผู ใหขอมูลสำคัญสวนใหญเห็นวา กระบวนการนี ้เปน

กระบวนการถายทอดองคความรูที ่สำคัญ  หลังจากที่มีการปฏิบัติการอนุรักษคัมภีรใบลาน จะเกิดองค

ความรูหลายประการ โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูนำในการอนุรักษ  ขั้นตอนตอไป คือ การคืนปญญา ใหกับ

ชุมชน  เพื ่อประโยชนในการสรางบุคลากรของชุมชนใหมาสืบสานการอนุร ักษสืบไป ขั ้นตอนนี้ คือ         

การสรางแหลงเรียนรู การอนุรักษคัมภีร ใบลาน  ซึ ่งจำเปนอยางยิ ่งที ่จะตองมีการบริหารในรูปของ

คณะกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการที่มาตรฐาน โดยอาจจะทำในรูปของศูนย

เรียนรู  หรือ พิพิธภัณฑพื้นบานก็ได  ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลผูสนใจในชุมชนไดเขามาศึกษาวิธีการอนุรักษ และ 

อาจจะรวมกับทางโรงเรียนในชุมชนใหนำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู และ ทางแหลงเรียนรูเองอาจมีการจัด

กิจกรรมอบรม เชน การจารธัมม การหอคัมภีร  การตนใบลาน การสอนภาษา ในคัมภีร พยายามใหมี

กิจกรรมตลอดป เพื่อดึงศรัทธาและความสนใจของชาวบานในชุมชนใหมีอยูอยางตอเนื่องกับคัมภีรใบลาน  

 
๒๕ เจาอาวาสวัดหนองเปด อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  



๑๓๒ 

ยิ่งถาสามารถนำคัมภีรมาบริหารจัดการเปนตนทุนในการ จัดการทองเที่ยวชุมชน จะทำใหการอนุรักษเปน

ประโยชนอยางยิ่ง เพราะ มีรายไดจากการทองเที่ยวเขาสูชุมชน  ทำใหชาวบานเห็นประโยชนจากการ

อนุรักษคัมภีรใบลานในชุมชนของเขา ทำใหการอนุรักษเกิดความยั่งยืน จากการสัมภาษณ และลงเก็บขอมูล

ในพื ้นที ่จริง พบวา มีกระบวนการสรางศูนยเรียนรู  ๖ ขั ้นตอน ที่สำคัญในการสรางศูนยเรียนรู  คือ             

๑) การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู  ๒) การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอใหเปน

เอกลักษณและนาสนใจ ๓ ) การจัดระบบองคความรู   ๔) การจัดหาและเตรียมสถานที ่ที ่เหมาะสม           

๕) การปฏิบัติการจัดแหลงเรียนรู  และ ๖) การประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  ดังนี้ 

  ๖.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู  เปนขั้นตอนแรกที่สำคัญของการ

พัฒนาเปนศูนยเรียนรูหลังจากที่มีการปฏิบัติการจริงในการอนุรักษในพื้นที่ และเพื่อเปนการจัดเก็บองค

ความรูเพ่ือประโยชนในการถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน จึงจำเปนตองมีการจัดการองคความรูในรูปของ

การจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน และตองมีคณะทำงานขับเคลื่อน  โดยทำในรูปของ

คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู ซี่งสัดสวนหรือจำนวนของคณะกรรมการขึ้นอยูกับแตละชุมชนโดยจะลง

เปนจำนวนเลขค่ี เชน ๕ คน ๗ คน  ๑๑ คน ๑๕ คน หรือ ๒๑ คน บางทีมี ๒ ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร

ศูนยเร ียนรู  ซึ ่งจะมีจำนวนไมมากโดยทั ่วไปไมเกิน ๑๕ รูป/คน เพื ่อสะดวกในการบริหาร และ มี

คณะกรรมการดำเนินงานฝายตาง ๆ ตามท่ีรับมอบหมาย กรรมการชุดนี้จะมากหนอย เพ่ือรวมกันขับเคลื่อน

ศูนยเรียนรู โดยคณะกรรมการจะมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ สวนใหญวัดเปนเปนผูออกประกาศแตงตั้ง 

เพราะศูนยเรียนรูสวนใหญอยูในวัด หรือ บางแหงศูนยเรียนรูมีความสำคัญมากระดับ อำเภอ หรือ ระดับ

จังหวัด  อาจมีการประกาศแตงตั้งจากสวนราชการในระดับ อำเภอ หรือ ระดับจังหวัด ข้ึนอยูกับความสำคัญ

ของศูนยเรียนรูนั้น ๆ 

   ๖.๒ การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอที่เปนเอกลักษณ  เมื่อมีการเริ่ม

จัดตั้งศูนยเรียนรู และ มีคณะกรรมการมาบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรม กอนเริ่มดำเนินการจัดศูนยเรยีนรู 

สิ่งสำคัญตอมา คือ ตองมีการกำหนดแผนงาน นโยบาย และ แผนปฏิบัติงานใหใหชัดเจนในการดำเนินงาน

ตลอดป ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีสุดของการพัฒนาเปนศูนยเรียนรู คือ การทำใหอยางไรใหศูนยเรียนรูมีความนาสนใจ 

และ เปนเอกลักษณ ท่ีจะสามารถดึงดูดใหบุคคลตาง ๆ ท้ังในชุมชน และ บุคคลภายนอก มีความสนใจอยาก

ที่จะเขามาชม เพราะถาตั้งมาแตไมมีผูเขามาชม ก็จะไมคอยมีประโยชนมากนักสำหรับการจั้งตั้ง จึงจำเปน

อยางยิ่งที่ทางคณะกรรมการตองไปศึกษาดูงานรูปแบบการจัดศูนยเรียนรูในที่อื่น ๆ เพื่อนำมาประยุกตจัด

ศูนยเรียนรูในชุมชนใหมีความนาสนใจ และ ดึงดูดใหบุคคลทั่วไปไดมาชมและศึกษา ซึ่งถาจัดระบบดี 

นาสนใจมาก จะสามารถเปนแหลงทองเท่ียวของชุมชนได ทำใหชุมชนมารายไดจาการทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง  

   ๖.๓. การจัดระบบองคความรู    กระบวนการนี้ เปนกระบวนการสืบเนื่องจากรูปแบบท่ี

จะดำเนินการจัดศูนยเรียนรู นอกจากรูปแบบที่นาสนใจแลว เรื่องขององคความรูที่จะนำเสนอ ตองถูก

นำเสนอใหนาสนใจ เขาใจงาย มีการเรียบลำดับจากเริ ่มตน ไปจนถึงจบกระบวนการอยางครบถวน 

คณะกรรมการจึงตองใหความสำคัญเรื่องนี้เปนพิเศษ โดยเฉพาะการนำเสนอกระบวนการองคความรูการ



๑๓๓ 

อนุรักษคัมภีรใบลาน ตองใหครบถวน เพ่ือประโยชนตอการศึกษาใหครบทุกข้ันตอน เพราะหลายท่ีรูปแบบดี

ทันสมัย นาสนใจ แตเนื้อสาระมีนอยมาก ผูชมเขามาแลว มีแตถายภาพอยางเดียว แตไมไดเรียนรู และ    

เกิดความศรัทธาในการตองการอนุรักษ จึงทำใหการจัดศูนยเรียนรู ไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 

  ๖.๔ การจัดหาและเตรียมสถานท่ีจัดศูนยเรียนรู   ข้ันตอนนี้เปนหนาท่ีของคณะกรรมการ

ศูนยเรียนรู ที่จะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับรูปแบบที่จะนำมาจัดเปนศูนยเรียนรู ซึ่งสถานที่เปนสิ่งสำคัญ

มากอยางหนึ่ง เพราะเปนท่ีท่ีจัดแสดงวัตถุศิลปะ และ คัมภีรใบลาน ในการใหผูสนใจเขามาศึกษา จะตองหา

สถานที่ที ่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่อง ความปลอดภัย  ความสะอาด ระบบสาธารณูปการ  บรรยากาศ 

ขนาดของสถานที่  และ ระบบการจัดวางวัตถุจัดแสดงใหเหมาะสม ซึ่งจะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานสถานท่ี

มารวมเปนท่ีปรึกษาหรือกรรมการในการคัดเลือกสถานท่ี สำหรับสถานท่ี อาจจะเปนหองหรืออาคารท่ีมีอยู

แลว หรือ ถามีงบประมาณอาจจะทำขึ้นใหมตามรูปแบบที่ไดผานการพิจารณาอยางเหมาะสมแลวจาก

คณะกรรมการและชุมชนโดยท่ีไมมีปญหาทางดานขอกฎหมายในภายหลัง 

  ๖.๕ การปฏิบัติการจัดแหลงเรียนรู  ขั้นตอนนี้ เปนกระบวนการการมีสวนรวมที่สำคัญ

ของชุมชน อาจจะจัดเปนงานบุญของชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดศูนยเรียนรูของชุมชนเขา 

มารวมไดทุกระดับ แตในสวนของรูปแบบการจัดวาง การทำความสะอาด และ การเคลื่อนยายของวัตถุ

โบราณตาง ๆ เชน คัมภีรใบลาน วัตถุวิถีชีวิตพื้นบาน เปนตน จำเปนจะตองใหผูเชี่ยวชาญ มากำกับดูแล 

รวมถึงผูปฏิบัติการจะตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเชนกัน เพราะของบางอยางถาตกหลน เสียหายแลว    

ไมสามารถแกไขกลับมาเปนเหมือนเดิมได สวนคนในชุมชนท่ีมา รวมจัด สามารถชมการจัดได มีสวนรวมใน

บางกิจกรรมที่ไมเสี่ยงตอการเสียหายของวัตถุศิลปะ หรือ  มารวมบุญในรูปแบบปจจัยสนับสนุนการจัด

แหลงเรียนรู  รวมบุญนำอาหาร น้ำดื่ม มาสนับสนุน เปนตน และ เมื่อมีการจัดศูนยเรียนรูเรียบรอย หลาย

แหงไดมีการจัดงาน เปดปายศูนยเรียนรู เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมและรับทราบถึงการมีอยูของศูนยเรยีนรู

ในชุมชนเขา และ ใหชุมชน พรอมดวยผูรวมงานไดมีโอกาสไดเขาชมเปนกลุมแรก กอนท่ีจะมีการเปดโอกาส

ใหบุคคลจากภายนอกชุมชน ไดเขามาชม เพ่ือเปนการสรางความเปนเจาของศูนยเรียนรูใหกับชุมชน คนใน

ชุมชนทุกคน สามารถเปนมัคคุเทศกแนะนำแหลงเรียนรูของตนเองใหกับชุมชนอ่ืน ๆ ได 

  ๖.๖ การประเมินผลการดำเนินงาน  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสำคัญสำหรับการสรางความ

ยั่งยืนของศูนยเรียนรู หลังจากที่มีการเปดศูนยเรียนรู และ เปดโอกาสใหคนในชุมชน และ บุคคลภายนอก

ชุมชน ไดเขาชมและใชประโยชนจากศูนยเรียนรู และยังมีการ ขับเคลื่อนกิจกรรม ตาง ๆ ของศูนยเรียนรู

ตลอดป เมื่อครบป จึงจำเปนตองจัดใหมีระบบการประเมินผลในการดำเนินการของศูนยเรียนรูตามความ

เปนจริง มีการประเมินภายใน จาการกรรมการศูนยเรียนรู  มีการประเมินภายนอก จากคนในชุมชนที่ไดใช

บริการ และ จากบุคคลภายนอกชุมชนที่เคยมาใชบริการ เพื่อหาขอดี ขอแกไข มาปรับปรุงรูปแบบการ

พัฒนาศูนยเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและนาสนใจทันยุคทันสมัยตลอดไป และ เม่ือมีการสรุปผลการประเมิน

เรียบรอย ใหจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลในการพัฒนาในปตอไป และ เพื่อเปนการ



๑๓๔ 

เผยแพรผลการดำเนินงานใหกับสาธารณะชนทราบตอไป อันจะเปนประโยชนตอชุมชนอื่นที่สนใจจะนำ

รูปแบบนี้ไปดำเนินการในชุมชนของเขาตอไป 

 ซึ่งในกระบวนการสรางศูนยเรียนรู ทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ไดสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูล

สำคัญ  ไดกลาวไวดังนี้ 

 วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  ไดกลาวถึงชุมชนวัดมหาวนาราม  ปจจุบัน ไดพัฒนา

แหลงเรียนรูดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน เปน ไดจัดพิมพปริวรรตพระไตรปฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน ใน

วารระงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ดังรูปภาพท่ีปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

 รูปภาพการปริวรรตพระไตรปฎกฉบับอักษรธรรมอีสานและการจัดตั้งศูนยการเรียนรูอักษร

ธรรม 

 โดยไดสรางศูนยเรียนรูแหงนี้ ตามตามพระราชดำรัส กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จมามหาจุฬาสาธิต ที่วัดมหาวนาราม จังหวัด

อุบลราชธานี เมื่อ วันที่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ "พระองคทรงมีพระราชดำรัสวา จะทำยังไงเพื่อจะให

หนังสืออักษรธรรมอีสาน อยูตอสืบตอไปได" ผศ.โสรัจ นามออน ผูจัดแสดงผลงานไดเลาใหฟง25

๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จึงทำใหทางวัดรวมกับ ชาวบาน  และ ชุมชน ตระหนัก อนุรักษคัมภีรใบลานลักษณะเชนนี้

ตอไป เพราะทำไดดีมาก เปนตัวอยางท่ีอ่ืนได เพราะคัมภีรใบลานท่ีนี่มีมาก และ เปนของมีคามาก อยากให

มีการทำเปนแหลงเรียนรู  สอนภาษาอีสาน และ พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในสมัยนั้น จึงทราบดี ใหใชวิชาอักษรธรรมอีสาน เขามา

สอนใน ๔ สาขาวิชา เปนวิชาบังคับเลือกแทนภาษาสันสกฤตเพื่อเปนการเผยแผวิธีการอนุรักษไปยังท้ัง

พระภิกษุ สามเณร และ ประชาชน ไดรูแลวเขาใจ จะไดชวยกันอนุรักษไวเปนเอกลักษณและสมบัติของชาติ

ตอไป 

 ๗) กระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ  ผูใหขอมูลสำคัญสวนใหญเห็นวา ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอน

สุดทายที่สำคัญของการอนุรักษคัมภีรใบลานที่ยั ่งยืน เพราะเปนการขยายความรูใหกวางขวางออกไป        

ยิ่งแพร ยิ่งมี  ยิ่งหวง ยิ่งหาย เชนเดียวกับพระพุทธเจาท่ีพระพุทธองคทรงตรัสรูแลว แตมิไดเก็บความรูไวกับ

พระองคเองแตเพียงผูเดียว พระองคไดใชเวลาตลอดชีวิต ๔๕ พรรษ หลังตรัสรู ในการเผยแพรธรรมท่ี

พระองคทรงคนพบ เพื่อหวังใหเวไนยสัตวทั้งหลายไดหลุดพนจากความทุกขเชนเดียวกับพระองค และ   

 
๒๖ ผศ.โสรัจ นามออน เลาใหฟง เสียชีวิตแลว ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๓๖ 

ธรรมที่พระองคไดเผยแพร ปจจุบันไดขยายออกไปทั่วโลก และ ไดมีผูปฏิบัติตามจำนวนมาก และ ไดรับ

ความสุขจากธรรมที่พระองคไดมอบไวให จึงทำใหพระพุทธศาสนา ยังคงปรากฏอยูแมกาลเวลาลวงมาแลว

กวา ๒๕๖๓ ป ทั้งนี้เพราะมีการแพรองคความรูที่เปนจริงอยูเนือง ๆ  การแพรองคความรูดานการอนุรักษ

คัมภีรใบลานเชนกัน ชุมชนไหนที่มีการจัดการอนุรักษไดสำเร็จและมีการถายทอดองคความรูอยูตลอด   

ยอมทำใหองคความรูเหลานั้นไมสูญหาไปงาย ๆ แมวาตนสังกัดขององคความรูอาจจะลมสลายไปดวยสาเหตุ

ใด สาเหตุหนึ่ง แตอนาคตขางหนาอาจจะกลับฟนมาใหมได เพราะองคความรูที่เคยเผยแพรไปนั้นยังคงอยู 

แตอาจจะอยูกับอีกที่หนึง่ เราเองสามารถไปศึกษาดูงานสถานที่นั้นได และ นำกลับมาฟนฟูใหรุงเรืองตอไป

เชนอดีต เหมือนกับศาสนพุทธในอินเดีย ในสมัยพุทธกาลรุงเรืองมาก แตมาระยะหยังศาสนาพุทธในอินเดีย

หมดไป แต คำสั่งสอนของพระองคยังคงมีอยู เพราะมีการเผยแพรตั้งแตสมัยพุทธกาล และ มีการเผยแพร

ออกนอกประเทศ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ชวงประมาณ พ.ศ.๓๐๐ ธรรมะที่พระองคทรงคนพบยังคง

มีอยูและเจริญรุงเรืองในแถมสุวรรณภูมิ ปจจุบันในอินเดียไดมีการฟนฟูศาสนาพุทธ โดยพระสงฆชายไทย 

พมา ศรีล ังกา ไดนำธรรมะกลับสู มาตุภ ูม ิ และ กำลังเปนที ่สนใจของชาวอินเดียเปนอยางมาก                   

วัดในพระพุทธศาสนาไดถูกสรางข้ึนมากมายในปจจุบัน ชาวอินเดียวไดกลับมานับถือศาสนาพุทธเพ่ิมข้ึนมาก 

ศาสนาพุทธกำลังกลับมารุงเรืองในอินเดียอีกครั้ง ทั้งนี้เปนเพราะผลงานของพระมหาเถระและอุบาสก 

อุบาสิกา ในอดีตที่รวมกันรักษาองคความรู ดวยการปฏิบัติตามธรรม และ มีการเผยแพรตอสาธารณะชน

ผูสนใจอยางตอเนื่องจึงทำใหพระพุทธศาสนาตั้งม่ันอยูไดนานจนถึงปจจุบัน แมเปลี่ยนสถานท่ี แตยังคงมีอยู 

จาการลงพื ้นที ่ เก ็บข อมูล พบวา กระบวนการเผยแพรการอนุร ักษค ัมภ ีร ใบลานสู สาธารณะชน                    

มีอยู ๒ กระบวนการดังนี ้

  ๗.๑ เผยแพรประจำท่ี   ทุกชุมชนที่ผูวิจัยไดลงไปในพื้นที่พบวา แตละแหงมีศูนยเรียนรู

ดานการอนุรักษคัมภีรใบลานของชุมชน เพื่อเปดโอกาสใหคนในชุมชนที่สนใจไดมาศึกษาเรียนรู บางแหง

เปดใหบริการทุกวัน บางแหงเปดเฉพาะวันเสาร – อาทิตย และ ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ แหลงเรียนรูเหลานี้

ถือวา เปนการจัดการเผยแพรที่ตั้งอยูประจำชุมชน เปดโอกาสใหผูสนใจสามารถเขาชมของจริงไดในพื้นท่ี

จริง เพ่ือสัมผัสบรรยากาศในการเรียนรูแบบเขาใจ และ เขาถึง ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพราะแหลงเรียนรู

หลายที ่มีกิจกรรมใหนักทองเที ่ยวไดทดลองทำดวย เชน การจารธัมม การหอคัมภีร  การเวียนธัมม         

การไดสัมผัสคัมภีรใบลานของจริง เปนตน เปนลักษณะการเผยแพรเชิงรับ 

  ๗.๒ เผยแพรเคลื่อนที่    เปนการอำนวยความสะดวก ในการเผยแพร องคความรูดาน

การอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ความรูที่อยูในคัมภีรใบลาน ผูที่สนใจทั่วโลกสามารถศึกษาได โดยที่ไมตอง

มาถึงสถานที่จริง  เชน การจัดทำเว็บไซตของทางศูนยเรียนรู  การเผยแพรขอมูลทะเบียนคัมภีรใบลาในรูป

ของภาพดิจิทัลตัวคัมภีร ผานทางสื่อออนไลน การทำแอปพลิเคชั้นเรียนรูดานภาษาลานนา เปนตน  หรืออีก

ลักษณะหนึ่งคือ การนำองคความรูออกไปเผยแพรนอกวัด เชน ไปอบรม ไปสัมมา ไปบรรยาย ไปสอน ใน

สถานศึกษา ในองคกร หรือ ชุมชนตาง ๆ  ตลอดถึง การออกไปจัดนิทรรศการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 



๑๓๗ 

นอกชุมชน  นอกจากนี ้อาจมีการจัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรองคความรู ต าง ๆ ในคัมภีร ใบลาน             

เปนลักษณะการเผยแพรเชิงรุก   

 ซ่ึงในกระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ ท้ัง ๒ ข้ันตอนนี้ ไดสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูล

สำคัญ  ไดกลาวไวดังนี้ 

 ชุมชนวัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  กลาววา ชุมชนแหงนี้ ไดเนนการเผยแพรองคความรู

ดานคัมภีรใบลาน จึงไดจัดใหมี พิพิธภัณฑคัมภีรใบลาน  วัดทุงศรีเมือง โดยไดนำคัมภีรท้ังหมดของวัดมาจัด

แสดงไวในพิพิธภัณฑ เพื ่อใหชาวบานไดเห็นคัมภีรในชุมชนของเขาทุกมัด และ เปดโอกาสใหผู ที ่มี

ความสามารถปริวรรตได มารวมปริวรรตคัมภีร โดยท่ีทางวัดไมคิดคาใชจายใด ๆ ในการนำไปปริวรรต แตผู

ปริวรรตตองถายดิจิทัลจากทางวัดไปปริวรรต สวนตนฉบับไมอนุญาตใหนำออกนอกวัด เพราะเสี่ยงตอการ

เสียหาย  และ ทางพิพิธภัณฑ ไดเคยนำคัมภีรใบลานและปายความรูดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน ไปจัด

แสดงเปนนิทรรศการรวมงานสำคัญ ๆ ของทางวัฒนาธรรม และ บานเมืองโดยตลอด เพื่อเผยแพรใหคน

ท่ีมารวมงานไดตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษคัมภีรใบลาน  และ ปจจุบันนี้ ไดรวมกับ มหาวิทยาลัย

หลายแหงในภาคเหนือ จัดทำโครงการถายดิจิทัลคัมภีรใบลาน เพื่อเผยแพรเปนธรรมทานลงเว็บไซตตอไป 

สวนเจาหนาที่ดูและ ไดทำหนาที่เผยแพรกิจกรรมของพิพิธภัณฑ ผานทางเฟสบุค  ทางไลน  และ ทางยูธูป 

อยางตอเนื่อง ไดผลดีมาก ทำใหมีนักทองเท่ียว และ นักวิชาการดานคัมภีรใบลาน มาศึกษาดูงานดานคัมภีร

ท่ีนี่อยางตอเนื่อง 

            ขณะที่ ทางชุมชนวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  ไดกลาววาทางชุมชนวัดพระเกิดให

ความสำคัญดานการเผยแพรองคความรูดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ องคความรูในคัมภีรที ่ถูก

นำเสนอผานกิจกรรมหลายรูปแบบ ไดมีการเผยแพรในรูปของการจัดเปนพิพิธภัณฑชุมชนบาน วัดมณีวนา

ราม เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต โดยผูที่มาทองเที่ยวที่นี่มีกิจกรรมใหรวมมากมาย เชน การเรียนมูลกัจจายนะ 

อักขระวิธีการเขียนอักษรธรรมอีสาน เปนตน แหลงเรียนรูที่นี่ มีมัคคุเทศกหลายทาน เปดใหบริการทุกวัน 

อีกท้ังกิจกรรมของท่ีนี่มีการเผยแพรทางสื่อออนไลนอยางตอเนื่อง จากหลายเนื่องงานท่ีมาถายรายการ และ 

ทางเจาหนาที่ของที่นี้มีการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลนตลอด  และทีสำคัญที่นี่มีการผลิตผลงานดาน

เอกสารเผยแพรมากมาย คัมภีรใบลานของที่นี้มีการเผยแพรผานทางเว็บไซต ทีทางประเทศเยอรมันไดถาย

ดิจิทัลไวให และ เผยแพรผานเว็บไซตทันสมัยมาก ผูสนใจสามารถอานคัมภีรใบลานผานเว็บไซตอีกดวย” 

 

 ตารางที่ ๔.๑ แสดงเนื้อหาสรุปโครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจ

วรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

สรุปโครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

กระบวนการท่ี ๑ 

กระบวนการสืบคนและใหความรู 

๑. การสืบคนประวัติ 

๒. การใหความรูแกชุมชนเพ่ือสรางความตระหนัก   



๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ตอ) 

สรุปโครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

กระบวนการท่ี ๒

กระบวนการพัฒนากิจกรรมการ

อนุรักษ 

๑. การแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน  

๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   

๓. จัดโครงสรางองคกร   

๔. การบริหารงบประมาณ  

๕. การฝกอบรมบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรใบลาน   

กระบวนการท่ี ๓ 

กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ 

 

    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. การอนรุักษดวยระบบประเพณี 

กระบวนการท่ี ๔ 

กระบวนการสรางการมีสวนรวม 

๑. การมีสวนรวมรับทราบและเรียนรูรวมกัน  

๒. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น     

๓. การมีสวนรวมวางแผนดำเนินการ   

๔. การมีสวนรวมปฏิบัติการ     

๕. การมีสวนรวมมีสวนไดสวนเสีย   

๖. การมีสวนรวมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ 

กระบวนการท่ี ๕ 

กระบวนการพัฒนาความรู 

๑. ปริยัต ิ

๒. ปฏิบัติ 

๓. ปฏิเวธ 

 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ตอ) 

สรุปโครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

กระบวนการท่ี ๖ 

กระบวนการสรางศูนยเรียนรู 

๑. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู   

๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอใหเปนเอกลักษณ

และนาสนใจ  

๓. การจัดระบบองคความรู  

๔. การจัดหาและเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

๕. การปฏิบัติการจัดแหลงเรียนรู   

๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 

กระบวนการท่ี ๗ 

กระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ 

๑. เผยแพรประจำท่ี 

๒. เผยแพรเคลื่อนที 

 

 ๔.๑.๑.๒ ขอมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ มจังหวัดลุ มแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย   

พบวามีขอมูลวรรณกรรมสำคัญท่ีพบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย ดังนี้ 

           ๑. จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเปนวัดที ่ มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอ

เมืองอำนาจ  คือ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมท่ี

สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 

หมวด ช่ือหมวด จำนวนเรื่อง (ช่ือเรื่องท่ีไมซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีรภาษาบาลีลวน ๑๒๖ 

๐๒ บทสวดมนต ๕ 

๐๓ อานิสงส - 

๐๔ ชาดก ๑๓ 

๐๕ โอวาทคำสอน ๕๓ 

๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๓๓ 

๐๗ ธรรมท่ัวไป ๒๒ 

๐๘ นิยายธรรม ๔๓ 

๐๙ นิยายพ้ืนบาน ๑๓ 

๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา - 

๑๑ กฎหมาย - 



๑๔๐ 

ตาราง (ต่อ) 

หมวด ช่ือหมวด จำนวนเรื่อง (ช่ือเรื่องท่ีไมซ้ำกัน) 

๑๒ กวีนิพนธ,รอยกรอง ๓๓ 

๑๓ ตำรายา - 

รวม ๒๑๖ 

   

 ๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเปนวัดที ่ มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดปานอย) อำเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมท่ีสำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 

หมวด ช่ือหมวด จำนวนเรื่อง (ช่ือเรื่องท่ีไมซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีรภาษาบาลีลวน ๗๔ 

๐๒ บทสวดมนต ๒๒ 

๐๓ อานิสงส ๑๐ 

๐๔ ชาดก - 

๐๕ โอวาทคำสอน - 

๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๓๒ 

๐๗ ธรรมท่ัวไป ๓๑ 

๐๘ นิยายธรรม ๔๐ 

๐๙ นิยายพ้ืนบาน ๓๑ 

๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๒๖ 

๑๑ กฎหมาย - 

๑๒ กวีนิพนธ,รอยกรอง - 

๑๓ ตำรายา - 

รวม ๒๐๗ 

    

๔.๒ งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของ

ประเทศไทย  

 จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการณ ผูใหขอมูล

สำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนท่ี

ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  ไดแก วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา 



๑๔๑ 

อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

วรรณกรรมใบลานที่เปนที่นิยมและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียว

สวาสด์ิ  ซ่ึงมีมากกวา จึงไดคัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เปนเรื่องสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทย นำมาปริวรรตท่ีเปนสำนวนอีสานเปน ตัวอยางดังนี้ 

 นะโม ตสฺส ภควโต สมฺมา สมฺพุทธสฺสฯ......เอวมฺเมสุตงฺสมยงฺ......ดูรา อันวา 26

๒๗ บัดนี้ จักกลาว

ตานเสียวสวาสดิ์เทศนา อันมี ลาวบูฮาน ปราชญปุนแปลงไว นำครองเคา ปฐมลางลาวเกาแก นับได หลาย

เซน ยอยองวาดีทานเอย อันวา.......ณ ยังมี กระมพีตเชื้อ สถิตที่นครหลวง พาราณสีเมือง ที่ปชุมพูพื้น ผัว

เมียเถา สมปองเปนคู บังเกิด สองหนอเนื้อ ชายพรอมพร้ำกันฯ...ความวาเมืองพาราณสี สามีภรรยา

กระมพีตระกูลหนึ่ง ลูกผูตน ขานชื่อศรีเฉลียว คนทีสอง คลองปูนปานแตม นามกรตาน ขนานนามเสียว

สวาสดิ์ เชื่อหาก ฮักฮอเลี้ยง แพงดามหนวยตาฯ มีบุตรสองคน พี่ชื่อศรีเฉลียว นิสัยสุขุมเรียบรอย นองชาย

ชื่อเสียวสวาสดิ์ นิสัยสุภาพฉลาดวองไวเปนที่รักของบิดามารดามาก เชื้อฟงตั้งอยูในโอวาท เจริญวัยเปน

หนุม อยูมาวันหนึ่ง บิดาเรียกบุตรทั้งสองมานั่งตอหนากลาวกับลูกวา พอแมมีบานสองหลัง สรางเสร็จหลัง

หนึ่ง อีกหลังหนึ่งยังไมเสร็จ ใหลูกเลือกเอาคนละหลังใครจะเลือกหลังไหนก็ตามใจ เสียวสวาสดิ์ พูดข้ึนกอน

วาลูกจะเลือกหลังท่ีสรางยังไมเสร็จ ศรีเฉลียวนั่งนิ่งเพราะพอใจท่ีจะไดบานหลังท่ีเสร็จแลว  ทานกระมพีผู

เปนบิดาทราบทันทีวา ลูกชายคนเล็กมีสติปญญาเฉียบแหลมกวาบิดาสอนลูกทั้งสองวา อยาเปนคนหูเบาใจ

เบา ฟงหูไวหู ความลับอยาเปดเผย อยาคบหญิงสามผัว เจาหัวสามโบสถ ใหเอ้ือเฟอเผื่อแผ ใจกวาง ทานไม

ไหววานอยาชวย ครั้นสอนลูกแลวก็ลมหายตายจากไปวันหนึ่ง พอคาเรือสะเภาจากเมืองจามปา มาจอดทา

เมืองพาราณสีขายสินคานานาชนิด เสียวสวาสดิ์ขอไปกับเขา นายเรือสำเภารับเขาไปดวย ใหลาญาติพี่นอง

กอนและนัดวันเวลาจะเดินทาง ความเปนคนมีสัมมาคารวะ สุภาพออนโยน นายเรือรักเขาเหมือนลูก ขณะ

เดินทางเรือไดพบเห็นสิ่งตางๆสนใจธรรมชาติแวดลอม จึงถามนายเรือถึงสิ่งตางๆวา หาดท่ีเฮาผานมา มีหิน

ไหม บานแถวนี้มีคนอยูบ ดงนี้มีตนไมบ เมืองนี้มีพระยาเจาเมืองบ วัดใหญนี้มีพระเจาอยูไหม เมืองนี้มีผูเฒา

สามขาหรือบ ? นายสำเภาและลูกเรือไมเขาใจคำถาม เม่ือกลับถึงบาน จึงเลาเรื่องสูภรรยาและลูกๆฟง นาง

ศรีไวลูกสาวสุดทองฟงแลวเธอตอบปริศนาคำถามได พอแมเห็นสองนี้ควรใหแตงงานกัน จึงจัดงานมงคล

สมรสใหเปนคูครองกันตลอดไป เจาเมืองจามปาผู ไรทศพิธราชธรรม ปกครองบานเมืองดวยความโหดราย

เดือดรอนทุกหยอมหญา ระแวงวาจะมีคนมาฆา จึงเกณฑราษฎร ใหเขาเวรยามคืนละ ๕๐๐ คน ใครหลับ

เวรยามยึดทรัพย ตัดคอ สามคืนคนตาย ๑,๕๐๐ คน ถึงคืนที่สี่ เสียสวาสดิ์ไปเฝาเวรยามแทนพอตา นั่ง

ภาวนาบริกรรมคาถากันตัววา ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกรณา ฆะเฏสิ27๒๘ เปนตน นั่งตรงทางขึ้นลงของพระยาๆได

สดับตกพระทัยกลับไป กลับไป จวนสวางกลับมาจะตัดคอพวกหลับเวรยาม ไดพบเสียวสวาสดิ์ภาวนา

บริกรรมคาถาวา อัศจรรยโอ โอนอ สังเวช สังมาเปนดั่งนี้ เปนนาอยากหัว แทนอ ตกพระทัยเสด็จกลับ 

 
๒๗ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๔๗๖. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน. 



๑๔๒ 

วันรุงขึ้น  เรียกเวรยามมาไถถามวา ใครบริกรรมคาถา เสียวสวาสดิ์ ทูลวา ขาพระองคเอง พระราชาให

อธิบายความหมายของมนตที่บริกรรมทั้งหมด ทรงพอพระทัย และแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงเปน อัคร

มหาบัณฑิตธรรมิกราช มีหนาที่อบรมสั่งสอนศีลธรรม อบรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแกไพรฟา

ประชาชนเมืองจามปา และทรงประทานขาวของเงินทอง และศฤงคารบริวารชายหญิง ๕๐๐ คน ใหเปนคน

รับใชชวยงานการ เจาเมืองโกสัมพีกับเสียวสวาสด์ิ ณ กรุงโกสัมพี พระเจาโกสัมพี กับ เสียวสวาสดิ์ อัคร

มหาบัณฑิตเรื่องปญหาท่ีวา  ทำคุณให กลายเปนโทษใหญ 28

๒๙ เปนประการใด? เสียวสวาสดิ์เปนแนวคิด โดย

ใชคำตอบวามีพราหมณคนหนึ่ง เที่ยวหาอาหารในปา กระหายน้ำ เอาเชือกผูกหมอหยอนลงไปที่หลุมซอก

หิน -หินลึกครั้งที่ ๑ ลิงเกาะเชือกขึ้นมา ขอบคุณวาจะไมคุณทาน มีอะไรก็ชวยได (ลืมบุญคุณของทาน มี

อะไรพอชวยก็ยินดีจะชวย) ลาหนีไป -หยอนหมอลงไปครั้งที่ ๒ งูติดขึ้นมา ครั้งที่ ๓ เสือติดขึ้นมา ขอบคุณ

แลวสั่งเหมือนลิง มีอะไรใหบอกแลวลาหนีไป -ครั้งสุดทาย คนข้ึนมาแสดงอาการไมพอใจท่ีพราหมณนำสัตว

ข้ึนมากอนคน แตเสแสรงทำเปนขอบคุณ สั่งวา ถามีธุระใหหาไดชวยเหลือแลวลาไป (ถามีธุระอะไร ก็ใหพอ

ใหขอแรง) อีกไมนาน พราหมณไปเยี่ยมสหายท้ังสี่เริ่มจากลิงกอนตามลำดับไป ลิงหาผลไมมาเลี้ยงอยางอ่ิม

หนำสำราญ, ไปเยี่ยมงู งูบอกวา มีเงิน มีทอง ฝงอยูริมจอมปลวกมากมาย ขอมอบใหสมนาคุณทานพราหมณ

, ไปเยี่ยมเสือ เสือยินดีมากไมเคยมีใครมาเยี่ยมเยือน เสือมีสังวาลสายหนึ่งซึ่งไดมาจากคนที่ตนฆาแลวกิน 

สุดทายไปเยี่ยมคน พราหมณเลาใหฟงวาไปเยี่ยมสหายทั้งสามมากอนแลว เสือใหสรอยสังวาล ชายคนนั้น

เปนชางทองจึงจำไดวา เปนของลูกเจาเมืองโกสัมพีท่ีถูกเสือกิน จึงกลาวกับพราหมณนั้นวา ของสิ่งนี้เปนของ

พระราชเจาเมืองควรนำข้ึนทูลถวายเพ่ือจะไดคุณงามความดีอะไรบาง ใหพราหมณรออยูท่ีบานตนเองนำข้ึน

เท็จทูล พระราชา ถวายบังคมทูลวา พราหมณแปลงเพศเปนเสือฆาลูกเจาเมืองเขามีโทษถึงประหารชีวิตโดย

แท ไดสดับเชนนั้นทรงกริ้ว รับสั่งใหเพชฌฆาตไปจับนำตัวพราหมณนั้นมากุมตัวมัดไปฆาวันนี้เพชฌฆาตนำ

พราหมณไปสูประตูเมืองทั้งสี่ทิศนายทวารบาลไมยอมเปดให แถมยังยกนิทานมาสาธกวา บานเมืองมีขื่อมี

แปลไมเปดประตู ไมฆาคนในยามราตรี เพชฌฆาตตองทำงานหนักเสียเวลาตั้งแตย่ำค่ำถึงย่ำรุง พราหมณผู

ซื่อสัตวพนมรณภัยไปไดพระราชา ทรงทราบเรื่องรับสั่งใหเรียกตัวพราหมณมาสอบถาม พราหมณทูลเลา

เหตุการณถวายจากตนจนจบ  พระราชรับสั่งใหจำคุกชาย อกตัญู ไมรูคุณของทานผูมีพระคุณตลอดชีวิต 

ฐานไมรูบุญคุณของทานผูมีพระคุณและหาเรื่องเท็จมาทำลายผูมีพระคุณเพราะตนเปน คนอกตัญู  นั้นแล 

ตรงกับคำพังเพยไทอุบลคนอีสานวา ทำคุณไดโทษ โผดสัตวไดบาป เปนมุขปาฐ (มุก-ขะ-บาด) นอกจากนั้น

มีหลักคำสอนเก่ียวกับเรื่อง ศีลหาศีลแปด กรรมตามสนอง ปริศนาปญหาธรรม ความลับไมควรเปดใหคนฟง 

ความรหัสอยาได ไปสูสองหู ผีหัวหลอน ตำแหนงคนปงฮำ (รำขาว) กลองฮำ (เสียงกลอง ดังฮำ ฮำ ฮำ ฮำ) 

หัวผีหลอนหลอกพระ หัวผีหลอนเกิดเปนเตา วิชาสามแขนง (ดิน น้ำ ลม) และนิพพาน แตวาเปนลูกกมพี

ตระกูลหนึ่งในเมืองพาราณสี สาระสำคัญที่ควรกลาวถึงมี ๓ ตอนคือตอนวัยรุน ตอนแตงงานและตอนเปน

ราชบัญฑิต (๑) ตอนวัยรุนเสียวสวาสดิ์ไดพบนายสะเภา ครั้งหนึ่ง มีนายสะเภา พอคาใหญ จากเมืองจามปา

 
๒๙ เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 



๑๔๓ 

มาจอดทาเรือเมืองพาราณสี ขายสินคาแลกเปลี่ยนสินคานานาชนิด หนุมหนามนเสียวสวาสดิ์ คิดอยากจะไป

คาสะเภากะเขาบาง จึงเขาไปใกลๆนายสะเภาเลาวาเขาเปนลูกกระมพีพอแมตายหมดแลว ขอเปนลูกขอ

ติดตามไปดวย ตางใหไปเห็นบานเห็นเมืองตางบานตางเมือง เห็นหลายประเทศ ตางใหรูใหเห็นเขตบานอ่ืน

เมืองทาน ไมตองสิ่งตอบแทนอะไรจากนายสะเภา ลูกขอไปกับเรือสำเภาอยูกินนำเจา พอเอย ขอแตไดกิน

ขาวเซานอนนำพอเจาเซาซนฮมเย็น พอเอย นายสะเภา บอกวา พออยูเมืองจามปาโพนแสนไกลล้ำยิ่ง คันสิ

ไปนำแทตามใจพอบวา ใหไปลาพี่นองของเจาจึงคอยไป ใหเจาลาแกวพงศพันธพวกหมูทั้งพี่นอง ลาแลว

ใหตาวมา เสียวสวาสดิ์ ดีใจสุดขีดรีบกลับไปบานเรือนของตน จัดเตรียมเสื้อผาอาภรณ เครื่องใชไมสอยท่ี

จำเปนของตน เสร็จแลวจึงสั่งเสียศรีเฉลียวผูพ่ีและญาติพ่ีนองทุกคนแลวกลับไปยังเรือสะเภา เนานอนในเรือ

สะเภา นายเรือสะเภาอนุญาตใหเขาพักนอนรวมหองเดียวกันเพื่อเปนเพื่อนพูดคุยยามวางเชาเย็นโนนนี้    

รุงอรุณวันใหม ไดฤกษงามยามดี เรือสะเภาออกจากทาเรือพาราณสี เดินทางแรมวันเปนเดือน ผานบาน

นอยบานใหญ แกงหินหาดตาดน้ำโตน ปาไมนอยใหญชายหาดวัดวาอารามสิ่งตางๆแปลกตาตื่นใจมากสีสัน 

เสียวสวาสดิ์เปนเด็กหนุมวองไว สติปญญาดี พูดจาพาทีคลองแคลว ตามนิสัยอยากรูอยากเห็น เปนคนข้ี

สงสัยตื่นตาตื่นใจ จึงถามโนนถามนี้ตลอดเวลา ระยะเวลาเดินทางอันยาวนานแรมเดือน เธอถามปญหาตางๆ

มากมี นายสะเภาเขาเทียบทาจอดสนิท ลูกเมียใครมันทราบขาวชาวพาราหลั่งไหลมาตอนรับตางยินดีปรีดา

ทักทายถามขาวทุกสุกดิบ ชื่นใจไดเห็นคนรักของตนไปคาสะเภากลับถึงบานโดยปลอดภัยสวัสดีมีชัยโชคทุก

ถวนหนา จึงชวยกันขนสิ่งของสรรพสัมภาระขึ้นบานใครเรือนมันจาระหวั่น ไมนานก็เสร็จเรียบรอยดวย

ความปลื้มอกปลื้มใจไดพบกันอีกครั้งเปนธรรมดาผัวเมียก็มีความสุขตามประสามนุษย ปถุชน หลังอาหาร

เย็นอันสดชื่นกับครอบครัว นายสะเภาเจาบานก็คุยโขมงใหลูกเมีย คนในบานฟงเรื่องราวตางการไปคา

ทางไกล    จึงแนะนำใหหนุมเสียวสวาสดิ์ที่นั่งขางๆรูจักคนโนนคนนี้ และพูดเสียงใสดวยจิตใจที่เบิกบานวา 

พอไปคาคราวนี้รุมรวยกวาครั้งกอนๆเพราะพอไดกำไรพิเศษคือไดลูกชายคนหนึ่งมาดวยเขาเอ้ือมมือไปแตะ

ไหลเสียวสวาสดิ์เบาๆ พรอมบอกชื่อชั้นวา เขาเปนเด็กกำพราลูกกระมพีบิดามารดาตายจากไปหมดแลว 

ขอใหทุกคนในครอบครัวเรารูจักเขาเสีย พอรักเอ็นดูเขาเหมือนลูกในอกทุกคนยอมรับ และคุยตอไปวา เขา

เปนเด็กขยันขันแข็ง มีน้ำใจมีความอดทน เฉลียวฉลาดสติปญญา พุดจาดี กิริยาสุภาพเรียบรอยดีเสียอยาง

เดียวชอบถามโนนถามนี้ซักไซไสเสียง จนคนงานรำคาญบางทีพอเองก็งงตอบคำถามเขาไมถูกเหมือนกัน 

ขณะนั้นนางศรีไว ลูกสาวคนเล็กของนายบานนั้นนั่งอยูขางพออีกมุมหนึ่ง จึงถามพอวา เสียวสวาสดิ์ ถาม

อะไรพอบาง ลูกอยากรูขอใหลูกไดทราบดวย พอจึงนำปริศนาปญหาคติธรรม และปญหาท่ัวไปมาเลาใหนาง

ศรีไวทราบทุกขอ นางศรีไวตอบไดท้ังหมดและอธิบายใหบิดามารดาและคนท่ีนั่งฟงอยูท้ังหมดเขาใจ ทุกคนดี

ใจดวย พอหนุมหนามนเสียวสวาสดิ์ จึงเปนสวนหนึ่งของครอบครัวนายสะเภาดวยดี เสียวสวาสดิ์แตงงานกับ

นางศรีไว หลายวันตอมา นายสะเภาและภริยาเห็นเสียวสวาสดิ์เปนเด็กหนุมหนาตาดี กิริยามารยาทสุภาพ

เรียบรอย ออนนอมถอมตน รูที่ต่ำที่สูงสติปญญาดีและขยันขันแข็ง เหมาะที่จัดการใหแตงงานกับศรีไว     

ลูกสาวเราจึงตกลงใจ และจึงใหคนท้ังสองมาพบและบอกวา เจาท้ังสองสมควรจะไดแตงงานเปนคูหัวผัวเมีย

กันเสียที เมื ่อทุกคนตกลงปลงใจแลว นายสะเภาจึงเตรียมจัดงานวิวามงคลใหลูกสาวกับเสียวสวาสดิ์      



๑๔๔ 

อยางเอิกเริกสมเกียรติลูกสาวคนสุดทองของนายสะเภาพอคาใหญเมืองจามปา เชิญญาติแขกเดื่อผูใหญให

ขาวแกชาวพารา ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย มีแขกบานแขกเมืองจำนวนลนหลาม มาแสดงความยินดีกัน

อยางสดชื่น เลี้ยงดูกันอ่ิมหนำสำราญกายเบิกบานใจ ใหศีลใหพรสนุกสนาน สรวลเสเฮฮา เต็มอ่ิม งานมงคล

สมรสของ ทาวเสียวสวาสดิ์กับนางศรีไว ไดเสร็จสิ้นลง ดวยดีทุกอยางทุกประการ ท้ังสองไดครองรักเปนคูหัว

ผัวเมียกันอยางมีความผาสุกรมเย็นเปนผูสืบมรดกจากบิดามารดา ตราบชั่วอายุกาลดวยประการ ฉะนี้    

ตอนที่ไดรับตำแหนงราชบัณฑิต  ครั้งหนึ่งเจาเมืองจามปานครไดถามปญหากับเสียวสวาสดิ์ พรอมกันนั้น 

เสียวสวาสดิ์ตอบได และเปนที่พอพระราชหฤทัยจึงทรงแตงตั้งใหเปนเสียวสวาสดิ์ราชบัณฑิต ดังปรากฏใน

เรื่องเสียวสวาสดิ์ เจาเมืองบอกกับเหลาเสนาอำมาตย จะทรงแตงตั้ง เสียวสวาสดิ์ ในตำแหนง อัครมหา

เสนาบดี 29

๓๐ ๑ วา เมื่อนั้น พระบาทเจา ชมชื่นพระทัยหลาย เลยโลด โองการตรัส สั่งการบัดนั้น เวนวางให 

บาคานเสียวสวาสดิ์ เปนผู หนาที่จั้ง ปรึกษาเจาแผนดินฯ อัครเสนาบดีเอิ้นนามราชบัณฑิต ในหลวงทรง 

เปนขอยทานเธอฯ ลื่นกวานี้ แถมตื่มราชทาน เงินคำแสน โกฎิคือกองลน เวนวางใหสมศักดิ์สูงใหญ ยาง สุข

ลนลวน บุญล้ำเหลื่อมงำ แทแหลวฯ เสียวสวาสดิ์เปนนักปราชญราชบัณฑิต 30

๓๑ ฉันไดนำมาแกแปลเปนไทย

ใหคนอาน เพ่ือใหลูกหลานชาวอีสานทุกบาน จำไวเรื่องโบราณ เสียวสวาสดิ์นี้ละทานเปนนักปราชญบัณฑิต 

เปนผูมีความคิดเลื่อนไหลปานน้ำ ควรติดตามเอามาไวควรสนใจเอามาอาน เปนนิทานมีคติลึกซ้ึงถึงแทแกใจ 

อานแลวมีจิตใจผองใสปญญาไดไผอยากมีปญญาล้ำใหมาฟงลำเสียวสวาสดิ์ มาเดอญาติพี่นองมาฟงไว     

จื่อเอา... 

  อันวาในใจทาวท้ังสองนองพ่ี ก็ยินดีพอเวาสอนไวสูอัน ทุกอยางนั้นทาวซ่ือถือสัตย ปฏิบัติตามคำ

พอตนสอนไว กระมพีผูบิดาสอนลูกเสมอวา เขือจงฟนเฮือไว หลายลำแฮทา หมาขาวไว หลายบานท่ัว

เมือง อันวา...ใหเจาเปดใจกวาง เปนคนมีน้ำใจ มีจิตใจเผื่อแผโอบออมอารีย สงเคราะหญาติพ่ีนอง ผองปวง

ประชาดวยสังคหวัตถุสี่เตรียมทาทีไวคอยดูแลจุนเจือ เอื้อเฟอ เกื้อกูล คอยชวยเหลือสงเคราะหหมู คน

ชาวบาน ที่มารองขอความชวยเหลือยามคับขันจำเปน ใหเผื่อแผเจือจุนอุดหนุนตามควร จงใหคนที่ควรให 

อยาใหคนอื่นที่ไมควรให เขาเรียกจึงขาน เขาวานจึงชวย หากเขาไมเรียก อยาขาน เขาไมวาน อยาชวย     

ถาจะชวยใหพิจารณาใหดี อันหนึ่ง คันสิเอาเมียซอน นอนนำใหคิดทั่ว หยิงสามผัวใหจื่อไว ไปหนาอยาเอา 

อันหนึ่ง สตรีสามผัว เจาหัวสามโบสถ ใหจำจื่อไว ไปหนาอยาคบหา ลูกเอย อันหนึ่ง  ใหเจาหาเอาแขวนองา

รักษาเขต อันนี้หมายถึงใหเลี้ยงหมาไวเฝาบานเหาขะโมยใหรักษาเฮือนซาน เหาคนมาบานใหเลี้ยงแมวไวจับ

หนู คำพังเพยคนอีสานวา หนูกินหมอนจึงฮูคุณแมว ลูกแขวนแอวจึงฮูคุณพอแม ครั้งหนึ่ง มีนายสะเภา 

พอคาใหญ จากเมืองจามปามาจอดทาเรือเมืองพาราณสี ขายสินคาแลกเปลี่ยนสินคานานาชนิด หนุมหนา

มนเสียวสวาสดิ์ คิดอยากจะไปคาสะเภากะเขาบาง จึงเขาไปใกลๆนายสะเภาเลาวาเขาเปนลูกกระมพีพอ

แมตายหมดแลว ขอเปนลูกขอติดตามไปดวย ตางใหไปเห็นบานเห็นเมืองตางบานตางเมือง เห็นหลาย

 
๓๐ อางแลว, เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 
๓๑ เรื่องเดียวกัน.  



๑๔๕ 

ประเทศ ตางใหรูใหเห็นเขตบานอื่นเมืองทาน ไมตองการสิ่งตอบแทนอะไรจากนายสะเภา ลูกขอไปกับเรือ

สำเภาอยูกินนำเจา พอเอย ขอแตไดกินขาวเซานอนนำพอเจาเซาซนฮมเย็น พอเอย ดังไดกลาวแลว 

 การที่คนเรานั้นนำเอาหลักธรรมการปกครองอยางใด ผลของเรื่องการปกครองในสิ่งนั้นๆก็จะ

ยอนกลับมาสูตัวผู ประพฤติปฏิบัติ เชน การประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปกครองและเปนผูใตการ

ปกครองท่ีดีตาม อธิปไตย พรมวิหาร อคติ และทศพิธราชธรรม ซ่ึงปฏิบัติตามและอาจจะเกิดปญหาบาง แต

การปฏิบัติตามบอยๆสม่ำเสมอจะทำใหเกิดผลในการปกครองที ่ถูกตองตามครรลองธรรม และทำให

บานเมืองอยูรมเย็นเปนสุขไดในทุกราตรีกาล แมวาจะมีคนมุงหมายปองรายถากฎหมายบานเมืองเข็มแข็ง

การปกครองถูกหลักในสิ่งที่ดีนั้น ก็ไมมีใคร? กลาทำรายกันเพราะกลัวกฎหมายปกครองที่เขมแข็งโดย

ผูปกครองและผูถูกปกครองมีธรรมมะประจำใจเสมอ และคนท่ีมุงหวังท่ีจะทำรายคนอ่ืนก็จะรับกรรมและถูก

บังคับใชกฎหมายบานเมือง เชน ในตอนท่ีวาดวย การตัดสินคดีความไมยุติธรรมเพราะอคติธรรมสี่ 

 มีษีตนหนึ่งเดินปาไปพบเสือโครงตัวหนึ่งถูกงูเหากัดตายหมาดๆ ษีจึงเสกมนตนรชีพเปา

พรวดเดียว ทำใหเสือโครงที่ตายกลายกลับฟนคืนชีพขึ้นมา พยัคฆรายโกรธษีวา ฉันนอนหลับกำลังมี

ความสุข มารบกวนฉันทำไมฉันจะกัดใหตายและกินเปนอาหาร ดวยเหตุนี้พอษีจึงไมยอมใหเสือกิน เพราะ

ไมยุติธรรมเสกใหฟนคืนชีพดันกลับกลายจะมากินอยางนี้จึงกลาวกับเสือโครงวา เราทั้งสอง จงเดินปาหา

ทนายความตัดสินคดีความใหเพื่อความเปนธรรมทั้งสองฝาย จึงไปเจอทนายเทวดา ก็ตัดสินแบบเทวดา

ตามใจชอบ เพราะเทวดาชอบเสือชวยรักษาปา ถาเสือตายใครจะรักษาปา ษี เห็นวาไมยุติธรรม จึงเดินไป

พบจิ้งจอกตัวหนึ่ง แตจิ้งจอกตัวนั้นก็ตัดสินใหเสือชนะษีเพราะโทสาคติ ท่ีษีเคยขับไลหมาจิ้งจอกท่ีแอบ

มาขโมยเศษอาหาร และหอนเหารบกวนเวลาจำศีล นั่งสมาธิ ษีเห็นวาไมเปนธรรม ไมยอมใหเสือกิน     

จึงเดินทางหาทนายที่เปนกลางตอไป จนไปพบกับพญาวัวแดง ซ้ำรายพญาวัวแดงก็ตัดสินใหเสือชนะอีก

เพราะงัวแดงถูกภยาคติครอบงำ เพราะกลัวเสือโครงจึงตัดสินไปเชนนั้น ษีก็เห็นวาลำเอียงไมยอมใหเสือ

กิน จึงเดินทางหาทนายที่เปนกลางตอไป คราวนี้ไปเจอพญาวานรตัวหนึ่ง ซึ่งเพลิดเพลินอยูกับการละเลน

กระโดดโลดเตนไปมาบนปลายไมสูง พอษีจึงขอรองใหพญาวานรตัดสินคดีความให ดวยความท่ีไมไดเอาใจ

ใสเรื่องราวเลยไมรูเรื่องราว ลิงจึงตัดสินใหเสื่อโครงชนะเพราะโมหาคติ ไมเปนธรรม พอษีจึงไมยินยอม   

จึงเดินทางหาทนายความตอไป  

 พอษีและเสือโครงจึงตกลงเดินปาเสาะแสวงหาทนายตอไปและเผอิญ ไปเจอกระตายเจา

ปญญา จึงเลาเรื่องราวใหกระตายฟงจากตนจนจบ กระตายจึงพิจารณาอยูพักหนึ่ง จึงเอยปากวา ถาจะ

ตัดสินคดีนี้ตองพาเรากลับไปดูสถานท่ีเกิดเหตุกอนจึงจะตัดสินคดีความท่ีเปนธรรมได ท้ังสามจึงเดินทางไปสู

สถานที่เกิดเหตุตรงที่จอมปลวกที่งูเหากัดเสือนอนตาย กระตายเจาปญญาจึงกลาวกับเสือโครงวา นอนตรง

จุดเดิม นอนใหดูที นอนท่ีไหนจึงถูกงูเหาตอด เสือโครงจึงรีบนอนลงตรงปากรูงูเขาออกของจอมปลวก งูเหา

ตัวนั้นนอนอยูในรูหายใจไมออกเพราะเสือนอนทับรูปดรูเอาไว จึงเลื้อยข้ึนมากัดเสือโครงอีก พิษรายวิ่งเขาสู

สมองอยางรวดเร็ว ทำใหเสือโครงตายที่ปากรูงูเหา พอษีสงสารจะเสกมนตเปาเสือใหฟนคืนชีพอยางเดิม 



๑๔๖ 

กระตายเจาปญญาหามไวไมควรกระทำเพราะเสือมันโหดรายมาก พอษีเห็นดวย จึงนำพากระตายมาเลี้ยง

ดูไวเปนอยางดีตราบเทาอายุขัย 

 ภาคหนึ่ง จอมเจืองเจา ทรงแทนจามปา เปนนครหลวงดานดินแดนกวาง พระหาก ไลวางเวน 

ทศธรรมเหินหาง เลยเลา เกิดเหตุฮอน เมืองบานบบานฯ เทพทอนไท หลิ่งหล่ำแลเห็น องคพระ ราชาเฮ็ด 

เมืองบัลลังกราย ก็จึงบันดาลให มีอนตายอุบาทว องคทานไทขมเขมซูยามฯ หมูหนึ่ง บันดาลให โจรมาร

ลักลอบ หมูหนึ่ง ของเที่ยงแท หาไดหากบเห็นฯ แตนั้นองคทานไท ฮอนฮุมพระทัยหลาย มีแต กลัวเวรภัย

ไป (ปอ) มีสุขได พระจึงโองการใหเสนาทั้งสี่เกณฑไพร คืนหาฮอย รักษาคุมขวงวังฯ นับแต คืนแรกตั้ง พล

ไพรนอนเวร พระก็ โกธาขม โหดฮุนแฮงฮาย ฉวยตาวได เท่ียวเดินดูท่ัว มวลหมู เวรหาฮอย หลับเสี่ยงซูคนฯ 

พระบาทเจา กลับโกรธถมแถมเลยลวดตัดคอเสีย ไปมีวางเวน เวียนวันม้ือ สามคืนติดตอ ฆาไพร คืนหาฮอย 

ตายเสี่ยงบหลอฯ เปนท่ีสงสารหนา ตายกองเดียระดาษ เอาศพ โยนถุมถ่ิม วางใหแกกา แลนาฯ 

  พูดถ ึงเจ าเม ืองจามปานครผ ู ปกครองแผ นด ินกว างใหญไพศาล แต พระองค ละเวน

ทศพิธราชธรรม เทพเทวดาทรงเห็นในการปกครองรายจึงดลบันดาลใหบานเมืองทุกขรอนเปนภัยตอราช

บัลลังกมีคนมาขมเขนทุกวันไมสบายใจ วันหนึ่งนั้นบัลดาลใหโจรรายมาลักลอบทำราย แตก็ไมสามารถหา

คนทำผิดได จนเกิดอาการรอนรุมใจกลัวเวรภัยอยูอยางไมมีความสุข จึงมีรับสั่งใหขาราชบริพารเหลาเสนา

อำมาตยเกณฑไพรพลคืนละหารอยมารักษาคุมครอง คืนแรกนั้นมาเจอไพรพลนอนหลับเวร พระราชเจา

โกรธมากที่ไพรพลมานอนหลับเวรทุกคน ดวยความโกรธนั้นจึงตัดคอหมดทั้งหารอยคนไมมีเหลือเปนเวลา

สามคืนติดตอกัน เปนที่นาสงสารตายกองกันระเนระนาด แลวก็เอาศพโยนทิ้งเกลื่อนกลาดวางไวใหอีแรง

อีกากินนั้นนา  

  เสียวสวาสดิ์แสดงความกตัญูตอนายสะเภาผูเปนพอตา 31

๓๒เจาเมืองจามปานครใหมีการเขาเวร 

เพื่อปองกันศัตรูตอมาถึงเวรของนายสะเภา แตเสียวสวาสดิ์ขออาสาจะเขาเวรแทนกลัวนายสะเภา หรือ

พอตาจะถูกฆา ดังปรากฏในเรื่องเสียวสวาสดิ์ วามื้อนี้ เวรขอดขอน เถิงทานนายสะเภา เถิงคราว จักตาย

เสีย บทะลอนหนี่หนา เธอเลยเอ้ิน หาเมียท้ังลูก มาซองหนา กันแลวสั่งความฯ บอกวา ดูกอนเจา ลูกแมท้ัง

สาม บัดนี้ เวรมาเถิง คาดมรณาเม้ียน คอยสวัสดีถอน โพยภัยใหหาง ขอยจัก ลาจากเจา คราวนี้เพ่ือเวร  แท

นาฯ ทาววา ชิ้นบขาด อยาใหคุงเขียง การเมืองมี ลูกขอแทนค้ำ น้ำเพียงอก ลูกสิขอหยั่ง น้ำเพียงฝง ลูกสิขอ

ลอย ตอนนี้พูดวา วันนี้การเขาเวรยามก็มาถึงทานนายสะเภา คราวนี้ตายแน ๆ จึงเรียกหาภรรยาและลูกมา

พรอมหนา แลวสั่งความบอกลูกเมียทั้งสาม วันนี้พอจะไดไปเขาเวรยามตามที่พระราชาเจากำหนดคงตอง

ตายแน ๆ จึงสั่งเสียลูกเมีย เสียวสวาสดิ์จึงกลาววาจะขอแทนคุณพอนายสะเภา หากการเมืองมี ลูกขอแทน

ค้ำ น้ำเพียงอก ลูกสิขอหยั่ง น้ำเพียงฝง ลูกสิขอลอย ดวยเหตุนี้ หอยจับไมไขปดฟา ขาขอไปตาง พอเอยฯ 

เมื่อนั้น ฝายพอเฒา ตานตอบเขยตน ฟงดีเยอ ลูกแพงของขา คิดวา ปลูกไมใหเปนดง ปลูกบงใหเปนเหลา 

เจาอยาเวา ทางซวนซอยตาง พอถอนฯ ใหเจา พาเมียสราง หากินเลี้ยงพอแม พอบยอมปลอยให เคืองเจา 

 
๓๒ อางแลว, เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี,  



๑๔๗ 

ผูเขย ดอกนาฯ พอกลาวหาม ทาวบฟงเสียง บอกขอ เอาชีวี แลกบิดาไท เลยพลันไหว ทั้งสองพอแม ทั้งสั่ง

แกว เมียเหงาแหงตนฯ คอมกลาวแลว ทาวลวดเลยไป คอยเวลา เมื่อนายเกณฑเอิ้น พอเมื่อ เถิงยามแลว 

บาครวญดั้นดุง เขาควงคุม หอเจาแผนดินฯ ตอนนี้กลาววา ฉะนั้น เสียวสวาสดิ์จึงขออาสาไปเขาเวรยาม

แทนพอตา ฝายพอตาตอบเสียวสวาสดิ์เอยฟงใหดีลูกแพงของพอ เจาอายุยังนอยยังมีอานาคตอีกยาวไกล 

พอนี้มีแตสิไมไกลฝงไมตองไปแทนพอหรอก ใหเจาพาเมียสรางฐานะเลี้ยงพอเลี้ยงแม พอไมยอมปลอยใหเจา

ไปตายแทนแน เจาไมตองไปพอจาตานดวยเสียงหนักแนน แตไมทันไร?เสียวสวาสดิ์บอกวาจะขอเอาชีวิต

แลกคุณแทนพอ จะวายังไงลูกก็ขอไปแทน พลันยกมือไหวสั่งลาพอแมและเมีย พอพูดแลวเสียวสวาสดิ์คอย

เวลาเกณฑไพรพลไปเขาเวร พอไดเวลาเสียวสวาสดิ์ก็พาไพรพลเดินมุงไปสูราชวังของพระราชเจาผูครอง

นคร  เสียวสวาสดิ์แสดงธรรมแกเจาเมืองจามปานคร วาเจาเมืองจามปานครเห็นคาถามีใจความวา 

   กึ กรณํ ฆเฏสิ กึ กรณํ ฆเฏสิ เจาทำอะไร?ฉันรู พระราชาจึงใหเสียวสวาสดิ์ อภิปรายใหฟง 

ดังนั้น เสียวสวาสดิ์จึงไดอธิบายธรรมที่แสดงในตอนเนื้อเรื่องวา เมื่อนั้นเสียวสวาสดิ์ทาว เลยกลาวอุบาย 

ดังนี้ อัศจรรยใจโอ  โอนอ สังเวช สังมาเปนดั่งนี้ เปนหนาอยากหัว แทนอ ราชาได ยินคำทาวกลาว ฉันนั้น 

พระก็ คึดสะทาน หันหนาตาวคืนฯ ยามเมื่อ เดิ๊กเดิ๊กขอน ราตรีใกลฮุง พระก็ คิดโหดฮาย โดยดามดั่งหลัง 

บายเอาได พระขรรคชัยดวงอาจ ลวดโลดเตน ทะยานเทาฮอดสถานฯ บัดนั้น เสียวสวาสดิ์ทาว ซ้ำตื่มกลลวง 

ฮวยคาถา วาไปจี่ไจตอนนี้มีความวา เมื่อนั้น เสียวสวาสดิ์ทาวเขาเวรตรงทางเขาออกพระราชวังของ

พระราชา พอถึงเวลาพระราชาเจาผานมา เสียวสวาสดิ์เลยกลาวอุบาย วา อัศจรรยใจโอ โอนอ สังเวช สั่งมา

เปนดั่งนี้ เปนหนาอยากหัว คือสังเวชใจจริง ทำไม?ถึงเปนเชนนี้ นาขำมาก ราชาเจาไดยินคำดั่งกลาว 

พระองคก็ครุนคิดในใจ กลับไปที่พักนอน ดอนดึกๆไกลรุงเชา พระองคก็คิดการโหดรายจับดาบไดวาจะไป

ประหารชีวิตคนหลับเวรยาม แลวก็เดินไปหวังจะฆาไพลพลเวรเสียใหหมด ทันใดนั้นเสียสวาสดิ์ก็อุบายคาถา

วา  กึ กรณํ ฆเฏสิ กึ กรณํ ฆเฏสิ เจาทำอะไร?ฉันรู  นั้นแล วา เพิงจา บเพิงจาลักขณาในใจ ฮูเลิศเลี้ยว รหัส

นั้นอยานันฯ ราชาเจา ยินคำทาวกลาว ฉันนั้น เฮ็ดให ใจออนเอื้อน ฟงใหฮิ่นตองฯ คิดวาโอ นาประหลาด

เหลือหลาย ใจกูเอย โกรธแข็งแฮงฮาย บัดนี้ได ฟงคำมันกลาว ฉันนี้ ใดจึงเปนเหตุให ใจเอ้ือนออนลงฯ จำกู

ตอง ลองสอบสวนดู เปนคน หรือเทวา ทาดีฉันนี้ หรือวา คนไกลดาวหลอนมาหาเหตุ กูหาก คิดใครฮู ดีฮาย

ฮอมใดฯ พอเมื่อ ยามฮุงแจง มวลหมูมาเวร ดีใจหาย ไมเถิงวายมวย สนเทหแท คราวตายกลับกาย ตางก็ 

หลบตาวตั้ง เม่ือบานแหงตน แลนาฯ  

  กึ กรณํ ฆเฏสิ กึ กรณํ ฆเฏสิ เจาทำอะไร?ฉันรู พระราชาเจาไดยินคาถานี้ ก็ฉงนงงงวยใจออนลง

เมื่อไดฟงคำนี้ เกิดการสงสัยเปนอยางยิ่ง จึงเรียกไพรพลที่เขาเวรยามในคืนนี้มาถามไถวาใคร?เปนคนพูด

หรือเปนเทวดา ผีสางมาหลอกหลอนกันแน พอถึงรุงเชาก็เรียกไพรพลก็เขาเฝาตามพระราชโองการรับสั่ง 

แตไพรพลกลัวตายหนีกลับบานหมด คงเหลือแตเสียสวาสดิ์มาตอบไขปญหาที่พระองคสงสัยเพียงคนเดียว

เทานั้น เมื่อพระองคทรงทราบถึงความหมายแลวก็กลับมาปกครองบานเมืองดวยทศพิธราชธรรมตราบเทา

อายุขัย นั้นแล เจาเมืองพาราณสี มีสาระสำคัญที่จะกลาว ๔ ประการ คือ หญิงเสียสัจสัญญา กลองในวัง 

กระดูกหัวกะโหลก และเตาหามหงส หญิงเสียสัจสัญญา ดังนี้ ณ เมืองพาราณสี คราวนั้นมีหญิงปากรายคน
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หนึ่ง พอแมพ่ีนองรังเกียจ เพราะนางคอยหาเรื่อง เถียงคนปอยดา มีวาจาหยาบชา หาเรื่องใสคน เพราะเปน

ตนเหตุ ใหบานใกลเรือนเคียงทะเลาะวิวาทกัน และถูกปรับไหมใสโทษ ไดรับความเดือดรอนไปทุกหนทุก

แหง ทั่วบานทั่วเมือง วันหนึ่ง นางปากรายนุงซิ่นลายใหหมาเหา ลายคือเสือโครงเฒา คนเวาซั่วแซว เสียง

เลาลือเขาถึงหูเจาเมือง พระองครับสั่งคนใชไปเรียกนางปากรายมาสอบถาม นางไมยอมมา โดยบอกวาตน

ไมมีความหมาย ครั้งท่ีสองนางก็บอกอยางเดิม นางก็ไมมา และครั้งท่ีสามแมคนใชจะบอกนางวา พระยาเจา

เมือง ตองการนางไปเปนพระเทวี นางก็ยังไมยอมมาพบ ครั้งที่สี่ใหเสนาไปชี้แจงนางจึงมาพบพระยาเจา

เมืองๆ ซักถามนางก็ปฏิเสธตลอดขอหา คราวนี้ พระยาเจาเมืองตั้งเธอเปนคนปงรำ (จมูกขาว) ถวายให   

พระยาเสวย เพราะพระยาเจาเมือง เสวยรำปงทุกวัน สั่งใหปดเรื่องนี้ใหมิดชิด ถาเปดเผยจะมีโทษถึงตาย 

นางปากรายก็อดไมรนทนไมไหว วันหนึ่งเดินเขาไปในปา ปลอดคนมองซายแลขวาไมเห็นมีใครๆ จึงยองเขา

ไปใกลตนไมใหญตนหนึ่ง ไหววอนรุกขเทวดาที่รักษาตนไมวา องคพระยากินฮำ กินอยูสูมื้อขอเวาตอรุกขา  

ผูขาปากบได อยากเวาตอเทวดา แลวกลับไปปงรำตอไป กลองในวัง มีขอความวา คราวครั้งนั้น กลองใหญ

ในวัง กลองค้ำกลองมุงคุล ของปูยาตาทวด แตโบราณเกิดชำรุดทรุดโทรมแตกใชไมได พระราชา ตรัสสั่งชาว

ขุน ฝูงเสนาชางกลอง ใหพากันไป หาไมมาทำกลองใหมโดยอยาชา จึงเตรียมอุปกรณครบครัน เขาปาไมชา

ไดตนตะเคียนทองลำใหญ สูงตระหงานสงางามไมไกลชานเมืองท่ีดงนอย พรอมใจกันปล้ำลง ตัดถากทำเปน

กลองตุมสวยงามหาหนังมาหุม ทำถูกตองตามโสกกลองวา สมณอยูสราง หมายถึงพระเณรญาติโยม อยูเย็น

เปนสุขสมานสามัคคี เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว นำขึ้นทูลเจาเมืองพระองคทรงตีเปนคนแรกเสียงกลองดัง     

ฮำ ฮำ ยิ่งตีก็ยิ่งดัง ฮำ ฮำ ฮำ พระยาเจาเมืองเห็นเปนเสียงประหลาด จึงรับสั่งใหเสนาไปตามโหรหลวงมา

ทำนายทายทักวา ทำไมเสียงกลองจึงดังเชนนั้น หมอโหรบวกเลขคูณหารแลว ยอมือกมกราบพระอาญาไม

พนเกลา มีคนของพระเจาไปบอกกลาวเทวดาวา ฮำ ฮำ นำความไปบอกนางกกไม เทวดาไดจำคำเขาบอก ก็

จึงมาบอกให กลองไดวา ฮำ ฮำ ฮำ ฮำ เจาเมืองมีรับสั่งใหคนปงฮำมาสอบถามดู  นางรับสารภาพตามความ

เปนจริง จึงรับสั่งใหเพชรฌฆาตนำนางปากรายนั้นไปประหารในปา แลววิญญาณปากรายของนาง ไปเกิด

เปนผีหัวหลอน ตอไป กระดูกหัวกะโหลก ดังขอความวา ผีหัวหลอน เม่ือนางปากกลา ตายไปแลวกลายเปน

ผีหัวหลอน สิงอยูใน กระโดกศรีษะ เฝากระโดกศีรษะ ของเธอนั้นเปน ผีหัวหลอน ครั้งนั้น สามเณรวัดเหนือ

พากันไปหาไมในปาไดพบผีหัวหลอนเขา ไมทราบวาเปนผีหัวหลอน จึงนำเอากระโดกหัวนั้นมาฝงไวหนา

ประตูหองน้ำพระอาจารย เพื่อหวังวาทานจะไดแผเมตตาใหวิญญาณเขาไปสูสุขติไดบาง หัวผีหลอนนั้น ไป

เที่ยวหลอกหลอนพระภิกษุสามเณรมิไดขาด วันหนึ่งพระภิกษุวัดเหนือ ไปปาหาไมมาทำกุฏิ หัวผีหลอนไป

พูดยุยงพระภิกษุวัดใตวา พระวัดเหนือกำลังเขาปาหาไมมาทำคอน จะมาตีพระวัดใตใหระวังตัวใหดี และไป

ยุยงพระวัดเหนือทำนองเดียวกัน ดังนั้นพระวัดเหนือกับพระวัดใตจึงระแวงสงสัยกัน ท้ังสองจึงเตรียมพรอม

ที่จะปะทะเปนศึกไมคอนกันแลว ไมวันใดก็วันหนึ่ง พระเถระผูใหญและญาติโยมทั้งสองฝายทราบความ

ระแวงสงสัย ระหองระแหงกันของพระเณรและญาติโยมทั้งฝายเหนือและฝายใต จึงซักไซไลเลียงถึงสาเหตุ

ไดทราบขอเท็จจริงวา สามเณรนำเอากะโหลกศีรษะคนมาฝงไวประตูสวมของพระอาจารย จึงสั่งใหขุด

นำเอาหัวผีหลอนเจากรรมนั้น ไปฝงไวที่อื่นเสีย จากนั้นมาพระโยมวัดเหนือและวัดใต จึงอยูเย็นเปนสุข
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ตลอดมา และแลวกระโดกหัวผี หรือหัวผีหลอนอันนั้น ที่นำเอาไปฝงไวขางหนองน้ำในปาโนน เกิดเปนเตา  

นี้ละเดอ ความเวาของเกาคนโบราณวา นุงผาลายหมาเหา เวาความเกามันเลาผิดกัน ขอใหไทพ่ีนอง จำไวใส

ใจ เตากับหงส ดังปรากฏขอความวา อยูมาวันหนึ่ง มีหงสทองคูหนึ่ง บินมาหากิน ไดเกาะก่ิงไมริมสระเตาผี 

พิจารณาวาจะลงหาอาหารที่สระ ทันใดนั้น เตาเจาเลห เปรยขึ้นวา สหายหงสเชิญทานลงมาจับปูปลากุง

หอย เปนเพ่ือนกับเราไดเลย ฉันไมหวงหาม หงสเห็นเปนโอกาสเหมาะ จึงลงมาท่ีสระหาอาหารเพลินอยู เตา

ผีเจาเลหจึงเอยข้ึนวา สหายเอย พาเฮาไปดูฟาจักคาวเดียวไดบ เฮาอยากฮูวา ข้ึนเม่ืออากาศทางพุนสวยแท

เปนอยางใด หงสเห็นใจ จึงตอบวาไดเตรียมทาสิพาไป หาไมมาอันหนึ่งคาบกลางอยาวางไมสองหงสเฮาสิอยู

คนละขาง สิพาเวิ่นบินไป ใหโตกัดเอาไม อยาวาจาอาปาก เห็นอันใด ๆ ก็อยาไปวาจื่อจำเอาไว วาแลวหงส

จึงพาเตาบินไปไวๆ ขามปาไมเถิงทุงนาเพียง เสียงหมูคนแซวๆฮองนำทางใต หงสพาเตาไปได บินไปขางทง 

เหลียวลงไปทงกวางเห็น เด็กเลี้ยงควายตะโกนเอิ้นวา หงสหามเตาๆ ทางเตาผีปากราย อดไวในใจอยากดา 

ก็เลยอาปากข้ึนวา เตาหามหงส พอแตอาปากข้ึนวางไมหลนลง ตกลงแลวแนวกระดองกระแทกหมุน ข้ีฟาด

ฟงไปเทาทั่วเมือง ทุกบอนบานขี้เตากระเด็นไป บวาคนเมืองใด ขี่เตาไปติดไว คนเฮาพากันเวาเหม็นไปวา   

ข้ีเตา พากันติดปากเวามาเทาทุกวัน มีหรือไม ไผบมีใหบอกแหน ข้ีรักแรหมูเจาเหม็นอยูบเซา นี่ละเดอพ่ีนอง 

จำเอาแหนคำสอน กอนสิไขวาจา ออกมาระวังไว คำอันใด บควรใหเซาเดออยาเวาวา กอนสิเวาสิจาใหเจา

คิดถี่ถวนเสียแลว จั่งคอยจา จงคิดกอนพูด อยาพูดกอนคิด กอนทำ ตามคำพุทธสอน นี่ละเจาเหตุขี่เตาติด

คน คนจังไร อยูบอนใด ก็จังไรได คันจังไร เทื่อนี้ ที่หนาแหงจัญไรเกิดเปนคนก็จัญไร แมแตเกิดเปนเตายัง

จัญไร ขี่เตามาติดอยูคนก็ยังจัญไรจนทุกวันนี้ ดาบสการตัดสินคดีความไมยุติธรรมเพราะอคติธรรมเรื ่อง

ดาบสการตัดสินคดีความไมยุติธรรมเพราะอคติธรรมนั้น มีสาระสำคัญ ๖ ประการ คือ ดาบสเดินปาไปเจอ

เสือโครงรายนอนตาย การตัดสินคดีของรุกขเทวดาตามใจชอบ หมาจิ้งจอกตัดสินคดีความดวยความ

โทสาคติ พญางัวแดงถูกครอบงำดวยภยาคติ ทนายวานรตัดสินแบบโมหาคติไมเปนธรรม  และการตัดสินคดี

แบบกระตายนอยเจาปญญา ดาบสเดินปาไปเจอเสือโครงรายนอนตาย ดังปรากฏในนิทานเสียวสวาสดิ์คำ

กลอนวา วา อีกหนึ่งนั้น การที่ทำคุณ ลางเลยกลับ โทษมีมาตอง เพิงหวนแจงแยงเถิงผลเหตุ อยาได        

คึดมอตื้น ตนตองเพ่ิงตนฯ ยังมี บทแบบเบื้อง ปางกอนเปนมา จากนิทานเปรียบเห็นเจนแจง อยางวา มีเสือ

ฮาย ในดงพงปา ยามหนึ่ง อิดออนลา นอนเลี้อยอยูโพนฯ กลาววา การทำคุณ บูชาโทษ ใหครุนคิดกอนท่ีจะ

ชวยเหลือคนอ่ืน ในปางกอนยังมีเรื่องแบบนี้ จากนิทานยกมาเปรียบเปรยใหเห็นชัดแจง ท่ีวามีเสือรายในดง

ปาใหญ นั้นเดินทางหากิน รูสึกออนลา นอนหลับที่โคนดินพุมไมใหญหนานอนทับรูงูเหาขางจอมปลวกซ่ึง

เปนท่ีอาศัยของงูเหาอยางสบายใจ แลนา จอมปลวกหั้น งูเหามันเนา เสือนอนทับ ปองฮูงูไว งูในหั้น 

  หันใจบโลง เลยตอดสวง เสือมวยมิ่งมรณฯ เมื่อนั้น รัสสีเจา ตนหนึ่งมาเห็น เสือนอนตาย ใหม

เหมือนฉันนั้น เลยเลา ฮวายมนตแลว พลันเลยลองเปาหนเดียวเสือมอดมวนพลันฟนตาวคืน ฯ มันโกรธกลา 

จาตอตาปโส (ษี) กูหลับดี บควรมากลั้วหักคอฆาตายเสียดีกวา  กินแซบซอย สาไดสวางใจ ฯ นักบวชตาน 

จาตอพยัคฆา (เสือ) ไขความจริง บอำบังเบื้อง ทั้งแถมทา จาเสือติดตอ ขอใหหาผูฮู ตัดชี้ชองทางฯ ครั้นผูชี้ 

บอกวาเฮาผิด โตกินเฮา ไปเสียดายเนื้อ กลาววาที่จอมปลวกเปนที่มีรูงูเหาจำศีลอยู เสือโครงนอนทับ
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ทางออกทางเขาของงู งูหายใจไมออกเลยเลื้อยขึ้นมาปากรูกัดเสือตาย เมื่อนั้นษีตนหนึ่งเดินผานมา     

เห็นเสือรายนอนตายใหมๆ เกิดความสงสารอยากชวยใหฟนคืนชีพ จึงอวายเสกเวทมนตใหเสือฟนคืนชีพ 

ทันใดนั้นเสือฟนคืนชีพมาพลัดโกรธษีวานอนหลับอยูดีๆมาปลูกใหตื่นทำไม? จึงโกรธจะกินษีตนนี้ใหได 

ษีจึงเลาเรื่องใหเสือฟง แตเสือหาเชื่อไม ษีจึงขอใหเสือหาทนายมาตัดสินคดี ชี้ชองทางถูกให ถาผิดจริง

ใหเสือกินไดจะไมรองขอชีวิตแมแตนอยเลย การตัดสินคดีของรุกขเทวดาตามใจชอบ มีใจความวา เสือก็ 

ยินยอมใหเปนไปตามวา สองเลายายผันผายคูกันฯ ไปจวบพอ เทพหนึ่งแปลงกาย เปนชายเนา  นั่งสาขาไม 

เลยขอใหตัดสินชี้ชอง เทพทอนไท หลิงฮูซูเชิงฯ ทอวา ฉันทาคติกุมเห็นแมนเปนผิดเลยตัดสินถือความเสือ

ตาน อางวาเสือเขาไดเนานอนนิทรเนงคันหาก ไปควาคนเขาใหขุ นใจฯนักบวชเจาเห็นวาผิดครอง            

เสือก็ยินยอมใหเปนไปตามษีวา ทั้งสองเลยเดินไปเจอรุกขเทวดาเปนเทวดาผูชายที่สถิตอยูตนไมใหญ    

เลยขอใหตัดสินคดีชี้ชองทางถูกให รุกขเทวดานั้นรูแจงในเรื่อง แตดวยตามใจชอบท่ีมีตอเสือ ท่ีปานี้อยูไดคน

ไมกลาตัดไมใหญเพราะมีเสือปองกัน จึงมีประโยชนตอเรามากถาเสือชนะคดี จึงตัดสินใหเสือชนะดวยใจ

ชอบ ษีบอกวาผิดครองไมเปนธรรม หมาจิ ้งจอกตัดสินคดีความดวยความโทสาคติ วา ไปพานพอ       

โสณาจิ ้งจอก มันหาก หวนฮุ งฮู  จริงแจงแหงคดีฯ เพราะเพื ่อความโกรธกุ ม ตนพอษี จึงตัดสินให      

พยัคฆาจาแมน นักบวชเจา เห็นเบื้องบควรฯ ถึงษีเดินทางไปเจอสุนัขจิ้งจอง ในเวลานั้นสุนัขคิดโกรธจะแก

แคนษีที่ตนเคยไปหากินเศษอาหารแถวที่พักษี แตษีไลตนและตีไมใหมากินเศษอาหารแถวที่จำศีล   

จึงทำใหหมาจิ้งจอกตัดสินใหเสือชนะอีกดวยตัวเองโกรธษี ษีเห็นไมเปนธรรมจึงขอใหเสือพาไปหาทนาย

ตัดสินคดีอีกครั้ง พญางัวแดงถูกครอบงำดวยภยาคติ ที่วา เลยเลาผาย ไปสูพญางัว งัวภยาคติคลุม กลัว

เกรงยาน เลยเลา ตัดสินใหภายเสือไดทา นี้ก็ นักบวชเจา เห็นเบื้องบควรฯ ถึงษีกับเสือก็เดินมาเจอพญา

วัว ษีและเสือโครง ก็เลาเรื่องท่ีเกิดข้ึนใหพญาวัวฟง พญาวัวนั้นครุนคิดดูดวยความท่ีกลัวเสือเปนท่ีตั้งในใจ

อยูแลว เกรงกลัว (ยาน) เลยตัดสินใหเสือชนะ เสือกินษีได ดวยเหตุเชนนี้ษีวาไมควรเปนแบบนี้ เลยตก

ลงกับเสือวาจะตามหาทนายมาตัดสินคดีความใหอีก ทนายวานรตัดสินแบบโมหาคติไมเปนธรรม ดังปรากฏ

ในขอความตอนวา  สองพร่ำพรอม ไปสูวานร ลิงก็ โมโหหุม  ครอบคลุมกวมกุม มันเลา ตัดสินใหเสือกิน

คนอีก นี้ก็ นักบวชเจา เห็นเปองบควรฯถึง ษีกับเสือก็พลันเดินมาถึงพญาวานรผูซึ่งโงเขลา ในขณะที่ษี

และเสือเลาเรื่องราวใหฟงวานรนั้นก็วิ่งเตน โหนก้ิงไมไปมาไมเขาใจเรื่องราวท่ีแทจริง ก็พลันตัดสินใหเสือกิน

คนไดเพราะความโงเขลาไมรูเรื่อง ษีก็วาไมควรตัดสินไมเปนธรรม เลยเดินทางหาทนายตัดสินคดีอีกการ

ตัดสินคดีแบบกระตายนอยเจาปญญา ท่ีวา ท้ังคูได  ไปสูศศา และไดสัญญากัน วาเปนภายทาย ศศาเชื้อ 

  พญาหัวหนาหมู มันฉลาดฮูสอนขอที่มีฯ บอกวา ขอทานไดพาตาวหลบคืน ดูสถานอันเกิดมี

คราวนี ้ หมายจัก หวนหาฮู ความจริงแจงแจม บดังนั ้น บมีกลากลั ่นความ วานาฯ สองฝายพรอม            

พากระตายไปดู เสือลงนอน บอนเคยคราวนั้น เลยเลา อัดตันทาง ฮูของงูอยู งูตอดซ้ำ เสือมวยมิ่งมรณ    

แทแหลว ฯ เมื่อนั้น นักบวชเจา บอกวาเอ็น ดูจักฮวายมนต เปาคืนคงเคา ศศาเชื้อ จาดอมนักบวช บอกวา 

มันโหดฮาย บควรไดโผดผายฯ นักบวชเจา เลยเลาเห็นดอม พาเอา ศศามา คอยถนอมทอมเลี้ยง เนาดอม

ดวย ษีลือชื่อ สุขตราบเทา เถิงมวยมิ่งมรณฯ อันนี้ ทานเปรียบไว บอกวาทำคุณ ยังกลับกลาย โทษมีมา
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ตอง คนเฮานี้ ลางมีทรามชั่ว ใจโหดฮาย ฉันนี้ก็ยอมมี ทานเอยฯ วา เมื่อนั้น พระบาทไท คิดใครลองใจ     

ฝูงเสนา อามาตยมีมวลพรอม จึงตรัสใหคนในดาแตง หมากข้ีกา กับหมากเกลี้ยง มาพรอมพร่ำกันฯ คือวาให 

จัดใสสองขัน สีสุกแดง ดังเดียวโดยดามเอามาตั ้ง กลางประชุมทรงแจก ยายพุ นพี ้ เถิงถวนทั ่วกันฯ         

พระบาทเจา บอกวาหวานดีเสนามวลเลาลองซิมพรอม ราชาเจา ทรงถามถวนทั่ว มวลหมู เสเนศรได       

ซิมแลววาจังใด ฯ เสนาลวน ฮูวาแสนขม เกรงอาญา วาหวานจริงแท 

   ภาคหนึ่งนั้น.....ยังแตบาครวญทาวบัณฑิตฮูทา ทูลบาดทายขมแทเท่ียงจริงพระเอยฯ พระบทไท

ซักไลทวนถามเสนามวลวาหวานทั้งนั้นเธอสังกลาจาผิดพวกหมูเสียวสวาสดิ์ทาวทูลเจาบบังฯบอกวาหมู

หากยาน  เดชะพระภูบาลขมก็จำไดทูลวาหวานฉันนั้นราชาเจาถามเขาติดตอเสนากลับตาวตานทูลไหววาขม

ฯเมื่อนั้นพระบาทไทถามทานบัณฑิตโดยที่เสนาเฮามักมีฉันนี้ครั้นจักเวนวางใหเอาการคงเสื่อม เสนาหมาก

ข้ีกาเหลานี้สิควรแกแงใดฯเสียวสวาสดิ์ไหวแลวเลาทูลแถลง อันวามวลเสนา ยอมมีดีฮายทำนองนี้ เ ค ยม ี ม า

กอนขอแกพระย่ำเกลาเพิงฮูฮอมคดีพระเอยฯ  

 วา...นักปราชญยอมไมอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนท่ีควรอยูในท่ีท่ีเปน

มงคล และมีนิทานเรื ่องชางพลายที ่โจรเลี ้ยง มีความประพฤติเลว และตอมรมหาบัณฑิตเอาไปเลี ่ยง            

มีความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสนกแขกเตาไปเลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจา

ไมเหมือนกัน เมื่อสั่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตายไป หลังจากที่ปลงศพของบิดาแลว ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตาม

คำสั่งสอนของบิดาดวยดี วันหนึ่งมีพอคาสำเภาจากเมืองจำปานครไปจอดพักอยูแถวบานเสียวสวาสดิ์ เสียว

สวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย ระหวางทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามวาแกงนี้มีหินไหม เมื่อไปถึง

อีกหมูบานหนึ่งเสียวสวาสดิ์ถามวาหมูบานนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงปาไม เสียวสวาสดิ์ถามวามีตนไมไหม     

นายสำเภาไมเขาใจความหมายที่เสียวสวาสดิ์ จึงคิดวาเสียวสวาสดิ์เปนคนบานบอไมเต็มเต็งแน ๆ เลย      

แตใจหนึ ่งก็อยากไดเสียวสวาสดิ ์เปนลูกเขย เมื ่อไปถึงบานจึงเลาเรื ่องที ่เส ียวสวาสดิ ์ถามใหลูกสาว           

นางศรีไวฟง นางศรีไวจึงเฉลยปญหาใหบิดาฟงวา ครั้นเมื่อถึงแกงแลวถามวามีหินไหม หมายถึง มีหินอื่นๆ  

ที่มีคากวาหินอื่นไหม ครั้นเมื่อถึงปาถามวามีตนไมหรือไม หมายถึง ไมอื่นๆ มีมากลนก็จริงแตไมที่มีคา เชน 

ไมจันทนหอม ไมกฤษณา มีหรือไม ครั้นถึงหมูบานถาวามีคนหรือไมหมายความวา ในบานมีนักปราชญ

หรือไมเมื่อครั้นนายสำเภาไดทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรีไวแลวทราบวาเสียวสวาสดิ์ เปนคนมีรสติปญญา

มากลนจึงยกนางศรีไวใหแตงงานกับเสียวสวาสดิ์จึงจะขอกลาวถึงเจาเมืองจำปานคร ไดจัดใหคนเฝาเวรยาม 

ใครหลับจะจับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพยสิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพยสมบัติ

ใหลูกสาวลูกเขยแลวเตรียมตัวหนี แลวเลาเรื่องกรรมเวรท่ีมาสนองตอบกันวา เชนในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิด

ชนพระองคหนึ่ง ถึงแกมรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางกอน พระองคนี้เกิดเปนลูกเศรษฐีไดหญิงโสเภณี

เปนคูนอนเมื่อไดหลับนอนกับนางแลวฆานางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเปนวัว แลวไดมาผูกเวรกันในชาตินี้ 

เชนเดียวกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติกอนไดตีมารดาตัวเอง ดวยเหตุในเรื่องนี้กรรมสนองจึง

เปนเรื่องจริง 



๑๕๒ 

 ภาคหนึ่ง32

๓๓  จอมเจืองเจา ทรงแทนจำปาเปนนครหลวง ดานดินแดนกวาง พระหากไลวาง

เวนทศธรรมเหินหาง เลยเลา เกิดเหตุฮอน เมืองบานบบานฯเทพทอนไทหลิ่งหล่ำแลเห็นองคพระราชาเฮ็ด 

เบี่ยงบังลังลาวก็จึงบันดาลใหมีอันอุบาทว องคทานไทขมเขมซูยามฯหมูหนึ่งบันดาลใหโจรมารลักหลูหมูหนึ่ง  

ของเท่ียงแท หาไดหากไปเห็นฯแตนั้นองคทานไทฮอนฮุมพระทัยหลายมีแตกลัวเกรงภัย ไปม ีส ุขไดพระจึง

โองการใหเสนาท้ังสี่เกณฑไพร คืนหาฮอย ฮักษาคุมขวงวังฯนับแต คืนแฮกตั้งพลไพรนอนเวรพระก็ โกธาขม

โหดฮุนแฮงฮาย ฉวยตาวแลวเท่ียวเดินดูท่ัว มวลหมูเวรหาฮอยหลับเสี้ยงซูคนฯพระบาทเจากลับโกรธถมแถม 

เลยลวดตัดคอเสียบมีวางเวน เวียนวันมื้อสามคืนตืดตอฆาไพรคืนหาฮอยตายเสี้ยงบหลอฯเปนที่สงสาร

หนาตายกองเดียระดาษเอาศพโยนทุมถ้ิมวางใหแกกา แลนาฯ 

  เม่ือนั้น พระบาทเจา  ชมชื ่นพระทัยหลายเลยลวด โองการตรัสสั ่งการบัดนั ้นเวนวางให          

บาคราญเสียวสวาสดิ์เปนผู หนาท่ีจั้งปรึกษาเจาแผนดิน"อัครมหาเสนาบดีเอ้ิน" นามราชบัณฑิตในหลวงทรง

ราชทานตราตั ้งกับทัง ปลงประทานให ญิงชายมวลมอบโฮมหาฮอยเปนขอยทานเธอฯลื ่นกวานี้          

แถมตื่ม ราชะทานเงินคำแสน โกฏิกือกองลนเวนวางให สมศักดิ์สูงใหญยูทาง สุขอยูลวน บุญลำเหลื่อมงำ 

 แทแหลวฯ  ทาววา ชิ้นบขาด อยาไดคุงเขียงการเมืองมีลูกขอแทนค้ำน้ำเพียงคอลูกสิขอหยั่งน้ำ

เพียงฝง ลูกสิขอลอย เวรพอตาออยขอไปตาง พอเอยฯ...    

 แลบันปาย อันหนึ่ง ผูเถาวา บวาของใผ "ชูใผแมนตา หลาใผแมนมือ" วามาฉันนี้ ทานหมายกวาง 

กำความซูสิ่ง ของเครื่องใช ผัวแกวลูกเมียฯ อันที่ชูฮักนั้น บวาของใผ ครันพอใจ เลาจบงามเสี้ยง แมนจัก  

ขาดุดน ขามะเฮ็งฮึมบาด ก็หาก งามยิ้มแยม ปูนปนแปกเขียน เทียมดั่ง นางราฎนอย นามวาอมิตตา       

บุญปางหลัง เลามีผัวเถา พราหมณชาวบาน เหมิ๊ดเมืองกุมเคียด ลางตีไลขา ทังเลาเวาเสียดสีฯ ทอแต      

ผัวเมียนั้น เขาฮักแพงกัน ยินดีดอม สูสมตามพื้น เหตุวา เพณีนอม สายแนนนาวจอง เลยเลาสืบสราง      

ผองเทาชั่วชีวัง แทแหลว ฯ 

 สรุป  วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ไดกลาวถึง วรรณกรรมเรื่องเสยีวสวาสดิ์ เปนวรรณกรรมของ

ไทยที่ไดรับความนิยมสูงสุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งควรจะนำมาศึกษาและถายทอดแกอนุชนชาวไทย สิ่งที่ควรศึกษา 

วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ เนื้อเรื่องโดยยอ  โครงเรื่องที่สำคัญ ลำดับเหตุการณในโครงเรื่อง ความสำคัญ

ของเรื่อง ตัวละครท่ีสำคัญ หลักธรรมสำคัญท่ีปรากฏในเรื่อง  ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน   

 

๔.๓ ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

 จากการสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำ

โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ไดคัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื ่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ นำมา

 
๓๓ อางแลว, เสียวสวาสดิ์ (สำนวนอีสาน) ,วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 



๑๕๓ 

ปริวรรต จึงไดวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๕ ดาน  ประกอบดวย  ๑) ดานวิถีช ีว ิต ๒)ประเพณีวัฒนธรรม               

๓) ดานศิลปะและสถาปตยกรรม  ๔) ดานเศรษฐกิจ และ ๕) ดานสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๓.๑  ดานสังคม ผูใหขอมูลสัมภาษณสวนใหญเห็นวา วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ไดสงผล

ตอดานสังคม เนื่องดวยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบานสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของ

ชาวบานทั่วๆไป; คฤหบดีผูเปนใหญในเรือน ในครอบครัว, พอเจาเรือน, ชาวบานผูมีอันจะกิน มีการครอง

เรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไมขาดแคลน ภาษาถิ่นอีสานวา ดึงหนาไมถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผูครองเรือนท่ี

พอเพียง ตองมีคุณธรรม และหลักธรรมในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝกฝนปรับปรุง

ตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความเสียสละ เผื่อแผแบงปน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และ

เมตตามโนกรรมตอเพ่ือนมนุษย ก็จะอยูในสังคมไดดวยความสุขตามสภาวะอันควรแกตน33

๓๔ 

  ๑.วิถีชีวิต หลักเดนของวรรณกรรมเสียวสวาสดิ ์ คือหลักการสอนที่เสียวสวาสดิ ์อัคร

มหาบัณฑิตกลาวเปนทานที่ใหไดยากที่สุด โดยเฉพาะการใหอภัยศัตรูหรือผูที ่ทำรายตนอยางสาหัส 34

๓๕     

ดวยหลักธรรม การใหทานทั้ง ๓ นี้ ไดสงผลตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญ ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบน

ของประเทศไทย โดยวรรณกรรมดังกลาวสรางความเชื่อวา การใหเปนบุญ จึงทำใหเกิด วิถีชีวิตการเปน

ผูให การเปนผูมีจิตอาสา  คนในชุมชนกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ไดแก เชียงราย 

พะเยา แพร นาน  ภาษาหลักหลักทองถ่ินท่ีใชพูด คือ ภาษเหนือ (ลานนา) แต จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย 

ซึ่งจะพูดเปนภาษาอีสานสำเนียงออกทองถิ่นอีสาน เพราะคนในถิ่นนี้อพยพมาจากฝงเวียงจันทนเปนสวน

ใหญ วิถีชีวิตของคนในชุมชนแถบนี้ สวนใหญจะเปนคนใชชีวิตแบบเรียบงาย รักษธรรมชาติ  มีนิสัยโอบออม

อารี จริงใจ ชอบเปนผูให และ เปนผูมีจิตอาสาโดยตลอด ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดร

ชาดกที่จัดใหมีการเทศน และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เปนชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศ

ตระกูลที่ปลูกฝงกันเรื ่องการเสียสละ  การเปนผูให ดังเชน เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งใหยิ่งมี ไดบุญมาก       

จึงสงผลตอวิถีชีวิต และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ที่เปนคนที่มีจิตอาสาโดยพื้นฐาน ไปทำงานที่ไหน    

ก็มักจะมีความเสียสละ ชวยเหลืองานขององคกร หรือ ชุมชนที่อยูนั ้น ๆ อยางเต็มที่ จึงเปนที่รักของ

ผูรวมงาน และ ชุมชนท่ีอาศัยอยู35๓๖ ดังจะเห็นไดจากการอยูกันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  และ ระดับ

สังคม มีการเอื้อเฟอเผื่อแผกันตลอด เชน เมื่อทราบขาวถึงการระดมทุนเพื่อจะชวยเหลือบุคคล ชุมชนสวน

รวม หรือ ชวยเหลือสังคมอยาใดอยางหนึ่ง จะมีการรวมกันบริจาคจากผูคนเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเม่ือเกิดวิกฤติการณในชุมชน หรือ สังคม จะไดเห็นภาพของการรวมกันบริจาค การตั้งโรงทาน การระดม

กำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย มาชวยกันทุกฝาย ในเหตุการณหนึ่งในปจจุบัน ท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตการ

 
๓๔ สัมภาษณ พระครูถิรธรรมสิริ วัดศรีปะดู อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓๕ สัมภาษณ  พระมหาคำพันธ ปภากโร วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ ดร.ทองดี ลำตน เครือขายวัฒนธรรมจังหวัดเขตอีสานตอนลาง จังหวัดอุบลราชธานี, ๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๕๔ 

เปนผูให และ จิตอาสา ของคนในกลุมลุมแมน้ำโขงตอนบน คือ เหตุการณแพรระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ 

หรือ โคโรนาไวรัส ในชวงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เปนชวงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุม

การแพรระบาดของโรค ซึ่งสามารถดำเนินการไดผลเปนอยางมาก ปจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการชวยเหลือ

ระดับภาคประชาชนที่ใหความรวมมือเปนอยางดี เชน ใสหนากากอนามัย เวนระยะหาง ลางมือ ไมไปในท่ี

ชุมชน  และ มีการกักตัวเพื่อเฝาระวังโรค ซึ่งในการรวมกันปองกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุมลุมแมน้ำ

โขงตอนบนใหความรวมมือเปนอยางดี โดยมีผูติดเชื้อโควิด ในอัตตาท่ีต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแลว ไมเกิน ๑๐ 

คน ชวงเริ ่มตนมีนาคม – เมษายน  โดยจังหวัดนาน ไมมีผู ติดเชื ้อเลยแมแตคนเดียว และ ตั้งแตชวง 

พฤษภาคม มาจนถึงปจจุบันไมมีผูติดเชื้อเพิ่มเลย และ ผูที่เคยติดเชื้อ ไดรับการรักษาหายไปทั้งหมด กลับ

บานใชชีวิตตามปกติไดแลว เนื่องจากใน ๓ จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญ

ของ คนในชุมชน ใหความรวมมือดีมาก  ผูนำชุมชนในพื้นที่ คือ กำนัน ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน และ 

อสม. ในหมูบาน ตางชวยกันสอดสองดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำใหไดรับคำชมและยกยองจากศูนยปอง

การโรคโควิดสวนกลางวา วาทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการไดดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงาน

ดวยจิตอาสา และ เสียสละ ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แลว  ยังมีภาพของการชวยเหลือกันเองในระดับ

ชุมชน ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม และ สิ่งของจำเปน ตามวัด

ตาง ๆ และ จุดสาธารณะตาง ๆ มีใหเห็นท่ัวไป เปนจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตูปนสุข ซ่ึงก็

ไดรับการตอบรับอยางดีในชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ไดรวมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตูปนสุข มีปรากฏอยูทุก

ชุมชน  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ ชาวบาน เอกชน และ ราชการตาง

รวมกันนำสิ่งของมาบริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เนนการชวยเหลือดวยการให 

ทั้งที่เปนอามิสทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการใหกำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปญหาโรคโควิดใน

ประเทศไทยเรา คลี่คลายไปไดมาก จนไดรับการยกยองระดับโลก วาประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดี

มาก จุดเดนที่สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละรวมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนยบริหาร

สถานการณ โควิด-๑๙ ขอความรวมมือมาทุกประการ 36

๓๗ เปนปรากฏการณทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เปนผลจาก

การที่พระสงฆเราไดนำหลักคำสอนในนิทานธรรมมาขึ้นเทศธรรมวัตรในพื้นที่สงผลใหทุกคนเกิดความนอม

รับชวยเหลือกันในยามประสบภัยตางๆตลอดมาเหนียวแนนจนถึงทุกวันนี3้7๓๘ 

  ๒.ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื ่องเสียสวาสดิ ์ ไดพุดถึงนักปราชญยอมไมอยู  ใน

สิ่งแวดลอมที่เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนควรอยูในที่ที่เปนมงคล และมีนิทานเรื่องชางพลายที่โจร

เลี้ยง มีความประพฤติเลว และตอมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานก

แขกเตาไปเลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจาเหมือนกันเมื่อสั่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตายไป 

 
๓๗ สัมภาษณ ผศ.สุพิมล ศรศักดา อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๓๘ สัมภาษณ พระสิริชัย ธมฺมจาโร  อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๕๕ 

หลังจากที่ปลงศพบิดาแลว ทั้งสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาดวยดี 38๓๙ วันหนึ่งมีพอคาสำเภาจากเมือง

จำปาไปจอดพักอยู เสียวสวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย ระหวางทางท่ีไป เสียวสวาสดิ์ถามวา

แกงนี้มีหินไหม เมื่อไปถึงหมูบานเสียวสวาสดิ์ถามวาหมูบานนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงปา เสียวสวาสดิ์ถามวามี

ตนไมไหม นายสำเภาไมเขาใจความหมายของเสียวสวาสดิ์ จึงคิดวาเสียวสวาสดิ์เปนคนบาบอไมเต็มแน ๆ 

แตใจหนึ่งก็อยากไดเสียวสวาสดิ์เปนเขย เม่ือไปถึงท่ีบานจึงนำความไปเลาใหนางศรีไวลูกสาวฟง นางศรีไวจึง

เฉลยปญหาวา เมื่อถึงแกงแลวถามวามีหินไหม หมายความวา มีหินอื่นๆ ที่มีคากวาหินอื่นไหม เมื่อถึงปา

ถามวามีตนไมหรือไม หมายความวา ไมอื่นๆ มีมากก็จริงแตไมที่มีคา เชน จันทรหอม ไมกฤษณา มีหรือไม 

เมื่อถึงหมูบานถามวามีคนหรือไมหมายความวา ในบานมีนักปราชญหรือไมนายสำเภาทราบวาเสียวสวาสด์ิ

เปนคนมีปญญาจึงยกนางศรีไวใหเสียวสวาสดิ์ จะกลาวถึงเจาเมืองจำปา ไดจัดใหคนเฝาเวรยาม ใครหลับก็

จับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพยสิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพยสมบัติใหลูกสาว

ลูกเขยแลวเตรียมตัวหนี แลวเลาเรื่องกรรมเวรท่ีมาสนองตอบกัน เชนในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค

หนึ่ง ถึงแกมรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางกอน พระองคนี้เกิดเปนลูกเศรษฐีไดหญิงโสเภณีเปนคูนอน 

เมื่อไดหลับนอนกับนางแลวฆานางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเปนวัว แลวไดผูกเวรกันในชาตินี้ เชนเดียวกัน

กับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติกอนไดตีมารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเปนเรื่องจริง

เสียวสวาสดิ์ไดเขาไปหาเจาของเมือง และเลาเรื่องเปนทำนองสอนถึงความไมนาไววางใจในธรรมชาติของ

มนุษยเปนนิทาน และบอกขอเท็จจริงที่แระชาชนเดือดรอนใหพระราชาทราบ และเลาเรื่องความโหดราย

ของพระราชาผูหูเบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความที่เปนธรรมและไมเปน

ธรรม เจาเมืองไดตั้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับผูปกครองที่ดี 

ผูปกครองที่เลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวนเปนนิทานคำ

สอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย และ เปนประโยชนอยางยิ่งแก

คนที่ไดฟง เพื่อมีแนวทางในการดำเนินชีวิตใหถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 39

๔๐  ผูที่ไดฟงธรรม

แลวเกิดความศรัทธา เพราะเปนประโยชนแกชีวิตเขา และ ทำใหสังคมสงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเปน

วิถีชีวิตปกติแลว เขาตองการท่ีจะสืบสาน รักษาและถายทอดองคความรูสำคัญนี้มายังคนในรุนตอ ๆ ไป จึง

เกิดแนวคิดในการจัดเปนประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนโดยภาพรวม เปนกิจกรรม

งานบุญชองชุมชน นอกจากสงเสริมใหชุมชนไดรักษาองคความรูหลักธรรมไดผานกระบวนการประเพณีและ

วัฒนธรรมแลว ยังเปนการจัดงานเพื่อสรางความสามัคคี มีการระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให

 
๓๙ สัมภาษณ พระสังวาน เขมปฺโญ  อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔๐ สัมภาษณ นายศราวุธ ขันธวิชัย, อาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

อุบลราชธานี, วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๕๖ 

เจริญสืบตอไป40

๔๑ ซ่ึงการจัดงานจะทำใหเกิดความนาสนใจจนเกิดแนวรวมมากมายในการมารับฟงธรรมและ

รักษาองคความรูสำคัญในครั้งนี้ ซึ่งวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ มีอิทธิพลตอชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและ

จังหวัดอำนาจเจริญอีกดวย 

 ๔.๓.๒  ดานเศรษฐกิจ ผูวิจัยไดสรุปจากขอมูลสัมภาษณสวนใหญแสดงใหเห็นวาวรรณกรรม

เรื่องเสียวสวาสดิ์เปนวรรณกรรมที่ทรงคุณคาที่คนนิยมมากมาย และไดมีผลตออิทธิพลในการดำรงชีวิต

รูปแบบการวิถีชีวิตวิถีชนคนอีสานที่เกิดประโยชนหลากหลายทำใหเกิดการสอนดวยคติธรรมปรัชญาธรรม

จนเกิดเปนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมีผลตอชุมชนในกลุม ๒ จังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของ

ประเทศไทยและวรรณกรรมเรยีงเสียวสวาสด์ินี้สงผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจเปนอยางด4ี1

๔๒ 

 ๔.๓.๓  ดานส่ิงแวดลอม จากผลการสัมภาษณก็ปรากฏในตอนท่ีวา วันหนึ่ง มีพอคาสำเภาจาก

เมืองจำปา (เมืองจาม) มาจอดพักที่ทาน้ำ เสียวสวาสดิ์ ขอโดยสารไปกับนายสำเภา ระหวางเดินทางผาน

สถานท่ีตางๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามดวยความอยากรูอยากเห็นเปนปริศนาวา ๑. แกงท่ีเราผานมานั้น 

มีหินหรือบ ? (หินแรเงิน,ทองคำ) ๒. บานที่เราผานมานั้น มีคนเฒาสามขาหรือบ? (ผูเฒาจำศีล) ๓. ดงที่เรา

ผานมานั้น มีไมบ? (ไมจันทนหอม,ไมกฤษณา) ๔. เมืองที่เราผานนั้น มีเจาครองนครบ? (พระราชทรง

ทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจาอยูฝารักษา บ? (พระสงฆผูทรงศีล)42

๔๓ 

 นายสำเภาไมเขาใจปริศนาธรรม คิดวา เสียวสวาสดิ์ เปนอะไรไป เปนคนบองหรือเปลา แตใจ

หนึ่งก็คิดจะไดเปนลูกเขย กลับถึงบานจึงแนะนำใหรูจัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ นางศรีไวลูกสาวคน

โปรด และในท่ีสุดไดจัดการแตงงานใหเปนคูครองตลอดไป จนทำใหเกิดเปนการสรางความตระหนักและซึม

ซับใหผูฟงไดเกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษปาของชุมชน เพราะถามีการอนุรักษปาไมอยางดี จะเกิดความ

สมบูรณของผลไมนานาพันธุ  และ สัตวปาอยูกันอยางสงบสุข ไมสูญพันธ เมื่อปาสมบูรณ ทำใหชาวบานได

ประโยชนทั้งทางตรงและทางออม  เชน เกิดแหลงน้ำที่มีความสมบูรณ  อันกอประโยชนใหเกิดขึ้นโดยตรง

กับคนในชุมชนไดอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง ชาวบานได

ประโยชนจากแมน้ำจำนวนมาก ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพตาง ๆ และ ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ  

นอกจากนี้ ยังสงใหคนในชุมชน ไดมีการจัดบรรยากาศท่ีอยูอาศัยใหมีความรมรื่นเปนธรรมชาต4ิ3

๔๔ 

 สรุปไดวรรณกรรมเรื ่องเสียวสวาสดิ์ไดทำใหเกิดการในชุมชนเห็นประโยชนของการรักษา

สิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนสิ่งแวดลอมเพื่อเกิดอัตลักษณใหมแกชุมชนรูจักรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติในชุมชน

 
๔๑ สัมภาษณ พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล ดร., รองเจาอาวาสวัดผาสุการาม จังหวัดอุบลราชธานี, วันที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๓  
๔๒ สัมภาษณ พระครูอุดมธรรมวัตร เจาคณะอำเภอเหลาพรวน จังหวัดอำนาจเจริญ, ๑๗ มิถุนายน๒๕๖๓ 
๔๓ สัมภาษณ นายวีรพงษ ปรองดอง, รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีศาสนศาสตร วัดบานดามพรา จังหวัด

อุบลราชธานี, วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔๔ ดร.สุมิตรชา ซาเสน, อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๕๗ 

ตามหลักวิชาการหลักของความเชื่อวาเปนบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงานวรรณกรรมเสียว

สวาสดิ์ เปนสิ่งที่จำเปนไมแพกัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ มลุมแมน้ำโขงตอนลาง ไดนำมาใชเปน

เครื ่องมือสำคัญในการจัดการสิ ่งแวดลอมในชุมชนใหอยู กันอยางสงบสุขทั ้งทางโลกและทางธรรมได       

อยางลงตัว 

 

 ตารางท่ี ๔.๘ แสดงเนื้อหาสรุปประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ใน

กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 

สรุปโครงสรางสรุปประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน  

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

ดานสังคม ๑.วิถีชีวิตการให   

๒.ประเพณีวัฒนธรรม   

   -  ประเพณีหลักนำมาเทศธรรมวัตร และงานบุญตางๆ    

ดานเศรษฐกิจ ๑. อาชีพ   

- เกษตรกร  

- อาชีพชาง   

- คาขาย  

- มัคนายก  

- จัดงาน  

- การแสดง                

- ออกแบบ 

- โฆษกพิธีการ  

- คร ู 

๒ การทองเท่ียว    

- การทองเท่ียวเชิงประเพณี    

- การทองเท่ียววิถีชุมชน   

- การทองเท่ียวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 

 

 

 



๑๕๘ 

๔.๔ เครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย  

        จากการนำชุดปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR Network) ไปใชในการสรางเครือขายชุมชน

อนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด  ในกลุม

จังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย โดยมีขั ้นตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

ประสานแตละจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน    

จังหวัดละ ๑ แหง รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลา

นอยางสรางสรรค 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 

 ๔.๔.๑ เครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของ

ประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ไดแก ๑) วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ 

จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

 ๔.๔.๒ เครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุ มจังหวัดลุ มแมน้ำโขงตอนลาง              

มี จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้   

         ๑. ชุมชนวัดวัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 

         ๒. ชุมชนวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

ภาพประกอบประชุมเครือขาย อำนาจ-อุบลราชธานีปายเครือขายวักมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบล 

จังหวัดอุบลราชธานี 



๑๕๙ 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔.๔.๓ การทำ MOU กับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำ

โขงตอนกลาง และ ตอนลาง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ประโยชนของ

วรรณกรรมสำคัญที่มีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 

รวมกับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนกลาง และ ตอนลาง 



๑๖๐ 

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) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร และ กลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๒ จังหวัด ไดแก ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัด

อุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดโนนดู   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ   รวมท้ัง ๓ พ้ืนท่ีแลว 

เปน ๑๑ จังหวัด และ ไดกำหนดให วัดสูงเมน  เปน ศูนยอนุรักษวรรณกรรมใบลานเชิงสรางสรรคตนแบบ 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี พิธีเปดปายศูนยอนุรักษวรรณกรรมใบลาน เชิง

สรางสรรคตนแบบ ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง ของประเทศไทย  อยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๓ ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร  มีผู คนเขารวมงานเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน

สรางสรรค กวา ๒๐๐ รูป/คน ทั้งคณะสงฆ   หนวยงานภาครัฐ  เอกชน ชุมชน ทั้งในจังหวัดแพร และ 

ผูแทนชุมชน จาก ๕ จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบน  ไดแก ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง  อ.เมืองเชียงราย  จังหวัด

เชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองนาน 

จังหวัดนาน ๔) ขุมชนวัดสูงเมน  อ.สูเมน จังหวัดแพร  และ ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร อ.เมือง  จังหวัดเลย   

และ มีผู แทนจากกลุ มจังหวัดลุ มแมน้ำโขงตอนกลาง และ ตอนลาง   โดยมีพระครูปญญาสารนิวิฐ           

เจาอาวาสวัดสูงเมน เปนประธานฝายสงฆ และ มีนายพยุงศักดิ์  พลลุน เปนประธานฝายฆราวาส  สำหรับ

วิทยารวมเสวนา ประกอบดวย ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.  

๒) พระครูว ุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร ผู อำนวยการสวนสนับสนุว ิชาการ            

มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓) พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ปธ.๙ ดร. ผูอำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยา

เขตแพร  ๔) นายสมเจตน วิมลเกษม ปราชญคัมภีรใบลาน  จังหวัดนาน ๕) พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ดร. 

ผูชวยเจาอาวาสวัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง ปราชญคัมภีรใบลาน ลานนา และ มีผูดำเนินรายการ

สานเสวนา คือ รศ.พูนทรัพย เกตุวีระพงศ หัวหนาหนวยวิจัย  มจร.วิทยาเขตแพร 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

( จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลานสรางสรรค และ พิธีลงนามสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรม

ใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนลาง 

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร) 

  

  



๑๖๒ 

  

  

( จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลานสรางสรรค และ พิธีลงนามสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรม

ใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนลาง 

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร) 

 

  



๑๖๓ 

  

  

  

 

( จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลานสรางสรรค และ พิธีลงนามสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรม

ใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนลาง 

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร) 

 



๑๖๔ 

  

( จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลานสรางสรรค และ พิธีลงนามสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรม

ใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนลาง 

ของประเทศไทย ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร) 

 



๑๖๕ 

 สรุป 

 องคความรูจาการศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวฒันธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ใน

เขตลุมแมน้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย”  ผูวิจัยไดมีขอคนพบดังนี้ 

 ๔.๕.๑ ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน สงผลถึง ดังนี้ ๑. ผูนำไมให

ความสนใจ ๒. ขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ี ๓. ขาดงบประมาณในการทำดำเนินงาน ๔. ขาดการ

บริหารในรูปของคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลานเฉพาะ ๕.ขาดเทคโนโลยีมาชวยสงเสริมการทำงาน 

โดยเฉพาะการถายคัมภีรดิจิทัล ๖. ขาดทายาท หรือ บุคลากรแกนนำผูสืบตอ ในการสานตอการอนุรักษ ๗.

ขาดการสรางเครือขายในการใหความรวมมือในการอนุรักษ ๘.ขาดระบบการเผยแพรและบริการ ๙.ขาด

ระบบยกยองผูทำงาน ๑๐. การอนุรักษไมเกิดประโยชนกับชุมชน และ ๑๑.ชาดระบบการประเมินผลและ

สรุปขอมูลการทำงาน 

 ๔.๕.๒  ปจจัยที่เอื้อตอความสำเร็จในการอนุรักษคัมภีรใบลาน ดังนี้ ๑. ผูนำและชุมชนให

ความสำคัญ ๒. คณะสงฆระดับผูบังคับบัญชาใหความสำคัญและสนับสนุน ๓. มีระบบการสรางความ

ตระหนักและศรัทธาใหยั่งยืน ๔. มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลานเฉพาะอัน

เปนท่ีนาเชื่อถือของคนในชุมชน โปรงใส ตรวจสอบได และ มีผลงานเปนท่ีประจักษ ๕. มีการสนับสนุนดาน

งบประมาณ ๖. มีเครือขายใหความชวยเหลือและรวมมือจำนวนมาก  ๗. มีบุคลากรเชี่ยวชาญดานการ

อนุรักษคัมภีรใบลานในพื้นที่ ๘. มีการจัดทำศูนยเรียนรูดานการอนุรักษคัมภีรใบลาน  ๙. มีการใหบริการ

ขอมูลและเผยแพรข อมูลสู สาธารณะชน  ๑๐. มีระบบเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุนการอนุร ักษ                

๑๑. ประชาชนในชุมชนไดประโยชนจากการอนุรักษ  ๑๒. มีระบบการยกยองเชิดชูคณะทำงานดานการ

อนุรักษ และ ๑๓. มีการวัดผลประเมินผมอยางเปนธรรม  

 ๔.๕.๓ แนวทางการเสริมสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีร ดังนี้ 

      ๑) วิธีการสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลาน คือ ๑. การทำ MOU บันทึกขอตกลงความ

รวมมือ ๒. การเขารวมสมัครเปนสมาชิกเครือขายที่กอตั้งไวแลวอยางเปนทางการ ทั้งของรัฐ และ เอกชน 

๓. การเชิญชวนจัดตั้งเครือขายใหมรวมกัน ทั้งที่เปนทางการ และ ไมเปนทางการ เพื่อจุดประสงคในการ

อนุรักษคัมภีรใบลาน และ ๔. เชิญผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ เปนท่ีปรึกษา หรือ เขารวมเปนกรรมการ  

 ๒) วิธีการรักษาเครือขายใหอยูอยางยั่งยืน ดังนี้ ๑. มีการกำหนดแผนงานและมาตรฐานท่ี

ชัดเจนรวมกันแตตน ๒. มีการรวมงานและจัดงานรวมกันตามเหตุสมควร ๓. มีการเชื่อความสัมพันธ

มิตรภาพกันทางชองทางตาง ๆ ๔. มีการจัดระบบการบริหารเครือขาย  มีประธาน มีผูประสาน มีกรรมการ 

๕. มีการจัดสรรผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม ๖. มีการชวยเหลือและใหกำลังใจกันอยางตอเนื่องไม

เปนภาระ ๗. มีความเคารพ จริงใจ ซ่ือสัตย และไววางใจระหวางกัน ๘. ใหเกียรติ ยอมรับความแตกตางทาง

วัฒนธรรมทั้งในดานพื้นที่และองคกร ๙. มีระบบสรางแรงจูงใจในการเปนเครือขาย ๑๐. มีการสรางและ

พัฒนาหาทายาทในการเปนเครือขายอยางตอเนื ่อง ๑๑. มีงบประมาณในการบริหารและจัดกิจกรรม



๑๖๖ 

เครือขาย ๑๒. มีการติดตามประเมินผลรวมกัน ๑๓. มีการสรุปและถอดบทเรียนรวมกันอยางเปนธรรม และ 

๑๔. มีระบบการยกยองบุคลากรในเครือขาย 

 ๔.๕.๔  ชุดความเช่ือในการอนุรักษคัมภีรใบลาน คือ 

              ๑) การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เปนการรักษาคัมภีรใบลานสวนใหญ เปนการบันทึก พระ

ธรรมคำสอนของพระพุทธเจา  โดยเฉพาะพระไตรปฏก ถือวา เปน คำสอนโดยตรงท่ีพระพุทธองคไดมอบไว

ใหกับชาวโลกทั้งหลาย ในนามพระพุทธศาสนา  คำสอนและขอปฏิบัติ หรือ พระธรรมวินัย ถือเปนหัวใจ

สำคัญของอายุพระพุทธศาสนา  เปน  ศาสดาของพระพุทธศาสนาในปจจุบัน ตามท่ีพระพุทธองคไดทรงตรัส

ไวกับพระอานนท  กอนปรินิพพานวา “ โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺญตฺโต โส โว 

มมจุจเยน สตฺถา” ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยใด ท่ีเราไดแสดงและบัญญัติแลว แกเธอท้ังหลาย ธรรมและ

วินัยนั้นแล จัดเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราลวงลับไปแลว (สุตตันตปฎกฑีฆนิกาย มหาวรรค 

มหาปรินิพพานสูตร) ในสมัยพุทธกาลการรักษาพระธรรมวินัย คือ การเก็บไวในคน หมายถึง มีการถายทอด

โดยการฟงและปฏิบัติตามจากผูสำเร็จพระอรหันตสืบตอกันมา  สวนในยุคหลักพุทธกาลประมาณกอน 

๔๐๐ ป มีการรักษาโดยมุขปาฐะ คือ การสวดทรงจำทองพรอมกัน  สืบ ๆ กัน  ถายทอดจากครูสูศิษย  และ 

หลักจากชวง พ.ศ.๔๐๐ เศษ เริ่มมีการรักษาพระธรรมวินัย ดวยวิธีการจารึกอักษรบนใบลานโดยเริ่มท่ีลังกา

เปนท่ีแรก จากนั้นมีการจารึกสืบตอ ๆ กันมาในหลายประเทศ เชน พมา ลาว กัมพูชา และ รวมถึงประเทศ

ไทย  ดังนั ้นจะเปนไดวา คัมภีรใบลานจึงเปนตัวแทนสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะคำสอนของ

พระพุทธเจา การสรางคัมภีร การอนุรักษคัมภีรใบลาน จึงเปนการรักษาอายุพระพุทธศาสนา  ทำใหพระ

ธรรมคำสอนของพระพุทธเจายังคงอยูเปนประโยชนตอไปแกมนุษยชาติ ที่ตองการศึกษาวิธีการพนทุกข 

หรือ ดับทุกขเหมือนพระองค เพราะสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนจากคัมภีรใบลานได ในฐานะที่เปน

เอกสารมรดกโบราณที่มีการสืบทอดกันมา  ผูที่ไดสรางคัมภีร และ อนุรักษคัมภีรจึงไดรับอานิสงสอยาง

มหาศาล  44

๔๕  

   ๒ )  การมีอานิสงสมาก คือการที ่คนสมัยกอนมักน ิยมสร างหร ือถวายคัมภ ีร  ไว  ใน

พระพุทธศาสนา เปนจำนวนมาก เนื่องจากมีความเชื่อวา มีอานิสงสมาก  เพราะมีปรากฏในคัมภีรใบลาน

สมัยโบราณท่ีมีการจารคัดลอกกันไว และ เปนความเชื่อท่ีบรรพบุรุษ บรรดาบัณฑิต นักปราชญ ไดถายทอด

สืบตอกันมา  ไดแก 

 ๒.๑  อานิสงสในการสราง และ อนุรักษคัมภีรในพระพุทธศาสนา 

ไดแสดงไวในคัมภีรจูฬคันธวงศปริจเฉทที่ ๕ วา ผูใดผูหนึ่งเปนบัณฑิตมีปรีชาญาณสรางเองก็ดี ใหคนอ่ืน

สรางก็ดี ซึ่งคัมภีรอรรถกถาฎีกายอมเปนกองบุญอันหาที่สุดมิได มีอานิสงสบุญไมมีที่สุดเชนเดียวกับการ

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

ธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร, หนา  ๕๖. 



๑๖๗ 

สรางเจดีย ๘๔,๐๐๐ องค และเชนเดียวกับการสรางพระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค เชนเดียวกับการปลูกตน

โพธิ์ ๘๔,๐๐๐ ตน และเชนเดียวกับการสรางพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง 

 อนึ่ง ผูใดสรางหีบใสพระพุทธพจนหรือแนะนำใหคนอื่นกระทำก็ดีอนึ่ง ผูใดใหเองก็ดี ใหผูอื่นให

ก็ด ีซ่ึงในใบลานก็ดี มูลคาใบลานก็ดี 

  อนึ่ง ผูใดใหเองก็ดี ใหผูอ่ืนใหก็ดี ซ่ึงน้ำมันก็ดี จุณก็ดี ขาวเปลือกก็ดี ผาใหมอยางใดอยางหนึ่งก็

ดี เพื่อประโยชนแกการเช็ดใบลาน ซึ่งดายอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนแกการเปนหมุดรอยในรอยเจาะ

ใบลานก็ดี ซึ่งแผนกระดานคูก็ดี ซึ่งผาอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อประโยชนแกการหอใบลาน ซึ่งเชือกอยางใด

อยางหนึ่ง เพ่ือประโยชนแกการผูกใบลาน ซ่ึงถุงอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือประโยชนแกการหอกำใบลาน 

 อนึ่ง ผูใดกระทำการเองก็ดี ใชผูอ่ืนใหกระทำก็ดี ซ่ึงการประดับใบลานก็ดี ซ่ึงการประดับแผนไม

กระดานไมก็ดี ดวยหรดาลหรือดวยมโนศิลา หรือดวยทองและเงิน ผูนั้นยอมมีกองบุญ อานิสงสบุญหาที่สุด

มิได เชนเดียวกับการสรางพระเจดีย ๘๔,๐๐๐ องค เชนเดียวกับการสรางพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ผูนั้นเปน

ผู ประกอบดวยศีลคุณ เมื ่อบังเกิดอยู ในภพ ยอมเปนผู มีเดชมากอยู ทุกเมื ่อ บันลือสีหนาทแกลวกลา 

ประกอบดวยอายุ วรรณะ และพละ เปนผูใครธรรมอยูทุกเมื่อ เปนผูมีศักดิ์ใหญในหมูเทวดาและมนุษย 

ปราศจากโรคาพาธ 

 ผูนั้นเมื่อบังเกิดอยูในภพ เปนผูมีปญญา มีจิตตั้งมั่นดวยดี มีความเปนใหญประกอบดวยบรวิาร 

ยอมบรรลุสุขทั้งปวง เปนผูมีศรัทธา มีหิริ รูถอยคำของผูขอ ดวยวิบากผลของตน ยอมเปนผูสมบูรณดวย

อวัยวะนอยใหญ มีทรวดทรงงาม เปนที่รักใครของสัตวทั้งปวง ไดรับการบูชาในที่ทุกสถาน เมื่อยังทองเที่ยว

ไปในหมูเทวดาและมนุษย ก็มีมิตรสหายคุมครอง ยอมเสวยเทวสมบัติอยูเนืองๆ จักบรรลุอรหัตผล ถึงซ่ึงพระ

นิพพาน จักบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข ๘ อันประเสริฐในอนาคตกาล 

 เพราะฉันนั้นนั่นแหละ บุรุษผูเปนบัณฑิตเล็งเห็นประโยชนของตน ควรสรางเองและใหแมผูอ่ืน

สรางซึ่งคัมภีร และจารเอง ใหผูอื่นจารคัมภีรบาลี อรรถกถาเปนตน ลงในใบลานและหีบใสคัมภีรพระธรรม 

พึงเปนผูมีจิตเลื่อมใสใหเอง และชักชวนมิตรสหายพวกพองใหสราง หรือ รวมกันอนุรักษก็ดี ยอมจะได

อานิสงสดังกลาวนี ้  นี่คืออานิสงสของการสรางคัมภีรและอนุรักษทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒ อานิสงสในการถวายผาหอคัมภีร 

 หลายพ้ืนท่ีมีความเชื่อท่ีเหมือนกันและแตกตางกันในการถวายผาหอคัมภีรไวในพระพุทธศาสนา 

ดังนี้ ๑. ไดบุญเทากับฝายชาย : แตดวยแรงศรัทธาท่ีมีตอพระรัตนตรัยและความปรารถนาท่ีจะสั่งสมบุญใน

การสรางสรรคคัมภีรใบลานไมยิ่งหยอนไปกวาฝายชาย ฝายหญิงจึงอาศัยความสามารถดานหัตถกรรมที่ตน

มีทอผาขึ ้นมาเพื ่อทำเปนผาหอมัดคัมภีรถวายเปนพุทธบูชา เพื ่อเปนอานิสงสในชาติภพหนาตอไป            

๒. ลดหยอนกรรมเบียดเบียดสัตว : การทอผาเพ่ือหอคัมภีรดังกลาวก็เพ่ือลดทอนผลแหงกรรมท่ีตนตองครา

ชีวิตหนอนไหมเปนจำนวนมากในการทอผานุงหมจึงทอผาหอคัมภีรขึ้นเพื่ออานิสงสผลบุญของตัวผูทอเอง 

เปนการขอขมาและอุทิศสวนกุศลแกสรรพชีวิตที่ถูกทำลายไปเพราะการทอผา ๓. ไดขึ้นสวรรค  : ผาหอ

คัมภีรหลายผืน มีการใชไม ไผนำมาทอสอดในผืนผานั้นเปรียบเสมือนข้ันบันไดท่ีผูทอและผูถวายจะสะสมไว



๑๖๘ 

เปนเนื้อนาบุญ เมื่อผูทอและผู ถวายสิ้นชีวิตไปแลว ดวงวิญญาณจะอาศัยขั้นไมไผนั ้นแทนบันได เพ่ือ

เดินทางขึ้นไปสูสวรรคได ไมไผที่นำมาทอ รวมในผืนผา จะมีทั้งที่มีลักษณะเปนเสนกลม และเสนแบน ใช

สอดแทนเสนพุงในการทอ ๔. ไดรวมสืบทอดงอายุพระพุทธศาสนา : การทำผาหอคัมภีรก็เปนโอกาสท่ี

ผูหญิงจะไดทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ดวยการอุทิศแรงกายและความตั้งใจจริงในการถักทอ และตัดเย็บผา

หอคัมภีรใหเปนเครื่องปกปองพระธรรมคำสอนซ่ึงเปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยการฝากฝมือทาง

หัตกรรมของสตรีในรูปแบบผาที่สวนงามแบบตาง ๆ ๕. ความงาม  และ ยศถาบรรดาศักดิ์ : บางแหงมีคติ

ชนวา การถวายผาไวในพระพุทธศาสนาผู จะไดรับอานิสงสที่ยิ่งใหญ จะเปนผูที่พรอมดวยเสื้อผา อาภรณ 

และเครื่องประดับ มีแตผูคนใหความเคารพยกยอง มีเกียรติ เปนที่ยอมรับของคนทุกหมูเหลา เมื่อใดก็ตาม

จะตองพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผานพนไปดวยดี ภยันตรายอ่ืนๆ อยางสัตวมีพิษและของมีคม

ตางๆ ก็ทำรายไมได อานิสงสที่จะเกิดขึ้นในชาติหนา จะเกิดมาเปนผูที่มีความเพียบพรอมดวยหนาตาท่ี

งดงาม ตอไปจะไดคู ครองที่ดี  มีฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์ที ่ดี และมีสติปญญาที่นานับถืออยางยิ่ง 4 5

๔๖       

๖. คูครอง : หลายแหงมีความเชื่อสืบกันมาวา การไดถวายผาหอคัมภีรรวมกับฝายชาย คือ ฝายชายจารธัมม 

สรางคัมภีรใบลาน สวนฝายหญิงถวายผาหอคัมภีร และหอให  โดยมีความเชื่อวา เกิดภพใดชาติใด จะได

เปนคูบุญ คูธรรม รวมสรางบารมีไปจนถึงมรรค ผล นิพพาน ๗. จะไดมาบวช : ในสวนของสตรี ที่ความ

ปรารถนาอยากเกิดเปนผูชายไดและไดมาบวชปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จึงไดถวายผาหอคัมภีรและ

หอคัมภีรถวายดวยตนเองเปนการรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา เพื่อ ปรารถนาจะไดเกิดมาพบ

พระธรรมวินัย ไปทุกภาพทุกชาติ และไดมีโอกาสเกิดมาเปนผูชายไดบวชในพระพุทธศาสนา ไดปฏิบัติธรรม

จนพนจากความทุกขโดยสิ้นเชิง ๘. เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตย :  บางแหงมีความเชื่อวาการไดถวายผา

หอคัมภีร จะไดรับอานิสงสเชนเดียวกับการสรางคัมภีร  คือ จะไดเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตย ซ่ึงเปนยุคท่ี

มีคนมีศีลมีธรรม หลักจากที ่รักษาคำสอนของพระพุทธเจาองคปจจุบันนามวาโคตมะ ครบ ๕,๐๐๐     

พระวัสสาแลว  ๙. การสืบชะตา หรือ ตออายุ  : เนื่องดายการหอคัมภีรใบลาน คือ การรักษาสภาพคัมภีรใบ

ลานใหอยูในสภาพดี และ มีอายุยืน ผูท่ีถวายจึงมีความปรารถนาเชนนั้นดวยตามความเชื่อ เรื่องของการสืบ

ชะตา ตออายุ รักษาสุขภาพ ไปไหนแคลวคลาดปลอดภัย ไดรับการปกปกรักษาเปนตนและ ๑๐. ตออายุ

พระพุทธศาสนา : บางแหงไมมีความเชื่อทางวัฒนธรรมมาก แต มีความเชื่อทางเทคโนโลยีสมัยกอน คือ การ

รักษาตัวคัมภีรใบลาน เพ่ือ ใหคำสอนของพระพุทธศาสนาอยูอยางยาวนาน เปนการตออายุพระพุทธศาสนา 

 ๓)  เปนสิ่งที่ทำไดยาก เปนของแท และ ไมสามารถทดแทนได เพราะคนสมัยโบราณกลาวไว

วา สรางอะไร ก็ไมยาก เทากับสรางคัมภีรธรรม ซึ่งเปนการสรางที่ยากที่สุดในโลก   ตองอาศัยพลังศรัทธา

และมีสติของมนุษยในการเขียนแตละอักขระ ธรรม ๑ หนาใบลาน มีอักขระไมต่ำกวา ๖๐๐ ตัว  ไมมี

เทคโนโลยีใดท่ีจะมาใชในสมัยนั้นนอกจากตองจารดวยตนเองปลายเหล็กแหลม  แตละคัมภีรจึงเปนของแท  

 
๔๖ อางแลว, พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), ดร. และ คณะ, การจัดการความรูทางวัฒนธรรมใน

ประเพณีตากธรรมของวัดสูงเมน จังหวัดแพร, หนา  ๘๑. 



๑๖๙ 

มี ๑ เดียวเดียวในโลก แมในสวนเนื้อหาอาจจะมีการคัดลอกตอ ๆ กันมา แต ตัวอักษรและใบลานตลอดถึง

สิ่งท่ีอยูกับคัมภีร คือ ผาหอคัมภีร ไมประกับ ไมปนจั๊ก ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ  ถาคัมภีรเสียหาย หรือ สูญหาไป 

จะไมสามารถหามาทดแทนได ทำใหมก็ไมเหมือน เพราะตัวอักษรที่จารเขียนโดยคนมีลักษณะการเขียนท่ี

เปนเฉพาะตัวหนึ่งเดียวในโลก และ เสียชีวิตไปแลว จึงควรอยางยิ่งที่จะตองดูแลคัมภีรใบลานแตมัด แตละ

ผูก แตละใบ แมแตเศษใบลาน ก็ตองอนุรักษไว เพราะมีหนึ่งเดียวในโลก เหมือนกับคน แมเปนคนเหมือนกัน 

แต แตละคนมีเอกลักษณตางกัน ไมเหมือนกันสักคนบนโลกไมได ถาเสียชีวิตแลว ไมมีใครสามารถทดแทน

ได คัมภีรก็มีลักษณะเดียวกัน  ๔๗ 

 ๔)  มีความเสี่ยงสูงดานการสูญหาย และเสียหาย ที่ทำใหมีคัมภีรใบลานหลายแหงตกอยูใน

สภาพความเสี่ยงสูงดานการสูญหายและเสียหายอันเนื่องมาจากไมมีการรักษาดูแลท่ีไดมาตรฐาน หลายแหง

เก็บไวในท่ีท่ีไมเหมาะสมเปนอันตรายตอคัมภีรใบลาน เชน ทับถมกัน อยูในหองอับชื้น หองท่ีมีอุณหภูมิรอน

มาก  ในท่ีท่ีมีแมลงตาง ๆ เขาไปอยู เชนบนหลังคา ในหองเก็บของ หองราง  หรือ บางทีอาจเก็บไวดีเกินไป 

คือ อยูในหอธรรม หรือ หอไตร แตไมเคยเปดขึ้นไปสำรวจดูความปลอดภัยของคัมภีร เมื่อเปดมาอีกครั้ง 

คัมภีรเปนอาหารของปลวก ของ สัตวแมลงตาง ๆ หมด  มี่สภาพที่เสียหายหมด เชน แหงกรอบ มีเชื้อรา     

มีคาบสกปรก มีฝุนมาก หรือ บางแหงไมสนใจดานการอนุรักษ จึงเปนชองทางของผูที่รูมูลคาของคัมภีรใบ

ลาน จึงมาขอชมและอาจจะขอบูชา หรือ อื ่น ๆ นำคัมภีรไปเปนของเขา เปนตน ดังนั ้น ถาไมมีการ         

การอนุรักษคัมภีรใบลานอยางเรงดวน ท่ีถูกตอง และ ไดมาตรฐาน จะเปนเหตุใหสมบัติของชาติมีความเสียง

ดานการสูญหาย และ เสียหาย ตามเหตุท่ีไดกลาวมาขางตน 

 ๕) เปนภูมิปญญา และ ความม่ันคงของชุมชน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย เนื่องดวย

คัมภีรใบลาน ไมเพียงแตมีเนื้อหาเก่ียวกับพระพุทธศาสนาเทานั้น แตยังมีเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีเปนวรรณกรรมอีก

มากมาย เชน ประวัติศาสตร ประวัติบุคคลสำคัญ นิทาน ชาดก ตำรายา และ ภูมิปญญาทองถิ่น  ซี่งคัมภีร

แตละเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน และ เปนคำสอนที่สรางวิถีชีวิต และ นำอบรมสั่งสอน หลอมรวม ใหเกิด

ความมั่นคนใน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย  ชาติใดที่ไมมีคำสอน ไมมีประเพณี วัฒนธรรม ไมมี

ประวัติศาสตรและองคความรูตาง ๆ ที่ถายทอดกันมา ยอมนำไปสูความสูญสิ้นความเปนชาติ ดังนั้น คัมภีร

ใบลาน แมเปนวัตถุโบราณ แต ถือวาเปนเอกสารตนฉบับที่สำคัญ มีพระคุณอันใหญหลวง ตอความมั่นคง

ของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย    พระมหากษัตริยทุก ๆ พระองคใหความสำคัญในการอนุรักษ สืบ

สาน รักษาและตอยอดในการดูแล คัมภีรใบลาน ในฐานะที่เปนชุดความรู เครื่องมือ ในการถายทอด ความ

เปนชาติไทย ของคนในอดีตจากรุนสูรุน ทำใหวิถีไทยยังคงอยู เพราะมีหลักคำสอน เปนภูมิปญญา ที่บรรพ

บุรุษไดกลั่นกรองไวดีแลวจึงจารึกลง และ ไดถายทอดใหกับรุนตอ ๆ มา เพื่อสืบสานแนวทางในการดำเนิน

ชีวิตที่ถูกตอง  อันเปนเหตุใหผูปฏิบัติตามมีความเจริญ และ ชาติก็มีความมั่นคง ดังนั้นแนวคิดการอนุรักษ

 
๔๗สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน, เมืองคัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก วัดสูงเมน              

วัดสูงเมน, (ศูนยสยามทรรศนศึกษา  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ, ๒๕๕๙),              

หนา ๓๒. 



๑๗๐ 

คัมภีรใบลาน เพื่อเปนสัญลักษณความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จึงเปนแนวคิด หรือ 

ความเชื่อสำคัญในการทำสืบตอกันมาจากรุนสูรุน 47

๔๘ 

    ๖)  มีคุณคา และ มูลคามหาศาลตอชุมชน คัมภีรใบลาน เปนสิ่งที ่มีคุณคา และ มูลคา

มหาศาล  เพราะเปนสิ่งที่บรรดา บัณฑิต นักปราชญทั้งหลาย ไดกลั่นกรองมาอยูดีที่สุดแลว และ จารลงใน

ใบลานเปนคัมภีร เพ่ือมอบภูมิปญญาท่ีดีท่ีสุดไวใหกับลูกหลานและคนรุนหลัง คัมภีรใบลาน จึงเปนมรดกอัน

ล้ำคาท่ีสุดของคนในอดีต ท่ีมอบไวใหกับคนท่ีเขารัก ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง   ชุมชน หรือ ประเทศชาติ โดย

ไดทำในรูปของ ธรรมทาน  ถวายบูชาพระรัตนตรัย  ดังนั้นวัดไหน ชุมชนไหน หรือ องคกรไหน ที่มีคัมภีร

ใบลานอยูในครอบครอง ถือวา ทานมีอริยทรัพย มีมรดกท่ีล้ำคามากท่ีสุดในโลก แตมรดกเหลานี้จะมีคามาก 

ก็ตอเม่ือไดแกะออกมาศึกษา และ ปฏิบัติตาม ดังนั้นคุณคาท่ีแทจริงของคัมภีรใบลาน คือ การศึกษาเนื้อหา

คัมภีรใบลาน ซึ่งเปนความรูชั้นยอดที่ถูกตอง  และ เมื่อศึกษาแลว นำไปสูการปฏิบัติอยางถูกตอง  ผูที่ได

ปฏิบัติแบบนี้ จะไดรับคุณคา และ มูลคาท่ียิ่งใหญจากมรดกท่ีสำคัญท่ีสุดในโลก ท่ีบรรพบุรุษไดชวยกันสราง 

และอนุรักษสืบตอไวใหกับพวกเรา  ซึ่งปจจุบันในตางประเทศที่เปนประเทศพัฒนาแลว เขาใหความสำคัญ

กับตัวเนื้อหา หรือ องคความรูในคัมภีรใบลาน ในเอเชีย และ ท่ัวโลกเปนอยางมาก  มีการทุมงบมหาศาลใน

รูปของโครงการตางประเทศ และ นำโครงการเขามาในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย และ ประเทศในเอย

เชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนดินแดนที่มีคัมภีรใบลานมากที่สุดในโลก  เขาเขามาถายสำเนาคัมภีรตนฉบับ 

ซึ่งสมัยกอนใชเทคโนโลยีไมโครฟลม  สวนสมัยปจจุบันนี้ใชระบบดิจิทัล ภาพชัดเจนมาก  เขาถายเพื่อนำ

องคความรูในคัมภีรใบลาน ไปศึกษา คนควา และ วิจัย เมื่อทราบแลว เขานำตอยอดสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจไดอยางมหาศาล  เชน ตำรายา   ตำราโหราศาสตร   ตำรากรรมฐาน  ตำราคำสอน ตำรา

วรรณกรรม  ตำราประวัติศาสตร  ทำใหเขาไดรับคำตอบอันเปนประโยชนมาก ท่ีไมสามารถหาคำตอบไดใน

แหลงขอมูลปจจุบัน 

 ดังนั้นจากความสำคัญดังกลาว จะเห็นวา คัมภีรใบลานในระดับเนื้อหา มีมูลคามหาศาล นำไป

ทำประโยชนสรางคุณคาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และ ทางสิ่งแวดลอม ไดอยางเปนอเนก หลายที่นำองค

ความรู ไปสรางงานศิลปะ สถาปตยกรรม เชน วัดวาอาราม สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ หรือหลายแหง สราง

ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม สรางสินคาทองถ่ิน  ทำใหเกิดมูลคามหาศาล  มีผูคนสนใจมาชม มาทองเท่ียวเปน

จำนวนมาก เชน มาชมวัดสวย มาชมจิตกรรมฝาผนังโบราณ มาซื ้อผลิตภัณฑชุมชน  มาชมประเพณี 

วัฒนธรรม  มาชมการแสดง มาซ้ือเครื่องแตงกาย  หรือ อาจจะมีการสงออกสินคาของชุมชน  ไปท่ัวประเทศ 

หรือ สงออกไปทั่วโลก  มูลคาตาง ๆ เหลานี้ เกิดจากการที่เห็นคุณคาในคัมภีร  จึงสามารถนำคุณคา มา

สรางเปนมูลคาได  หลายชุมชนเม่ือเห็นประโยชนเชนนี้ จึงไดมีการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางดีท่ีสุด 

 

 
๔๘ อางแลว, สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน, เมืองคัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก วัดสูงเมน              

วัดสูงเมน, หนา ๔๐. 



๑๗๑ 

 ๔.๕.๕  หลักวิชาการอนุรักษคัมภีรใบลาน ในปจจุบัน ดังนี้ 

     ๑. การสำรวจและคัดแยกใบลาน ดังนี้ ๑.๑  การรวบรวมคัมภีรใบลานทั้งหมดในวัดที่ทำการ

สำรวจ ตรวจดูคัมภีรใบลานที่ตองสำรวจ และวางแผนในการดำเนินงานใหเหมาะสมวาจะตองใชระยะเวลา

และบุคลากรเทาใด ๑.๒ แยกคัมภีรใบลานในมัดหรือกับท่ีครบชุดไวตางหากจากคัมภีรใบลานอ่ืนๆ การจะดู

วามัดหรือกับนั้นครบถวนหรือไม สามารถดูไดจากจำนวนที่บอกไวในบัญชี หรือ ตรวจดูลำดับผูกวา

เรียงลำดับครบหรือไม แลวตรวจดูวาคัมภีรใบลานผูกสุดทายนั้นจบหรือไมและ  ๑.๓ นำคัมภีรใบลานที่ไม

ครบชุดนั้นมาจัดเรียงไว เพ่ือหาผูกท่ีเปนชุดเดียวกัน โดยนำเอาคัมภีรใบลานท้ังหมดมาเรียงกัน ตามข้ันตอน 

ดังนี้ ๑.เรียงตามความยาวของใบลาน เพ่ือจำแนกกลุมตามความยาว เพราะวา ใบลานท่ีนำมาจารจะมีขนาด

ความยาวที่ตางกัน ๒. ตั้งสันคัมภีรใบลานทั้งหมดขึ้น เพื่อแยกชุดสีและลวดลายที่ปรากฏตรงสันคัมภีรใบ

ลาน ๓. ตรวจนับจำนวนผูกและเนื้อหาในคัมภีรใบลานวาครบหรือไม หากมีครบก็หอหรือมัดไวชั่วคราว 

และนำไปจัดอยูในกลุมที่ครบชุดแลว และ ๔.แยกคัมภีรใบลานที่ไมเขาชุด กันเก็บไวเปนอีกสวนหนึ่ง

โดยเฉพาะ 

 ๒.การซอมแซมคัมภีรใบลาน ดังนี้ ๑. ควรศึกษาคนควาหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใชให

ถูกตองกับสภาพเอกสารนั้น ๒. ตองคงรูปลักษณเดิมของเอกสารไวใหมากที่สุด ๓. วัสดุที่ใชในการซอมตอง

มีความแข็งแรง คงทน และไมเปนอันตรายตอเอกสาร ๔. ไมตองตอเติมอักษรหรือสีสันอ่ืนใดลงในเอกสารท่ี

ซอมบูรณะ ๕. กระบวนการท่ีใชในการซอมบูรณะ สามารถนำกลับมาซอมใหมได ๖. กระบวนการท่ีใชตองมี

คุณภาพดีที่สุด แตเสียคาใชจายนอยที่สุด และ ๗. ซอมใหนอยที่สุดเพื่อปองกันมิใหการซอมไปทำลาย

เอกสารมากข้ึน 

 ๓. ทำความสะอาดใบลาน คือ 

  ๑. เตรียมอุปกรณในการทำความสะอาด 

  ๑ ) แอลกอฮอล ๙๕ เปอรเซ็นต หรือ ถาไมมีใช ประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต ก็ได บางแหง

ถาหาแอลกอฮอลยาก ใหใชสุรา ๙๐ ดีกรี ผสมน้ำ ๑ ตอ ๒  สวน  ๒) สำลีกอน  ๓) ผาปดจมูกอนามัย  ๔) 

ถุงมือยาง  ๕ ) โตะในการปฏิบัติงาน ใชโตะกระจก 

  ๒. นำใบลานที่ตองการทำความสะอาด มัดสายสะหนองใหแนน หรือในกรณีที่สายสะ

หนองเกาหรือขาด ใหเปลี่ยนสายสะหนองกอน เพื่อไมใหใบลานแตกกระจัดกระจาย ระหวางทำความ

สะอาด 

  ๓. เช็ดใบลานทีละใบ ดานหนา จากซายไปขวา โดยเช็ดไปทางเดียว โดยไมเช็ดกลับไป

กลับมา เพราะจะทำใหใบลานเดาะหัก 

  ๔. เม่ือเช็ดใบลานครบทุกใบแลว นำใบลานไปผึ่งลมใหแหง (หามนำไปตากแดด) 

  ๕. เปล่ียนสายสะหนองใหม แลวนำไปจัดหมวดหมู หอผาตอไป 



๑๗๒ 

  ๖. ทำความสะอาดในรอบป  ควรมีคัมภีรออกมาทำความสะอาดผาหอคัมภีร และ ตาก

แดด โดยไมตองแกะ หอท้ังมัดท่ีมีผาหอสมบูรณ เพ่ือไลความชื้น ปองกันเชื้อราท่ีจะเกิดกับผาและใบลาน ป

ละ ๑ ครั้ง โดยมีเกณฑในการนำคัมภีรมาตากดังนี้ 

 ตารางที่ ๒.๑  แสดงเนื้อหาความเหมาะสมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และ เวลา ของการ

ตากคัมภีรใบลาน 

 

ความเหมาะสมอุณหภูมิ ความช้ันสัมพัทธ และ เวลา ของการตากคัมภีรใบลาน 

ท่ี อุณหภูมิกลางแดด / ความชื้นสัมพัทธ 

(เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิทัล) 

เวลาในการตาก หมายเหตุ 

๑ เกิน ๔๐ องศา ไมควรตาก.... ทำใหใบลานแหงเกินไป 

๒ ๓๖ องศา  – ๔๐ องศา 

/ ๑๐ – ๒๙ % 

๑๕ นาที พลิก  

๑๕ นาที ตากตอ แลว

เก็บ 

 

 

ใหความชื ้นของคัมภีร             

ใบลาน อยูท่ี ๓ – ๗ % ๓ ๓๐ องศา  – ๓๕ องศา 

  / ๓๐ - ๔๐ % 

๒๕  นาที พลิก  

๒๕ นาที ตากตอ แลว

เก็บ 

๔ ๒๖  องศา  – ๒๙ องศา 

/ ๔๑ – ๕๕  % 

๔๐ นาที พลิก  

๔๐ นาที ตากตอ แลว

เก็บ 

๕ ต่ำกวา ๒๕ องศา ไมควรตาก ทำใหใบลานชิ้นมากไป 

 

*** กรณีใบลานขาดออกจากกัน เปราะ กรอบ ตองทำการปฏิบัติการอนุรักษ โดย วิธีการ ลงน้ำมัน เคลือบ

กระดาษสา และเชื่อมตอ ซอมเสริมใบลาน แลวแตความเสียหายของใบลาน 48

๔๙ 

  

 ๔. การจัดหมวดหมูใบลาน 

 คัดแยก จัดหมวดหมูคัมภีรตาม ชื่อเรื่อง ภาษา และ เนื้อหาคัมภีร เปน ๒๑ หมวด ตามระบบ

สากลที่นิยมใชกัน ตามแบบ หอสมุดมหาวิทยาลับเชียงใหม และ หอสมุดแหงชาติลาว   เพื่อสะดวกในการ

ลงทะเบียนคัมภีรใบลาน 

 

 
๔๙สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน, เมืองคัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก วัดสูงเมน              

วัดสูงเมน, หนา ๖๑. 



๑๗๓ 

 ๐๑ พระวินัย   ๐๘ โอวาทคำสอน  ๑๕ กฎหมาย 

 ๐๒ พระสุตตันตปฎก  ๐๙ ประเพณีพิธีกรรม  ๑๖ ตำราอักษรศาสตร 

  ๐๓ พระอภิธรรม  ๑๐ ธรรมท่ัวไป     ๑๗ กวีนิพนธรอยกรอง 

  ๐๔ คัมภีรภาษาบาลี    ๑๑ นิยายธรรม      ๑๘ ตำราโหราศาสตร 

   ๐๕ บทสวดมนต    ๑๒ นิยายนิทานพ้ืนบาน    ๑๙ ตำรายา 

   ๐๖ อานิสงส    ๑๓ ตำนานพุทธศาสนา    ๒๐ รวมหลายหมวด 

 ๐๗ ชาดก    ๑๔ ตำนานเมือง/ราชวงศ   ๒๑ อ่ืน ๆ ........................ 

 

 ๕. การหอคัมภีรคัมภีรใบลาน 

  ๕.๑ ข้ันตอนการหอคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน 

- ผาหอคัมภีรเปนผาฝาย 

- จักรเย็บผา 

- ดายขาว หรือ ดานสี ตามความเหมาะสม 

- เข็มเย็บผา และ เข็มหมุด 

- ไมปนจั๊กธัมม 

 ๕.๒ ตัดเย็บผาหอคัมภีรตามขนาดท่ีเหมาะสมกับคัมภีร 

  ๕.๓ หอคัมภีร โดยหุมท้ังคัมภีร 

  ๕.๔ นำไมปนจั๊กมาไวดานหนาคัมภีรเปนฉลากคัมภีร 

  ๕.๕ นำดายมามัดคัมภีร โดยมีวิธีการมัด ๓ แบบ คือ แบบ ๓ เปลาะ ๔ เปลาะ และ           

๕ เปลาะ ตามความยาวของคัมภีร  แตคัมภีรสวนใหญ วัดสูงเมน จะมัด ๔  เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ เพราะ

ความยาวขนาดคัมภีรใกลเคียงกัน  เพ่ือความแนนหนาในการหอคัมภีร 

  ๕.๖ ตรวจสอบความสวยงาม  เปนอันเสร็จการหอคัมภีร 49

๕๐ 

  

 ๖. การจัดเก็บคัมภีรใบลาน 

 ๖.๑ ระมัดระวังอยาใหคัมภีรใบลานถูกแสงมากเกินไป โดยเฉพาะจากแสงแดดเพราะแสงจะ

มีพลังงานท่ีทำใหเกิดปฏิกิริยาการสังเคราะหทางเคมีข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึน ทำใหคัมภีรใบลานกรอบ เดาะงาย’ 

                  ๖.๒ เก็บในตูคัมภีรท่ีมีขาตั้งสูงจากพ้ืนซีเมน เพ่ือไมใหเกิดความชื้นในตู  และภายในตู มีเม็ด

พริกไทยดำหรือขาวหอผาขาว หรือ ใชน้ำมันการบูร ใสตั้งไวในตูก็ได เพ่ือปองกันแมลง 

 ๖.๓ หองเก็บคัมภีร  อุณหภูมิหอง และ ความชื้นสัมพัทธ ของหองเก็บคัมภีร   

 
๕๐ อางแลว, สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน, เมืองคัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก วัดสูงเมน              

วัดสงูเมน, หนา ๒๓. 



๑๗๔ 

 ๖.๓.๑ ถาเปนหองมีระบบควบคุณอุณหภูมิ ควรอยูท่ี ๒๒ องศา ความชื้นสัมพัทธ ๕๐ %  

 ๖.๓.๒ ถาเปนหองเก็บท่ัวไปไมติดเครื่องปรับอากาศหรือระบบควบคุมอุณหภูมิ ควรอยูท่ี  

๒๓ – ๒๗  องศา ความชื้นสัมพัทธ ๔๐ – ๖๕  %  และควรหาทางใหอากาศมีการถายเทไดดี จะสามารถลด

ความชื้นได แตในกรณีนี้ตองระมัดระวังเรื่องฝุนละออง ซ่ึงตองทำความสะอาดสม่ำเสมอ 

 ๖.๔ หมั่นรักษาความสะอาด ใหปราศจากฝุน เพราะนอกจากจะสกปรกแลวอาจมีไขแมลง

ติดมาดวยและสามารถจะเกิดเปนตัวได เกิดปญหาแมลงตามมา 

 ๖.๕ อยาใชเทปกาวซอมคัมภีรใบลาน ควรรีบเอาออกโดยทำใหชุมและเช็ดดวยแอลกอฮอล 

พอกาวออนตัวก็ลอกกาวออก และเช็ดทำความสะอาดตอไป 

 ๖.๖ คัมภีรใบลานกอนนำเขามาเก็บรักษาจะตองผานการทำความสะอาดกอน และขจัด

ปญหาตางๆใหหมดกอน                          

 ๖.๗ การปองกันการชำรุดของคัมภีรใบลานอีกวิธีหนึ่งคือ การถายดิจิทัลเพ่ือรักษาตนฉบับไว 

และใหบริการดิจิทัลแกผูคนควา 

 ๖.๘ หมั่นตรวจดูอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในคลังเอกสาร หากพบวามีปญหาเกิดขึ้นไมวา

แมลง หรือเชื้อรา จะสามารถแกปญหาไดทัน 

 ๖.๙ มีระบบปองกันอัคคีภัย 

 ๖.๑๐ มีแผนปฏิบัติการเม่ือเกิดภัยพิบัติตางๆ เชน น้ำทวม เกิดอัคคีภัย เปนตน50

๕๑ 

  

 ๗. การถายภาพดิจิตอลใบลาน 

               ๗.๑ การคัดเลือกคัมภีรใบลาน สำหรับถายดิจิทัล 

   ๗.๑.๑ คัมภีรใบลานท่ีมีสภาพสมบูรณ  

                  ๗.๑.๒ คัมภีรท่ีไมสมบูรณ  ใหเลือกความสำคัญดังนี้  

                        ๗.๑.๒.๑  เนื้อหามีความสำคัญทางดานเนื้อหา เชน ประวัติศาสตร  บุคคลสำคัญ 

วรรณคดี ของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย  แล มีความสำคัญ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาค และ ดับนานาชาติ   

      ๗.๑.๒.๒ ลักษณะโดดเดนของใบลาน  เชน มีเนื้อหาท่ีมีแหงเดียว เปนเรื่องเฉพาะ      

มีงานศิลปะชั้นยอดอยูคัมภีรใบลาน  หรือ มีอายุเกาแกมาก  เปนตน 

  ๗.๒  เตรียมกลองถายรูป และ ระบบการถาย เชน การวางลำดับเลขหนา เลขผูก เลขมัด   

การเชื่อตอกลองถายรูป ไปยังระบบคอมพิวเตอร หรือ จอทีวี  

 
๕๑ โครงการอน ุร ักษ ใบลานในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา http://www.bl.msu.ac.th/bailan/บทความ/bailan๒.asp, [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

http://www.bl.msu.ac.th/bailan/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/bailan%E0%B9%92.asp


๑๗๕ 

  ๗.๓  จัดเรียงใบลานแตละใบ ครั้งละ ๕ ใบลาน โดยเริ่มจากชุดเลขคี่กอน คือ ๑  ๓ ๕ ๗ ๙  

และ ตามดวยเลขคู  ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ตามลำดับ เนื่องจากใบลานมีอักษรเนื้อความทั้ง ๒ หนา การถาย

เรียงลำดับจึงไมสามารถถายได ถาถายไดตองใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

  ๗.๔ จัดการบันทึกรูปภาพ วัตถุประสงคการสรางหรือการนำไฟลคัมภีรดิจิทัลไปใชงาน  มีความ

แตกตางกัน จึงจำเปนตองกำหนดมาตรฐานไฟลคัมภีรใบลานดิจิทัลใหเหมาะสมสำหรับการนำไปใชตามแตละ

วัตถุประสงค ดังนี้ 

 ๗.๔.๑ จัดเก็บเปนไฟลตนฉบับหรือเปนการอนุรักษขอมูลดิจิทัล โดยการกำหนดเปนไฟลที่มี

รายละเอียดสูงจากการถายภาพดิจิทัล  ที่ไมมีการแกไขหรือดัดแปลงภาพตนฉบับ สวนใหญกำหนดเปนไฟลประเภท 

TIFF มีความละเอียดของไฟลภาพระหวาง ๗๒- ๓๐๐ ppi โหมดสี RGB ขนาดของไฟลภาพมีขนาด ๘๗๒x๒๕๙๒ 

pixel (๑๐ MP)  

 ๗.๔.๒ เปนไฟลสำหรับใหบริการในฐานขอมูลและทางเว็บไซตและการนำไปใชงาน เชน การทำสำเนา 

การพิมพ สวนใหญกำหนดเปนไฟลประเภท JPG ความละเอียดของไฟลภาพระหวาง ๗๒ ppi โหมดสี RGB ขนาด

ของไฟลภาพมีขนาด ๑๒๔๐x๗๒๐ pixel (๐.๙ MP) ข้ึนไป 

  มาตรฐานการถายคัมภีรใบลาน ในระดับสากล มีการบันทึกเปนดิจิทัล โดยใชกลองดิจิทัล SLR 

ย ี ่ห อ  Nikon ร ุ น  D๖๑๐  (FX format) พร อมด วยเลนส  AF-S NIKKOR ๕๐mm f/๑.๔G บนขาตั้ ง

กลอง Gitzo ๖X Explorer ๔S พรอมทั ้งใชไฟ LED เดยไลท Kaiser Starcluster จำนวน ๒ ตัว กลอง

ดิจิทัล จะเชื ่อมโยงเขากับคอมพิวเตอรกระเปาหิ ้ว MacBook Pro โดยใชโปรแกรม Nikon Camera 

Control Pro ๒ วิธีการนี้ทำใหภาพถายไฟล RAW ไดรับการจัดเก็บใน external hard disk หลังจากเสร็จ

การบันทึกภาพของทุกวัน และไฟลภาพเหลานี้ถูกลำเลียงไปยังหองปฏิบัติการ เพื่อทำการปรับแตง การ

บันทึกภาพทั้งหมด ถาดำเนินการในวัด  จะดำเนินการขึ้นในวัดและไมมีการนำคัมภีรใบลานออกจากวัดแต

อยางใด 

  สวนการปรับแตงภาพ ใชโปรแกรม Adobe Lightroom ๕ ไดแก การปรับคา white balance 

(ในการถายภาพคัมภีรใบลาน ๒ ภาพแรก มีการใช X-Rite ColorChecker Passport เพ่ือการเช็คคาสีและ 

white balance) การแกไขภาพที่มีการบิดเบือนของเลนส การเพิ่มเลขรหัสและลายน้ำขอความลิขสิทธิ์ 

รวมถึง EXIF metadata (ท่ีระบุพิกัด GPS และรายละเอียดการบันทึกเปนดิจิทัล ลิขสิทธิ์ และอ่ืน ๆ) มีการ

เพิ่มเลขใบลานโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop และแปลงเปนไฟล TIFF ความละเอียด ๓๐๐ ppi 

เพ่ือการจัดเก็บ และไฟล JPEG ความละเอียด ๗๒ ppi (ภาพท่ีปรากฏในเว็บไซต)  ภาพท่ีไดรับการปรับแตง

แลวจะถูกจัดเก็บไวท่ีหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสมและปลอดภัยตอไป  

 ๘. การทำคัมภีรคิวอารโคต 

  ๘.๑. จัดหาอุปกรณจัดทำคัมภีร QR Code ๔.๐ คัมภีรธัมมโบราณ ประกอบดวย 

   ๘.๑.๑  กลองถายรูป 

   ๘.๑.๒  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร 

http://www.nikonusa.com/en/Nikon-Products/Product/dslr-cameras/1540/D610.html
http://www.nikonusa.com/en/Nikon-Products/Product/Camera-Lenses/2180/AF-S-NIKKOR-50mm-f%252F1.4G.html
http://www.gitzo.com/ser2-6x-explorer-4-s-g-lock
http://www.kaiser-fototechnik.de/en/produkte/2_1_produktanzeige.asp?nr=3270
https://www.apple.com/macbook-pro/
http://www.nikonusa.com/en/Nikon-Products/Product/Imaging-Software/Camera-Control-Pro-2---Full-Version-%28Boxed%29.html
http://www.nikonusa.com/en/Nikon-Products/Product/Imaging-Software/Camera-Control-Pro-2---Full-Version-%28Boxed%29.html
https://lightroom.adobe.com/
http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257


๑๗๖ 

   ๘.๑.๓  กระดาษ   แผนเคลือบ  และอุปกรณสำนักงานตาง ๆ 

          ๘.๑.๔ เครื่องเคลือบพลาสติก   และ ท่ีตัดกระดาษ 

  ๘.๒. คัดเลือกคัมภีรท่ีสำคัญและมีเอกลักษณโดดเดน และ  ตรวจสอบสภาพคัมภีรจริง  

  ๘.๓. คณะทำงานจัดทำฐานขอมูลคัมภีรแตละมัด โดยชวยกัน แกะคัมภีรแตละมัด และ 

อาน-วิเคราะห-บันทึกขอมูล ผาหอคัมภีร   ไมปนจั๊ก ไมประกับ  ตัวคัมภีร  ชื่อเรื่อง จำนวนผูก ปที่สราง 

และผูสรางคัมภีร บันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Word  

  ๘.๔. ถายภาพคัมภีรแตละมัด โดย ๑ คัมภีร มีภาพ ผาหอคัมภีร  ไมปนจั๊ก ไมประกับธัมม   

ตัวคัมภีรขางใน และลักษณะกายภาพคัมภีร 

  ๘.๕. หอคัมภีรแตละมัดใหไดรูปแบบดังเดิม 

  ๘.๖. นำภาพของคัมภีรแตละมัด ไปตัดตอเขาโปรแกรม Photoshop เพื่อแยกสวนภาพให

ไดขนาดที่เหมาสมและสมบูรณ เพื่อนำเขาสูระบบ ฐานขอมูล วัดสูงเมน ทำเปนรูปแบบ ไฟล PDF โดย     

๑ คัมภีร มีภาพ  ผาหอคัมภีร   ไมปนจั๊ก  ไมประกับธัมม  ตัวคัมภีรขางใน และลักษณะกายภาพคัมภีร 

  ๘.๗.เตรียมพรอม ระบบ Googledrive  เพ่ือนำฐานขอมูลและรูปภาพคัมภีร เขาในระบบ 

  ๘.๘. นำชุดภาพและขอมูลของคัมภีรแตละมัด ลงในเว็ปไซท Googledrive ของวัด  

  ๘.๙. จัดทำ QR Code  ของคัมภีรแตละมัด ผานเว็ปไซท OR Code Generator 

  ๘.๑๐. บันทึก ภาพ QR Code  แตละคัมภีร ลงในคอมพิวเตอร  

  ๘.๑๑. ตรวจสอบ ภาพ QR Code  แตละคัมภีร กอนพิมพออกเครื่องพิมพ 

  ๘.๑๒. พิมพ ภาพ QR Code  แตละคัมภีร ลงบนกระดาษ 

  ๘.๑๓. นำภาพ QR Code นำมาตัดเปนอยางละแผน ดวยท่ีตัดกระดาษ 

  ๘.๑๔. นำภาพ QR Code ที่ตัดแลว มาตรวจดวยระบบ Application Line อีกรอบ กอน

เคลือบ 

  ๘.๑๕. นำภาพ QR Code  แตละแผน ท่ีตรวจแลว  มาเคลือบดวยเครื่องเคลือบไฟฟา 

  ๘.๑๖. นำ ภาพ QR Code ท่ีเคลือบแลว ตัดตกแตง กอนนำไปมัดกับคัมภีร 

  ๘.๑๗. นำภาพ QR Code ที่เคลือบแลว มาตรวจดวยระบบ Application Line อีกรอบ 

กอนมัดกับคัมภีร 

  ๘.๑๘. นำ  ภาพ QR Code ท่ีเคลือบเรียบรอย  ไปมัดท่ีคัมภีรแตละมัด  

  ๘.๑๙. ทดสอบสอง  QR Code โดยใช QR  Reader ของ  Application Line ในระบบ

อินเตอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี  ตรวจสอบคัมภีรอีกรอบเม่ือเก็บเขาตูธัมม 

  ๘.๒๐. คัมภีร QR Code ไดถูกจัดเก็บเขาตูอีกครั้ง51

๕๒ 

 
๕๒ ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช, การอนุรักษคัมภีรใบลานลานนา, (ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช กรมสงเสริม

วัฒนธรรม : กทม., ๒๕๖๐),  หนา ๔๐. 



๑๗๗ 

๙. การลงทะเบียนคัมภีรใบลาน  ตามแบบฟอรมนี ้

 

 
 

 

 ๑๐. การทำระบบสืบคนคัมภีรผานเว็บไซต 

  ๑๐.๑ หาเชาเว็บไซตที่สามารถเปนเจาของไดอยางอิสระ คือ ไมใชเปนเว็บไซตเครือขายกับ

เว็บไซตอื่น สามารถตั้งชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซตไดเอง เชน www.watsungmen.com  และ ออกแบบ

การสรางเว็บไซตตามแบบกรอกขอมูลเอกสารใบลาน ซึ่งจะตองหาผูเชี่ยวชาญมาดำเนินการออกแบบและ

สรางเว็บไซตใหเหมาะสมกับการใชงาน 



๑๗๘ 

    ๑๐.๒ นำขอมูลพื้นฐานของแตละคัมภีรที่ไดลงทะเบียนเรียบรอย กรอกขอมูลและใสภาพ

คัมภีรใบลานดิจิทัล ลงโปรแกรมสำเร็จรูปในเว็บไซตที่ไดจัดทำแบบฟอรมกรอกไว ในระดับแอดมิน หรือ 

ผูบริหารเว็บไซต 

  ๑๐.๓ ทดสอบระบบสืบคนคัมภีรใบลาน กอนมีการเผยแพรและใหบริการจริง 

  ๑๐.๔ เม่ือระบบพรอมสมบูรณ ใหมีการเผยแพรและบริการขอมูลตอไป 

  ๑๐.๕ ปจจุบันระบบสืบคนคัมภีรใบลานที่ไดรับการยอมรับระดับโลกคือ เว็บไซต ของ 

หอสม ุดมหาว ิทยาล ัย เช ี ยง ใหม    http://library.cmu.ac.th/cmul/ หอสม ุดด ิจ ิท ัล ใบลานลาว

http://www.laomanuscripts.net/en/index  แ ล ะ   ห อ ส ม ุ ด ด ิ จ ิ ท ั ล ค ั ม ภ ี ร  ใ บ ล า น ล  า น น า 

http://lannamanuscripts.net/th/search/new/ แ ล ะ  ห อ ส ม ุ ด ด ิ จ ิ ท ั ล แ ห  ง ช า ต ิ อ ิ น เ ดี ย 

https://ndl.iitkgp.ac.in/  หอสมุดอังกฤษ http://www.bl.uk/manuscripts/BriefDisplay.aspx 
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๑๘๐ 

 

บทท่ี ๕ 

 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง” มีวัตถุประสงค ๔ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำ

โขงตอนลางของประเทศไทย ๒) กระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๓) เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๔) เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทมีี

ตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  และ ๕) เพื่อสรางเครือขายชุมชนอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย แบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายแบบ

มีสวนรวม (PAR) ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามลำดับสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

 

๕.๑ สรุปผลการวิจยั 

 ๑) ผลการสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง ขอมูลวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทย   พบวามีขอมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทย ดังนี้  

            ๑. จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ่งเปนวัดที่มี

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 ผูก ไมสมบูรณ ปราชิก 

บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูกแตแตกผูก ลำโจรโต บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก ศัพท

มนตนอยบันทึกดวยอักษรธรรม 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 

 



๑๘๑ 

จำนวน ๔ ผูก ปยาวิทเนยยนิจจะ บนัทึกดวยอักษรธรรม 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

 จำนวน ๑๐ ผูก ฉลองบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ผูก หนาผากไกลกะตน บันทึกดวย

อักษรธรรม จำนวน ๑๑ ผูก เสียวสวาสดิ์บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๙ผูก สิกขา บันทึกดวยอักษรธรรม

จำนวน ๔ ผูก พระราม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ผูก คัทนาม(คชนาม) บันทึกดวยอักษรธรรม

จำนวน ๗ ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรไทนอยจำนวน ๑๐ ผูกมูลกัจจายนะ คชนามอักษรธรรม จำนวน ๑๔ 

ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก ศรีษากุมาร คชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก นิพพาน

สูตร บันทึกดวยอักษรไทนอย จำนวน ๓ ผูก พระไตรปฎกบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒๙ผูก พระ

เวสสันดร (ลำเยิ่น) บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๙ ผูก เจตนาเภทัต บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก 

การะเกด(กาฬเกษ) บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก นางผมหอม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก 

เมตไตรยสูตร บันทึกดวยอักษรธรรม จำนว ๓ ผูก ศัพทมหาวรรค บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก 

และ สังฮอมธาตุ บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก รวมท้ังหมด จำนวน ๒๑๖ ผูก  

     

 ๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซึ ่งเปนวัดที ่ มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื ้นที ่จ ังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดปานอย)         

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ มูลกัจจายนะ 

บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๔๐ ผูก พระไตรปฎก บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก นกจอกนอย 

บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ปฐมสมโพธิกถา บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๕ ผูก นางผมหอม 

บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ปญญาปารมี บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก อุณสหัสสวิชัย 

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 ขุนทึกขุน

เทือง บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก คชนามบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก มาลัยหมื่น มาลัย

แสนบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก สังกาส บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก กาฬเกษบันทึก

ดวยอักษรธรรมจำนวยน ๕ ผูก พญาคันคาก บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก ลำพื้นเวียงจันทนบันทึก

ดวยอักษรธรรมจำนวน ๘ ผูก อภิธรรม ๗ คัมภีรบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๗ ผูก อุบาทว บันทึกดวย

อักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก ยอดมุข บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก บาลีไวยากรณ บันทึกดวยอักษร

ธรรม จำนวน ๑ ผูก มูลนิพพาน บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก สวดมนตนอย บันทึกดวยอักษรธรรม 

จำนวน ๑ ผูก ทาวก่ำกาดำ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก แทนน้ำนมแม บันทึกดวยอักษรธรรม 

จำนวน ๑ ผูก และปกิณกะบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๓๐ ผูก รวมท้ังสิ้น ๒๐๗ ผูก  



๑๘๒ 

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  

   

 ๒) ผลกระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

 ดังนี้จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล โดยพื้นท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนรุักษคัมภีรใบลานท่ีเปนที่ยอมรับ 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) กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง 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 ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 

กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการสืบคนและใหความรู  

 ๑. การสืบคนประวัติ 

 ๒. การใหความรูแกชุมชนเพ่ือสรางความตระหนัก   



๑๘๓ 

กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ  

 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน  

 ๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   

 ๓. จัดโครงสรางองคกร   

 ๔. การบริหารงบประมาณ  

 ๕. การฝกอบรมบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรใบลาน   

กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ 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 กระบวนการสรางการมีสวนรวม  

 ๑. การมีสวนรวมรับทราบและเรียนรูรวมกัน  

 ๒. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น     

 ๓. การมีสวนรวมวางแผนดำเนินการ   

 ๔. การมีสวนรวมปฏิบัติการ     

 ๕. การมีสวนรวมมีสวนไดสวนเสีย   

 ๖. การมีสวนรวมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ 

กระบวนการท่ี ๕ กระบวนการพัฒนาความรู  

 ๑. ปริยัติ 

 ๒. ปฏิบัติ 

 ๓. ปฏิเวธ 

กระบวนการท่ี ๖ กระบวนการสรางศูนยเรียนรู  

 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู   

 ๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอใหเปนเอกลักษณและนาสนใจ  

 ๓. การจัดระบบองคความรู  

 ๔. การจัดหาและเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

 ๕. การปฏิบัติการจัดแหลงเรียนรู   

 ๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 



๑๘๔ 

กระบวนการท่ี ๗ กระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ  

 ๑. เผยแพรประจำท่ี 

 ๒. เผยแพรเคลื่อนที 

 

 ๓) การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขงท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของ

ประเทศไทย เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ              

ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบ

ลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  ไดแก วัดพระโรจน อำเภอ

พนา จังหวัดอำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา วรรณกรรมใบลาน

ที่เปนที่นิยมและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียวสวาสดิ์  ซึ่งมีมากกวา 

จึงไดคัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เปนเรื่องสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศ

ไทย นำมาปริวรรต เปน ตัวอยางดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเลมจะเขียนวา เสียวสวาด) นับเปนวรรณกรรมคำ

สอนที่มีเนื้อหาเรื่องแทรกเปนนิทานสลับคำสอนหลากหลาย กลาววา มีกมพีชราผูมีบุตร ๒ คน คนที่หนึ่ง

ชื่อ ศรีเฉลียว และคนที่สองชื่อเสียวสวาสดิ์ ตอมาคราพอถึงแกความตาย กอนจะไดไดอบรมสั่งสอนลูกท้ัง

สองใหมีความโอบออมอารีตอผูอื่น อยาเกียจคราน ขยันหมั่นเพียร หมั่นหาความรู อยาคบคนโลเล ใหเชื่อ

ฟงคำสั่งสอนของพอและแม จากนั้นไดยกตัวอยาง นกกระแดบเดาท่ีไมฟงคำสั่งสอนของพอแมเลยถูกเหยี่ยว

รุงจับได เมื่อเอาตัวรอดดวยอุบาย ก็ไดปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพอแม เหยี่ยวรุงเลยตกถูกดินตาย นกกระ

แดบเดาเลยรอดมาได แตคำสั่งสอนของบิดามารดายังไมเทียบเทาคำสอนของพระพุทธเจา ซึ่งคำสอนวา 

ความชั่วสามประการ คือ ๑. เพ่ือนไมออกปากวานตนไปชวย ๒. เพ่ือนไมถามตนบอกหนึ่ง ๓. ไมมีใครชมตน

กลับยกยองตนเองหนึ่ง ดังนั้นผูเปนนักปราชญยอมไมหวั่นในโลกธรรม ๘ ประการ ดังนี้ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อม

ลาภ ๓. มียศ ๔. เสื ่อมยศ ๕. ทุกข ๖. สุข ๗. สรรเสริญ และ ๘. นินทา ที ่มีนักปราชญยอมไมอยูใน

สิ่งแวดลอมที่เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนที่ควรอยูในที่ที่เปนมงคล และมีนิทานเรื่องชางพลายที่โจร

เลี้ยง มีความประพฤติเลว และตอมรมหาบัณฑิตเอาไปเลี่ยง มี ความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสนก

แขกเตาไปเลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจาไมเหมือนกัน เม่ือสั่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตาย

ไป หลังจากที่ปลงศพของบิดาแลว ทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาดวยดี วันหนึ่งมีพอคาสำเภา

จากเมืองจำปานครไปจอดพักอยูแถวบานเสียวสวาสดิ์ เสียวสวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย 

ระหวางทางท่ีไป เสียวสวาสดิ์ถามวาแกงนี้มีหินไหม เม่ือไปถึงอีกหมูบานหนึ่งเสียวสวาสดิ์ถามวาหมูบานนี้มี

คนไหม เมื่อไปถึงปาไม เสียวสวาสดิ์ถามวามีตนไมไหม นายสำเภาไมเขาใจความหมายที่เสียวสวาสดิ์ จึงคิด

วาเสียวสวาสดิ์เปนคนบานบอไมเต็มเต็งแน ๆ เลย แตใจหนึ่งก็อยากไดเสียวสวาสดิ์เปนลูกเขย เมื่อไปถึง

บานจึงเลาเรื่องที่เสียวสวาสดิ์ถามใหลูกสาวนางศรีไวฟง นางศรีไวจึงเฉลยปญหาใหบิดาฟงวา ครั้นเมื่อถึง

แกงแลวถามวามีหินไหม หมายถึง มีหินอื่นๆ ที่มีคากวาหินอื่นไหม ครั้นเมื่อถึงปาถามวามีตนไมหรือไม 

หมายถึง ไมอ่ืนๆ มีมากลนก็จริงแตไมท่ีมีคา เชน ไมจันทนหอม ไมกฤษณา มีหรือไม ครั้นถึงหมูบานถาวามี



๑๘๕ 

คนหรือไมหมายความวา ในบานมีนักปราชญหรือไม เมื่อครั้นนายสำเภาไดทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรไีว

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 ประกอบธรรมะยงัมีรายละเอียดอีกมากมายผูวิจัยจึงขอสรุปยอเรื่องตามขางตนนี้ 

  

 ๔. ประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

 จากการสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เปนที่ยอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำ

โขงตอนบน ของประเทศไทย และ ไดคัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื ่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ นำมา

ปริวรรต จึงไดวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๕ ดาน  ประกอบดวย  ๑) ดานวิถีชีวิต ๒)ประเพณีวัฒนธรรม ๓) ดาน

ศิลปะและสถาปตยกรรม  ๔) ดานเศรษฐกิจ และ ๕) ดานสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๑  ดานสังคม ผูใหขอมูลสัมภาษณสวนใหญเห็นวา วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ไดสงผลตอ

ดานสังคม เนื่องดวยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบานสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของ

ชาวบานทั่วๆไป; คฤหบดีผูเปนใหญในเรือน 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 

 ๑.วิถีชีวิต หลักเดนของวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ คือหลักการสอนท่ีเสียวสวาสดิ์อัครมหาบัณฑิต

กลาวเปนทานที่ใหไดยากที่สุด โดยเฉพาะการใหอภัยศัตรูหรือผูที่ทำรายตนอยางสาหัส  ดวยหลักธรรม   



๑๘๖ 

การใหทานท้ัง ๓ นี้ ไดสงผลตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญ ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

โดยวรรณกรรมดังกลาวสรางความเชื่อวา การใหเปนบุญ จึงทำใหเกิด วิถีชีวิตการเปนผูให การเปนผูมีจิต

อาสา  คนในชุมชนกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ไดแก เชียงราย พะเยา แพร นาน  

ภาษาหลักหลักทองถิ่นที่ใชพูด คือ ภาษเหนือ (ลานนา) แต จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย ซึ่งจะพูดเปน

ภาษาอีสานสำเนียงออกทองถิ่นอีสาน เพราะคนในถิ่นนี้อพยพมาจากฝงเวียงจันทนเปนสวนใหญ วิถีชีวิต

ของคนในชุมชนแถบนี้ สวนใหญจะเปนคนใชชีวิตแบบเรียบงาย รักษธรรมชาติ  มีนิสัยโอบออมอารี จริงใจ 

ชอบเปนผูให และ เปนผูมีจิตอาสาโดยตลอด ท้ังนี้ดวยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกท่ีจัดใหมี

การเทศน และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เปนชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศตระกูลท่ีปลูกฝง

กันเรื่องการเสียสละ  การเปนผูให ดังเชน เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งใหยิ่งมี ไดบุญมาก จึงสงผลตอวิถีชีวิต 

และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ที ่เปนคนที่มีจิตอาสาโดยพื้นฐาน 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    

โคโรนาไวรัส ในชวงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เปนชวงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการ

แพรระบาดของโรค ซึ่งสามารถดำเนินการไดผลเปนอยางมาก ปจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการชวยเหลือระดับ

ภาคประชาชนที่ใหความรวมมือเปนอยางดี เชน ใสหนากากอนามัย เวนระยะหาง ลางมือ ไมไปในที่ชุมชน  

และ มีการกักตัวเพื่อเฝาระวังโรค ซึ่งในการรวมกันปองกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุมลุมแมน้ำโขง

ตอนบนใหความรวมมือเปนอยางดี โดยมีผูติดเชื้อโควิด ในอัตตาท่ีต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแลว ไมเกิน ๑๐ คน 

ชวงเริ่มตนมีนาคม – เมษายน  โดยจังหวัดนาน ไมมีผูติดเชื้อเลยแมแตคนเดียว และ ตั้งแตชวง พฤษภาคม 

มาจนถึงปจจุบันไมมีผูติดเชื้อเพิ่มเลย และ ผูที่เคยติดเชื้อ ไดรับการรักษาหายไปทั้งหมด กลับบานใชชีวิต

ตามปกติไดแลว เนื่องจากใน ๓ จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญของ คนใน

ชุมชน ใหความรวมมือดีมาก  ผูนำชุมชนในพื้นที่ คือ กำนัน ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน และ อสม.ใน

หมูบาน ตางชวยกันสอดสองดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำใหไดรับคำชมและยกยองจากศูนยปองการโรค

โควิดสวนกลางวา วาทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการไดดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานดวยจิต

อาสา และ เสียสละ ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แลว  ยังมีภาพของการชวยเหลือกันเองในระดับชุมชน 

ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม และ สิ่งของจำเปน ตามวัดตาง ๆ 

และ จุดสาธารณะตาง ๆ มีใหเห็นทั่วไป เปนจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตูปนสุข ซึ่งก็ไดรับ

การตอบรับอยางดีในชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ไดรวมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตูปนสุข มีปรากฏอยูทุกชุมชน  



๑๘๗ 

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ ชาวบาน เอกชน และ ราชการตางรวมกันนำ

สิ่งของมาบริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เนนการชวยเหลือดวยการให ทั้งที่เปน

อามิสทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการใหกำลังใจซ่ึงกันและกัน  จึงทำปญหาโรคโควิดในประเทศไทย

เรา คลี่คลายไปไดมาก จนไดรับการยกยองระดับโลก วาประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดีมาก จุดเดนท่ี

สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละรวมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนยบริหารสถานการณโควิด-

๑๙ ขอความรวมมือมาทุกประการเปนปรากฏการณทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เปนผลจากการที่พระสงฆเราไดนำ

หลักคำสอนในนิทานธรรมมาขึ้นเทศธรรมวัตรในพื้นที่สงผลใหทุกคนเกิดความนอมรับชวยเหลือกันในยาม

ประสบภัยตางๆตลอดมาเหนียวแนนจนถึงทุกวันนี้ 

 ๒.ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื่องเสียสวาสดิ์ ไดพุดถึงนักปราชญยอมไมอยูในสิ่งแวดลอมท่ี

เลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนควรอยูในที่ที่เปนมงคล และมีนิทานเรื่องชางพลายที่โจรเลี้ยง มีความ

ประพฤติเลว และตอมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานกแขกเตาไปเลี้ยง

กับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจาเหมือนกันเมื่อสั่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตายไป หลังจากที่ปลง

ศพบิดาแลว ท้ังสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาดวยดีวันหนึ่งมีพอคาสำเภาจากเมืองจำปาไปจอดพักอยู 

เสียวสวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย ระหวางทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามวาแกงนี้มีหินไหม เม่ือ

ไปถึงหมูบานเสียวสวาสดิ์ถามวาหมูบานนี้มีคนไหม เม่ือไปถึงปา เสียวสวาสดิ์ถามวามีตนไมไหม นายสำเภา

ไมเขาใจความหมายของเสียวสวาสดิ์ จึงคิดวาเสียวสวาสดิ์เปนคนบาบอไมเต็มแนๆ แตใจหนึ่งก็อยากไดเสียว

สวาสดิ์เปนเขย เมื่อไปถึงที่บานจึงนำความไปเลาใหนางศรีไวลูกสาวฟง นางศรีไวจึงเฉลยปญหาวา เมื่อถึง

แกงแลวถามวามีหินไหม หมายความวา มีหินอื่นๆ ที่มีคากวาหินอื่นไหม เมื่อถึงปาถามวามีตนไมหรือไม 

หมายความวา ไมอ่ืนๆ มีมากก็จริงแตไมท่ีมีคา เชน จันทรหอม ไมกฤษณา มีหรือไม เม่ือถึงหมูบานถามวามี

คนหรือไมหมายความวา ในบานมีนักปราชญหรือไมนายสำเภาทราบวาเสียวสวาสดิ์เปนคนมีปญญาจึงยก

นางศรีไวใหเสียวสวาสดิ์ จะกลาวถึงเจาเมืองจำปา ไดจัดใหคนเฝาเวรยาม ใครหลับก็จับลงโทษประหารเสีย 

และริบเอาทรัพยสิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพยสมบัติใหลูกสาวลูกเขยแลวเตรียมตัวหนี 

แลวเลาเรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกัน เชนในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองคหนึ่ง ถึงแกมรณภาพ 

สาเหตุเนื่องจากชาติปางกอน พระองคนี้เกิดเปนลูกเศรษฐีไดหญิงโสเภณีเปนคูนอน เม่ือไดหลับนอนกับนาง

แลวฆานางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเปนวัว แลวไดผูกเวรกันในชาตินี้ เชนเดียวกันกับพระโมคคัลลานะถูก

โจรตีตาย เพราะชาติกอนไดตีมารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเปนเรื่องจริง 

 เสียวสวาสดิ์ไดเขาไปหาเจาของเมือง และเลาเรื่องเปนทำนองสอนถึงความไมนาไววางใจใน

ธรรมชาติของมนุษยเปนนิทาน และบอกขอเท็จจริงที่แระชาชนเดือดรอนใหพระราชาทราบ และเลาเรื่อง

ความโหดรายของพระราชาผูหูเบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความท่ีเปนธรรม

และไมเปนธรรม เจาเมืองไดตั ้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั ่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเกี่ยวกับ

ผูปกครองที่ดี ผูปกครองที่เลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวน

เปนนิทานคำสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย และ เปน



๑๘๘ 

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 ซึ่งวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ 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

สถานท่ีตางๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามดวยความอยากรูอยากเห็นเปนปริศนาวา ๑. แกงท่ีเราผานมานั้น 

มีหินหรือบ ? (หินแรเงิน,ทองคำ) ๒. บานที่เราผานมานั้น มีคนเฒาสามขาหรือบ? (ผูเฒาจำศีล) ๓. ดงที่เรา

ผานมานั้น มีไมบ? (ไมจันทนหอม,ไมกฤษณา) ๔. เมืองที่เราผานนั้น มีเจาครองนครบ? (พระราชทรง

ทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจาอยูฝารักษา บ? (พระสงฆผูทรงศีล) 

 นายสำเภาไมเขาใจปริศนาธรรม คิดวา เสียวสวาสดิ์ เปนอะไรไป เปนคนบองหรือเปลา แตใจ

หนึ่งก็คิดจะไดเปนลูกเขย กลับถึงบานจึงแนะนำใหรูจัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ นางศรีไวลูกสาวคน

โปรด และในท่ีสุดไดจัดการแตงงานใหเปนคูครองตลอดไป จนทำใหเกิดเปนการสรางความตระหนักและซึม

ซับใหผูฟงไดเกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษปาของชุมชน เพราะถามีการอนุรักษปาไมอยางดี จะเกิดความ

สมบูรณของผลไมนานาพันธุ  และ สัตวปาอยูกันอยางสงบสุข ไมสูญพันธ เมื่อปาสมบูรณ ทำใหชาวบานได

ประโยชนทั้งทางตรงและทางออม  เชน เกิดแหลงน้ำที่มีความสมบูรณ  อันกอประโยชนใหเกิดขึ้นโดยตรง

กับคนในชุมชนไดอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง ชาวบานได

ประโยชนจากแมน้ำจำนวนมาก ทั้งเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพตาง ๆ และ ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ  

นอกจากนี้ ยังสงใหคนในชุมชน ไดมีการจัดบรรยากาศที่อยูอาศัยใหมีความรมรื่นเปนธรรมชาติ สรุปได

วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ไดทำใหเกิดการในชุมชนเห็นประโยชนของการรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปน

สิ่งแวดลอมเพื่อเกิดอัตลักษณใหมแกชุมชนรูจักรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติในชุมชนตามหลักวิชาการหลัก

ของความเชื่อวาเปนบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงานวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ เปนสิ่งที่จำเปนไม



๑๘๙ 

แพกัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุมลุมแมน้ำโขงตอนลาง ไดนำมาใชเปนเครื่องมือสำคัญในการจัดการ

สิ่งแวดลอมในชุมชนใหอยูกันอยางสงบสุขท้ังทางโลกและทางธรรมไดอยางลงตัว 

 

 ๕) ผลการวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมที่มีตอชุมชนในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย ดังนี้ 

 สรุปโครงสรางสรุปประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 ดานสังคม    

 ๑. วิถีชีวิตการให   

 ๒. ประเพณีวัฒนธรรม   

    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

จังหวัดใกลลุ มแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย โดยมีขั ้นตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

ประสานแตละจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน    



๑๙๐ 

จังหวัดละ ๑ แหง รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลา

นอยางสรางสรรค 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 ตอนลางโดย   

มีผลการสรางเครือขายดังนี้ การสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุ มจังหวัดลุม        

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ไดแก ๑) วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา 

อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมี

เครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง มี  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

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 ไดมีการทำพิธีเปดปายศูนยเรียนรูเครือขายการ

อนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขง ของประเทศไทย  ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน 

จังหวัดแพร  

 

 

 



๑๙๑ 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 

 ๑) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผูบริหารคณะสงฆไทยควรจัดใหมีโครงการในการอนุรักษคัมภีรใบลานของวัดตาง ๆ ใหอยูใน

ระดับมาตรฐาน และ มีความปลอดภัย เพราะจากการลงพื้นที่หลายจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนบน    

ของประเทศไทย หลายวัดยังไมมีการอนุรักษท่ีถูกตอง ขณะท่ีหลายแหงไมไดใหความสนใจในคัมภีรใบลานท่ี

มีอยูในวัดเลย จึงอาจทำใหเกิดความเสียหายตอมรดกธรรมสำคัญของชาติ ถากำหนดเปนนโยบายของสงฆ

ในการใหทุกวัดไดสำรวจและจัดระบบการอนุรักษโดยแตละวัดอาจจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

อนุรักษเขามารวมจัดการได ดวยการสนับสนุนของคณะสงฆในระดับชั้นปกครอง และใหทางหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานพระพุทธศาสนา  หรือ กระทรวงวัฒนธรรม ควรจัดใหมีงบประมาณ 

และ นโยบายสำคัญในการสงเสริมการปริวรรต และ แปลคัมภีรใบลานสำคัญ พรอมทั้งจัดพิมพเผยแพร  

เพื่อประโยชนตอวงการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพราะองคความรูหลายเรื่องสำคัญปรากฏอยูในคมัภีร

ใบลานมากมาย และ ควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาในคัมภีรใบลาน เชน อักษรธรรมลานนา 

อักษรธรรมอีสาน เปนตน 

  

 ๒) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  (๑) ควรจัดใหมีการสรางแหลงเรียนรูการอนุรักษคัมภีรใบลานตนแบบ ของแตละจังหวัด   

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาดูงาน และ เปนศูนยกลางในการใหคำปรึกษาและ ชวยเหลือวัดหรือชุมชนตาง ๆ  

ท่ีมีความประสงคจะทำการอนุรักษคัมภีรใบลานของวัดหรือชุมชน 

  (๒) ควรจัดใหมีคูมือการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางสรางสรรค และ คูมือการเรียนภาษาใน

คัมภีรใบลาน เพ่ือเผยแพรอันเปนประโยชนตอการสรางธรรมทายาทในการสืบตอการเรียนรูองคความรูในคัมภีร

ใบลานของผูสนใจ 

  

 ๓.ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

  (๑) ควรมีการปริวรรตและศึกษาองคความรูเกี่ยวกับตำรายาตาง ๆ ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง 

   (๒) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เฉพาะรูปแบบการอนุรักษคัมภีรใบลานที่เกี่ยวของกับงานพุทธ

ศิลป ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

  ๓) ควรมีการศึกษาเฉพาะในสวนการสรางผลิตภัณฑชุมนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในวรรณกรรม

ใบลาน 

 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 

 ก.ขอมูลทุติยภูมิ 
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พิทยา  วองกุล,  สรางสังคมใหม  :  ชุมชนาธิปไตย - ธัมมาธิปไตย,  กรุงเทพ : โครงการวิถีทรรศน, 

๒๕๕๖. 

พิษณุ  เข็มพิลา  และกฤษฎา  ศรีธรรมา. การศึกษาลวดลายผาหอคัมภีรใบลาน, มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 

พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์. กระบวนการอนุรักษเอกสารโบราณลานนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู, สำนักพิมพมติ

ชน, ๒๕๖๐. 

พ ิส ิฏฐ  โคตรส ุ โพธิ์  และคณะ.  พ ิ ธ ี ก รรมในช ี ว ิ ตประจำว ันจาก เอกสารโบราณล  านนา , 

เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  นพบุรีการพิมพเชียงใหม, ๒๕๕๗. 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุมวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗), ลำปาง:      

โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ๒๕๕๗. 

เมตต เมตตการ ุณจ ิต. การบร ิหารจัดการศ ึกษาแบบมีส วนร วม: ประชาชน องค กรปกครอง 

สวนทองถิ่น และราชการ. พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพฯ: บุคพอยท, ๒๕๕๖. 

รังสรรค ไกรลาส.  สรางมูลคาทุนทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๕๕. 

และการอนุรกัษ. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๙. 

วลีรัตน  มันทุราช. วัฒนธรรมใบลาน, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ๒๕๖๐. 

วิจารณ พานิช. การจัดการความรู ฉบับนักปฏิบัติ สถาบันสงเสริมการจัดการความรู (สคส.), กรุงเทพฯ:

สำนักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๕๘. 

วิชัย  กุลษาบาล. การศึกษาเชิงวิเคราะหคัมภีรใบลานในชลบุรี, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๖๐ 

กระทรวงศึกษาธิการ.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี, สาขาครุ

ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป), ๒๕๕๖. 



ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช, การอนุรักษคัมภีรใบลานลานนา, ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช กรมสงเสริม

วัฒนธรรม : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๐ 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคกรมหาชน). การเสริมสรางเครือขาย ๔ ภาคสวนในสังคมไทย, กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๙. 

สถาบันอนุรักษคัมภีรใบลาน วัดสูงเมน, เมืองคัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก วัดสูงเมน, ศูนย

สยามทรรศนศึกษา  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ, ๒๕๕๙.  

สนธยา  พลศร.ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๘. 

__________. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส โตร, ๒๕๖๐. 

__________. เครือขายของการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๒, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมติชน, 

๒๕๖๐. 

สมชัย  ฟกสุวรรณ.  บรรณนิทัศนเอกสารโบราณ, นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๖๐. 

สมชาย  นิลอาธิ. โลกทัศนจากคัมภีรใบลาน: คติชนและวิถีชีวิต เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ, 

การสำรวจสถานภาพองคความรู จากคัมภีร ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. 

มหาสารคาม: โครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๕. 

สมชาย  ลำดวน. วัฒนธรรมใบลาน,  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 

สมพันธ เตชะอธิก และคณะ.  ศักยภาพและเครือขายผูนำชาวบาน คูมือและทิศทางการพัฒนาผูนำ

ชาวบานเพ่ือแกปญหาชนบท. เจริญวิทยการพิมพ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๘. 

สมศักดิ์ บุญสืบ. ความหมายวัฒนธรรม, เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมสากล. พิมพครั ้งที่ ๑๕ . 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๖๐. 

สมหมาย เปรมจ ิตต   และคณะ. โครงการปร ิวรรตพระค ัมภ ีร ล านนา : การว ิ เคราะห  เน ื ้อหา

,   เชียงใหม : มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลานนา, ๒๕๕๖. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. ทฤษฎีการพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจำกัด เอมีเทรดดริ้ง, ๒๕๖๐. 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร, การอนุรักษคัมภีรใบลาน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหัดแพร : ไทยอุตสาหะ

การพิมพ, ๒๕๕๙.  

สำนักหอสมุดแหงชาติ. การอนุรักษเอกสารโบราณ, กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแหงชาติ, ๒๕๖๐. 

สุทิน  การอง. แนวทางการสอนแบบสรางสรรคความรู, กรุงเทพฯ :   โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๕๖. 

สุเทพ  อวมเจริญ. การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีและการปฏิบัติ.พิมพครั้งที่ ๖, นครปฐม : โรงพิมพ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, ๒๕๕๗. 

_____________. การเรียนการสอน : การออกแบบวัตกรรมและเทคโนโลยี, นครปฐม : โรงพิมพ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, ๒๕๕๗. 

สุรสิทธิ์ ไทยรัตน.  คัมภีรใบลานในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 



อคิน รพีพัฒน. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข, 

๒๕๕๙. 

อนาโตล  เปลติเยร และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ.  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทขอมูลเอกสารโบราณ

และการใชประโยชนจากขอมูลเอกสารโบราณ, เชียงใหม: ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน

ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๖๐. 

อนาโตล โรเจอร เปลติเยร. มาตลังกา, เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๖. 

อัชรา   เอิบสุขสิริ. เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู, กรุงเทพฯ : สุรางค โควตระกูล. 

จิตวิทยาการศึกษา, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อัมพร  สุขยิ่ง.  มนุษยกับการพัฒนา,  กรุงเทพมหานคร:  ไทยอุตสาหการพิมพ, ๒๕๕๙. 

อาทิตยา  สุขเลิศ. ทุนวัฒนธรรมมีชีวิต,  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๗. 

อานันท กาญจนพันธ. วัฒนธรรมกับการพัฒนา : มิติของพลังทีสรางสรรค, โรงพิมพการศาสนา กรมการ 

ศาสนา, ๒๕๕๙. 

อุดม รุงเรืองศรี.  สภาพของวรรณกรรมไทยปจจุบัน (ฉบับปรับปรุงใหม).พิมพครั้งท่ี ๔, กรุงเทพฯ : ศิลปะ

บรรณาคาร, ๒๕๕๖. 

 

๑.๒ วารสาร :   

     

กชพร  ศร ีพรรณ . CMUL Digital Heritage Collection: จากเอกสารมรดกส ู สารสนเทศด ิจ ิท ัล. 

PULINET Journal, ๑(๒ May-August), ๒๕๕๗. 

ไขมุก  ทยาวลี. (ม.ป.ป.). การสำรวจสถานภาพแหลงขอมูลสมุดไทยภาคใต: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุงและ

สงขลา. วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๖๐. 

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรมและยุวรี ผลพันธิน. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยสำหรับนักศึกษา 

ครู: การประเมินความตองการจำเปนแบบสมบูรณ, วารสารวิชาการ  Veridian  E-Journal  

ปท่ี ๙, ฉบับ มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศิลปะ (พฤษภาคม-สิงหาคม) , ๒๕๕๙. 

ณรงค ณ เชียงใหม.  การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน. วารสารรูสมิแล, ๒๕๕๙. 

สวาท  เหลาอุด และสุรสิทธิ์  ไทยรัตน. (ม.ป.ป.).  การลงทะเบียนและทำบัตรรายการหนังสือใบลาน. วารสาร

หองสมุด, ๒๕๖๐. 

สินีนาฏ  สมบูรณอเนก. การดิจิไทซเอกสารโบราณของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม กรณีศึกษา

คัมภีรใบลาน, วารสารหองสมุด, ๒๕๖๐. 

สหวัฒน  แนนหนา. การเพ่ิมมูลคาใหแกทุนทางวัฒนธรรม.กองบรรณาธิการและสำนักมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม  ๙ ส่ิงควรรูกับมรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม, 

(ต.ค. – ธ.ค.๕๕), ๒๕๕๕. 



สมาคมอนุรักษเอกสารโบราณ.  ฐานขอมูล TEL : การจัดทำฐานขอมูลตามมาตรฐานสากล  

สุเทพ  อวมเจริญ, SU Model : การประยุกตการจัดการเรียนรูแบบสรางองคความรู,  วารสารวิชาการ    

Veridian E-Journal ปท่ี ๗, ฉบับมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศิลปะ (กันยายน-ธันวาคม) , 

๒๕๕๗. 

 

๑.๓ วิทยานิพนธ :      

 

บานเย็น  ภัทรเกียรติเจริญ. การวิเคราะหและจัดระบบความรูท่ีอยูในเอกสารใบลาน, วิทยานิพนธปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน, ๒๕๖๐. 

ประพันธ สรอยเพ็ชร.  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย

โรงเรียนตำบลแชชาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๙. 

ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีรใบลานในประเทศไทย, วิทยานิพนธ

ป ร ั ช ญาด ุ ษฎ ี บ ั ณ ฑ ิ ต  แขน ง ว ิ ช า ส า ร สน เ ทศ ศ าสต ร  ส าข า ว ิ ช า ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙. 

พีระ พรนวม. ศรัทธาตอหลักการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการ

ประถมศึกษา อำเภอแมทา จงัหวัดลำพูน. วิทยานิพนธการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๙. 

ทรายทอง อุ นนันกาศ และ คณะ. การใชและปญหาการใชบริการเอกสารโบราณในสำนักหอสมุด

แหงชาติ, รายงานการวิจัย. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, ๒๕๖๑. 

นิศาชล จำนงศรี. การพัฒนาเคารางเมทาดาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู ในรูปดิจิทัล ท่ี

พัฒนาขึ้นเปนโครงสรางมาตรฐานของขอมูลที่ใชในการจัดการเอกสารใบลานที่จัดเก็บใน

รูปดิจิทัล, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน , ๒๕๕๓.ใน งานสัมมนาวิชาการ เรื ่อง เอกสาร

โบราณในโลกยุคปจจุบัน : งานดานการอนุรักษและความทาทายในเชิงเทคนิค วันที่ ๑๔-๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๐. 

 

๑.๔ ส่ือวีดีทัศน/อินเตอรเน็ต : 

 

คัมภีรโบราณถูกทำลายไปสรางพระ โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ ๒๙  ส.ค. ๒๕๕๘. [ออนไลน], แหลงที่มา 

https://www.thairath.co.th/content/๕๒๑๕๐๖ [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 



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

คัมภีรใบลานไทยรักษาไวใหแผนดิน.html [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

โครงการหอสมุดคัมภีรใบลานลานนา  [ออนไลน], แหลงที่มา http://lannamanuscripts.net/th/about 

[ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

โครงการอน ุร ักษ  ใบลานในภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม [ออนไลน ], 

แหล งท ี ่มา  http://www.bl.msu.ac.th/bailan/บทความ/bailan๒.asp [๓  พฤษภาคม 

๒๕๖๒]. 

 

๑.๕ รายงานการวิจัย :       

 

เฉลียว บุรีภักดี และคณะ . ชุดวิชาการวิจัยชุมชน ชุดการเรียนรูดวยตนเอง หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตการจัดการและประเมินโครงการ. นนทบุรี: เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๕๙. 

พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย เฟองผล). การสืบคนและจัดระบบการอนุรักษเอกสารคัมภีรโบราณ

ของวัด และการถายทอดภูมิปญญาภาคกลาง เพื ่อสราง แหลงเรียนรู ใน ทองถิ ่นของ       

กลุมจังหวัดภาคกลาง, รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

บาีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๖๑. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), ดร. และ คณะ. การจัดการความรูทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรม

ของวัดสูงเมน จังหวัดแพร,รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๘. 

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (งันลาโสม), ผศ.ดร. อาแว มะแส. มิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสูความ

เขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบานหนองชาง ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย 

จังหวัดกาฬสินธ, รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๖๑. 

พระราชเขมากร รศ.ดร. และ คณะ.  การสืบคนการจัดระบบการอนุรักษเอกสารคัมภีรใบลานของวัดและ

การถานทอดภูมิปญญาลานนาเพื่อสรางแหลงเรียนรูในทองถิ่นของจังหวัดแพร, รายงาน

การวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๖๑.  

พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ และคณะ. กิจกรรมการถายทอดภูมิปญญาลานนาโดยปราชญทองถิ่น, รายงาน

วิจัย  เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  นพบุรีการพิมพเชียงใหม, ๒๕๕๖. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 
 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย (ผูบริหาร) 

เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง 

 

วัตถุประสงคเพ่ือการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงของประเทศไทย 

๒. เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงของประเทศไทย  

๓.เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ของประเทศไทย  

๔. เพ่ือสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางงสรางสรรคในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ของประเทศไทย  

 

แบบสัมภาษณ แบงออกเปน ๖ ตอน 

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ตอนท่ี ๒  กระบวนกาทำงานรอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๕  ประโยชนท่ีไดรับจาการวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๗  วรรณกรรมใบลานท่ีมีอยูในปจจุบันของวัด และ ชุมชน 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ชือ่ผูใหสัมภาษณ..................................................................นายสกุล............................................................. 

หนวยงาน….................................................................................................................................................... 

ตำแหนง................................................................................ระดับ............................................................... 

ระยะเวลาดำรงตำแหนงปจจุบัน...................................................................................................................... 

ประสบการณในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน รวมระยะเวลา...................................................................... 

วันท่ีสัมภาษณ............................................................................................................................................... 



๒๐๕ 
 

ตอนท่ี ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

๒.๑ องคกรมี นโยบาย ในการดำเนินการอนุรักษคัมภีรอยางไร 

๒.๒ องคกรมีโครงสราง และ แผนงาน ในการดำเนินการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางไร 

๒.๓ แหลงท่ีมางบประมาณในการบริหารองคกรดานการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน มาจากแหลง

ใดบาง และ มีการบริหารจัดการงบประมาณในการอนุรักษคัมภีรใบลาน เปนอยางไร 

๒.๔ องคกรมีกระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน อยางไร 

 

ตอนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ปจจัยใดบางที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลานขององคกรของทาน                    

เพราะเหตุใด 

 

ตอนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ปจจัยใดบางที ่เอื ้อตอความสำเร็จตอการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลานขององคกรของทาน                          

เพราะเหตุใด 

 

ตอนท่ี ๕ ประโยชนท่ีไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 

๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดท่ีมีผลตอชุมชนมากท่ีสุด 

๕.๒ ประโยชนท่ีไดรับจากวรรณกรรมใบลานมีดานใดบางและอยางไร 

 

ตอนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีร 

๖.๑ องคกรของทานมีแนวทางการสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางไร 

๖.๒ องคกรของทานมีการแนวทางในการรักษาเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางไร 

 

ตอนท่ี ๗  วรรณกรรมใบลานของวัด และ ชุมชน 

            วรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญของชุมชนทาน มีวรรณกรรมใบลานเรื่องใดบาง 

 

 

 

 

 

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

 



๒๐๖ 
 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย (ผูปฏิบัตกิาร) 

เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง 

 

วัตถุประสงคเพ่ือการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงของประเทศไทย 

๒. เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงของประเทศไทย  

๓.เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ของประเทศไทย  

๔. เพ่ือสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางงสรางสรรคในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ของประเทศไทย  

 

แบบสัมภาษณ แบงออกเปน ๖ ตอน 

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ตอนท่ี ๒ กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๕  ประโยชนท่ีไดรับจาการวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๗  วรรณกรรมใบลานท่ีมีอยูในปจจุบันของวัด และ ชุมชน 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ชือ่ผูใหสัมภาษณ..................................................................นายสกุล.......................................................... 

หนวยงาน….................................................................................................................................................. 

ตำแหนง................................................................................ระดับ............................................................. 

ระยะเวลาดำรงตำแหนงปจจุบัน.................................................................................................................. 

ประสบการณในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน รวมระยะเวลา................................................................... 

วันท่ีสัมภาษณ............................................................................................................................................. 



๒๐๗ 
 

ตอนท่ี ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

๒.๑ องคกรมีกระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน อยางไร 

 

ตอนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ปจจัยใดบางที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลานขององคกรของทาน                    

เพราะเหตุใด 

 

ตอนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ปจจัยใดบางที ่เอื ้อตอความสำเร็จตอการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลานขององคกรของทาน                          

เพราะเหตุใด 

 

ตอนท่ี ๕ ประโยชนท่ีไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 

๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดท่ีมีผลตอชุมชนมากท่ีสุด 

๕.๒ ประโยชนท่ีไดรับจากวรรณกรรมใบลานมีดานใดบางและอยางไร 

 

ตอนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีร 

๖.๑ องคกรของทานมีแนวทางการสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางไร 

๖.๒ องคกรของทานมีการแนวทางในการรักษาเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางไร 

 

ตอนท่ี ๗  วรรณกรรมใบลานของวัด และ ชุมชน 

            วรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญของชุมชนทาน มีวรรณกรรมใบลานเรื่องใดบาง 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



๒๐๘ 
 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย (ผูใชประโยชน) 

เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง 

 

วัตถุประสงคเพ่ือการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงของประเทศไทย 

๒. เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงของประเทศไทย  

๓.เพื่อวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ของประเทศไทย  

๔. เพ่ือสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางงสรางสรรคในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ของประเทศไทย  

 

แบบสัมภาษณ แบงออกเปน ๖ ตอน 

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ตอนท่ี ๒  กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ตอนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๕  ประโยชนท่ีไดรับจาการวรรณกรรมใบลาน 

ตอนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ชือ่ผูใหสัมภาษณ..................................................................นายสกุล.......................................................... 

หนวยงาน…................................................................................................................................................. 

ตำแหนง................................................................................ระดับ............................................................. 

ระยะเวลาดำรงตำแหนงปจจุบัน.............................................................................................................. 

ประสบการณในการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน รวมระยะเวลา.............................................................. 

วันท่ีสัมภาษณ............................................................................................................................................. 

 



๒๐๙ 
 

ตอนท่ี ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

๒.๑ กระบวนการอนุรักษวรรณกรรมใบลานท่ียั่งยืน ควรเปนอยางไร 

 

ตอนท่ี ๓  ปญหาและอุปสรรคการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ปจจัยใดบางที่เปนปญหาและอุปสรรคตอการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลานขององคกรของทาน                    

เพราะเหตุใด 

 

ตอนท่ี ๔  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสำเร็จในการอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ปจจัยใดบางที ่เอื ้อตอความสำเร็จตอการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลานขององคกรของทาน                          

เพราะเหตุใด 

 

ตอนท่ี ๕ ประโยชนท่ีไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 

๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดท่ีมีผลตอชุมชนมากท่ีสุด 

๕.๒ ประโยชนท่ีไดรบัจากวรรณกรรมใบลานมีดานใดบางและอยางไร 

 

ตอนท่ี ๖  การเสริมสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีร 

๖.๑ แนวทางการสรางเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางไร 

๖.๒ แนวทางในการรักษาเครือขายการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 



๒๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 
 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

  - สามารถนำกระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอนในรายวิชา เชน รายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร รายวิชาเศรษฐศาสตร, รายวิชามนุษยกับสังคม, รายวิชามนุษยกับ

สิ่งแวดลอม และรายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน เปนตน ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญา

โท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  - สามารถนำผลการศึกษาไปสะทอนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูพิการ เชน กรมพัฒนาชุมชน, หนวยงานในทองถิ่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นตำบล 

การทองเท ี ่ยวและกีฬา ว ัฒนธรรมจังหวัด กรมสงเสร ิมพระพุทธศาสนา และหอการคาจ ังหวัด              

พ้ืนท่ีทองเท่ียวชุมชนทองถ่ินนั้นๆ  

 - สามารถนำผลการศึกษาไปคิดวิเคราะหรวมกับพระสงฆ, นักวิชาการการทองเที่ยว, กลุมคณะ

หอการคาจังหวัด กรมวัฒนธรรมจังหวัด, นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา, นักวิชาการดานการพัฒนาใน

ทองถิ ่น โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี  

 

๒. กิจกรรมดานสงเสริมนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

  - สามารถพัฒนาการรวมมือระหวางองคกรตางๆ เพื่อนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ

วรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

  - สามารถนำผลการศึกษาไปชวยเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักการพัฒนานวัตวิถีวัฒนธรรม

ชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขงตอนลางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

  - สามารถนำขอมูลท่ีพบไปเผยแพรใหกับองคกรชุมชนในจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ เปนแนวทางการ

สรางนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

 

๓. กิจกรรมดานวิชาการ  

  - ไดมีการพัฒนาทักษะในใชกระบวนการวิจัยใหกับทีมวิจัย และนิสิตปริญญาตรี –โท-เอก ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการ

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

  - มีการศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหแนวทางการสรางพัฒนาการรวมมือ

ระหวางองคกรตางๆ เพื่อสรางสรรคนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง 



๒๑๒ 
 

- การศึกษาไปชวยเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักการพัฒนานวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจ

วรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขงตอนลางจะเปน วัด สถานศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และหนวยงานราชการ 



๒๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว 

และกิจกรรมท่ีดำเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๔ 

 

ผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว 

และกิจกรรมที่ดำเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการวิจัย 

ผลท่ีไดรับ บรรลุ วัตถุประสงค โดยทำให 

๑. ศึกษาขอมูล

ปฐมภูมิ/ทุติย

ภูมิจากกลุม

ตัวอยาง และ

กลุมเปาหมาย 

 

   การเชื ่อมโยงขอมูลตางๆ เขา

ดวยกัน ทำใหการใชประโยชนจาก

รายงานการว ิจ ัยความเป นมา

สำรวจวรรณกรรมล ุ  มน ้ ำ โ ขง 

ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ มน้ำ

โขง และประโยชนของวรรณกรรม 

ลุ มน้ำโขงตอการอนุรักรักษาเพ่ือ

นำมาใชในชีวิตประจำวันในปจจบุัน

ใหสามารถใชขอมูลรวมกันระหวาง

กันได 

ขอท่ี ๑ – ๓ 

 

วิเคราะหศึกษาคุณภาพแหลงความ

เปนมาสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง 

ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ มน้ำ

โขง และประโยชนของวรรณกรรม 

ลุมน้ำโขงตอการอนุรักรักษาเพ่ือ

นำมาใช  ในช ี ว ิ ตประจำว ั น ใน

ปจจุบัน 

๒. การสำรวจ

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

     ทราบถึงขอมูลศึกษาคุณภาพ

แ ห ล  ง ค ว า ม เ ป  น ม า ส ำ ร ว จ

วรรณกรรมลุมน้ำโขง 

    ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุม

น ้ ำ โ ข ง  แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น  ข อ ง

วรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการอนุรัก

รักษาเพื่อนำมาใชในชีวิตประจำวัน

ในปจจุบัน 

ขอท่ี ๑ – ๓ 

 

วิเคราะหศึกษาคุณภาพแหลงความ

เปนมาสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง

ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุ มน้ำ

โขง และประโยชนของวรรณกรรม 

ลุมน้ำโขงตอการอนุรักรักษาเพ่ือ

นำมาใช  ในช ี ว ิ ตประจำว ั น ใน

ปจจุบัน 

๓. การเก็บ

ขอมูลดวย

แบบสอบถาม

กับกลุมตัวอยาง 

 ทราบถ ึงค ุณภาพความเป นมา

สำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง 

 ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำ

โขง  ประโยชนของวรรณกรรม ลุม

น ้ำโขงต อการอน ุร ักร ักษาเ พ่ือ

นำมาใชในชีวิตประจำวันในปจจุบัน 

 สร างเคร ือข ายหม ู บ านช ุมชน

ตนแบบวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอ

การทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ขอท่ี ๑ – ๔ 

 

วิเคราะหศึกษาแนวแหลงความ

เปนมาองคประกอบและตัวชี ้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยระ

บวน 

การจัดทำองคประกอบและตวัชี้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยและ

นำผลสัมฤทธิ์ไปเปนแนวทางการ

พ ั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ั ด ท ำ

องคประกอบและตัวชี ้ว ัดช ุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 



๒๑๕ 

 

ผลท่ีไดรับ บรรลุ วัตถุประสงค โดยทำให 

๔. การเก็บ

ขอมูลดวยการ

สัมภาษณ

กลุมเปาหมาย 

 

     ทราบถึงขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

ค ุ ณ ภ า พ แ ห ล  ง ค ว า ม เ ป  น ม า

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดช ุมชน

ส ร  า ง ส ร ร ค  ใ น ส ั ง ค ม ไ ท ย 

กระบวนการจัดทำองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย และนำผลสัมฤทธิ์ไปเปน

แนวทางการพัฒนากระบวนการ

จ ัดทำองคประกอบและตัวช ี ้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

ขอท่ี ๑ – ๓ 

 

ทำใหวิเคราะหความคิดเห็นของ

กลุมเปาหมายซึ่งประกอบไปดวย 

ผ ู นำช ุมชน เจ าหนาท ี ่องค การ

บริหารสวนตำบล  ผูประกอบการ

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

ตางประเทศ 

๕. รายงานฉบับ

สมบูรณ 

ได รายงานว ิจ ัยฉบ ับสมบ ูรณ  ท่ี

สามารถตอบว ัตถ ุประสงค ของ

โครงการวิจัยท้ัง ๔ ขอ คือ 

๑ เพื่อศึกษาสำรวจวรรณกรรมลุม

น้ำโขง 

๒. เพ ื ่อศ ึกษาปร ิวรรตเน ื ้ อหา

วรรณกรรมลุมน้ำโขง  

๓.เพ ื ่อว ิ เคราะห ประโยชน ของ

วรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการอนุรัก

รักษาเพื่อนำมาใชในชีวิตประจำวัน

ในปจจุบัน 

๔. เพื ่อสร างเคร ือข ายหมู บ าน

ชุมชนตนแบบวรรณกรรม ลุ มน้ำ

โขงตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

 

ขอท่ี ๑ – ๔ 

 

ไดรายงานที่มีคุณคาสามารถตอบ

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื ่อให

องคกรช ุมชน และหนวยงานท่ี

เ ก่ียวข อง  และเพ ื ่ อ เสนอการ

วิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและกิจกรรมสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ง 

ภาพการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูลและกิจกรรมสรางสรรค 

ภาพลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ในพ้ืนท่ี วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย และ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จังหวัดเชียงราย  

 

  

  

  

  



 
 

ภาพลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ในพ้ืนท่ี วัดพระเกิด อ.เมืองนาน และ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จังหวัดนาน 

 

  

  

  

  
 

 

 



 
 

ภาพลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ในพ้ืนท่ี วัดหลวงราชสัณฐาน อ.เมืองพะเยา และ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จังหวัดพะเยา 

 

  

  

  

  
 

 

 



 
 

ภาพลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ในพ้ืนท่ี วัดศรีจันทร อ.เมืองเลย และ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จังหวัดเลย 

 

  

  

  

  
 

 

 



 
 

ภาพลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ในพ้ืนท่ี วัดสูงเมน อ.สูงเมน  และ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จังหวัดแพร 

 

  

  

  

 
 

 



 
 

ภาพปริวรรตวรรณกรรมใบลานมหาเวสสันดรชาดก และ วิเคราะหประโยชนวรรณกรรมท่ีมีตอชุมชนใน

กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบน 

  

  

  

  

  

 
 



 
 

ภาพการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและกิจกรรมสรางสรรค 

ภาพลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิตและ การอนุรักษคัมภีรใบลาน 

การอนุรักษคัมภีรใบลาน ในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัด

อำนาจเจริญ และ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาพลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 

และ การอนุรักษคัมภีรใบลาน 

ในพ้ืนท่ี วัดมณีวนาราม (วัดปานอย) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ีและ พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารจัดงานเสวนาคัมภีรสรางสรรคฯ ณ วัดสูงเมน  อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 
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  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 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขท่ี ๐๘๓/๒๕๖๓ 

ช่ือโครงการ  นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

หัวหนาโครงการ ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน 

วิทยาเขตอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โทร 080-724 -7658 

ความเปนมาและความสำคัญ 

ปจจุบันการสำรวจวรรณกรรมใบลานเปนท่ีนาสนใจเปนอยางมาก เพราะมีเรื่องราวท่ีจารึก

หลักคำสอน ประวัติศาสตรของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวการถือฮีต ถือครอง 

ของชนในถ่ินนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอ่ืนๆท่ีนาสนใจอีกมามาย จะกลาวถึงการสำรวจวรรณกรรมใบลาน  

ลุมแมน้ำโขง ซ่ึงแมน้ำโขงเปนแมน้ำท่ีมีความยาวเปนลำดับท่ี ๑๒ ของโลก โดยมีปริมาณน้ำไหลผานเฉลี่ย

ตอปสูงเปนลำดับท่ี ๘ ของโลก ตนกำเนิดของแมน้ำโขงอยูท่ีบนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผานมณฑลยู

นานในประเทศจีน ลงมาเปนเสนก้ันเขตแดนระหวางพมากับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเสนก้ันเขต

แดนระหวางประเทศไทย พมา และลาว ท่ีอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนของ

แมน้ำโขงตอนลาง แลวไหลเรื่อยลงมาเปนแมน้ำก้ันเขตแดนระหวางไทยกับลาว จึงถึงอำเภอเชียงแสน

ของจังหวัดเชียงราย จากจุดนี้แมน้ำโขงไดไหลวกเขาไปในประเทศลาว แลวไหลวกออกมาเปนแมน้ำก้ัน

เขตแดนระหวางไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งท่ีบริเวณใกลปากแมน้ำเลย จังหวัดเลย ตอเนื่องไปจนถึงอำเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แมน้ำโขงไดไหลผานไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

แลวไหลลงสูทะเลจีนใตท่ีปากแมน้ำโขงประเทศเวียดนาม ความยาวของแมน้ำโขงท้ังสิ้นประมาณ 

๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะสวนแมน้ำโขงตอนลางประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ีรับ

น้ำของลุมแมน้ำโขงตอนลางมีประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพ้ืนท่ีท่ีอยูในบริเวณ

จังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเกือบ

ท้ังหมดของประเทศลาวและกัมพูชาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ และ ๑๕๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ 

และพ้ืนท่ีบางสวนของประเทศเวียดนามจำนวน ๖๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรท่ีอยูในลุมแมน้ำโขง

ตอนลางนี้ประมาณ ๕๐ ลานคน หรือกวาหนึ่งในสามของประชากรในสี่ประเทศนี้ โดยแบงในอัตราสวน

ดังนี้ รอยละ ๗ ในลาว รอยละ ๑๔ ในกัมพูชา รอยละ ๓๗ ในเวียดนาม และมากท่ีสุดในไทยถึงรอยละ 

๔๒ ซ่ึงอาจแบงซ่ึงมีภูมิลักษณะของลุมแมน้ำโขงตอนลางออกไดเปน ๕ พ้ืนท่ีดวยกันคือ พ้ืนท่ีราบสูง

ภาคเหนือ อยูในประเทศลาวตอนบน และบริเวณจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย พ้ืนท่ีราบสูงโคราช 

อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแตเพชรบูรณลงมาถึงสุดชายแดนไทย-ลาว ของประเทศไทย 
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และบริเวณริมฝงแมน้ำโขงตรงกันขามในประเทศลาว พ้ืนท่ีราบสูงภาคตะวันออก ในประเทศเวียดนาม

ตอนกลาง พ้ืนท่ีราบลุม ซ่ึงอยูตอจากพ้ืนท่ีราบสูงโคราช โดยอยูในประเทศกัมพูชาและบริเวณสามเหลี่ยม

ปากแมน้ำโขงในประเทศเวียดนาม และมีพ้ืนท่ีดินดอนทางใต ในประเทศกัมพูชาชิดลงมาทางอาวไทย 

ดังนั้นศักยภาพทรัพยากรในลุมแมน้ำโขงตอนลางนั้นมีมากเหลือเฟอ ท้ังทรัพยากรปาไม เกษตร การ

ประมง และแร ในดานทรัพยากรน้ำนั้น ปริมาณน้ำจากลุมแมน้ำโขงท่ีไหลลงทะเลเฉลี่ยปละ ๔๗๕,๐๐๐ 

ลานลูกบาศกเมตร หรือเทียบเทาระดับน้ำสูง ๖๐๐ มม. ท่ัวพ้ืนท่ีลุมน้ำ แตอยางไรก็ดีการกระจายของ

ปริมาณน้ำกับพ้ืนท่ีเปนไปอยางไมสม่ำเสมอ กลาวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีพ้ืนท่ีกวางขวาง 

แตมีปริมาณน้ำจำกัด ในขณะท่ีประเทศลาวมีเนื้อท่ีจำกัดแตมีปริมาณน้ำมาก ศักยภาพดานไฟฟาพลังน้ำ

ในลุมน้ำตามทฤษฎีมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ เมกกะวัตต ท่ีจะสามารถผลิตพลังงานไดประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-

๑๘๐,๐๐๐ ลานหนวยตอป ในดานทรัพยากรท่ีดินนั้นพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณนี้มีประมาณรอยละ ๒๗ และ

ไดใชเนื้อท่ีเพ่ือการเกษตรกรรมเพียงประมาณรอยละ ๒๒ นอกจากนั้นยังมีศักยภาพทางดานการประมง

อีกมหาศาล รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรอันมหาศาลของลุมน้ำโขงตอนลางท่ี

สามารถจะพัฒนาข้ึนมาใชประโยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได

รวมมือกับประเทศภาคีสมาชิกของลุมน้ำ คือ ลาว เขมร เวียดนาม และองคการสหประชาชาติ จัดตั้ง

สำนักงานกลางคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุมแมน้ำโขงตอนลาง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งขององคการ

สหประชาชาติข้ึนในป ๒๕๐๐ โดยมอบหมายใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (แตเดิมคือการพลังงาน

แหงชาติ หรือสำนักงานพลังงานแหงชาติ) เปนผูประสานงานกลางฝายไทยและไดจัดตั้ง “โครงการ

สำรวจเพ่ือพัฒนาลุมน้ำโขง” ข้ึนตั้งแตป ๒๕๐๒ เพ่ือดำเนินการในเรื่องนี้ 

วรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขง เปนเรื่องท่ีนาศึกษาเปนอยางมาก เพราะคนในสมัยโบราณ

ไดจดบันทึกเรื่องราวตางๆ เชน ตำรายา ตำราการแพทย กลอนลำนิทาน บันทึกประวัติศาสตร 

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อีกมากมาย จึงจำเปนตองออกสำรวจวรรณกรรมใบลานท่ีจด

บันทึกเรื่องราวเหลานี้ วายังคงอยูหรือสูญหาย เพ่ือเปนการเก็บรวมรวมวรรณกรรมใบลานซ่ึงเปนสมบัติ

ของชนชาวไทยเรา ไวใหลูกหลานศึกษา หรือจะมีการอนุรักรักษาไวอยางไร จนนำไปสูการปริวรรต

เรื่องราวในวรรณกรรมถายทอดมาเปนภาษาไทยกลาง หรือเปนภาษาของถ่ินนั้นๆ เพ่ืองายตอการศึกษา

ของคนในรุนหลังท่ีอยากรูเรื่องราวท่ีถูกจารึกไวในวรรณกรรมใบลาน และเปนการ ฟนฟูอดีต พัฒนา

ปจจุบัน สรางสรรคอนาคต เพ่ือความคงอยูสืบไป  

การทองเท่ียวท่ีสามารถสรางความเขมแข็งแกอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค และความยั่งยืน สามารถนำเขาเงินตราตางประเทศโดยไมตองพ่ึงพาการนำเขาเครื่องจักรและ

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติท่ีสะทอนอัตลักษณของ

ประเทศ การทองเท่ียวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการเท่ียวชมสถานท่ีสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาซ่ึงเหมาะแกการเรียนรูหลักพุทธธรรมและมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเปนระยะ ๆ ข้ึนอยูกับ

สำนักหรือวัดจัดกิจกรรมตามประเพณี สวนวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพระสงฆ หากไดรับการศึกษา
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คนควาสงเสริมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวอยางเปนระบบ สามารถสรางความเขมแข็งแก

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

การสำรวจวรรณกรรมใบลานเปนท่ีนาสนใจเปนอยางมาก เพราะมีเรื่องราวท่ีจารึกหลักคำ

สอน ประวัติศาสตรของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราวการถือฮีต ถือครอง ของชนใน

ถ่ินนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอ่ืนๆท่ีนาสนใจอีกมามาย จะกลาวถึงการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ำโขง 

ซ่ึงแมน้ำโขงเปนแมน้ำท่ีมีความยาวเปนลำดับท่ี ๑๒ ของโลก โดยมีปริมาณน้ำไหลผานเฉลี่ยตอปสูงเปน

ลำดับท่ี ๘ ของโลก ตนกำเนิดของแมน้ำโขงอยูท่ีบนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผานมณฑลยูนานใน

ประเทศจีน ลงมาเปนเสนก้ันเขตแดนระหวางพมากับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเสนก้ันเขตแดน

ระหวางประเทศไทย พมา และลาว ท่ีอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนของแมน้ำ

โขงตอนลาง แลวไหลเรื่อยลงมาเปนแมน้ำก้ันเขตแดนระหวางไทยกับลาว จึงถึงอำเภอเชียงแสนของ

จังหวัดเชียงราย จากจุดนี้แมน้ำโขงไดไหลวกเขาไปในประเทศลาว แลวไหลวกออกมาเปนแมน้ำก้ันเขต

แดนระหวางไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งท่ีบริเวณใกลปากแมน้ำเลย จังหวัดเลย ตอเนื่องไปจนถึงอำเภอโขง

เจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แมน้ำโขงไดไหลผานไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม แลว

ไหลลงสูทะเลจีนใตท่ีปากแมน้ำโขงประเทศเวียดนาม ความยาวของแมน้ำโขงท้ังสิ้นประมาณ ๔,๔๓๐ 

กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะสวนแมน้ำโขงตอนลางประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ีรับน้ำของลุม

แมน้ำโขงตอนลางมีประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยพ้ืนท่ีท่ีอยูในบริเวณจังหวัด

เชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมด

ของประเทศลาวและกัมพูชาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ และ ๑๕๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ และพ้ืนท่ี

บางสวนของประเทศเวียดนามจำนวน ๖๙,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรท่ีอยูในลุมแมน้ำโขงตอนลาง

นี้ประมาณ ๕๐ ลานคน หรือกวาหนึ่งในสามของประชากรในสี่ประเทศนี้ โดยแบงในอัตราสวนดังนี้    

รอยละ ๗ ในลาว รอยละ ๑๔ ในกัมพูชา รอยละ ๓๗ ในเวียดนาม และมากท่ีสุดในไทยถึงรอยละ ๔๒   

ซ่ึงอาจแบงซ่ึงมีภูมิลักษณะของลุมแมน้ำโขงตอนลางออกไดเปน ๕ พ้ืนท่ีดวยกันคือ พ้ืนท่ีราบสูง

ภาคเหนือ อยูในประเทศลาวตอนบน และบริเวณจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย พ้ืนท่ีราบสูงโคราช 

อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตั้งแตเพชรบูรณลงมาถึงสุดชายแดนไทย-ลาว ของประเทศไทย 

และบริเวณริมฝงแมน้ำโขงตรงกันขามในประเทศลาว พ้ืนท่ีราบสูงภาคตะวันออก ในประเทศเวียดนาม

ตอนกลาง พ้ืนท่ีราบลุม ซ่ึงอยูตอจากพ้ืนท่ีราบสูงโคราช โดยอยูในประเทศกัมพูชาและบริเวณสามเหลี่ยม

ปากแมน้ำโขงในประเทศเวียดนาม และมีพ้ืนท่ีดินดอนทางใต ในประเทศกัมพูชาชิดลงมาทางอาวไทย 

ดังนั้นศักยภาพทรัพยากรในลุมแมน้ำโขงตอนลางนั้นมีมากเหลือเฟอ ท้ังทรัพยากรปาไม เกษตร        

การประมง และแร ในดานทรัพยากรน้ำนั้น ปริมาณน้ำจากลุมแมน้ำโขงท่ีไหลลงทะเลเฉลี่ยปละ 

๔๗๕,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร หรือเทียบเทาระดับน้ำสูง ๖๐๐ มม. ท่ัวพ้ืนท่ีลุมน้ำ แตอยางไรก็ดี      

การกระจายของปริมาณน้ำกับพ้ืนท่ีเปนไปอยางไมสม่ำเสมอ กลาวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

มีพ้ืนท่ีกวางขวาง แตมีปริมาณน้ำจำกัด ในขณะท่ีประเทศลาวมีเนื้อท่ีจำกัดแตมีปริมาณน้ำมาก ศักยภาพ
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ดานไฟฟาพลังน้ำในลุมน้ำตาทฤษฎีมีประมาณ ๓๗,๐๐๐ เมกกะวัตต ท่ีจะสามารถผลิตพลังงานได

ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐ ลานหนวยตอป ในดานทรัพยากรท่ีดินนั้นพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณนี้         

มีประมาณรอยละ ๒๗ และไดใชเนื้อท่ีเพ่ือการเกษตรกรรมเพียงประมาณรอยละ ๒๒ นอกจากนั้นยังมี

ศักยภาพทางดานการประมงอีกมหาศาล รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรอันมหาศาล

ของลุมน้ำโขงตอนลางท่ีสามารถจะพัฒนาข้ึนมาใชประโยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดรวมมือกับประเทศภาคีสมาชิกของลุมน้ำ คือ ลาว เขมร เวียดนาม และ

องคการสหประชาชาติ จัดตั้งสำนักงานกลางคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุมแมน้ำโขงตอนลาง    

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งขององคการสหประชาชาติข้ึนในป ๒๕๐๐ โดยมอบหมายใหกรมพัฒนาและสงเสริม

พลังงาน (แตเดิมคือการพลังงานแหงชาติ หรือสำนักงานพลังงานแหงชาติ) เปนผูประสานงานกลางฝาย

ไทยและไดจัดตั้ง “โครงการสำรวจเพ่ือพัฒนาลุมน้ำโขง” ข้ึนตั้งแตป ๒๕๐๒ เพ่ือดำเนินการในเรื่องนี้ 
วรรณกรรมใบลานลุมแมน้ำโขง เปนเรื่องท่ีนาศึกษาเปนอยางมาก เพราะคนในสมัยโบราณ

ไดจดบันทึกเรื่องราวตางๆ เชน ตำรายา ตำราการแพทย กลอนลำนิทาน บันทึกประวัติศาสตร 

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อีกมากมาย จึงจำเปนตองออกสำรวจวรรณกรรมใบลานท่ีจด

บันทึกเรื่องราวเหลานี้ วายังคงอยูหรือสูญหาย เพ่ือเปนการเก็บรวมรวมวรรณกรรมใบลานซ่ึงเปนสมบัติ

ของชนชาวไทยเรา ไวใหลูกหลานศึกษา หรือจะมีการอนุรักรักษาไวอยางไร จนนำไปสูการปริวรรต

เรื่องราวในวรรณกรรมถายทอดมาเปนภาษาไทยกลาง หรือเปนภาษาของถ่ินนั้นๆ เพ่ืองายตอการศึกษา

ของคนในรุนหลังท่ีอยากรูเรื่องราวท่ีถูกจารึกไวในวรรณกรรมใบลาน และเปนการ ฟนฟูอดีต พัฒนา

ปจจุบัน สรางสรรคอนาคต เพ่ือความคงอยูสืบไป  

ทองเท่ียวท่ีสามารถสรางความเขมแข็งแกอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยสู เศรษฐกิจ

สรางสรรค และความยั่งยืน สามารถนำเขาเงินตราตางประเทศโดยไมตองพ่ึงพาการนำเขาเครื่องจักรและ

วัตถุดิบจากตางประเทศ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติท่ีสะทอนอัตลักษณของ

ประเทศ การทองเท่ียวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการเท่ียวชมสถานท่ีสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาซ่ึงเหมาะแกการเรียนรูหลักพุทธธรรมและมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเปนระยะ ๆ ข้ึนอยูกับ

สำนักหรือวัดจัดกิจกรรมตามประเพณี สวนวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพระสงฆ หากไดรับการศึกษา

คนควาสงเสริมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวอยางเปนระบบ สามารถสรางความเขมแข็งแก

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 

ดวยเหตุนี้ การศึกษาศึกษาการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุมแมน้ ำโขงตอนลาง                

จึงมีความสำคัญเปนอยางมากท่ีเราตองมีการรักษา หรือแนวทางท่ีจะอนุรักษ และการถายทอดปริวรรต

จากอักษรธรรมถ่ินโบราณมาเปนภาษาไทยกลาง หรือภาษาถ่ินนั้นๆใหเปนกระบวนการรูปแบบในการ

อนุรักษของทุกภาคสวนตองรวมมือรวมใจกัน เพราะถาวิจัยโครงการนี้สำเร็จจะเปนคุณประโยชนหลายๆ

ดานตอประเทศชาติมากมายคณานับประการ 
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วัตถุประสงคโครงการ 

๑.เพ่ือศึกษาสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง 

๒. เพ่ือศึกษาปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขง  

๓.เพ่ือวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการอนุรักรักษาเพ่ือนำมาใชใน

ชีวิตประจำวันในปจจุบัน 

๔. เพ่ือสรางเครือขายหมูบานชุมชนตนแบบวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง” มีวัตถุประสงค ๔ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๒) กระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๓) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญ

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย ๔) เพ่ือวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ี

สำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  และ ๕) เพ่ือสรางเครือขาย

ชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัย แบบผสมผสานท้ังวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

สรางเครือขายแบบมีสวนรวม (PAR) ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามลำดับสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๑) ผลการสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง ขอมูลวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง ของประเทศไทย   พบวามีขอมูลวรรณกรรมสำคัญท่ีพบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทย ดังนี้  

๑. จังหวัดอำนาจเจริญ  สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซ่ึงเปนวัดท่ีมี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนท่ี จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอ

เมืองอำนาจ  

 คือ วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวรรณกรรมท่ี

สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้   เทวทูตสูตร บันทึกดวยอักษรธรรม  จำนวน ๔ ผูก ลำ

มหาชาติ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก ธรรมบท บันทึกอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก บัวระพัน 

บันทึกดวยอักษรธรร เนื้อหาชำรุด หนูกัด อริยมรรค บันทึกดวยอักษรธรรม มีผูกตนแตไมสมบูรณ สูตร

มนตนอย บันทึกดวยอักษรธรรมไมสมบูรณ ปญญาปารมี บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูกไม

สมบูรณ ปราชิก บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูกแตแตกผูก ลำโจรโต บันทึกดวยอักษรธรรม 

จำนวน ๖ ผูก ศัพทมนตนอยบันทึกดวยอักษรธรรม พระธรรมนับชาติ บันทึกดวยอักษรขอม พระเชตุพน 
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บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก เสนาสนวินิจฉัย บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก พระ

นิพพาน บันทึกดวยอักษรขอม จำนวน ๑๙ ผูก พระธรรม ๓ ไตร บันทึกดวยอักษรขอม จำนวน ๒๒ ผูก 

พระสูตร บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก ปยาวิทเนยยนิจจะ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๑ 

ผูก บาลีไวยากรณ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๓ ผูกไตรภูมิ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก 

มิลินปญหา บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก สุวรรณสังขาร บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๘ ผูก 

เอณณนีปายูมัด บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ฉลองบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ผูก 

หนาผากไกลกะตน บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๑ ผูก เสียวสวาสดิ์บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๙

ผูก สิกขา บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๔ ผูก พระราม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ผูก คัทนาม

(คชนาม) บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๗ ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรไทนอยจำนวน ๑๐ ผูกมูลกัจจาย

นะ คชนามอักษรธรรม จำนวน ๑๔ ผูก มูลนิพพานคชนามอักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก ศรีษากุมาร คชนาม

อักษรธรรม จำนวน ๓ ผูก นิพพานสูตร บันทึกดวยอักษรไทนอย จำนวน ๓ ผูก พระไตรปฎกบันทึกดวย

อักษรธรรม จำนวน ๒๙ผูก พระเวสสันดร (ลำเยิ่น) บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๙ ผูก เจตนาเภทัต 

บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก การะเกด(กาฬเกษ) บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก นางผม

หอม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก เมตไตรยสูตร บันทึกดวยอักษรธรรม จำนว ๓ ผูก ศัพท

มหาวรรค บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๒ ผูก และ สังฮอมธาตุ บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก

รวมท้ังหมด จำนวน ๒๑๖ ผูก  

 ๒.จังหวัดอุบลราชธานี สำรวจชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน ซ่ึงเปนวัดท่ีมี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดมณีวนาราม (วัดปานอย) อำเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีวรรณกรรมท่ีสำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ มูลกัจจายนะ บันทึก

ดวยอักษรธรรมจำนวน ๔๐ ผูก พระไตรปฎก บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ ผูก นกจอกนอย 

บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก ปฐมสมโพธิกถา บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๕ ผูก นางผม

หอม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ ผูก ปญญาปารมี บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน๑๐ผูก อุณสหัสส

วิชัย บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก พระเวสสันดรชาดก บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๑๐ ผูก 

ธรรมดาสอนโลกบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก ลำมหาชาติบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒๐ 

ผูก เสียวสวาสดิ์ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก นางผมหอม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๕ 

ผูก ขุนทึกขุนเทือง บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก คชนามบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๖ ผูก 

มาลัยหม่ืน มาลัยแสนบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ ผูก สังกาส บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑๐ 

ผูก กาฬเกษบันทึกดวยอักษรธรรมจำนวยน ๕ ผูก พญาคันคาก บันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๕ ผูก ลำ

พ้ืนเวียงจันทนบันทึกดวยอักษรธรรมจำนวน ๘ ผูก อภิธรรม ๗ คัมภีรบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๗ 

ผูก อุบาทว บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก ยอดมุข บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๒ ผูก บาลี

ไวยากรณ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก มูลนิพพาน บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก สวด

มนตนอย บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผกู ทาวก่ำกาดำ บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๔ ผูก แทน



๒๔๖ 

น้ำนมแม บันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๑ ผูก และปกิณกะบันทึกดวยอักษรธรรม จำนวน ๓๐ ผูก รวม

ท้ังสิ้น ๒๐๗ ผูก  

สรุปขอมูลวรรณกรรมสำคัญท่ีพบใน ๒ จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง มีจำนวนท้ังสิ้น 

จำนวน ๔๒๓ ผูก เปนวรรณกรรมท่ีสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๙๓ ผูก ท่ีเปนปกิณกะ (ท่ัวไป) 

จำนวน ๓๐ ผูก ท่ีบันทึกดวยอักษรธรรมอีสาน จำนวน ๓๘๒ ผูก และบันทึกดวยอักษรขอม จำนวน ๔๑ 

ผูก  

 ๒) ผลกระบวนอนุรักษและคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุมจังหวัด

ลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย  

ดังนี้จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview)  ผูใหขอมูล โดยพ้ืนท่ี

ศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนท่ีมีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานท่ีเปนท่ียอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุม

แมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  โดยเลือกใชตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล ชุมชน ในแตละ

จังหวัด จำนวน ๒ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แหง เปนตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้ ๑) จังหวัดอำนาจเจริญ วัดบาน

โนนดู  ตำบลรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ ๒) จังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลในการจัดการอนุรักษคัมภีรใบลาน 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 กลุมท่ี ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอยางละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เชน จากฝายทำกิจกรรม

อนุรักษคัมภีรแบบตาง ๆ / ฝายบริการดานงานวิชาการของคัมภีรใบลาน เปนตน และ กลุมท่ี ๓ ระดับ

ผูใชประโยชน ตัวอยางละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี เปนตน และนำมาสังเคราะหขอมูลท้ังหมด  คือ 

 

๑) กระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศ

ไทย  พบวามีกระบวนการอนุรักษ ๗ กระบวนการ ไดแก  

 

๑) กระบวนการสืบคนและใหความรู       ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ   

๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ    ๔) กระบวนการสรางการมีสวนรวม  

๕) กระบวนการพัฒนาความรู               ๖) กระบวนการสรางศูนยเรียนรู และ  

๗) กระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ   

และสามารถสรุปโครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 

ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 

 



๒๔๗ 

โครงสรางกระบวนการอนุรักษคัมภีรใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

 

กระบวนการท่ี ๑ กระบวนการสืบคนและใหความรู  

 ๑. การสืบคนประวัติ 

 ๒. การใหความรูแกชุมชนเพ่ือสรางความตระหนัก   

กระบวนการท่ี ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ  

 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษคัมภีรใบลาน  

 ๒. กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน   

 ๓. จัดโครงสรางองคกร   

 ๔. การบริหารงบประมาณ  

 ๕. การฝกอบรมบุคลากรในการอนุรักษคัมภีรใบลาน   

กระบวนการท่ี ๓ กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ ๑๓ ข้ันตอน

ดังนี้   

 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 กระบวนการสรางการมีสวนรวม  

 ๑. การมีสวนรวมรับทราบและเรียนรูรวมกัน  

 ๒. การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น     

 ๓. การมีสวนรวมวางแผนดำเนินการ   

 ๔. การมีสวนรวมปฏิบัติการ     

 ๕. การมีสวนรวมมีสวนไดสวนเสีย   

 ๖. การมีสวนรวมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ 

กระบวนการท่ี ๕ กระบวนการพัฒนาความรู  

 ๑. ปริยัติ 

 ๒. ปฏิบัติ 

 ๓. ปฏิเวธ 



๒๔๘ 

กระบวนการท่ี ๖ กระบวนการสรางศูนยเรียนรู  

 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู   

 ๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอใหเปนเอกลักษณและนาสนใจ  

 ๓. การจัดระบบองคความรู  

 ๔. การจัดหาและเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

 ๕. การปฏิบัติการจัดแหลงเรียนรู   

 ๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 

กระบวนการท่ี ๗ กระบวนการเผยแพรสูสาธารณะ  

 ๑. เผยแพรประจำท่ี 

 ๒. เผยแพรเคลื่อนที 
 

๓) การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขงท่ีสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบน

ของประเทศไทย เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก การสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ              

ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพ้ืนท่ีศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนท่ีมีระบบการอนุรักษคัมภีรใบ

ลานท่ีเปนท่ียอมรับ ในกลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย  ไดแก วัดพระโรจน 

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

วรรณกรรมใบลานที่เปนที่นิยมและมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง เสียว

สวาสดิ์  ซึ่งมีมากกวา จึงไดคัดเลือก คัดเลือกวรรณกรรมเรื่องนี้ เปนเรื่องสำคัญในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำ

โขงตอนลาง ของประเทศไทย นำมาปริวรรต เปน ตัวอยางดังนี้ เสียวสวาสดิ์ (บางเลมจะเขียนวา เสียว

สวาด) นับเปนวรรณกรรมคำสอนท่ีมีเนื้อหาเรื่องแทรกเปนนิทานสลับคำสอนหลากหลาย กลาววา 

มีกมพีชราผูมีบุตร ๒ คน คนท่ีหนึ่งชื่อ ศรีเฉลียว และคนท่ีสองชื่อเสียวสวาสดิ์ ตอมาคราพอถึงแกความ

ตาย กอนจะไดไดอบรมสั่งสอนลูกท้ังสองใหมีความโอบออมอารีตอผูอ่ืน อยาเกียจคราน ขยันหม่ันเพียร 

หม่ันหาความรู อยาคบคนโลเล ใหเชื่อฟงคำสั่งสอนของพอและแม จากนั้นไดยกตัวอยาง นกกระแดบเดา

ท่ีไมฟงคำสั่งสอนของพอแมเลยถูกเหยี่ยวรุงจับได เม่ือเอาตัวรอดดวยอุบาย ก็ไดปฏิบัติตามคำสั่งสอน

ของพอแม เหยี่ยวรุงเลยตกถูกดินตาย นกกระแดบเดาเลยรอดมาได แตคำสั่งสอนของบิดามารดายังไม

เทียบเทาคำสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงคำสอนวา ความชั่วสามประการ คือ ๑. เพ่ือนไมออกปากวานตนไป

ชวย ๒. เพ่ือนไมถามตนบอกหนึ่ง ๓. ไมมีใครชมตนกลับยกยองตนเองหนึ่ง ดังนั้นผูเปนนักปราชญยอม

ไมหวั่นในโลกธรรม ๘ ประการ ดังนี้ ๑. มีลาภ ๒. เสื่อมลาภ ๓. มียศ ๔. เสื่อมยศ ๕. ทุกข ๖. สุข       

๗. สรรเสริญ และ ๘. นินทา ท่ีมีนักปราชญยอมไมอยูในสิ่งแวดลอมท่ีเลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คน

ท่ีควรอยูในท่ีท่ีเปนมงคล และมีนิทานเรื่องชางพลายท่ีโจรเลี้ยง มีความประพฤติเลว และตอมรมหา

บัณฑิตเอาไปเลี่ยง มี ความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสนกแขกเตาไปเลี่ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง     

มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจาไมเหมือนกัน เม่ือสั่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตายไป หลังจากท่ีปลงศพของบิดา

แลว ท้ังสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาดวยด ีวันหนึ่งมีพอคาสำเภาจากเมืองจำปานครไปจอดพัก
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อยูแถวบานเสียวสวาสดิ์ เสียวสวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย ระหวางทางท่ีไป เสียวสวาสดิ์

ถามวาแกงนี้มีหินไหม เม่ือไปถึงอีกหมูบานหนึ่งเสียวสวาสด์ิถามวาหมูบานนี้มีคนไหม เม่ือไปถึงปาไม 

เสียวสวาสดิ์ถามวามีตนไมไหม นายสำเภาไมเขาใจความหมายท่ีเสียวสวาสดิ์ จึงคิดวาเสียวสวาสดิ์เปนคน

บานบอไมเต็มเต็งแน ๆ เลย แตใจหนึ่งก็อยากไดเสียวสวาสดิ์เปนลูกเขย เม่ือไปถึงบานจึงเลาเรื่องท่ีเสียว

สวาสดิ์ถามใหลูกสาวนางศรีไวฟง นางศรีไวจึงเฉลยปญหาใหบิดาฟงวา ครั้นเม่ือถึงแกงแลวถามวามีหิน

ไหม หมายถึง มีหินอ่ืนๆ ท่ีมีคากวาหินอ่ืนไหม ครั้นเม่ือถึงปาถามวามีตนไมหรือไม หมายถึง ไมอ่ืนๆ มี

มากลนก็จริงแตไมท่ีมีคา เชน ไมจันทนหอม ไมกฤษณา มีหรือไม ครั้นถึงหมูบานถาวามีคนหรือไม

หมายความวา ในบานมีนักปราชญหรือไม เม่ือครั้นนายสำเภาไดทราบเฉลยจากลูกสาวนางศรีไวแลว

ทราบวาเสียวสวาสด์ิ เปนคนมีรสติปญญามากลนจึงยกนางศรีไวใหแตงงานกับเสียวสวาสดิ์ จึงจะขอ

กลาวถึงเจาเมืองจำปานคร ไดจัดใหคนเฝาเวรยาม ใครหลับจะจับลงโทษประหารเสีย และริบเอา

ทรัพยสิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพยสมบัติใหลูกสาวลูกเขยแลวเตรียมตัวหนี แลวเลา

เรื่องกรรมเวรท่ีมาสนองตอบกันวา เชนในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองคหนึ่ง ถึงแกมรณภาพ 

สาเหตุเนื่องจากชาติปางกอน พระองคนี้เกิดเปนลูกเศรษฐีไดหญิงโสเภณีเปนคูนอนเม่ือไดหลับนอนกับ

นางแลวฆานางเสีย เม่ือนางตายไปจึงเกิดเปนวัว แลวไดมาผูกเวรกันในชาตินี้ เชนเดียวกับพระโมคคัลลา

นะถูกโจรตีตาย เพราะชาติกอนไดตีมารดาตัวเอง ดวยเหตุในเรื่องนี้กรรมสนองจึงเปนเรื่องจริง ดังนั้น

เสียวสวาสดิ์จึงไดขอเขาเวรแทนพอตาไปหาเจาของเมือง และไดเลาเรื่องเปนทำนองคำสอนถึงความไมนา

ไววางใจในธรรมชาติของมนุษยเปนนิทาน และบอกขอเท็จจริงท่ีประชาชนเดือนรอนใหพระราชาทราบ 

จากนั้นจึงเลานิทานเรื่องความโหดรายของพระราชาหูเบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่อง

การตัดสินคดีความท่ีเปนธรรมและไมเปนธรรม เม่ือเจาเมืองไดตั้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั่ง

สอนชาวเมือง มีคำสอนเก่ียวกับผูปกครองท่ีดี ผูปกครองท่ีเลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของ

เมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวนเปนนิทานคำสอน ประกอบธรรมะยังมีรายละเอียดอีกมากมายผูวิจัยจึง

ขอสรุปยอเรื่องตามขางตนนี้ 

๔. ประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ (Interview) และ สังเกตการ ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ใน

พ้ืนท่ีศึกษาใชแบบเจาะจง  ชุมชนท่ีมีระบบการอนุรักษคัมภีรใบลานท่ีเปนท่ียอมรับ ในกลุมจังหวัดใกล

ลุมแมน้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย และ ไดคัดเลือกวรรณกรรมใบลาน เรื่อง นิทานธรรมเสียวสวาสดิ์ 

นำมาปริวรรต จึงไดวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๕ ดาน  ประกอบดวย  ๑) ดานวิถีชีวิต ๒)ประเพณี

วัฒนธรรม ๓) ดานศิลปะและสถาปตยกรรม  ๔) ดานเศรษฐกิจ และ ๕) ดานสิ่งแวดลอม โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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๔.๑  ดานสังคม ผูใหขอมูลสัมภาษณสวนใหญเห็นวา วรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ไดสงผล

ตอดานสังคม เนื่องดวยการครองเรือน หมายถึง ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบานสามัญชนท่ัวๆไป อันภาวะ

ของชาวบานท่ัวๆไป; คฤหบดีผูเปนใหญในเรือน ในครอบครัว, พอเจาเรือน, ชาวบานผูมีอันจะกิน มีการ

ครองเรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไมขาดแคลน ภาษาถ่ินอีสานวา ดึงหนาไมถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผูครอง

เรือนท่ีพอเพียง ตองมีคุณธรรม และหลักธรรมในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝกฝน

ปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความเสียสละ เผื่อแผแบงปน มีเมตตากายกรรม เมตตา

วจีกรรม และเมตตามโนกรรมตอเพ่ือนมนุษย ก็จะอยูในสังคมไดดวยความสุขตามสภาวะอันควรแกตน 

๑.วิถีชีวิต หลักเดนของวรรณกรรมเสียวสวาสดิ์  คือหลักการสอนท่ีเสียวสวาสดิ์ อัคร

มหาบัณฑิตกลาวเปนทานท่ีใหไดยากท่ีสุด โดยเฉพาะการใหอภัยศัตรูหรือผูท่ีทำรายตนอยางสาหัส  ดวย

หลักธรรม การใหทานท้ัง ๓ นี้ ไดสงผลตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญ ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบน

ของประเทศไทย โดยวรรณกรรมดังกลาวสรางความเชื่อวา การใหเปนบุญ จึงทำใหเกิด วิถีชีวิตการเปน

ผูให การเปนผูมีจิตอาสา  คนในชุมชนกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ไดแก เชียงราย 

พะเยา แพร นาน  ภาษาหลักหลักทองถ่ินท่ีใชพูด คือ ภาษเหนือ (ลานนา) แต จังหวัดเลยจะพูดภาษาไท

เลย ซ่ึงจะพูดเปนภาษาอีสานสำเนียงออกทองถ่ินอีสาน เพราะคนในถ่ินนี้อพยพมาจากฝงเวียงจันทนเปน

สวนใหญ วิถีชีวิตของคนในชุมชนแถบนี้ สวนใหญจะเปนคนใชชีวิตแบบเรียบงาย รักษธรรมชาติ  มีนิสัย

โอบออมอารี จริงใจ ชอบเปนผูให และ เปนผูมีจิตอาสาโดยตลอด ท้ังนี้ดวยอิทธิพลของวรรณกรรมมหา

เวสสันดรชาดกท่ีจัดใหมีการเทศน และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เปนชุดคำสอนของ

ครอบครัว ของวงศตระกูลท่ีปลูกฝงกันเรื่องการเสียสละ  การเปนผูให ดังเชน เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งให

ยิ่งมี ไดบุญมาก จึงสงผลตอวิถีชีวิต และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ท่ีเปนคนท่ีมีจิตอาสาโดยพ้ืนฐาน 

ไปทำงานท่ีไหน ก็มักจะมีความเสียสละ ชวยเหลืองานขององคกร หรือ ชุมชนท่ีอยูนั้น ๆ อยางเต็มท่ี จึง

เปนท่ีรักของผูรวมงาน และ ชุมชนท่ีอาศัยอยู ดังจะเห็นไดจากการอยูกันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  

และ ระดับสังคม มีการเอ้ือเฟอเผื่อแผกันตลอด เชน เม่ือทราบขาวถึงการระดมทุนเพ่ือจะชวยเหลือ

บุคคล ชุมชนสวนรวม หรือ ชวยเหลือสังคมอยาใดอยางหนึ่ง จะมีการรวมกันบริจาคจากผูคนเปนจำนวน

มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิดวิกฤติการณในชุมชน หรือ สังคม จะไดเห็นภาพของการรวมกันบริจาค 

การต้ังโรงทาน การระดมกำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย มาชวยกันทุกฝาย ในเหตุการณหนึ่งใน

ปจจุบัน ท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตการเปนผูให และ จิตอาสา ของคนในกลุมลุมแมน้ำโขงตอนบน คือ 

เหตุการณแพรระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ หรือ โคโรนาไวรัส ในชวงเดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ 

เปนชวงท่ีรัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค ซ่ึงสามารถดำเนินการไดผลเปน

อยางมาก ปจจัยหนึ่งท่ีสำคัญ ของการชวยเหลือระดับภาคประชาชนท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี เชน ใส

หนากากอนามัย เวนระยะหาง ลางมือ ไมไปในท่ีชุมชน  และ มีการกักตัวเพ่ือเฝาระวังโรค ซ่ึงในการ

รวมกันปองกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุมลุมแมน้ำโขงตอนบนใหความรวมมือเปนอยางดี โดยมีผูติด

เชื้อโควิด ในอัตตาท่ีต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแลว ไมเกิน ๑๐ คน ชวงเริ่มตนมีนาคม – เมษายน  โดย
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จังหวัดนาน ไมมีผูติดเชื้อเลยแมแตคนเดียว และ ตั้งแตชวง พฤษภาคม มาจนถึงปจจุบันไมมีผูติดเชื้อเพ่ิม

เลย และ ผูท่ีเคยติดเชื้อ ไดรับการรักษาหายไปท้ังหมด กลับบานใชชีวิตตามปกติไดแลว เนื่องจากใน ๓ 

จังหวัดนี้ คือ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ มีกลไกลสำคัญของ คนในชุมชน ใหความรวมมือดีมาก  

ผูนำชุมชนในพ้ืนท่ี คือ กำนัน ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน และ อสม.ในหมูบาน ตางชวยกันสอดสอง

ดูแลตามมาตรการดีมาก จึงทำใหไดรับคำชมและยกยองจากศูนยปองการโรคโควิดสวนกลางวา วาท้ัง ๕ 

จังหวัดนี้มีการจัดการไดดี และ ท่ีสำคัญท่ีสุดนอกเหนือจากการทำงานดวยจิตอาสา และ เสียสละ ของ

คนในแถบ ๕ จังหวัดนี้แลว  ยังมีภาพของการชวยเหลือกันเองในระดับชุมชน ระดับอำเภอ และ ระดับ

จังหวัด คือ การตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม และ สิ่งของจำเปน ตามวัดตาง ๆ และ จุดสาธารณะตาง 

ๆ มีใหเห็นท่ัวไป เปนจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตูปนสขุ ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับอยางดีใน

ชุมชน ในเขต ๕ จังหวัดนี้ ไดรวมกันเติมบุญ เติมสุข ท่ีตูปนสุข มีปรากฏอยูทุกชุมชน  การชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน เกิดข้ึนทุกจังหวัด มีท้ังพระสงฆ ชาวบาน เอกชน และ ราชการตางรวมกันนำสิ่งของมา

บริจาค ตั้งโรงทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนท่ี  คือ เนนการชวยเหลือดวยการให ท้ังท่ีเปนอามิส

ทาน คือสิ่งของ และ ธรรมทาน คือการใหกำลังใจซ่ึงกันและกัน  จึงทำปญหาโรคโควิดในประเทศไทยเรา 

คลี่คลายไปไดมาก จนไดรับการยกยองระดับโลก วาประเทศไทยมีการบริการจัดการท่ีดีมาก จุดเดนท่ี

สำคัญท่ีสุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละรวมมือ ปฏิบัติตามท่ีทางศูนยบริหารสถานการณโค

วิด-๑๙ ขอความรวมมือมาทุกประการเปนปรากฏการณทีเกิดข้ึนท้ังหมดนี้เปนผลจากการท่ีพระสงฆเรา

ไดนำหลักคำสอนในนิทานธรรมมาข้ึนเทศธรรมวัตรในพ้ืนท่ีสงผลใหทุกคนเกิดความนอมรับชวยเหลือกัน

ในยามประสบภัยตางๆตลอดมาเหนียวแนนจนถึงทุกวันนี้ 

๒.ประเพณีวัฒนธรรม ในนิทานเรื่องเสียสวาสดิ์ ไดพุดถึงนักปราชญยอมไมอยูในสิ่งแวดลอม

ท่ีเลว เพราะสิ่งแวดลอมกำหนด คนควรอยูในท่ีท่ีเปนมงคล และมีนิทานเรื่องชางพลายท่ีโจรเลี้ยง มีความ

ประพฤติเลว และตอมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความประพฤติดี เชนเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานกแขกเตาไป

เลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไมเหมือนกัน พูดจาเหมือนกันเม่ือสั่งเสียเสร็จแลว กมพีก็ตายไป หลังจาก

ท่ีปลงศพบิดาแลว ท้ังสองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาดวยดีวันหนึ่งมีพอคาสำเภาจากเมืองจำปาไป

จอดพักอยู เสียวสวาสดิ์จึงไดขอโดยสารไปกับนายสำเภาดวย ระหวางทางท่ีไป เสียวสวาสดิ์ถามวาแกงนี้

มีหินไหม เม่ือไปถึงหมูบานเสียวสวาสดิ์ถามวาหมูบานนี้มีคนไหม เม่ือไปถึงปา เสียวสวาสดิ์ถามวามีตนไม

ไหม นายสำเภาไมเขาใจความหมายของเสียวสวาสดิ์ จึงคิดวาเสียวสวาสดิ์เปนคนบาบอไมเต็มแน ๆ แต

ใจหนึ่งก็อยากไดเสียวสวาสดิ์เปนเขย เม่ือไปถึงท่ีบานจึงนำความไปเลาใหนางศรีไวลูกสาวฟง นางศรีไวจึง

เฉลยปญหาวา เม่ือถึงแกงแลวถามวามีหินไหม หมายความวา มีหินอ่ืนๆ ท่ีมีคากวาหินอ่ืนไหม เม่ือถึงปา

ถามวามีตนไมหรือไม หมายความวา ไมอ่ืนๆ มีมากก็จริงแตไมท่ีมีคา เชน จันทรหอม ไมกฤษณา มี

หรือไม เม่ือถึงหมูบานถามวามีคนหรือไมหมายความวา ในบานมีนักปราชญหรือไมนายสำเภาทราบวา

เสียวสวาสดิ์เปนคนมีปญญาจึงยกนางศรีไวใหเสียวสวาสด์ิ จะกลาวถึงเจาเมืองจำปา ไดจัดใหคนเฝาเวร

ยาม ใครหลับก็จับลงโทษประหารเสีย และริบเอาทรัพยสิน นายสำเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบ
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ทรัพยสมบัติใหลูกสาวลูกเขยแลวเตรียมตัวหนี แลวเลาเรื่องกรรมเวรท่ีมาสนองตอบกัน เชนในสมัยหนึ่ง

วัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองคหนึ่ง ถึงแกมรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางกอน พระองคนี้เกิดเปนลูก

เศรษฐีไดหญิงโสเภณีเปนคูนอน เม่ือไดหลับนอนกับนางแลวฆานางเสีย เม่ือนางตายไปจึงเกิดเปนวัว แลว

ไดผูกเวรกันในชาตินี้ เชนเดียวกันกับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติกอนไดตีมารดาตัวเอง 

ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเปนเรื่องจริง 

เสียวสวาสด์ิไดเขาไปหาเจาของเมือง และเลาเรื่องเปนทำนองสอนถึงความไมนาไววางใจใน

ธรรมชาติของมนุษยเปนนิทาน และบอกขอเท็จจริงท่ีแระชาชนเดือดรอนใหพระราชาทราบ และเลาเรื่อง

ความโหดรายของพระราชาผูหูเบา นิทานเรื่องเลหเหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความท่ีเปน

ธรรมและไมเปนธรรม เจาเมืองไดตั้งใหเสียวสวาสดิ์เปนบัณฑิต และไดสั่งสอนชาวเมือง มีคำสอนเก่ียวกับ

ผูปกครองท่ีดี ผูปกครองท่ีเลว โครงสรางสำคัญอันเปนองคประกอบของเมือง นิทานของเสียวสวาสดิ์ลวน

เปนนิทานคำสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย และ เปน

ประโยชนอยางยิ่งแกคนท่ีไดฟง เพ่ือมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให ถูกตองตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาผูท่ีไดฟงธรรมแลวเกิดความศรัทธา เพราะเปนประโยชนแกชีวิตเขา และ ทำใหสังคม

สงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตปกติแลว เขาตองการท่ีจะสืบสาน รักษาและถายทอดองค

ความรูสำคัญนี้มายังคนในรุนตอ ๆ ไป จึงเกิดแนวคิดในการจัดเปนประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิด

ประโยชนแกชุมชนโดยภาพรวม เปนกิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากสงเสริมใหชุมชนไดรักษาองค

ความรูหลักธรรมไดผานกระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแลว ยังเปนการจัดงานเพ่ือสรางความ

สามัคคี มีการระดมทุนในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนใหเจริญสืบตอไปซ่ึงการจัดงานจะทำใหเกิดความ

นาสนใจจนเกิดแนวรวมมากมายในการมารับฟงธรรมและรักษาองคความรูสำคัญในครั้งนี้ ซ่ึงวรรณกรรม

เสียวสวาสดิ์ มีอิทธิพลตอชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญอีกดวย 

๔.๒  ดานเศรษฐกิจ ผูวิจัยไดสรุปจากขอมูลสัมภาษณสวนใหญแสดงใหเห็นวาวรรณกรรม

เรื่องเสียวสวาสดิ์เปนวรรณกรรมท่ีทรงคุณคาท่ีคนนิยมมากมาย และไดมีผลตออิทธิพลในการดำรงชีวิต

รูปแบบการวิถีชีวิตวิถีชนคนอีสานท่ีเกิดประโยชนหลากหลายทำใหเกิดการสอนดวยคติธรรมปรัชญา

ธรรมจนเกิดเปนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมีผลตอชุมชนในกลุม ๒ จังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง ของประเทศไทยและวรรณกรรมเรียงเสียวสวาสดิ์นี้สงผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ        

เปนอยางด ี

๔.๓  ดานสิ่งแวดลอม จากผลการสัมภาษณก็ปรากฏในตอนท่ีวา วันหนึ่ง มีพอคาสำเภาจาก

เมืองจำปา (เมืองจาม) มาจอดพักท่ีทาน้ำ เสียวสวาสดิ์ ขอโดยสารไปกับนายสำเภา ระหวางเดินทางผาน

สถานท่ีตางๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามดวยความอยากรูอยากเห็นเปนปริศนาวา ๑. แกงท่ีเราผานมา

นั้น มีหินหรือบ ? (หินแรเงิน,ทองคำ) ๒. บานท่ีเราผานมานั้น มีคนเฒาสามขาหรือบ? (ผูเฒาจำศีล)      

๓. ดงท่ีเราผานมานั้น มีไมบ? (ไมจันทนหอม,ไมกฤษณา) ๔. เมืองท่ีเราผานนั้น มีเจาครองนครบ? (พระ

ราชทรงทศพิธราชธรรม) และ ๕. ในวัดนี้มีพระเจาอยูฝารักษา บ? (พระสงฆผูทรงศีล) 



๒๕๓ 

นายสำเภาไมเขาใจปริศนาธรรม คิดวา เสียวสวาสดิ์ เปนอะไรไป เปนคนบองหรือเปลา 

 

แตใจหนึ่งก็คิดจะไดเปนลูกเขย กลับถึงบานจึงแนะนำใหรูจัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ 

นางศรีไวลูกสาวคนโปรด และในท่ีสุดไดจัดการแตงงานใหเปนคูครองตลอดไป จนทำใหเกิดเปนการสราง

ความตระหนักและซึมซับใหผูฟงไดเกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษปาของชุมชน เพราะถามีการอนุรักษ

ปาไมอยางดี จะเกิดความสมบูรณของผลไมนานาพันธุ  และ สัตวปาอยูกันอยางสงบสุข ไมสูญพันธ เม่ือ

ปาสมบูรณ ทำใหชาวบานไดประโยชนท้ังทางตรงและทางออม  เชน เกิดแหลงน้ำท่ีมีความสมบูรณ  อัน

กอประโยชนใหเกิดข้ึนโดยตรงกับคนในชุมชนไดอยางตอเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะชุมชน ในกลุม

จังหวัดลุมแมน้ำโขง ชาวบานไดประโยชนจากแมน้ำจำนวนมาก ท้ังเรื่องของการดำรงชีวิต อาชีพตาง ๆ 

และ ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังสงใหคนในชุมชน ไดมีการจัดบรรยากาศท่ีอยูอาศัยใหมี

ความรมรื่นเปนธรรมชาติ สรุปไดวรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ไดทำใหเกิดการในชุมชนเห็นประโยชนของ

การรักษาสิ่งแวดลอม ท้ังท่ีเปนสิ่งแวดลอมเพ่ือเกิดอัตลักษณใหมแกชุมชนรูจักรักษาสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติในชุมชนตามหลักวิชาการหลักของความเชื่อวาเปนบุญในพระพุทธศาสนาตามท่ีปรากฏในงาน

วรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ เปนสิ่งท่ีจำเปนไมแพกัน ท่ีบรรพบุรุษของชุมชนนกลุมลุมแมน้ำโขงตอนลาง ได

นำมาใชเปนเครื่องมือสำคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหอยูกันอยางสงบสุขท้ังทางโลกและทาง

ธรรมไดอยางลงตัว 

๔) ผลการวิเคราะหประโยชนของวรรณกรรมท่ีมีตอชุมชนในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย ดังนี้ 

สรุปโครงสรางสรุปประโยชนของวรรณกรรมใบลานท่ีสำคัญทีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

 ดานสังคม    

 ๑. วิถีชีวิตการให   

 ๒. ประเพณีวัฒนธรรม   

    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                



๒๕๔ 

  ๑.๗ ออกแบบ 

  ๑.๘ โฆษกพิธีการ  

  ๑.๙ ครู  

 ๒. การทองเท่ียว    

     ๒.๑ การทองเท่ียวเชิงประเพณี    

     ๒.๒ การทองเท่ียววิถีชุมชน   

   ๒.๓ การทองเท่ียวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   

 

๕) ผลการสรางเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขง

ตอนลางของประเทศไทย 

เปนการนำชุดปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR Network) ไปใชในการสรางเครือขายชุมชน

อนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย จำนวน ๒ จังหวัด  ใน

กลุมจังหวัดใกลลุมแมน้ำโขงตอนลาง ของประเทศไทย โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

ประสานแตละจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง  โดยเลือกชุมชนท่ีท่ีมีการอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

จัดหวัดละ ๑ แหง รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรม

ใบลานอยางสรางสรรค พัฒนาชุมชนท่ีมีการอนุรักษวรรณกรรมใบลานแตละจังหวัด ใหเปนตนแบบ 

ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แหง รวม ๒  จังหวัด ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง พัฒนาชุมชนท่ีมีการอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง ใหเปนชุมชนตนแบบอนุรักษวรรณกรรมใบลาน 

ประจำเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๑ ชุมชน และ  จัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ 

ประโยชนของวรรณกรรมสำคัญท่ีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย 

จำนวน ๒ จังหวัด และ จัดพิธีรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค กับ ชุมชนตนแบบการอนุรักษคัมภีรอนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตุ

ลุมแมน้ำโขงตอนลาง และ ตอนลางโดยมีผลการสรางเครือขายดังนี้ การสรางเครือขายชุมชนอนุรักษ

วรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลางของประเทศไทย มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  

ไดแก ๑) วัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมืองอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ๒) วัดมณีวนา

ราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และมีเครือขายชุมชนอนุรักษวรรณกรรมใบลานในกลุมจังหวัดลุม

แมน้ำโขงตอนลาง มี  จำนวน ๒ จังหวัด  ดังนี้  ๑) ชุมชนวัดวัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมือง

อำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  และ ๒) ชุมชนวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

การทำ MOU กับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขง

ตอนกลาง และ ตอนลาง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษคัมภีรใบลาน และ ประโยชนของ

วรรณกรรมสำคัญท่ีมีตอชุมชน ในกลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด 

รวมกับ เครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขงตอนกลาง และ 



๒๕๕ 

ตอนลาง ของประเทศไทย ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จัดหวัดแพร  และ จัดพิธีรวมลงนามบันทึกความ

เขาใจ (MOU) ในการเปนเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค กับ ชุมชนตนแบบการ

อนุรักษคัมภีรอนุรักษวรรณกรรมใบลานในเขตุลุมแมน้ำโขงตอนกลาง และ ตอนลาง ของประเทศไทย 

ประกอบดวย กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัดไดแก ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม 

อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต (นาคลอง)      อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  

๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอนครพนม   จังหวัดนครพนม ๔) ชุมชนวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  

จังหวัดมุกดาหาร และ กลุมจังหวัดลุมแมน้ำโขงตอนลาง จำนวน ๒ จังหวัด ไดแก ๑) ชุมชนวัดมณีวนา

ราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และ ๒) ชุมชนวัดวัดบานโนนดู ตำบลสรางนกทา อำเภอเมือง

อำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ และ กิจกรรมสุดทาย  คือ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ไดมีการทำพิธี

เปดปายศูนยเรียนรูเครือขายการอนุรักษวรรณกรรมใบลานอยางสรางสรรค เขตลุมแมน้ำโขง ของ

ประเทศไทย  ณ วัดสูงเมน อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร  

 ขอเสนอแนะ 

๑) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผูบริหารคณะสงฆไทยควรจัดใหมีโครงการในการอนุรักษคัมภีรใบลานของวัดตาง ๆ ให

อยูในระดับมาตรฐาน และ มีความปลอดภัย เพราะจากการลงพ้ืนท่ีหลายจังหวัดในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนบน ของประเทศไทย หลายวัดยังไมมีการอนุรักษท่ีถูกตอง ขณะท่ีหลายแหงไมไดใหความสนใจใน

คัมภีรใบลานท่ีมีอยูในวัดเลย จึงอาจทำใหเกิดความเสียหายตอมรดกธรรมสำคัญของชาติ ถากำหนดเปน

นโยบายของสงฆในการใหทุกวัดไดสำรวจและจัดระบบการอนุรักษโดยแตละวัดอาจจะประสาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษเขามารวมจัดการได ดวยการสนับสนุนของคณะสงฆในระดับชั้น

ปกครอง และใหทางหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ไดแก สำนักงานพระพุทธศาสนา  หรือ กระทรวง

วัฒนธรรม ควรจัดใหมีงบประมาณ และ นโยบายสำคัญในการสงเสริมการปริวรรต และ แปลคัมภีรใบ

ลานสำคัญ พรอมท้ังจัดพิมพเผยแพร เพ่ือประโยชนตอวงการวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพราะองค

ความรูหลายเรื่องสำคัญปรากฏอยูในคัมภีรใบลานมากมาย และ ควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษา

ในคัมภีรใบลาน เชน อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมอีสาน  เปนตน 

 

๒) ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

(๑) ควรจัดใหมีการสรางแหลงเรียนรูการอนุรักษคัมภีรใบลานตนแบบ ของแตละจังหวัด 

เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาดูงาน และ เปนศูนยกลางในการใหคำปรึกษาและ ชวยเหลือวัดหรือชุมชนตาง 

ๆ ท่ีมีความประสงคจะทำการอนุรักษคัมภีรใบลานของวัดหรือชุมชน 

(๒) ควรจัดใหมีคูมือการอนุรักษคัมภีรใบลานอยางสรางสรรค และ คูมือการเรียนภาษาใน

คัมภีรใบลาน เพ่ือเผยแพรอันเปนประโยชนตอการสรางธรรมทายาทในการสืบตอการเรียนรูองคความรูใน

คัมภีรใบลานของผูสนใจ 



๒๕๖ 

๓) ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

(๑) ควรมีการปริวรรตและศึกษาองคความรูเก่ียวกับตำรายาตาง ๆ ในเขตลุมแมน้ำโขง

ตอนลาง 

(๒) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เฉพาะรูปแบบการอนุรักษคัมภีรใบลานท่ีเก่ียวของกับงานพุทธ

ศิลป ในเขตลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

๓) ควรมีการศึกษาเฉพาะในสวนการสรางผลิตภัณฑชุมนท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในวรรณกรรม

ใบลาน 

การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน

๑. ไดสำรวจวรรณกรรมลุมน้ำโขง 

๒. ไดปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมลุมน้ำโขง 

๓. ไดประโยชนของวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการอนุรักรักษาเพ่ือนำมาใชในชีวิตประจำวัน

ในปจจุบัน 

๔. ไดสรางเครือขายหมูบานชุมชนตนแบบวรรณกรรม ลุมน้ำโขงตอการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

๕. การนำขอมูลจากงานวิจัยสามารถสรางความเชื่อม่ันนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการ

สำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขงตอนลาง 

การประชาสัมพันธ

- มีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอรเน็ต



๒๕๗ 

ประวัติคณะผูวิจัย 

หัวหนาโครงการ ผูวิจัย 

๑. ช่ือผูวิจัย  (ภาษาไทย)  : นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน 

(ภาษาอังกฤษ)  : Mr.chaiyasit udomchokenamorn 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : - 

๓. วัน เดือน ปเกิด - 

๔. ที่อยูปจจุบันบานทุ งเกษม เลขที่ ๓๔ หมูที ่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 

๕.ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : ศน.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

 ปริญญาโท :  รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 ปริญญาโท :   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก : (ศึกษาอยู) รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๖.การงานบริการการศึกษา 

- ครูผูชวยสอนวิชาภาษาถ่ิน (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ

- วิทยากรผูชวย เรื่องภาษาถ่ิน อักษรธรรมอีสาน ท่ัวไป

- ตรวจพระไตรปฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.) อานภาษาบาลีและอักษรธรรม ในชวง

ปลาย 

- พิมพ อาน เอกสาร ตำราเรียนอักษรธรรมอีสานและอ่ืนๆ

-อาจารยผูชวยภาควิชาภาษาถ่ิน (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (๒๕๕๔-ถึงปจจุบัน)

- อาจารยผูสอน คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร (ป ๒๕๕๗-ปจจุบัน)

๗. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน. ๒๕๕๙. “รูปแบบการใชอำนาจทางการปกครองรัฐที่ปรากฎในวรรณกรรม

อีสานเรื่องเสียวสวาสดิ์ (The Political Power Using Forms on the Isan Literature of 

Siewsawasdi)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, ๑ (๑) : มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙  

ไชยส ิทธ ิ ์  อ ุดมโชคนามออน. ๒๕๕๙ . “การบร ิหารการพัฒนาเช ิงพ ุทธ (The administrative 

developed by Buddhist)” วารสารใบลาน คณะมน ุษยศาสตร และส ั งคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๑ (๒) : กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๒๕๘ 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน. ๒๕๕๖. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหสาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่มี

ตอศาลดอนเจาปูประจำหมูบาน จังหวัดอุบลราชธานี. (งบประมาณประจำป ๒๕๕๖ : แหลงทุน 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.)  

ไชยสิทธิ ์ อุดมโชคนามออน. ๒๕๕๘. โครงการวิจัยศึกษาวิเคราะหนวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน. 

(งบประมาณประจำป ๒๕๕๘ : แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมวิจัย ๒๕๕๓  เรื่องบทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษประเพณแีห

เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน "ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรมูลกัจจายนะ 

อักษรธรรมอีสาน" ปงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีร 

ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย" ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

(แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 

ตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี" ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย "การจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุและผูพิการทุพพล 

ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี" ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

๘. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ : ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป Word, Excel, Power 

 Point,โปรแกรม SPSS 

๙. หนวยงานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  

โทรศัพท ๐๘๗-๒๔๓๘๘๕๖ , ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com  

mailto:Email-chaiyasit_ae@hotmail.com


๒๕๙ 

ผูรวมวิจัย ๑ 

๑.ช่ือ  (ภาษาไทย)    : พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต  

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : Phrakru Wutthidhammabandit 

๒.หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน : - 

๓.ตำแหนงวิชาการ          : รองศาสตราจารย  

๔.หนวยงานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  โทรศัพท 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.  (รัฐศาสตร)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาโท  : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปริญญาเอก : Ph.D. (Public Administration) Nagpur University India. 

๖. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ : ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป Word, Excel, Power Point, 

โปรแกรม SPSS 

๗. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ   

 ๗.๑ หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง  ทัศนคติของนิสิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (แหลงทุน 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

      ๗.๒ หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษประเพณีแหเทียนพรรษา

จังหวัดอุบลราชธานี  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

๗.๓ หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความผูกพันตอองคกรของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร มจร.) 

๗.๔ ผูรวมวจิัยเรื่อง การประเมินประสิทธิ์การสอนวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ตามการประเมินของพระ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   

(แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 



๒๖๐ 

ผูรวมวิจัย ๒ 

๑. ช่ือ (ภาษาไทย) พระมหาคำพันธ ปภากโร (ภาคสิม) 

  ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) Phrama Kampan Papakaro, Ph.D.

ตำแหนงวิชาการ                   ผูชวยศาสตราจารย 

๒. หนวยงานท่ีติดตอได  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

หมูท่ี ๑ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

โทร. ๐-๔๕๔๒-๒๑๕๓-๙  แฟกซ 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. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการทำงาน 

ปจจุบัน รองผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี 

อาจารยประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี  



๒๖๑ 

ผูรวมวิจัย ๓ 

๑. ช่ือ (ภาษาไทย) นายรังสรรค  วัฒนาชัยวณิช 

   ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Rangsan Wattanachaiwanich 

๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  -

 ๓. ต าแหนงปจจุบัน 

หัวหนากลุมนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ

ปตตานี 

๔. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

ท่ีอยูปจจุบัน 

เลขท่ี ๑๔๖/๓ ซอย ๒ ถนนหลังมอ. ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี ๙๔๐๐๐ 

สถานท่ีทำงาน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆปตตานี ถนนสามัคคีสาย ข ซอย 

๑๐ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี โทรศัพท ๐๗๓-๔๕๐๐๗๑ โทรสาร ๐๗๓-๔๕๐๐๗๔ 

โทรศัพท : ๐๘-๕๗๘๒-๓๐๒๐ E-mail : jonpattani@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) (รัฐศาสตรการปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

๖. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยวาเปนผูอำนวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยใน

แตละผลงานวิจัย  

๖.๑ ผูอำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

๖.๒ หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

๑) วิเคราะหกระบวนการใชจายงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ภาคใตตอนลาง แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  



๒๖๒ 

๒) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรพระพุทธศาสนาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑  

๖.๓ งานวิจัยที่ทำเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา ๑ 

เรื่อง) 

๑) นายรังสรรค วัฒนาชัยวณิชและร.ต.ต.พิชัย โอฬารศิริ งานวิจัยเรื่อง “การดำเนินงานในการ

พัฒนาวิทยาลัยสงฆปตตานี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” การประชุม

วิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหรรษา เจบี 

หาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พิมพครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐๐ เลม หนา ๕๒ 

๒) นายรังสรรค วัฒนาชัยวณิช, เอกรินทร สังขทอง, เรชา ชูสุวรรณ งานวิจัยเรื่อง “สภาพการ

ดำเนินงาน ปญหาและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

วารสารศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ปท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ 

พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(สพย.) 

๓) พระครูสุตกิจสโมสรและนายรังสรรค วัฒนาชัยวณิช งานวิจัยเรื่อง “แนวทางสงเสริมศีลธรรม

และคุณธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนดาวนายรอย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา” การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ ๓ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: แนวโนม ความทา

ทาย และความยัง่ยืน” วันท่ี ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ อำเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา พิมพครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐๐ เลม หนา ๙๕ 

๔) การวิจัยการปลูกฝงความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต แหลงทุนจากสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๕) ปจจัยที่สงผลตอการบริหารกิจการคณะสงฆและการพัฒนาสังคมของ พระสังฆาธิการในสาม

จังหวัดชายแดนใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๖) ความรุนแรงในครอบครัวมีผลตอความกาวราวของเด็กใน ๓ จังหวัดภาคใต แหลงทุนจาก 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน

ตำแหนงผูรวมวิจัย 

๗) การมีสวนรวมในการสรางทักษะการเรียนรูของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาในดานการ

บริหารงานบุคคลตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ แหลงทุนจาก 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน

ตำแหนงผูรวมวิจัย 



๒๖๓ 

๘) การสรางมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับชุมชนชาวพุทธใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตแหลงทุน

จาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน

ตำแหนงผูรวมวิจัย 

๙) การปลูกฝงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๖.๔ งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทำวิจัยวาไดทำการ

วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

๑) การเสริมสรางจิตสำนึกตอสาธารณะและเครือขายการจัดการของชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๒) วิจัยยอยท่ี ๓ นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขงตอนลาง 

แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๓) วิจัยยอยที่ ๓ การสรางเครือขายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสู เมือง

สันติภาพไรรอยตอ แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๔) วิจัยยอยที่ ๑ การพัฒนาหมูบานตนแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนาในพื้นที่ภาคกลาง

และภาคใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 



๒๖๔ 

ผูรวมวิจัย ๔ 

ช่ือ 

วัน เดือน  ปเกิด  

สถานท่ีเกิด  

ท่ีอยูปจจุบัน 

ท่ีทำงาน 

นางสาวเกษศิรินทร  ปญญาเอก  

Ms. Ketsirin Panya-ek 

- 

๑๘ หมู๑ ตำบลทาสวาง  อำเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

รหัสไปรษณีย ๓๒๐๐๐       

๑๘ หมู๑ ตำบลทาสวาง  อำเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

รหัสไปรษณีย ๓๒๐๐๐       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร   

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

รหัสไปรษณีย ๓๒๐๐๐   โทรศัพท  ๐-๔๔๑๔-๒๐๙๔   

มือถือ ๐-๙๙๒๐-๓๑๓๔-๒ E-mail : WWeen2@gmail.com. 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 

ผลงานวิจัยท่ีผานมา 

พ.ศ. ๒๕๕๕  โครงการศึกษา การออกแบบเครื่องประดับตกแตงรางกาย ภายใตแนวคิดการ 

สวมใสเครื่องรางของขลัง 
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