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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและ

สำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ๒) เพื่อปริวรรตเนื้อหา
วรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ๓) เพื่อวิเคราะห์
ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย  และ ๔) เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย  

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  ได้แก่ วิจัยเชิงเอกสาร เพื ่อสร้างแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม  ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  จำนวน ๕ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญ
เรือง อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  ๓ )  
ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จ.น่าน  ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูเม่น  จ.แพร่ และ ๕) ชุมชนวัดศรี
จันทร์ อ.เมือง จ.เลย   ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ แต่ละชุมชน ๆ 
ละ ๕ รูป/คน รวม ๒๕ รูป/คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร ๕ รูป/คน ผู้ปฏิบัติการ ๕ รูป/คน  และ ผู้ใช้
ประโยชน์ ๑๕ รูป/  และ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในภาคสนาม  โดยจัดให้มีชุด
ปฏิบัติการในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขง ประเทศไทย   

 
ผลการวิจัยพบว่า  
๑ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ

ประเทศไทย มีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ดังนี้ ๑) การสืบค้นและให้ความรู้   ๒) การพัฒนา
กิจกรรมการอนุรักษ์  ๓) การปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔) การสร้างการมีส่วนร่วม ๕) การพัฒนาความรู้   
๖  การสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) การเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๒. วรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่  และ น่าน พบเป็นอักษรธรรมล้านนา และ จังหวัดเลย พบเป็นอักษร
ธรรมอีสาน เมื่อสำรวจแล้ว ได้แบ่งออกเป็น ๑๓ หมวด  ได้แก่  ๑) คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๒) บทสวด
มนต์  ๓) อานิสงส์  ๔) ชาดก  ๕)  โอวาทคำสอน ๖)  ประเพณี – พิธีกรรม  ๗) ธรรมทั่วไป  ๘) นิยาย
ธรรม ๙) นิยายพื้นบ้าน ๑๐) ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๑) กฎหมาย ๑๒) กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง  และ 
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๑๓) ตำรายา  โดยประยุกต์จากเกณฑ์การจัดหมวดคัมภีร์ใบลานของตามแบบหลัก สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีจำนวนเรื่องที่พบ (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) มีรวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่อง 

๓. วรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย             
ที่คัดเลือกนำมาปริวรรต ได้ แก่  เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก เนื่องจากเป็นที่นิยมในการถวายไว้กับวัด
มากที่สุดและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนอย่างมาก โดยมี
สำนวนที่พบกว่า ๑๐๐ สำนวน  ซึ่งในงานวิจัยในครั้งน้ี ได้คัดเลือก จำนวน ๓ ผูก (เรื่อง) จากจำนวน
เต็ม ๑๖ ผูก (เรื่อง)  นำมาปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย  ได้แก่  ๑) อานิสงส์เวสสัน
ตระ  จำนวน ๑ ผูก มี ๔๐ หน้าใบลาน  ๒) กัณฑ์กุมาร  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๐ หน้าใบลาน และ  ๓) 
กัณฑ์มัทรี  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๕ หน้าใบลาน  เป็นฉบับของวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
สำนวนฉบับวงศา  ซึ่งได้จาร (สร้างขึ้น) จ.ศ.๑๑๘๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๓๖๓ ณ วัดสูงเม่น  โดยหลวงปู่
ครุบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร  อดีตเจ้าอาวาสวัดสุงเม่น และ ได้รับการยกย่องว่าเป็น ปฐมสังฆครูบา
แห่งล้านนาไทย ผู้สร้างคัมภีร์ใบลานล้านนามากที่สุดในโลก 

๔.ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ ทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย ในที่นี้ คือ วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมเรื่อง
นี้ ได้ส่งผลประโยชน์ ต่อวิถีชีวิตชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ 
ด้าน  ประกอบด้วย ๑) ด้านสังคม  ได้แก่  วิถีชีวิตการให้  และ  ประเพณีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  
๒)  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่   อาชีพ  และ การท่องเที่ยว  ๓)  ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่  ระดับวัด  ระดับ
ชุมชน และ ระดับสาธารณะ  ๔)  ด้านพุทธศิลปกรรม ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และ   
สถาปัตยกรรม  และ ๕)  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วรรณศิลป ์  และ  ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน   

๕. การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  ๑) เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ ๒) เครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศ
ไทย  โดยมีกระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ได้แก่  ๑) การทำ MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
๒) พัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำจังหวัด  ๓) การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่นำโขงตอนบน และ ๔) การทำ MOU กับ เครือข่ายการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์  ในกลุ่มจังหวัดบลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ 
ตอนล่าง ของประเทศไทย  
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Abstract  
This research aims to: 1) to study the proceses of palm leaf manuscript 

conservation and survey palm leaf literatures in group of upper Mekong river basin 
provinces  of Thailand  2) to translate important  literature texts in group of upper 
Mekong river basin provinces  of Thailand  3) to analize benefits of palm leaf literatures 
influencing to the communities in group of upper Mekong river basin provinces  of 
Thailand and 4) to build  palm-leaf literature  conservation network  of communities  
in group of upper Mekong river basin provinces  of Thailand 

This research was employed by mixed method including                                             
1)  the documentary  research :  to build in-depth interviews,  2) the qualitative 
research in field : to choose purposive areas for collecting data from 5 communities in  
5 provinces as follows : 1) Sribunrueng temple community, Mueng Chiangrai district  
,Chiangrai province  2) Luangrajasanthan  temple community, Mueng Phayao district  
Phayao province  3) Phrakerd  temple community, Mueng Nan district  Nan province  
4) Sungmen temple community, Sungmen district  Phrae province  5) Srijan  temple 
community, Mueng Loei district  Loei province. The population of this research was 25 
key Informants from 5 above mentioned communities  by classifying as 5 
administrators, 5  staffs  and 15 users concerned with palm leaf literature  conservation. 
and 3) the participation action research in field : to use the operation set of building 
and developing the community networks of palm leaf literature conservation in group 
of upper Mekong river basin provinces  of Thailand   

 
 The research findings were as follows:  
1. The proceses of palm leaf literature  conservation in group of upper 

Mekong river basin provinces  of Thailand  were 7 proceses as follows : 1) to search 
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and give knowledge, 2) to develop the manuscript conservation activities, 3) to operate 
for conservation, 4) to built  the participation, 5) to develop the khowledge, 6) to build 
the learning center  and 7) to spread khowledge for the public  
 2. The Palm leaf literatures in Chingrai province, Phayao pronince, Nan 
province, and  Phrae province of upper Mekong river basin provinces  of Thailand  were 
written with Lanna texts  while  the literatures in Loei province were done with  Esan 
texts or Lanchang texts. The literatures were classified as 13 groups including : 1) Pali, 
2) Chanting, 3) benefits} 4) allegory, 5) teaching, 6) tradition, 7) general Buddist teaching, 
8) Buddist tale, 9) local tale, 10) Buddhist legend, 11) law, 12) poetry and 13) medicine. 
To classify  13 groups of palm leaf literature were appled from the international form 
of social research institute of Chiangmai university. The all numbers of  literatures 
which the names were not repeated  were 907 stories.   
 3. The Palm leaf literature in group of upper Mekong river basin provinces  of 
Thailand which was selected for translation was named as Mahawessandorn Chataka 
because it was the most popular and  was appeared most in every province. Especially 
there were 3 stories that were Lanna or northern texts  as follows 1)  Arnisong 
Wessandorn or the benefits of listening ot Wessandorn Chataka consisted of  40 pages 
of palm leafs, 2) Kumarn or  Wessadorn’ son and daughter consisted of 50 pages of 
palm leafs and 3) Matsee or  Wessadorn’wife consisted of 55 pages of palm leafs. The 
literatures  were  come from Sungmen Templek  and were written in B.E.2363   by 
Ven.Khrubakanjanaaranyawasri Mahathen, former abbot of Sungmen Temple, who 
build the most Lanna palm leaf manuscript in the world. 
            4. The benefits of Mahawessandorn Chataka literature that influented to the 
life wat of people or community in group of upper Mekong river basin provinces  of 
Thailand were 5 main benefits as follows : 1) Society included of  life of giving and the 
participating tradion. 2) Economy included of occupation and touism, 3) Environment 
included of temple, community and public level, 4) Buddist art included of painting, 
sclubture and architecture and 5) Local khowledge included of literature and 
community identity product. 
            5. To build the  network of  palm-leaf literature conservation community in 
group of upper Mekong river basin provinces  of Thailand was consisted of 2 main 
networks as follows : 1) the network of palm-leaf literature conservation community 
during 5 provinces of upper Mekong river basin of Thailand and 2) the network of 
creative palm-leaf literature conservation in upper, middle and lower Mekong river 
basin of Thailand. There were 4 processes  of building the network as follows : 1) to 
sign  MOU during 5 provinces in upper Mekong river basin of Thailand, 2) to develop 



จ 
 

the communites where were the network of palm leaf literature conservation as the 
prototype of each province in upper Mekong river basin of Thailand, 3) to develop the 
community where was the network of palm leaf literature conservation as the 
prototype of upper Mekong river basin of Thailand and 4) to sign  MOU wiht the 
prototype communites during upper middle and lower Mekong river basin of Thailand. 
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กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื ่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน  เป็นโครงการวิจัยชุดย่อยที่ ๑  ภายใต้แผนการวิจัย เรื่องนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการ
สำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี ดร..ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน เป็นหัวหน้าแผนงาน 
การวิจัยฉบับนี้ สำเร็จได้เป็นอย่างดี ทางคณะผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของ     
พระเดชพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และ คณะทำงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  และ ขออนุโมทนา รศ. ดร.
โกนิฏฐ์  ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่มีเมตตาอย่างสูงยิ่ง ในการให้ความอนุเคราะห์ในการให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัย
ครั้งนี้จนสำเร็จด้วยด ี 

คณะผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับผุ้ให้ข้อมูลสำคัญทุกรูป/ท่าน เมื่อคราว
ลงพื้นทีสัมภาษณ์และสำรวจข้อมูล อันได้แก่ ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย ๒) 
ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  ๓ )  ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จ.น่าน  ๔) 
ขุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูเม่น  จ.แพร่ และ ๕) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง จ.เลย    

   และ คณะผู้วิจัยของกราบขอบคุณ พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ที่เมตตาอน
เคราะห์ให้ใช้สถานที่วัดสูงเม่น ในการจัดงานเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และต้องขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปและอนุโมทนาบุญกับ
คณะศรัทธาประชาชน ชุมชน ราชการ เอกชน และ ทุกภาคส่วนที่มาร่วมจัดงานและมาร่วมงานในวัน
ดังกล่าวจนทำให้งานสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงประเทศไทย สำเร็จไปได้ด้วยด ี

คุณค่าและประโยชน์ของดุษฏีนิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา 
สังฆบูชา  และ  น้อมบูชาคุณถวาย แด่ องค์หลวงปู่ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร หรือ หลวงปู่ครูบา
มหาเถร วัดสูงเม่น ผู้เป็นปฐมสังฆครูบาแห่ล้านนาไทย ผู้สร้างและรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนามาก
ที ่สุดในโลก ซึ ่งเป็นต้นบุญต้นแบบของผู ้ที ่อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานสของชาติไทย ขอบารมี                
ชาติ พระพุทธศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ได้ปกปักรักษาผู้ เกี ่ยวข้องทุกท่าน ให้เจริญบวร
พระพุทธศาสนาสืบไปตราบนานแสนนานด้วยเทอญ  นิพพานัง ปรมัง สุขัง  

    
พระมหาฉัตรเทพ พุทฺธชาโต (พุทธชูชาติ) และคณะ 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
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บทที่ ๑  
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 วรรณกรรมใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน  เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ               

ทั้งคดีโลกและคดีธรรมที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษยชาติ  เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่สะท้อน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต แนวคิด และ ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศน์หลาย  วรรณกรรมหลายเรื่อง
เป็นบ่อเกิดนวัตกรรมมากมายของมนุษยชาติในวิวัฒนาการของโลกสมัยต่าง ๆ ทั้งทางโลกและทาง
ธรรม  ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอน หรือ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ 
โหราศาสตร์  ชาดก นิทานพื้นบ้าน โคลง กลอน  ประเพณีพิธีกรรม  พื้นบ้านพงศาวดาร กฎหมาย
โบราณ ตำรายา เวทมนตร์คาถา ร่วมไปถึง  เป็นต้น 
          การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลาน ในรูปของวรรณกรรมใบลาน  มีมาตั้งแต่ก่อน
สมัยพุทธกาล  โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ ได้มีการบันทึกราวราวต่าง ๆ ที่สำคัญลงในใบลาน  ไว้
มากมาย เช่น ตำราพิธีกรรม  นิทานพื้นบ้าน  ประวัติศาสตร์  กฎหมายโบราณ การปกครองบ้านเมือง 
นิยาย  ตำรายา เปน็ต้น  เนื่องจากใบลานเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติอยู่ได้นานกว่าใบพืชอ่ืน ๆ   
 สำหรับในพระพุทธศาสนา  วรรณกรรมใบลาน ได้เกิดขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. ๔๐๐ 
เศษ ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรีลังกา ทรงเล็งเห็นว่าในภาวะสงคราม หาก
พระไตรปิฎกถูกเก็บรักษาโดยการทรงจำเพียงอย่างเดียว อาจทำให้คำสอนสูญสิ้นไปได้ จึงโปรดให้เริ่ม
มีการบันทึกพระไตรปิฎก 

 โดยการจารจารึกเป็นตัวอักษรขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดคำสอนด้วยใบลาน
นับแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากเดิมคัมภีร์บาลีสืบทอดต่อกันมาด้วยมุขปาฐะ ภาษาบาลีจึงไม่มีตัว
อักขระ เป็นเพียงเสียงเท่านั้น ดังนั้นการจารจารึกคัมภีร์บาลี จึงใช้ตัวอักขระของท้องถิ่นต่าง ๆ แต่
ออกเสียงตรงกัน ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๔ สายจารีตใหญ่ คือ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า อักษร
ขอม และอักษรธัมม์ (ล้านนา) 

 สำหรับในประเทศไทย  วรรณกรรมใบลาน  ได้รับอิทธิพลมาจากศรีลังกา นับตั้งแต่สมัย
อยุธยามา  มาจนถึงสมัยล้านนา วรรณกรรมใบลานมีความสำคัญมากในการศึกษาพระธรรมวินัยของ
พระภิกษุสามเณร และ ตำราเรียน  ตลอดถึง ภูมิปัญญาต่าง ๆ  วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นสำนัก
เรียนของกุลบุตร การจารจารึกวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคัมภีร์พระไตรปิฎกลงบน
ใบลานเป็นครั้งแรก ของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์
แห่งนครพิงค์เชียงใหม่อาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงเลื่อมใส ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
และทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาตรวจชำระและจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ณ  วัดโพธาราม



๒ 

 

มหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมืองเชียงใหม่ พระไตรปิฎกฉบับที่สอบชำระในสมัยของพระองค์นี้ ถือเป็น
คัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหน่ึงของพระพุทธศาสนาในล้านนาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน๑ 

 โดยที่พระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาหลายครั้ง
ตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีเป็นต้นมา เมื่อกลับมาได้นำเอาวรรณกรรมใบลาน คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก 
และ และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และ ภูมิปัญญาอื่น ๆ  มาเป็นจำนวนมาก และอาณาจักรล้าน
ช้าง(รวมถึงภาคอีสานของไทย)ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนาอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นได้จาก
หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ทางด้านวัฒนธรรมและการสืบทอดพุทธศาสนา ตลอดถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านสายโลหิตเช่น 
ในสมัยพระเจ้าวิชุลราช ได้ทำการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยสืบทอดจาก
เชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช พระโอรสของพระเจ้าวิชุลราช ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเมือง
เชียงใหม่ และพระองค์ได้ขอพระเทพมงคลเถระและบริวารพร้อมด้วยพระธรรมคัมภีร์จำนวน ๖๐ 
คัมภีร์ ไปเผยแผ่ที่อาณาจักรล้านช้างอีกด้วย 

 และในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราช ได้เสด็จไปครอง
เมืองเชียงใหม่อยู ่ระยะหนึ่งแล้วเสด็จกลับมาครองอาณาจักรล้านช้างพร้อมทั้งได้นำเอาบรรดา
วรรณกรรมใบลานตลอดถึงนักปราชญ์ราชบัณฑิต กลับมายังอาณาจักรล้านช้างด้วยจากหลักฐาน
ดังกล่าวทำให้วัฒนธรรมในการจารคัมภีร์ใบลานสืบทอดมาสู่อาณาจักรล้านช้างและภาคอีสานของไทย
ด้วยชาวอีสานในอดีตมีความเชื่อว่า หากจารอักษรตัวธรรม ๑ ตัว จะได้อานิสงส์หรือผลบุญเท่ากับ
สร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ การจารหรือการคัดลอกคัมภีร์ใบลานเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีก
ทั้งผู้จารหรือเจ้าของลานผู้ถวายคัมภีร์ก็จะได้อานิสงส์ ได้ผลบุญมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้
บรรลุและเข้าถึงนิพพานในชาติต่อๆ ไป ดังจะเห็นได้จากคำอธิษฐานตอนท้ายสุดของลานจะบอกชื่อผู้
จาร ชื่อเจ้าของลาน และวัตถุประสงค์ของผู้ถวายคัมภีร์เกือบทุกเรื่องจะมีคำว่า “นิพพานะปัจจะโย โห
ตุ” เสมอ ดังนั้นจึงนิยมสร้างคัมภีร์ถวายวัดเป็นพุทธบูชา หรือเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือผู้ที่
ตายไปแล้ว ดังนั้นตามวัดต่างๆ จึงมีคัมภีร์ใบลานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากทั้ง
พระไตรปิฎกและนิทานชาดก บางวัดแม้เรื่องเดียวกันก็มีหลายฉบับ หญิงบางคนที่ มีศรัทธาแรงกล้า
ถึงกับเอาเส้นผมของตนถักเป็นสายสนองผูกคัมภีร์ใบลานก็มี เพราะความเชื่อดังกล่าว 

 ในบรรดาวรรณกรรมและโบราณคดีประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทยนั้น วรรณกรรม
และโบราณคดีทางพุทธศาสนา นับว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ ่งที ่มีคุณค่าและ
ความสำคัญต่อการสร้างระบบคิด ภูมิปัญญา และรากฐานทางวัฒนธรรมของไทย เพราะมีความ
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรด้านวัตถุอันได้แก่ วัด เจดีย์ คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ปั๊ปสา ธรรมาสน์  ฯลฯ ที่
สร้างขึ้นด้วยความวิจิตรงดงามและสติปัญญาอันล้ำเลิศของบูรพาจารย์ และทรัพยากรด้านนามธรรม 
อันได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี ฯลฯ  ที่ล้วนมีความหมายและความสำคัญ
ต่อการเรียนรู้และการดำรงวิถีชีวิตในสังคม 

 

 ๑สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น  
วัดสูงเม่น (ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙) หน้า 
๒๓ 



๓ 

 

  สำหรับประเทศไทยนั้น ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศ ซึ่งหลาย
จังหวัดอยู่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ   พบว่ามีวรรณกรรมใบลานอย่างมากมาย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  มีจำนวน มากกว่าที่พบในภาคอื่นๆ ของประเทศ โดย
กระจัดกระจายอยู่ตามวัดและสถานที่ต่างๆ ใน ๘ - ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีแม้กระทั้งในถ้ำตาม
ภูเขาและหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำโขง ตอนบนของประเทศไทย 
           ซึ ่งจากการศ ึกษาสำรวจคัมภีร ์และวรรณกรรมล้านนาของสถาบันว ิจ ัยส ังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำรวจตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๖ ใน ๕๒๕ วัด ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนพบว่า มีคัมภีร์วรรณกรรมล้านนาถึง ๔๑๐,๗๗๕ ผูก /ฉบับ และจากการประมาณการณ์ของ
นักวิชาการด้านวรรณกรรมล้านนากล่าวว่า ในล้านนามีวรรณกรรมด้านต่างๆ รวมกันไม่ต่ำกว่าหนึ่ง
ล้านผูก/ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา นอกนั้นเป็นวรรณกรรมในด้านอื่น 
ๆ เช่น นิทานพื้นบ้าน กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร์ จริยศาสตร์ ลัทธิพิธีกรรม  เป็นต้น 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยังมีแหล่งที่ให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายที่สมควรได้รับการดูแล
รักษาและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
          ปัจจุบันประเทศไทย ให้ความสำคัญกับวรรณกรรมใบลานเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก
ความเจริญและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายเรื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วเกิดา
จากวรรณกรรมในใบลานต้นฉบับ  เช่น งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ชั้นยอดของประเทศ ล้วนมากจาก
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฏก  ชาดก หรือ นิทานพื้นบ้าน  เป็นต้น  หรือ แม้แต่
ยาในปัจจุบันหลายสูตร มาจากสูตรของวรรณกรรมตำรายา   นอกจากนี้ประเพณีวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงองประเทศหลายประเพณี ล้วนเกิดมาจากเรื่องราวในวรรณกรรมใบลานทั้งสิ้น ซึ่งผลงานที่เกิด
จากวรรณกรรมดังกล่าว สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ของ
ประเทศชาต ิ
         การสำรวจวรรณกรรมใบลาน จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่อาจจะก่อให้เกิด
นวัตกรรม อันเป็ประโยชน์ต่อชุมชน หรือที่เรียกว่า นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนอีกมากมาย  เพราะมี
เรื่องราวที่จารึกหลักคำสอน ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย บันทึกตำรายารักษาโรค และเรื่องราว
ประเพณี วัฒนธรรมของชนในถิ่นนั้นๆ รวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมามาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวรรรกรรมที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ตาม ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำมีความนสำคัญต่อ
วิถึชีวิตของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาพในประเทศไทย 

แม่น้ำโขงมีความยาวเป็นลำดับที่ ๑๒ ของโลก เป็นแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของวิถีชีวิต
ประวัตศิาสตร์ ประเพณี  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อย่างมากมายของมนุษย์  ซึ่งวรรณกรรมเกิดขึ้น
มากมาย เนื่องจากการใช้ประโยชน์โดยมนุษย์ของแม่น้ำสายสำคัญของโลกนี้ ต้นกำเนิดของแม่น้ำโขง
อยู่ที่บนฐานสูงในประเทศธิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนานในประเทศจีน ลงมาเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง
พม่ากับลาว เรื่อยลงมาถึงจุดบรรจบของเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย พม่า และลาว ที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงตอนบน แล้วไหลเรื่อยลงมาเป็นแม่น้ำกั้น
เขตแดนระหว่างไทยกับลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย และ  จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหลวกเข้าไปใน
ประเทศลาว แล้วไหลวกออกมาเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณใกล้ปาก
แม่น้ำเลย จังหวัดเลย ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากจุดนี้แม่น้ำโขงได้ไหล



๔ 

 

ผ่านไปในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที ่ป ากแม่น้ำโขงประเทศ
เวียดนาม ความยาวของแม่น้ำโขงทั้งสิ้นประมาณ ๔,๔๓๐ กิโลเมตร โดยมีความยาวในเฉพาะส่วน
แม่น้ำโขงตอนล่างประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลเมตร  
 วรรณกรรมใบลานกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดในเขตล้านนา
ในอดีต  เป็นพื้นที่สมควรมีการศึกษาเป็นอย่าง เนื่องจาก พบว่ามีวรรณกรรมใบลาน มากกว่าที่พบใน
ภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา  น่าน 
แพร่ เลย เป็นต้น โดยเฉพาะที่ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นวัดที่มีวรรณกรรมใบลานอักษรธัมม์
ล้านนามากที่สุดและสภาพคัมภีร์สมบูรณ์ที่สุดในโลก 
   การสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในภูมิภาคแห่งนี้ นอกจากจะเป็นการสำรวจเพื่อทราบ 
และ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์แล้ว ยังจะเป็นประโยชน์
อยากมากต่อการพัฒนานวัตกรรมและนำองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ  ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว การผลิตงานด้านศิลปะของชาติ  การ
สร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และ การถ่ายทอดชุดคำสอนที่สำคัญแก่คนในชาติ     
 ดังนั้น จากความสำคัญของวรรณกรรมใบลานดังกล่าว   ไม่ว่าจะระดับพระเจ้าอยู่หัว 
ผู้ปกครองประเทศหรือสามัญชนคนธรรมดาอย่างอาณาประชาราษฎร์ ต่างก็มีใจที่รักและเทิดทูน
วรรณกรรมใบลาน ในฐานะ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และ ภูมิปัญญาสำคัญของชาติ  ได้
ช่วยกันปกปักรักษา สืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ 
พระองค์ต่างให้ความสำคัญต่อการสืบทอด และ รักษาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของชาติ และ ส่งเสริม
ให้มีการจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงในคัมภีร์ใบลาน สืบ ๆ กันมา จนมาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 
๕ เป็นต้นมามีการจัดทำพระไตรปิฏกในรูปของการพิมพ์ลงหนังสือสมัยใหม่ ซึ่งเนื้อหาที่พิมพ์มาจาก
คัมภีร์ใบลานที่บูรพมหากษัตริย์ได้ทรงทำกันมา   

 จนมาถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป”  ซึ่งหมายถึง พระองค์ได้ให้ความสำคัญกับ พระธรรมคำสอน และ วรรณกรรมอัน
ทรงคุณค่าต่อจิตใจให้คงอยู่ต่อไป การรักษา และ ต่อยอด เรื่องการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานซึ่งเป็น
สมบัติขอชาติอ ันล ้ำค ่า จ ึงเป ็นภารกิจสำค ัญของคนในที ่จะร ่วมก ันบทอดต่อไปชั ่วล ูกชั่ว
หลาน วรรณกรรมใบลานหลวงและราษฎร์จึงทรงความงดงามและมีคุณค่ายิ่ง เป็นมรดกของ
แผ่นดิน ให้แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็น “แผ่นดินธรรม”๒ 

 ดังนั้น การสำรวจ  การปริวรรต  การใช้ประโยชน์ และ การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ใกล้บริเวณลุ่มแม่นำโขงตอนบน  จึงเป็นกระบวนการที่
สำคัญในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน อันเป็นเอกสารมรดกภูมิปัญญาสำคัญของชาติไทย ซึ่งจะเป็น

 

 ๒ สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น  
วัดสูงเม่น (ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙) หน้า 
๔๓ – ๔๔ 



๕ 

 

ผลให้ ให้เกิดนวัตกรรมการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และ ยั่งยืน ของสถาบันชาติ ศาสน์ และ กษัตริย์ 
สืบไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อศึกษา กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

 ๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย  

 ๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย  
 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 

 ๑. กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทยมีการอนุรักษ์อย่างไรและมีเรื่องอะไรบ้าง 

 ๒. วรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย คือ
เป็นเรื่องอะไร 

 ๓. ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย มีอะไรบ้าง 

 ๔. การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ โขง
ตอนบนของประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร 

 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจ
วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ คัดเลือกวรรณกรรม
ใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนนำมาเป็นตัวอย่างในการปริวรรต ๑ เรื่อง  และ
วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
และ วิธีสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย  

 ๑.๔.๒ ขอบเขตพื้นที่  
          ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบ

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  
โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด ๆ  ละ ๑  
แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง  ๒) จังหวัด



๖ 

 

พะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดนาน ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมือง  ๔) จังหวัด
แพร่  ชุมชนวัดสูงเม่น  อ.สงูเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง    

 ๑.๔.๓ ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมลู 
         ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลง

พื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัด
ใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  
๒๕  รูป/คน คือ  

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

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

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น 
 ๑.๔.๔  ขอบเขตแนวคิดและทฤษฏ ี
 ๑.๔.๔.๑ แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 ๑.๔.๔.๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 ๑.๔.๔.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ๑.๔.๔.๔ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑.๔.๔.๕ ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่าย 

 ๑.๔.๕  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒              

ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  รวมระยะเวลา ๑ ปี  
 
๑.๕ นิยามศพัท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจยั 
            นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชน  หมายถึง   ชุมชนที่มีแนวทางในการการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลาน ในเชิงสร้างสรรค์ คือนำผลของการอนุรักษ์ หรือ องค์ความรู้ในวรรณกรรม  มาประยุกต์สร้าง
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง  ๆ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน  เช่น การจัดทำแหล่งเรียนรู้
ชุมชน  การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การสร้างงานศิลปะ ประเพณี 
และ วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนจนเกิดเป็น “นวัตวิถี”    

 สำรวจวรรณกรรมใบลาน หมายถึง  การสำรวจรายชื่อและเนื้อหาสำคัญวรรณกรรม
ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย 

 ปริวรรตวรรณกรรมใบลาน หมายถึง การเปลี่ยนอักษรธัมม์ล้านนา เป็น อักษรไทย 
ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย    

 ประโยชน์วรรณกรรมใบลานที่สำคัญต่อชุมชน หมายถึง ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจาการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน  ในด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ อื่น ๆ 



๗ 

 

 วรรณกรรมใบลาน หมายถึง คัมภีร์ใบลานทั้งหมดของชุมชนตัวแทนจังหวัดที่มีการ
อนุรักษ์ไว้ ในชุมชนทีผู่้ลงพื้นที่สำรวจ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย                  

 กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน คือ  จังหวัดที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานและมี
พื้นที่ใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย  พะเยา น่าน แพร่ 
และ เลย 
            การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน หมายถึง การรักษาและดูแลเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง ซึ่ง
ทำมาจากต้นลานให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและนานที่สุด ซึ่งใบลานดังกล่าวมีการบันทึกตัวอักษรลง
ในใบลานเรียกว่า จาร และ เป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ทั้งคดีโลกและคดีธรรม 
เช่น เรื่องราวและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ วรรณกรรม 
พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตำรายา เวทมนตร์คาถา เป็นต้น 
          ชุมชน หมายถึง ชุมชนผู้วิจัยลงพ้ืนที่สำรวจวรรณกรรมใบลาน เพราะเป็นชุมชนตัวอย่าง
ที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของ
ประเทศไทย               
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

๑.๖ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี 
 

 
แผนภูมิที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี 
 
 
 



๙ 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย 
๑. ได้ทราบกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ รายชื่อวรรณกรรมใบลานที่ปรากฏ

ใน เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
๒. ได้ผลงานปริวรรตวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ

ไทย 
๓.ได้ทราบประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง

ตอนบนของประเทศไทย  
๔. ได้เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ

ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 

บทที่ ๒  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยเรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบน   ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าดำเนิน
ไปตามความมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้รวบรวมสาระสำคัญต่าง ๆ 
จากเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ เป็นสำคัญ ต่อไปนี้ 
 ๒.๑  แนวคิดการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
 ๒.๒  แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 ๒.๓  แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๒.๔  แนวคิดเก่ียวกับภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๕  ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่าย 
 ๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยว 
 
๒.๑ แนวคิดการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
 ๒.๑.๑ ที่มา และ หลักการ ของแนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  

สมชาย  นิลอาธิ๑ กล่าวว่า  การสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในยุคแรกมี
จุดเริ่มต้นจากการสวดทรงจำของเหล่าพุทธสาวก ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์ ที่เรียกว่า มุขปาฐะ จนกาล
ผ่านมาถึงประมาณปี พ.ศ. ๔๐๐ เศษ ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรีลังกา ทรง
เล็งเห็นว่าในภาวะสงคราม หากพระไตรปิฎกถูกเก็บรักษาโดยการทรงจำเพียงอย่างเดียว อาจทำให้คำ
สอนสูญสิ้นไปได ้จึงโปรดให้เริ่มมีการบันทึกพระไตรปิฎก 
   โดยการจารจารึกเป็นตัวอักษรขึ้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดคำสอนด้วยใบลาน
นับแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากเดิมคัมภีร์บาลีสืบทอดต่อกันมาด้วยมุขปาฐะ ภาษาบาลีจึงไม่มีตัว
อักขระ เป็นเพียงเสียงเท่านั้น ดังนั้นการจารจารึกคัมภีร์บาลี จึงใช้ตัวอักขระของท้องถิ่นต่าง ๆ แต่
ออกเสียงตรงกัน ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๔ สายจารีตใหญ่ คือ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า อักษร
ขอม และอักษรธัมม์ (ล้านนา) 
  คัมภีร์ใบลานของแต่ละสายจารีตมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน แต่มีส่วนประกอบ
หลัก ๆ คือ ผ้าห่อ สายสนอง ไม้ประกับ และฉลากหนังสือใบลาน (Colophon) 

 
๑ สมชาย  นิลอาธิ. โลกทัศน์จากคัมภีร์ใบลาน: คติชนและวิถีชีวิต เอกสารประกอบการประชุมทาง

วิชาการ, การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. มหาสารคาม: โครงการ
อนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๕, หน้า ๑๐ – ๑๕ 
 



๑๑ 

 

  แม้ว่าพระธรรมคำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์จะได้รับการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
แต่ใบลานก็เป็นวัสดุที่มีอายุจำกัดเพียงไม่กี่ร้อยปี โดยเฉพาะสภาพอากาศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ที่ไม่เอื้อต่อการเก็บรักษา จึงต้องมีการคัดลอกขึ้นใหม่อยู่เนือง ๆ ก่อนที่คัมภีร์เดิมจะผุกร่อนไปตาม
กาลเวลา ทั้งนี้การคัดลอกคัมภีร์ใบลานต้องอาศัยระยะเวลาและความชำนาญของผู้จาร ที่ต้องมี
ความรู้ด้านอักขระโบราณสามารถอ่านและเขียนได้ จึงจะจารได้อย่างถูกต้องและสวยงาม แต่ใน
ปัจจุบันเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านอักขระโบราณมีจำนวนน้อยลง ประกอบกับเทคโนโลยีการพิมพ์ที่
ทันสมัยได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้คัมภีร์ใบลานอันทรงคุณค่าจำนวนมากถูกปล่อยปละละเลย 
ถูกทำลาย หรือสูญหายไปอย่างน่าเสียดายคัมภีร์บางส่วนที่หลงเหลืออยู่ก็ถูกเก็บไว้ตามหอไตร 
พิพิธภัณฑ์ หรือห้องสมุดโดยไม่มีการนำมาศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง 
  เกษียร  มะปะโม๒ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย พระพุ ท ธศาสนา เริ ่มเข้ามา
ประดิษฐานในแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นครั้งแรก ราวปีพุทธศตวรรษที่ ๓ เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราช
แห่งราชวงศ์เมารยะ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งอินเดีย โปรดเกล้าฯ ให้พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ
เดินทางจากแคว้นมคธมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแถบนี้ ซึ่งช่วงเวลานั้นประเทศไทยเป็น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุวรรณภูมิ ที ่มีอาณาเขตกว้างขวาง และมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที ่จังหวัด
นครปฐม ตามข้อสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคด ี
  นับแต่นั้นพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ก็เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ มีการสร้างศาสน
สถานและถาวรวัตถุมากมาย รวมถึงมีการจารึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อีกด้วยในดินแดนแหลมทองของเรานี้ มีการจารจารึกคัมภีร์พระไตรปิฎกลงบนใบลานเป็นครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๐๒๐ ตรงกับสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งนครพิงค์เชียงใหม่อาณาจักรล้านนา พระเจ้า
ติโลกราชทรงเลื่อมใส ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ์ให้มีการสังคายนาตรวจชำระและ
จารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เมืองเชียงใหม่ 
พระไตรปิฎกฉบับที่สอบชำระในสมัยของพระองค์นี้ ถือเป็นคัมภีร์ที่เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งของ
พระพุทธศาสนาในล้านนาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 
 
  ธรรมเนียมการสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายไว้ในพระศาสนา เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ถือเป็นราชธรรมเนียมของกษัตริย์ทุกพระองค์ในการสร้าง
คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานถวายเป็นพุทธบูชา คัมภีร์ใบลานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างหรือโปรดเกล้า
ฯ ให้สร้างรวมถึงคัมภีร์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางชั้นผู้ใหญ่สร้างขึ้น เรียกว่า  คัมภีร์ ใบ
ลานฉบับหลวง หรือ ฉบับของหลวง ซึ่งคัมภีร์แต่ละฉบับจะมีลักษณะเฉพาะรวมทั้งสัญลักษณ์บ่งบอก
ถึงสมัยและรัชกาล อาทิ ฉบับล่องชาด เป็นคัมภีร์ใบลานสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือ ฉบับทองทึบเป็นคัมภีร์
ใบลานสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น 
  คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับรองทรงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชขอบลานโดยรอบ ๔ ด้าน ปิดทองทึบ กึ่งกลางขอบด้านยาวมีชาดล่องกลาง ที่รอยต่อของทอง

 
๒ เกษียร  มะปะโม. (ม.ป.ป.). การอนุรักษ์เอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 

๒๕๕๙, หน้า  ๓๐ - ๓๒ 
 

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


๑๒ 

 

กับชาดทั้งด้านขวาและซ้ายมีเส้นดำคั่นเป็นขอบ เขียนลายคู่ขนานกับเส้นดำลักษณะเป็นลายเส้นคล้าย
ลายใบไม้เครือเถา 
  ๓หลักการสำคัญของการ  การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  (Conservation) มีหลักการ
อนุรักษ์อยู่  ๒ ประการ คือการป้องกัน (Prevention)และการปฏิบัติการอนุรักษ์ (Conservation 
Treatment) มีคำอธิบายดังนี ้
           ๑. การป้องกัน (Prevention) เป็นวิธีการป้องกันการชำรุดเสื่อมสภาพที่จะเกิด
ขึ้นกับคัมภีร์ใบลาน การที่จะป้องกันมิให้เกิดความชำรุดเสื่อมสภาพขึ้นกับคัมภีร์ใบลานจำเป็นที่
จะต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว มีความไวต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร เช่น 
ความร้อน แสงสว่าง ความชื้น มากน้อยเพียงใด หรือแมลงใดชอบกัดกินเป็นอาหาร และเมื่อเกิดขึ้น
แล้วผลออกมาให้เห็นอย่างไร เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ และเข้าใจเพื่อจะได้รู้วิธีที่จะป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติให้คงอยู่ได้ตลอจไป ดีกว่าที่จะปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ทีหลัง ซึ่งวิธีการนี้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจในสาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทางที่จะทำให้เกิดการชำรุดกับคัมภีรใ์บ
ลานเหล่านั้น เพื่อจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดขึ้น เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบทำการ
ปฏิบัติการอนุรักษ์ต่อไป 
         ๒.การปฏิบัติการอนุรักษ์ (Conservation Treatment) เป็นวิธีการที่นำมาเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนคัมภีร์ใบลาน โดยการกำจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกไปให้หมด แล้ว
ทำให้กลับคืนสู ่สภาพเดิมทั ้งความแข็งแรง รูปแบบ และเนื ้อคัมภีร์ใบลานจะต้องไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อได้เลือกวิธีการเหล่าน้ันแล้ว ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีเป็นหน้าที่ของนักอนุรักษ์ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีที่จะดำเนินการ 
 ๒.๑.๒ ความหมายคัมภีร์ใบลาน 
 คัมภีร์ใบลาน มีชื่อเรียกหลายอย่าง และ มีผู้ให้ความหมายหลายอย่างแล้วแต่บริบทของ
สถานที่ที่ค้นพบคัมภีร์ใบลาน โดยมีความหมายต่างๆ ดังนี ้

 สมชาย นิลอาธิ๔  กล่าวว่า คัมภีร์ใบลานถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชาวอมนุษย์
สร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในสังคมที่มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานจากบรรพชนรุ่น หนึ่งสู่อนุชนรุ่น
หลังสืบๆ กันมา เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นเสมือนกระจกส่องให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จัก
กำพืด หรือภูมิหลัง หรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของตนเองและของชุมชน ตนเองได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญต่อวงวิชาการที่ บันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ทั้งคดีโลกและ
คดีธรรม เช่น หลัก ธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์โหราศาสตร์วรรณกรรม 

 
๓ โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คู่มือปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: กลุ่มหนังสือ, ๒๕๕๗, หน้า ๑๒ 
 

๔ สมชาย  นิลอาธิ. โลกทัศน์จากคัมภีร์ใบลาน: คติชนและวิถีชีวิต เอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการ, การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. มหาสารคาม: โครงการ
อนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๕, หน้า ๒๑. 
 



๑๓ 

 

พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตำรายา คาถาอาคม เป็นต้น ทุกเรื่องราวที่ บันทึกไว้ในคัมภีร์ใบลานล้วน
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม โหราศาสตร์เช่น 
บทสูดขวัญต่างๆ ตำราหัวเคียงหมอน (ฤกษ์ยามแต่งงาน) ผญา ตำราเกี่ยวกับการปลูกบ้าน เรือน ดู
ลักษณะที่ดินที่จะอยู่อาศัยหรือทำมาหากิน ตลอดถึงวรรณกรรม นิทานชาดก นิทานพื้นบ้าน ตำนาน
บ้านตำนานเมือง และธรรมเทศนาใน วาระโอกาสต่างๆ ซึ่งคัมภีร์ใบลานที่ใช้อยู่ทั่วไปโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน มีอยู๒่ ประเภท คือคัมภีร์ใบลานที่มีขนาดยาวเรียกว่า“หนังสือผูก”คัมภีร์ ใบ
ลานที่มีขนาดสั้น เรียกว่า “หนังสือก้อม” 

สำนักหอสมุดแห่งชาติ๕ กล่าวว่า การจารหรือเขียนหนังสือลงในใบลานนั้น มีมาตั้งแต่
โบราณกาล และน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากลังกา เพราะพระสิงหลในลังกาได้จารพระไตรปิฎกลงใน
ใบลานในการทำสังคายนาครั้งที่ ๕ (นับต่อจากสังคายนาครั้งที่ ๓ ที่อินเดีย) โดยที่พระภิกษุสงฆ์ชาว
ล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาหลายครั้งต้ังแต่สมัยพระนางจามเทวีเป็นต้นมา เมื่อ
กลับมาได้นำเอาคัมภีร ์พระไตรปิฎกมาเป็นจำนวนมาก และอาณาจักรล้านช้าง(รวมถึ งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย)ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนาอีกทอดหนึ่ง ดังเห็นได้จาก
หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ทางด้านวัฒนธรรมและการสืบทอดพุทธศาสนา ตลอดถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางด้านสายโลหิต   

 เช่น ในสมัยพระเจ้าวิชุลราช ได้ทำการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ 
โดยสืบทอดจากเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช พระโอรสของพระเจ้าวิชุลราช ได้อภิเษกสมรส
กับเจ้าหญิงเมืองเชียงใหม่ และพระองค์ได้ขอพระเทพมงคลเถระและบริวารพร้อมด้วยพระธรรมคัมภีร์
จำนวน ๖๐ คัมภีร์ ไปเผยแผ่ที ่อาณาจักรล้านช้างอีกด้วย และในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
พระโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราช ได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่งแล้วเสด็จกลับมาครอง
อาณาจักรล้านช้างพร้อมทั้งได้นำเอาพระธรรมคัมภีร์ ตลอดถึงนักปราชญ์ราชบัณฑิต กลับมายัง
อาณาจักรล้านช้างด้วย 

  จากหลักฐานดังกล่าวทำให้วัฒนธรรมในการจารคัมภีร์ใบลานสืบทอดมาสู่อาณาจักรล้าน
ช้างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้วยชาวอีสานในอดีตมีความเชื่อว่า หากจารอักษรตัวธรรม 
๑ ตัว จะได้อานิสงส์หรือผลบุญเท่ากับสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ การจารหรือการคัดลอกคัมภีร์ใบลาน
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งผู้จารหรือเจ้าของลานผู้ถวายคัมภีร์ก็จะได้อานิสงส์ ได้ผลบญุมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะได้บรรลุและเข้าถึงนิพพานในชาติต่อๆ ไป ดังจะเห็นได้จากคำอธิษฐาน
ตอนท้ายสุดของลานจะบอกชื่อผู้จาร ชื่อเจ้าของลาน และวัตถุประสงค์ของผู้ถวายคัมภีร์เกือบทุกเรื่อง
จะมีคำว่า “นิพพานะปัจจะโย โหตุ” เสมอ ดังนั้นชาวอีสานจึงนิยมสร้างคัมภีร์ถวายวัดเป็นพุทธบูชา 
หรือเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือผู้ที่ตายไปแล้ว ดังนั้นตามวัดต่างๆ จึงมีคัมภีร์ใบลานที่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากทั้งพระไตรปิฎกและนิทานชาดก บางวัดแม้เรื่องเดียวกันก็มี
หลายฉบับ หญิงบางคนที่มีศรัทธาแรงกล้าถึงกับเอาเส้นผมของตนถักเป็นสายสนองผูกคัมภีร์ใบลานก็
มี เพราะความเช่ือดังกล่าว 

 
๕ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. คัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด

แห่งชาต,ิ ๒๕๖๐, หน้า ๓. 
 



๑๔ 

 

 สรุป ใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน หรือ หนังสือใบลาน เป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง 
ทำมาจากต้นลาน การบันทึกตัวอักษรลงในใบลานเรียกว่า จาร การทำใบลานเป็นเล่มนั้นต้องเจาะรู
แล้วเอาเชือกร้อย เชือกที่ใช้ร้อยเรียกว่า สายสนอง ถ้าไม่ใช้เชือกก็อาจใช้เส้นผมมาถักร้อยก็ได้ 
สมัยก่อนถือเป็นสิริมงคล เมื่อร้อยผูกรวมกันแล้วเรียกว่าคัมภีร์ใบลานหนึ่งผูก ไม่เรียกเป็นเป็นเล่ม
เหมือนกระดาษ และอาจใช้ไม้ประกับเป็นปกหน้า ปกหลัง เพิ่มความแข็งแรงและความสวยงามของ
คัมภีร์ ไม้ประกับมักทำลวดลายและมีสีสันสวยงามเพิ่มคุณค่าแก่หนังสือใบลานด้วย ขอบใบลานก็อาจ
มีการตกแต่งให้สวยงาม แข็งแรง เรียกเป็นฉบับ ได้แก่ ฉบับล่องชาด ฉบับทองทึบ ถ้าไม่มีการตกแต่ง
เลยก็จะเรียกว่า ฉบับลานดิบ ขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บรักษาอาจห่อด้วยผ้า อาจนำคัมภีร์หลายๆ ผูก
มาห่อรวมกันก็ได้ แล้วเขียนบันทึกหรือทะเบียนติดไว้บนห่อเพ่ือสะดวกในการค้นหา 
 
 ๒.๑.๑ ประเภท องค์ประกอบ และการจัดหมวดหมู่ คัมภีร์ใบลาน 
  สำนักหอสมุดแห่งชาติ๖ กล่าวว่า การแบ่งประเภทคัมภีร์ใบลาน มีการแบ่งตามขนาด
และเนื้อหาที่บันทึกในคัมภีร์ใบลานโดยสามารถแบ่งได้ ๒ ประเภท ดังนี้ ๑) ลานยาว หรือเรียกหนังสือ
ผูกลานผูก คือคัมภีร์ใบลานขนาดยาว มีความยาวโดยประมาณ ๔๐ - ๖๐ เซนติเมตร ความกว้าง
โดยประมาณ ๔ - ๗ เซนติเมตร ใช้บันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ 
และ ๒) ลานสั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าหนังสือก้อม ลานก้อม มีความยาวโดยประมาณ ๒๐ 
- ๓๐ เซนติเมตร ความกว้างโดยประมาณ ๔ - ๗ เซนติเมตร ส่วนมากจะบันทึกเรื่องราวเนื้อหาทาง
โลก เช่น ประเพณี พิธีกรรม โหราศาสตร์ ตำรายา คาถาอาคมเป็นต้น  
  หอสมุดแห่งชาติได้แบ่งตามประเภทคัมภีร์ใบลาน โดยแบ่งประเภทตามผู้สร้างคัมภีร์ใบ
ลานเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
  ๑) คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง คือ  คัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหา-กษัตริย์ไทยใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น พระมหากษัตริย์ทรงรับสั่งให้สำรวจและนำมาเก็บรักษา รวบรวมไว้ที่หอหลวง
ภายในพระบรมราชวัง พระมหากษัตริย์ทรงรับสั่งให้ปริวรรตถ่ายทอด คัดลอก แปลจากคัมภีร์ใบลาน
ต้นฉบับต่าง ๆ ที ่ได้จากการสำรวจ แสวงหา เก็บรวบรวม พระมหากษัตริย์ได้สร้างขึ ้น และ
พระราชทานให้ตามพระอารามและสถานที่สำคัญ เนื่องจากคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงเป็นคัมภีร์ใบลาน 
ของพระมหากษัตริย์คัมภีร์ใบลานจึงถูกสร้างด้วยความประณีตเป็นพิเศษ  มีการตกแต่งลวดลายต่าง ๆ 
อย่างสวยงาม เช่น ตกแต่งคัมภีร์ลงรักปิดทองทึบ  ใบปกเขียนลายรดน้ำบนพื้นแดง  หรือ ใบปกเขียน
ลายรดน้ำรูปเทพชุมนุม เป็นต้น ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของคัมภีร์ใบลานฉบับหลวง คือ ในแต่
ละฉบับจะมีรูปสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่สร้างปรากฏอยู่ที่ใบรองปก  รูปสัญลักษณ์ดังกล่าวจะเขียน
อยู่ภายในรูปวงรีด้วยเส้นทองบนพื้นรักดำ  ประจำอยู่ที่ริมซ้ายและขวาของลาน ตรงกลางมีตัวอักษร
เส้นจารบอกชื่อคัมภีร์ใบลาน 
  ๒) คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์หรือฉบับเชลยศักดิ์ เป็นคัมภีร์ใบลานที่พระสงฆ์ สามเณร
หรือราษฎรทั่วไปสร้างขึ้น มีฉบับลานดิบ ฉบับรักทึก ฉบับล่องรัก ฉบับล่องชาด และฉบับทองทึบ 

 
๖ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. คัมภีร์ใบลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุด

แห่งชาต,ิ ๒๕๖๐, หน้า ๖. 
 



๑๕ 

 

  สมชาย ลำดวน๗ กล่าวว่า เมื่อราวปี พ.ศ. ๔๐๐ เศษ จึงมีการจารึกคัมภีร์พระไตรปิฎก
บาลีเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนแผ่นใบลานเป็นครั้งแรก ณ อาโลกเลณสถาน ในประเทศศรีลังกา 
จากนั้นธรรมเนียมการจารจารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นลานก็เผยแพร่มายังดินแดนสุวรรณภูมิ แต่
เนื่องจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีที่ทรงจำกันมากว่า ๔๐๐ ปี เป็นภาษาที่มีแต่เสียง ไม่มีรูปอักษร
เป็นของตนเองแต่ละอาณาจักรจึงใช้อักขระของตนจารึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้
ปัจจุบันเราม ีคัมภีร์ใบลานแบ่งประเภทออกเป็น ๔ สายจารีตใหญ่ ๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ คือ  

 ๑.จารีตศรีลังกาจารึกด้วยอักษรสิงหล 
 ๒.จารีตพม่าจารึกด้วยอักษรพม่า  
 ๓.จารีตไทยจารึกด้วยอักษรขอม  
 ๔.จารีตล้านนาจารึกด้วยอักษรธรรม 
 แม้รูปลักษณ์ภายนอกของคัมภีร์ใบลานทั้ง ๔ สายจารีตหลักจะคล้ายคลึงกัน คือ มีแผ่น

ใบลานที่จารเนื้อความพระไตรปิฎกที่รวมกันเข้าเป็นมัด  แล้วประกบหน้าหลังด้วยไม้เนื้อแข็ง ที่
เรียกว่า “ไม้ประกับ” แต่หากศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละสายจารีต จะเห็นความ
แตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สืบทอดมาตลอดหลายร้อยปี และจากการศึกษารวบรวมคัมภีร์
ใบลานของโครงการพระไตรปิฎก ฉบับวิชาการ ที่เน้นการสำรวจในประเทศไทย ศรีลังกา และเมียน
มาร์ พบว่าโดยภาพรวมเนื้อหาในใบลานจะจารพระธรรมคำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์เหมือนกัน
แต่ลักษณะการแบ่งเนื้อหาในแต่ละมัดของแต่ละสายจารีตนั้นแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็น
ภาพได้ชัดเจนโดยการเปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์  อาทิ คัมภีร์ทีฆนิกายแห่งพระ
สุตตันตปิฎกฉบับพิมพ ์ประกอบด้วยพระไตรปิฎก ๓ เล่ม คือ สีลขันธวรรค มหาวรรค และปาฏิกวรรค 
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานที่พบในประเทศไทยซึ่งจารด้วยอักษรขอมและ
ธรรมจะพบว่า คัมภีร์ใบลานหนึ่งมัดครอบคลุมเนื้อหาคัมภีร์เพียง ๑ เล่มเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากคัมภีร์
พระไตรปิฎกใบลานที่พบในประเทศศรีลังกาและประเทศเมียนมาร์  ที่มีเนื้อหาครอบคลุมคัมภีร์ทีฆ
นิกายครบทั้ง ๓ เล่ม คือ สีลขันธวรรค มหาวรรคและปาฏิกวรรค รวมอยู่ในมัดเดียวกัน ดังนั้นคัมภีร์ 
๒ สายจารีตหลังนี้จึงมีขนาดมัดคัมภีร์ใหญ่กว่าจารีตไทยและล้านนา 

 อีกประการหนึ ่งที ่สำคัญ Tipitaka (DTP)๘ กล่าวว่า คัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีของ
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด 
ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด มีต้นกำเนิด ณ เกาะลังกา แล้วสืบทอดมาตามสาย
จารีต แม้ว่าอักขระที่ใช้จารและองค์ประกอบปลีกย่อยของคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานของสายจารีตศรี
ลังกา จารีตพม่า จารีตไทย และจารีตล้านนา มีความแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์ในการสร้างคัมภีร์เพื่อ
สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานั้นคือเป้าหมายที่ทุกสายจารีตมีร่วมกัน ไม่ว่าจะดินแดน
ใด เผ่าพันธุ์ใด หรืออักษรใด เหล่าพุทธศาสนิกชนทุกหนแห่งต่างก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
อย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน 

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

 
๘

 โครงการ Tipitaka (DTP) [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานไทยรักษาไว้ให้แผ่นดิน.html [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
 



๑๖ 

 

 สำหรับประเทศไทย ธรรมเนียมการสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายไว้ในพระศาสนา เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ถือเป็นราชธรรมเนียมของกษัตริย์ทุก
พระองค์ในการสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานถวายเป็นพุทธบูชา คัมภีร์ใบลานที่พระเจ้าแผ่นดินทรง
สร้างหรือโปรดเกล้าฯ ให้สร้างรวมถึงคัมภีร์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางชั้นผู้ใหญ่สร้างขึ้น 
เรียกว่า คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง หรือ ฉบับของหลวง ซึ่งคัมภีร์แต่ละฉบับจะมีลักษณะเฉพาะรวมทั้ง
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงสมัยและรัชกาล อาทิ ฉบับล่องชาด เป็นคัมภีร์ใบลานสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือ ฉบับ
ทองทึบเป็นคัมภีร์ใบลานสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น 

  คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับรองทรงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชขอบลานโดยรอบ ๔ ด้าน ปิดทองทึบ กึ่งกลางขอบด้านยาวมีชาดล่องกลาง ที่รอยต่อของทอง
กับชาดทั้งด้านขวาและซ้ายมีเส้นดำคั่นเป็นขอบ เขียนลายคู่ขนานกับเส้นดำลักษณะเป็นลายเส้นคล้าย
ลายใบไม้เครือเถา 

 การที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักสำคัญในการสร้างคัมภีร์บันทึกคำสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าให้สำเร็จเป็นมาตรฐาน ถือเป็นการวางรากฐานทางวัฒนธรรมที่ทำให้สถาบัน
พระพุทธศาสนามั่นคง และจรรโลงจิตใจ ปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามแก่เหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีให้
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนแผ่นดินธรรม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ทั้ง ๓ 
สถาบันหลัก คือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย 

  ในขณะเดียวกันฝ่ายพระภิกษุสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือราษฎรทั่วไปที่หวง
แหนพระธรรมคำสอน ก็เกิดจิตศรัทธาสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานซึ่งเรียกว่า  คัมภีร์ใบลานฉบับ
ราษฎร์ หรือฉบับเชลยศักดิ์ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและสืบทอดศีลธรรมให้หยั่งรากลึกอยู่คู่
แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนไปควบคู่กัน 
    คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ ที่สร้างขึ้นมีเพียง ๕ ฉบับ เท่านั้น คือ ฉบับทองทึบฉบับ
ล่องชาด ฉบับล่องรัก ฉบับรักทึบ ฉบับลานดิบ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้มีชื่อเรียกฉบับเหมือนกับฉบับ
ของหลวง แต่คัมภีร์ใบลานที่สร้างโดยสามัญชน ไม่มีสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกสมัยหรือรัชกาลได้
เหมือนคัมภีร์ใบลานฉบับ 

 หากพิจารณาจากความวิจิตรประณีต พิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดสรรใบลาน ฝีมือการจาร
เนื้อผ้าห่อคัมภีร์ วัสดุที่ใช้ทำไม้ประกับ และป้ายชื่อคัมภีร์ จะเห็นว่าคัมภีร์ใบลานฉบับหลวงมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง และงดงามกว่าคัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ แต่กระนั้น คัมภีร์ใบลานทั้ง ๒ แบบ ต่างก็มี
ความสำคัญและทรงคุณค่าสูงสุด ด้วยกลั่นออกมาจากจิตใจและความเคารพเทิดทูนพระศาสนา 

 วิทตรี ประชานุกูล๙ได้กล่าวถึงประเภทและองค์ประกอบของ คัมภีร์ใบลานแต่ละเรื่อง 
ว่า จะมีความสั้นยาวของเนื้อเรื่องไม่เท่ากัน  จำนวนผูกจึงมีมากน้อยต่างกัน บางเรื่องอาจจะจบเพียง 
๕ ผูก แต่บางเรื่องอาจมีถึง ๒๐ - ๓๐ ผูกก็ได้ หนังสือใบลานเรื่องหนึ่งๆ จะมีจำนวนผูกเท่าใดก็ตาม 
นับรวมเป็นคัมภีร์หนึ่ง หนังสือใบลานที่จัดเรียงลำดับเลขที่ผูก ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแล้ว ต้องมีไม้

 
๙ วิทตรี  ประชานุกุล.  การศึกษาคัมภีร์ใบลานสู่การออกแบบสถานลานธรรม . มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, กรุงเทพฯ, ๒๕๖๐, หน้า ๕ – ๖. 
 

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
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


๑๗ 

 

ประกับ ๒ อัน ขนาบหน้า - หลัง ไม้ประกับน้ี จะทำหน้าที่หุ้มคัมภีร์อยู่ด้านนอกปกใบลาน เพื่อให้ลาน
แข็งแรง ไม่บิด หัก เดาะ หรือฉีกขาดได้ง่าย 

  ไม้ประกับคัมภีร์ส่วนใหญ่ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้จันทน์ ขนาดของไม้ประกับ
ต้องกว้างยาวเท่ากับหน้าลาน และหนาประมาณ ๑ - ๒ เซนติเมตร หรือมากกว่านั้นก็มี โดยนำคัมภีร์
ใบลานที่มีไม้ประกับแล้ว เข้าเครื่องอัดให้แน่น แล้วใช้กบไสขอบลานทั้ง ๔ ด้าน ให้เรียบเสมอกัน ทั้ง
ไม้ประกับ และใบลาน เมื่อทำความสะอาดแล้ว ถ้าต้องการจะตกแต่งคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับให้
สวยงาม ก็ต้องทำในขั้นตอนนี้ หากไม่ทำ ก็จัดว่า ได้คัมภีร์ใบลาน ที่สำเร็ จสมบูรณ์ในส่วนวิธีการจาร
ใบลานแล้ว โดยเรียกคัมภีร์ใบลานและไม้ประกับที่ไม่มีการตกแต่งว่า  "ฉบับลานดิบ ไม้ประกับ
ธรรมดา"  

 นอกผ้าห่อคัมภีร์มีฉลาก คือ ป้ายบอกช่ือคัมภีร์ หรือชื่อเรื่อง ของหนังสือใบลาน ฉลากนี้
จะเสียบไว้ที่หน้ามัดคัมภีร์ วัสดุที่ใช้ทำฉลาก มีหลายชนิด ได้แก่ ไม้ ทองเหลือง งา หรือบางทีพบว่า มี
การตกแต่งประดับฉลาก ให้ดูงดงามด้วยลวดลาย โดยนิยมเรียกชื่อฉลากตามวัสดุที่ใช้ว่า  "ฉลากไม้ 
ฉลากงา ฉลากทองเหลือง" และยังมีฉลากที่ทำด้วยเส้นไหมทอยกดอก เป็นลายรูปตัวอักษรชื่อคมัภีร์ 
เรียกว่า "ฉลากทอ" 

 นอกจากนี้ คนไทยโบราณยังได้สร้างกากะเยียขึ้น ไว้เป็นอุปกรณ์ ใช้เฉพาะสำหรับเป็นที่
วางคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอ่าน หรือแปลหนังสือใบลาน กากะเยียทำด้วยไม้ ๘ อัน กลึงให้เป็นแท่งกลม
ยาว เส้นรอบวงเท่ากันทุกอัน ประมาณ ๔ - ๗ เซนติเมตร แบ่งไม้เป็น ๒ ชุด ชุดละ ๔ อัน โดยทั่วไป
ไม้ชุดที่ยาวมากกว่าจะมีขนาดยาวประมาณ ๔๕ - ๕๐ เซนติเมตร เฉพาะไม้ชุดยาว ๔ อัน ให้เจาะรู
ตรงกันที่ปลายด้านหนึ่ง และตรงกลางอีกที่หนึ่ง ส่วนไม้ชุดสั้นอีก ๔ อัน เจาะรูที่ปลายทั้ง ๒ ด้าน ให้
ตรงกัน ใช้เชือกหรือด้ายร้อยไม้ชุดยาวตรงกลาง แล้วมัดหลวมๆ รวมไว้ด้วยกันก่อน แล้วใช้เชือกหรือ
ด้ายอีกเส้นหนึ่งร้อยไม้ทั้ง ๘ อัน ให้เรียงไขว้กัน เมื่อกางออกมีรูปทรงเหมือนโต๊ะสี่เหลี่ยมโดยมีไม้ชุด 
๔ อัน ทำหน้าที่เป็นขาตั้งไขว้กัน เส้นเชือกหรือด้ายซึ่งร้อยอยู่ที่ปลายไม้ จะขึงตึงขนานไปกับไม้ชุดสั้น
ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งใช้เป็นที่รองรับใบลาน 

 ลักษณะและองค์ประกอบของคัมภีร์ใบลาน 
 สุรสิทธิ ์ ไทยรัตน์๑๐  ได้กล่าวถึง ลักษณะและองค์ประกบอของคัมภีร์ใบลาน ไว้ว่า  

คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณมีลักษณะเฉพาะ สามารถพบได้ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่ใช้บันทึกเรื่องราวทางพุทธศาสนา อาทิ หลักธรรมคำสอน พระไตรปิฎก หรือ เรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เป็นต้น และใช้ในการบันทึกเนื้อหาทางโลกในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น 
อาทิ ความเชื่อ จารีตประเพณี วัฒนธรรม คติธรรม วรรณกรรม และบางส่วนใช้บันทึกเนื้อหาสรรพ
วิชาการต่าง ๆ ของบรรพชนในอดีตแต่ละยุคสมัย  เช่น ประวัติศาสตร์ พงศาวด าร ตำรายา 
โหราศาสตร์ คาถาอาคม กฎหมาย เศรษฐกิจ เป็นต้น (สมชาย นิลอาธิ ๒๕๔๔) ในการสร้างจัดทำหรือ
การสร้างคัมภีร์ใบลานของคนในอดีตมีลักษณะที่มีความเหมือนกันและความแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนในท้องถิ่นหรือตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีการดำเนินวิถีชีวิตทางสังคม ความเชื่อ 

 
๑๐ สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์.  คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , 

๒๕๖๐, หน้า ๙. 
 



๑๘ 

 

จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภาษาและอักษรที่แตกต่างกัน รวมทั้ งวัตถุประสงค์ในการสร้างและฐานะ
ทางสังคมของผู้สร้าง เป็นต้น คัมภีร์ใบลานที่จัดทำหรือสร้างต้องอาศัยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ
เฉพาะ ผ่านกรรมวิธีทำให้เกิดรูปลักษณ์ที่ปรากฏในใบลานและบนใบลาน ที่มีลักษณะทางกายภาพ 
ขนาด รูปทรง รูปลักษณ์เฉพาะของตัวอักษร ภาษา เส้นอักษร และลักษณะลวดลาดสีสันต่างๆ และมี
การแบ่งแยกเป็นฉบับ ประเภทตามท้องถิ่นและภูมิภาคนั้นๆ แต่โดยภาพรวมลักษณะของคัมภีร์ใบ
ลานมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถสรุปคุณลักษณะของคัมภีร์ใบลานได้  

 
 โดยสรุปประเภทและองค์ประกอบของคัมภีร์ มีคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบ

ลาน ดังนี ้
 • กากะเยีย หมายถึง เครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับวางคัมภีร์ใบลานเพื่อการอ่าน

โดยเฉพาะ ทำด้วยไม้กลึงเป็นแท่งกลมเล็กๆ ยาวประมาณ ๑๘ นิ้ว มีจำนวน ๘ อัน เจาะรูปลายไม้
ด้านหนึง่และตอนกลางอีกที่หนึ่ง ใช้เชือกหรือด้ายร้อยไขว้กันเป็นที่วางคัมภีร์ใบลาน 

 • คัมภีร์  หมายถึง เรียกใบลานที่ร้อยหูแล้วรวมกันหลายๆ ผูก, มัด ก็เรียก 
 • จาร  หมายถึง ขีดตัวอักษรให้เป็นร่องรูปลึกลงบนใบลานด้วยเหล็กจาร (แล้วใช้

เขม่าไฟและน้ำมันยาง ลบให้เป็นตัวอักษรเด่นชัด) 
 • ฉบับ  หมายถึง  ลักษณะนามเรียกหนังสือใบลานที่จารตามประเภทของหน้าปก

และริมขอบลาน เท่าที่พบที่หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพฯ (ท่าวาสุกรี)  
 • ฉลาก  หมายถึง  ป้ายบอกชื่อคัมภีร์ นิยมประดิษฐ์ให้สวยงามด้วยไม้ งา ผ้า 

หรือหนังเป็นต้น จำหลักนูนต่ำให้เป็นลายดอกไม้และอื่นๆ 
 • เชือกมัด  หมายถึง เชือกที ่ใช้มัดคัมภีร์ใบลาน เมื ่อใช้ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน

เรียบร้อยแล้ว ต้องใช้เชือกมัดให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์เข้าไปกัดกินข้างใน เชือกที่ใช้มัด
คัมภีร์ใบลาน เป็นเชือกที่ยาวมากใช้พันเป็น ๕ เปลาะ เปลาะละ ๓ รอบ เชือกมัดคัมภีร์ใบลานทำจาก
ด้าย ผ้า ปอ ป่าน หรือไหม ผู้ที่ศรัทธามากอาจตัดผมของตนเองมาถักเป็นเปียใช้มัดคัมภีร์ 

 • บล. หมายถึง  เป็นอักษรย่อของคำว่า “ใบลาน” 
 • ผ้าห่อคัมภีร์  หมายถึง ผ้าห่อคัมภีร์ เป็นผ้าที่ทอขึ้นสำหรับห่อหุ้มคัมภีร์ใบลานมี

ขนาดความยาวพอดีกับความยาวของใบลาน ผู้หญิงเป็นผู้ประดิษฐ์ผ้าห่อคัมภีร์ขึ้นมา เนื่องจากใน
วัฒนธรรมไทยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในการจารพระธรรมลงใบลาน ซึ่งถือว่าได้อานิสงส์สูง ดังนั้นผู้หญิงจึง
ต้องทดแทนด้วยการใช้เส้นผมทำสายสยอง และผ้าห่อคัมภีร์นี้ การ ทอนั้นมีการสร้างสรรค์ผืนผ้าอย่าง
สวยงามตามจินตนาการของผู้ทอ แล้วนำไปถวายเพื่อใช้ห่อคัมภีร์ และจะได้ มีอานิสงส์เท่าเทียมกับ
ผู้ชาย 

 • ไม้บัญชัก หรือที่อ่านออกเสียงตามชาวล้านนาว่า“ไม้ปันจั๊ก” หรือ “หลาบธัมม”์ 
มีลักษณะเป็นแผ่น ไม้เล็กพอประมาณทำขึ้นเพื่อใช้บอกชื่อธัมม์หรือ คัมภีร์ต่างๆ โดยเฉพาะ ธัมม์กับ 
หรือคัมภีร์ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด และห่อด้วยผ้าห่อคัมภีร์ไว้แล้วนั้น จะต้องมีไม้บัญชักกำกับอยู่ด้วยเสมอ
เพื่อให้ข้อมูลของธัมม์ผูกนั้นๆ ข้อมูลที่ เขียนไว้กับไม้บัญชักประกอบด้วย ชื่อธัมม์ เป็นหลัก อาจจะมี
ชื่อเจ้าศรัทธาผู้ถวายธัมม์ ชื่อวัดที่ถวาย ด้วย การตกแต่งมักจะตกแต่งตรงบริเวณหัวไม้บัญชักเป็นหลัก 



๑๙ 

 

ส่วนท้ายบางชิ้นก็มี บางชิ้นไม่มี เทคนิคการ ตกแต่งมีมากมายตัวอย่างเช่น การทารักทาหาง การ
แกะสลัก การปิดทอง เป็นต้น 

  • ผูก  หมายถึง  เรียกใบลานที่ร้อยหูแล้ว ใบลานที่เรียงลำดับอังกาครบ ๒ อักษร
แล้ว จะมี ๒๔ ลาน  เรียกว่า ๑ ผูก 

  • ไม้ประกับ  หมายถึง  ไม้ที่ใช้ขนาบคัมภีร์ก่อนมัดรวมกัน แล้วใช้ผ้าห่อรอบนอก
อีกช้ันหนึ่ง ไม้ประกับอาจตกแต่งเป็นลวดลาย เช่น ประดับมุกคร่ำเงิน คร่ำทอง เป็นต้น 

 ไม้ประกับมีมากมายหลายประเภท เท่าที่พบที่หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพฯ (ท่าวาสุกรี) 
เช่น  ไม้ประกับไม้สักธรรมดา ไม้ประกับแกะสลัก ไม้ประกับประดับมุก ไม้ประกับประดับเกล็ดหอย 
ไม้ประกับประดับมุก-เกล็ดหอย ไม้ประกับประดับทองนากมุก ไม้ประกับประดับงา ไม้ประกับประดับ
กระจก ไม้ประกับทารักแดง ไม้ประกับรดน้ำดำ ไม้ประกับรดน้ำแดง ไม้ประกับกรุขอบเงินกาไหล่ทอง 
ไม้ประกับลายกำมะลอ ไม้ประกับกำมะลอชายผ้า ไม้ประกับชาดทึบ ไม้ประกับทองทึบ ไม้ประกับทา
ชาดเขียนลายฉลุทอง ไม้ประกับลายทองจีน ไม้ประกับงาแดงลายดุน ไม้ประกับทาน้ำมัน ไม้ประกับ
ทาสีดำ ไม้ประกับทาสีแดง ไม้ประกับรักทึบหรือทารักดำ ไม้ประกับรดน้ำดำลายเทพชุมนุม ไม้ประกับ
งาธรรมดา ไม้ประกับงาขาวลายดุน ไม้ประกับงาเหลืองลายดุน ไม้ประกับงาเขียวลายดุน 
             • ร้อยหู  หมายถึง วิธีการร้อยเชือกอย่างหนึ่งเมื่อจะทำใบลานให้เป็นเล่มหนังสือ 
ต้องร้อยเชือกเรียกว่า “สายสนอง” เข้าในรูที่เจาะไว้ทางด้านซ้าย เรียกวิธีดังกล่าวว่า “ร้อยห”ู 
            • รู  หมายถึง  รูที่เจาะไว้ด้านซ้ายมือของใบลานเพื ่อใส่สายสนองผูกหูไว้ 
เพราะว่าคัมภีร์ผูกหนึ่งผูกหูไว้ด้วยสายสนอง 

 • สายสนอง  หมายถึง เชือกที่ใช้ร้อยใบลานให้เป็นเล่มหนังสือ ปลายด้ายหรือ
สายสนองข้างหนึ่งต้องผูกเป็นห่วงไว้ แล้วเอาปลายสายอีกข้างหนึ่งสอดเข้ าในห่วง โดยโอบรอบกึ่ง
ใบลานด้านบนไว้ ทำดังนี้เพื่อได้คลายสายสนองออกเมื่อจะคลี่ใบลานอ่าน และดึงเข้าให้แน่นสนิทเมื่อ
ต้องการจะเก็บหลังจากอ่านแล้ว 

 • อังกา  หมายถึง เครื่องหมายบอกลำดับหน้าลาน เป็นตัวอักษรจารไว้ที่กึ่งกลาง
ใบลานริมซ้ายด้านหลังของใบลานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น อักษรที่ใช้บอกหน้าหรืออังกานั้นใช้พยัญชนะ
บาลี ซึ่งมีอยู่ ๓๓ ตัวอักษรที่ใช้บอกอังกาใช้อักษรละ ๑๒ ลาน โดยเริ่มตั้งแต่อักษร ก ผสมรูปสระ ๑๒ 
ตัว ดังนี ้

 ก กา กิ กี กุ กู เก ไก โก เกา กํ กะ 
           เมื่อครบ ๑๒ ลานแล้ว ลานที่ ๑๓ เป็นต้นไป ต้องเปลี่ยนอักษรบอกอังกาใหม่ 
เป็นอักษรตัวต่อไปเรียงตามลำดับ คืออักษร ข ผสมสระต่อไปอีก ๑๒ ลาน ดังนี้ 
            ข ขา ขิ ขี ขุ ขู เข ไข โข เขา ขํ ขะ   ใบลานที่เรียงอังกาครบ ๒ อักษรแล้ว จะมี 
๒๔ ลาน รวมเรียกว่า ๑ ผูก 

ประเภทของคัมภีร์ใบลาน 
คัมภีร์ใบลานม ี๒ ประเภท คอื คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง และคัมภีรใ์บลานฉบับ 

ราช  (หรือฉบบัเชลยศักดิ์) 
 
 



๒๐ 

 

 คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง มี ๑๖ ฉบับ ได้แก ่
๑.  ฉบับลานดิบ 
๒. ฉบับรักทึบ 
๓. ฉบับชาดทึบ 
๔. ฉบับทองทบึ 
๕. ฉบับข้างลายรดน้ำดำ 
๗. ฉบับข้างลายรดน้ำแดง 
๘. ฉบับทองใหม่ 
๙. ฉบับทองชุบ 
๑๐. ฉบับชุบยอ่ 
๑๑. ฉบับรองทรง 
๑๒. ฉบับรดนำ้แดง 
๑๓. ฉบับทองน้อย 
๑๔. ฉบับรดนำ้ดำโทรดน้ำดำเอก รดน้ำดำลายเทพชุมนุม 
๑๕ ฉบับล่องชาด 
๑๖. ฉบับล่องรัก 

 คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ หรือฉบับเชลยศักดิ์ ที่พระสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิกาสร้าง
ขึ้นเท่าที่พบทีห่อสมุดแห่งชาติกรุงเทพฯ (ท่าวาสุกรี) มีเพยีง ๕ ฉบับได้แก่ 

 ๑.  ฉบับลานดิบ 
  ๒. ฉบับรักทึบ 
  ๓. ฉบับล่องรัก 
  ๔. ฉบับล่องชาด 
  ๕. ฉบับทองทบึ 
 

 ๒.๑.๑ กระบวนการการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล๑๑ ได้กล่าวถึง กระบวนการการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของ

ประเทศไทยไว้ดังนี้ 
 ๑.การจัดหาและรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 
               ๑) ด้านการสำรวจ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีหน่วยงานการจัดการ

คัมภีร์ใบลานที่มีภารกิจหน้าที่หลักด้านการสำรวจคัมภีร์ใบลานที่ตกค้างอยู่ตามแหล่งคัมภีร์ใบลานทั่ว
ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์
ใบลานศึกษา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลา

 
๑๑

 ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. 
ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ ์ ป ร ั ช ญ า ด ุ ษ ฎ ี บ ั ณ ฑ ิ ต    แ ข น ง ว ิ ช า ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์  ส า ข า ว ิ ช า ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙, หน้า ๒๖ – ๓๐. 
 



๒๑ 

 

นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบกระบวนการสำรวจคัมภีร์ใบลาน จาก
ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบการสำรวจที่คล้ายๆ กันโดยมีกระบวนการขั้นตอนในการ ดังน้ี  
        (๑) เริ่มต้นตั้งแต่การเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณในการ
สำรวจหรือการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการสำรวจจากงบประมาณประจำปี  โดยต้องทำการ
สำรวจแหล่งข้อมูลก่อนว่าคัมภีร์ใบลานมีอยู่ในภูมิภาคใดบ้าง และแหล่งคัมภีร์ใบลานใดที่ต้องการไป
สำรวจ และพบว่าในการสำรวจตามแหล่งคัมภีร์ใบลาน ส่วนใหญ่จะสำรวจตามแหล่งที่ไม่เคยสำรวจ 
แต่สำหรับหอสมุดแห่งชาติ พบว่ามีการสำรวจตามแหล่งคัมภีร์ใบลานที่ได้ทำการสำรวจแล้ว กลับมา
สำรวจข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคัมภีร์ใบลานที่ได้ทำการสำรวจไว้แล้ว จัดเก็บรักษาไว้
อย่างเหมาะสมและไม่เกิดการสูญหาย สภาพคัมภีร์ใบลานมีการชำรุดเสียหายหรือไม่ ถ้ามีการชำรุด
เสียหายจะได้ทำการอนุรักษ์อีกครั้ง  
  จากการศึกษายังพบอีกว่าศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้กำหนดเกณฑ์ในการเลือกแหล่งข้อมูลคัมภีร์ใบลานในการสำรวจโดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ ๑) คัมภีร์ใบลานจากประสบการณ์ ความเด่น ความเก่า ความสวยงาม ความแปลก หรือ
เลือกจากคนสร้างที่เป็นเจ้านาย ๒) เลือกสำรวจจากวัดที่เห็นว่าสำคัญ ๓) เลือกสำรวจจากเครือข่ายที่
สามารถเข้าไปทำได้ ๔) เลือกจากวัดที่มีเจ้าอาวาสมีอำนาจในการตัดสินใจ ๕) การสำรวจต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนตัว อาศัยคนในพื้นที่นำพาเพื่อให้เข้าถึงข้อมูล มากกว่าการใช้จดหมายหรือเอกสาร
เข้าไปขอข้อมูลคัมภีร์ใบลาน 
  อย่างไรก็ตาม พบว่าหน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้นำชุมชนและชาวบ้านตามแหล่งชุมชนวัดที่มีคัมภีร์ใบลานและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมีความสำคัญเนื่องบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นจะ
ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการสำรวจคัมภีร์ใบลานได้อย่างสะดวกราบรื่น 

(๒) ขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจจริง ต้องทำหนังสือขออนุญาตสำรวจไปยังเจ้าคณะ 
อำเภอก่อน เพื่อทางเจ้าคณะอำเภอได้แจ้งไปทางวัดที่ต้องการสำรวจ ทำให้การสำรวจมีความสะดวก
และราบรื่นในการลงพื้นที่จริงทำการสำรวจ 

  (๓) ขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจ จะทำการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเบื้องต้น 
และทำการลงทะเบียนพร้อมทำบัญชีรายการคัมภีร์ใบลานลงบนแบบฟอร์มการลงทะเบียนโดยแต่ละ
หน่วยงานด้านการสำรวจจะมีคู่มือและแบบฟอร์มในการลงทะเบียนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ที่ว่า
หน่วยงานไหนต้องการจัดเก็บข้อมูลการสำรวจละเอียดมากน้อยเพียงใด เช่น การลงเลขทะเบียน ช่ือ
เรื่อง หมวดหมู่ แหล่งที่สำรวจ อักษร ภาษา ประเภทเอกสาร จำนวนผูก/หน้า ปีที่จารหรือบันทึก 
ลักษณะเอกสาร เป็นต้น โดยมีการลงทะเบียนออกเป็น ๒ ชุดให้ทางวัดหรือเจ้าของคัมภีร์ใบลานไว้ ๑ 
ชุด เพื่อจัดเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานไว้ที่เดิมให้เหมาะสม และมีบางส่วนที่เจ้าของคัมภีร์ใบลานไม่
สามารถดูแลคัมภีร์ใบลานได้ จึงมอบคัมภีร์ใบลานให้กับหน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานเพื่อให้เป็น
สมบัติของชาติ เช่นมอบให้หอสมุดแห่งชาติดูแลเก็บรักษาไว้  

 หน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานด้านการสำรวจคัมภีร์ใบลานทุกแห่ง  
ได้จัดตั้งเป็นคณะทำงานและทีมงานในการสำรวจ เนื่องจากงานด้านการสำรวจมีหลายขั้นตอน และ
แต่ละขั้นตอนต้องดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันมีการประสานงานร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่อง และพบว่า



๒๒ 

 

ในขั้นตอนการสำรวจหน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานที่มีการดำเนินงานการพัฒนาคัมภีร์ใบลาน
ดิจิทัลสำหรับการรวมรวบ จัดเก็บ อนุรักษ์ เผยแพร่และให้บริการ จะทำการขออนุญาตเจ้าของคัมภีร์
ในการถ่ายภาพดิจิทัลเป็นสำเนาและทำการขออนุญาตในการนำสำเนาข้อมูลดิจิทัลมาดำเนินการ
พัฒนาคัมภีร์ใบลานดิจิทัลต่อไป ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)โครงการ
พระไตรปิฎกฉบับวิชาการวัดพระธรรมกาย ศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่และโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าหลายหน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานด้านการสำรวจมีคู่มือ
และเอกสารในการสำรวจที่เป็นมาตรฐานตามหลักทางวิชาการโดยมีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
สำรวจตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดอาทิ  ๑) การเตรียมการก่อนการลงพื้นที่สำรวจ ๒) การดำเนินการ
ตามขั้นลงพื้นที่สำรวจจริง ๓) การจัดทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ๔) การถ่ายภาพดิจิทัลคัมภีร์ใบลาน
เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่พบว่านำคู่มือการสำรวจคัมภีร์ใบลานของหอสมุดแห่งชาติไปปรับประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานของตน๑๒ 

๒) ด้านการสร้างและผลิตคัมภีร์ใบลานในรูปดิจิทัล จากการศึกษาพบว่า
หน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานหลายหน่วยงานมีการดำเนินการพัฒนาคัมภีร์ใบลานดิจิทัล ได้แก่ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)โครงการพระไตรปิฎกฉบับวิชาการวัดพระธรรมกายศูนย์
ใบลานศ ึกษา สถาบ ันล ้านนาศึ กษา มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงใหม ่  และสำน ักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนโยบายและการวางแผนการดำเนินงานชัดเจน มีคู่มือที่เป็นมาตรฐาน
กระบวนการทำงานทางดิจิทัล เช่น มาตรฐานการถ่ายภาพดิจิทัล มาตรฐานการสร้างดิจิทัล โดยมีการ
การกำหนดเกณฑ์คุณภาพความคมชัด การปรับขนาดให้เหมาะสมเป็นต้น การสร้างและผลิตคัมภีร์ใบ
ลานในรูปดิจิทัลมีวิธีการ ดังนี ้

 (๑) การสร้างไฟส์สำเนาดิจิทัลคัมภีร์ใบลานจากถ่ายภาพดิจิทัล ใน
ขั้นตอนการสำรวจ จากการศึกษาพบว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสำรวจคัมภีร์ใบลานและมี
นโยบายการพัฒนาคัมภีร์ใบลานดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)โครงการ
พระไตรปิฎกฉบับวิชาการวัดพระธรรมกาย และศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยในขั้นตอนการสำรวจ จะทำการขออนุญาตสำเนาคัมภีร์ใบลานโดยการถ่ายภาพ
ดิจิทัลจากเจ้าของคัมภีร์ใบลานและขออนุญาตนำกลับมายังหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ จัดเก็บและการ
เผยแพร่ต่อไป ซึ่งการสำรวจโดยส่วนใหญ่มีกระบวนการขั้นตอนกระบวนการทำสำเนาดิจิทัลคัมภีร์ใบ
ลานเหมือน ๆ กัน  

 อย่างไรก็ตาม พบว่าหน่วยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานดังกล่าว ได้
กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกคัมภีร์ใบลานสำหรับการทำสำเนาดิจิทัล โดยเกณฑ์การประเมิน
คัดเลือกจากฉบับ/ผูกที่มีความสมบูรณ์ คัดเลือกจากความสำคัญของเนื้อหา เช่น ประวัติศาสตร์ 
บุคคลสำคัญของชาติ วรรณคดีและศาสนา เนื้อหาที่มีความสำคัญกับท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์

 
๑๒

 ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย . 
ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ ์ ป ร ั ช ญ า ด ุ ษ ฎ ี บ ั ณ ฑ ิ ต    แ ข น ง ว ิ ช า ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์  ส า ข า ว ิ ช า ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙, หน้า ๓๑ – ๓๒. 
 



๒๓ 

 

ท้องถิ่น ความรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น บุคคลสำคัญท้องถิ่น เป็นต้น คัดเลือกจากคัมภีร์ใบลานความเก่าแก่
มีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี และมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับตำนาน พิธีกรรม กฎหมาย ประเพณี ตำรายา 
วรรณกรรมต่างๆ และคัดเลือกตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น คัดเลือกคัมภีร์ใบลานที่เป็น
พระไตรปิฎกภาษาบาลีทุกสายจารีต ไทย พม่า ศรีลงกา ขอม สำหรับการสำเนาถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาฐานข้อมูลพระไตรปิฎกของโครงการพระไตรปิฎกฉบับวิชาการวัดพระธรรมกาย  

 (๒) การสร้างไฟล์สำเนาดิจิทัลคัมภีร์ใบลานจากการถ่ายภาพดิจิทัล
และจากการแปลงไมโครฟิลม์ คัมภีร์ใบลานของหน่วยงาน สำหรับหนว่ยงานการจัดการคัมภีร์ใบลานที่
มีคัมภีร์ใบลานตัวต้นฉบับและไมโครฟิลม์คัมภีร์ใบลานอยู่แล้ว ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการสร้างไฟล์ดิจิทัล โดย
ถ่ายภาพดิจิทัลคัมภีร์ใบลานตัวต้นฉบับและการแปลงไมโครฟิลม์คัมภีร์ใบลานเป็นดิจิทัล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อการจัดเก็บและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในรูปดิจิทัลสมัยใหม่ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และการให้บริการเนื้อหาคัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารดิจิทัล  

 บุญเลิศ  เสนานนท๑์๓  กล่าวว่า เนื่องจาก คัมภีร์ใบลาน หรอื หนังสือใบลาน เป็นเอกสาร
โบราณประเภทหนึ่ง ทำมาจากใบต้นลาน กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จึงมีขั้นตอนที่หลากหลาย 
เช่น การบันทกึตัวอักษรลงในใบลานเรียกว่า จาร การทำใบลานเป็นผูก ต้องเจาะรูตรงกลางใบลาน 
ค่อนไปทางด้ายซ้าย หรือจะเจาะรู ๒ รู ให้ห่างจากปลายลาน ๒ ข้าง ประมาณ ข้างละ ๑ คืบ แล้วรอ้ย
ด้วยด้ายที่ฟั่นเป็นเชือก เรียกว่า “สายสยอง”(บางท้องถิ่นเรียกว่า “สายสนอง”)  เมือ่ร้อยผูกรวมกัน
เรียกว่า คัมภีรใ์บลานหนึ่งผูก (โดยทั่วไป คมัภีร์ ๑ ผูก มักจะมีจำนวนใบลานประมาณ  ๒๔ แผ่น)  ไม่
เรียกลักษณะนามเป็น “เล่ม” เหมือนหนังสือไทย สมุดข่อย หรือ พับสา   คมัภีร์ใบลานที่มีเนื้อหายาว 
มีจำนวนรวมกันหลายผูก นบัเป็น ๑ เรื่อง หรือ ๑ ชุด  ทางล้านนา เรียกว่า ๑ กับ   เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงและความสวยงามให้กับคัมภีร์ใบลาน ส่วนมากนิยมใช้ไม้ประกบั ทำเป็นปกหน้าและปกหลัง 
ไม้ประกับ ทำด้วยไม้จริง มีความหนาประมาณ ครึ่งเซนติเมตร  วัดและตดัขนาดให้เท่ากับหรือใหญ่กว่า
ใบลานเล็กน้อย มักเขียนลวดลายแบบต่างๆ มีสีสันสวยงาม เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่หนงัสือใบลานด้วย 
ขอบใบลานทั้งผูก หรือ ทั้งชุด มักนิยมทาดว้ยสีแดง หรือ สีทอง ตกแต่งให้สวยงาม เช่น ฉบับล่องชาด 
ฉบับทองทึบ ถ้าไม่มีการตกแต่งขอบใบลาน จะเรียกว่า ฉบับลานดิบ ขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บรักษา
อาจห่อด้วยผ้าธรรมดา หรือ ผ้าที่ถักทอด้วยผีมือ มีลวดลายสวยงาม ทางล้านนาเรียกว่า คัมภีร์(คัมภีร์) 
หมายถึง ผ้าหอ่คัมภีร์ใบลาน  อาจนำคัมภีรห์ลายๆ ผูกมาห่อรวมกันก็ได้ แล้วเขียนบันทึกรายการหรือ
ทำทะเบียนติดไว้บนห่อผ้าเพ่ือให้เกิดสะดวกในการค้นหา ต่อไปนี้จะได้สรุปกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลาน ดังน้ี 

 ๑.สำรวจคัมภรี์ใบลาน 
    หลักการและแนวทางในการสำรวจอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของ ทุกกลุ่มจะมีหลักการไม่

แตกต่างกัน เพื่อชี้แนวทางพอเป็นกรอบใหญ่ๆ ในการสำรวจอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน มีคู่มือการสำรวจ
 

๑๓ บุญเลิศ  เสนานนท์. คู่มือการลงทะเบียนบัญชีคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย . กรุงเทพฯ: 
สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ, ๒๕๕๙, หน้า ๘๐. 
 



๒๔ 

 

คัมภีร์ใบลาน ที่พระดิเรก วชิรญาโณ(อินจันทร์) ผู้เคยปฏิบัติงานร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม 
รุ่งเรืองศรี ภาควิชาภาษาไทย ได้เรียบเรียงสรุปแนวคิดและหลักการอนุรักษ์คัมภีร์ ดังต่อไปน้ี   
 การสำรวจคัมภีร์ใบลาน หรือ การคัดธรรม เป็นงานด้านการสำรวจและอนุรักษ์คมัภีร์ใบ
ลานที่เก็บรักษาไว้ตามวัดหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ทราบจำนวนชื่อเรื่อง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีร์ใบ
ลานเพื่อทำการซ่อมแซมและเก็บรักษาให้เหมาะสม 

คัมภีร์ใบลานจำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบัน บางแห่งไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ ควร 
หากถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจถูกทำลายจากหนู มอด ปลวก ฯลฯ ตลอดจนถึงความร้อนและ
ความช้ืน เมื่อเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน 

การเก็บคัมภีร์ใบลานในหีบธรรมเป็นเวลานาน ทำให้ใบลานหมดอายุเร็วขึ้น เพราะ
ไม่ได้สัมผัสกับอากาศภายนอกและถูกกดทับเป็นเวลานาน ๆ มีส่วนทำให้ใบลานบิดงอ หรือเสียหายได้ 
การสำรวจและอนุรักษ์ซ่อมแซม ก็จะเป็นการยืดอายุของใบลานได้อีกทางหน่ึงด้วย 

  ขั้นตอนของการสำรวจคัมภีร์ใบลาน 

วิชัย กุลษาบาล๑๔ กล่าวว่า การไปสำรวจคัมภีร์ใบลานตามสถานที่ต่าง ๆ คณะผู้สำรวจ
(หัวหน้า) จำเป็นจะต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ หรือ ผู้ดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานเหล่านั้น
ก่อน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และเพ่ือประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ล่วงหน้า 

 ข้อที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือควรให้เจ้าของสถานที่ ผู้ดูแล และชาวบ้านในท้องที่
นั้นเขา้มามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพราะการสำรวจอนุรักษ์ที่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลดังกล่าว ย่อม
มีผลต่อการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจ ทั้ งนี้ก็เพื่อให้เจ้าของสถานที่และ
ชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของคัมภีร์ใบลานและพับสาเหล่านั้น ในฐานะที่เป็นเอกสารโบราณ เป็น
แหล่งความรู้ ภูมิปัญญา(มรดก)ของบรรพบุรุษของตนที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเอาไว้ 

คัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ตามวัดต่างๆ ส่วนมากจะไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบ หรือเป็นหมวดหมู่ 
บางผูกแยกออกจากกับ หรือ มัด บางผูกตัวใบลานแยกออกจากกัน เพราะสายสยองที่ใช้ร้อยใบลาน
ขาดหรือหมดอายุการใช้งาน ดังนั้นการทำงานต้องดำเนินไปอย่างมีขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

๑)  การรวบรวมคัมภีร์ใบลานและพับสาทั้งหมดในวัดหรือสถานที่ที่ทำการสำรวจ 
ตรวจดูคัมภีร์ใบลานที่ต้องสำรวจ และวางแผนในการดำเนินงานให้เหมาะสมว่าจะต้องใช้ระยะเวลา
และบุคลากรเทา่ใด 

๒)  แยกคัมภีร์ใบลานในมัดหรือกับที่ครบชุดไว้ต่างหากจากคัมภีร์ใบลานอื่นๆ 
การจะดูว่ามัดหรือกับนั้นครบถ้วนหรือไม่ สามารถดูได้จากจำนวนที่บอกไว้ในบัญชัก หรือ ตรวจดู
ลำดับผูกว่าเรียงลำดับครบหรือไม่ แล้วตรวจดูว่าคัมภีร์ใบลานผูกสุดท้ายนั้นจบหรือไม่ 

๓)  นำคัมภีรใ์บลานที่ไม่ครบชุดนั้นมาจัดเรียงไว้ เพื่อหาผูกที่เป็นชุดเดียวกัน โดย
นำเอาคัมภีร์ใบลานทั้งหมดมาเรียงกัน ตามขั้นตอน ดังนี ้

       ๓.๑) เรียงตามความยาวของใบลาน เพื ่อจำแนกกลุ ่มตามความยาว 
เพราะว่า ใบลานที่นำมาจารจะมีขนาดความยาวที่ต่างกัน 

 
๑๔ วิชัย  กุลษาบาล. การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานในชลบุรี . ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, 

๒๕๖๐, หน้า ๗๑. 



๒๕ 

 

       ๓.๒) ตั้งสันคัมภีร์ใบลานทั้งหมดขึ้น เพื่อแยกชุดสีและลวดลายที่ปรากฏ
ตรงสันคัมภีร์ใบลาน 

        ๓.๓) ตรวจนับจำนวนผูกและเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานว่าครบหรือไม่ หาก
มีครบก็ห่อหรือมัดไว้ช่ัวคราว และนำไปจัดอยู่ในกลุ่มที่ครบชุดแล้ว 

       ๓.๔) แยกคัมภีร์ใบลานที่ไม่เข้าชุด กันเก็บไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ 

๔) ทำความสะอาด ซ่อมแซม บันทึกข้อมูลจัดหมวดหมู่ และมัดหรือห่อคัมภีร์ใบ
ลาน เพื่อนำไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 

๕) สรุปบัญชีรายชื่อของคัมภีร์ใบลานและพับสาเหล่านั้น โดยอาจทำไว้ทั้งบัญชี
รายชื่อ ลำดับตามมัด บัญชีรายชื่อเรียงเอกสารเรียงตามลำดับตัวอักษร และบัญชีรายชื่อตามลำดับ
หมวดหมู่เอกสาร 

 ๒.จัดหมวดหมู ่ทำทะเบียน 
 อนาโตล  เป็ลติเยร์ และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ ๑๕  กล่ววว่า การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลานในการ

สำรวจ แต่ละคณะก็จะกำหนดหมวดหมู่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่ือเรื่อง เนื้อหาของพระ
ธรรมคัมภรี์ที่สำรวจ เท่าที่พบ มีหลานวิธีการจัดหมวดหมู่  จำแนกได้ ดังนี ้
         ๒.๑.การจัดหมวดหมู่ธรรมในคัมภีร์ใบลาน แบบสถาบนัวิจัยสังคม 

 แบบสำรวจของสถาบันวิจัยสังคม ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหมวดเรื่องมาใหม่
อีก ๑หมวด ต่อท้าย  หมวดหลักที่ ๑๒ หมวดปกรณวิเสส Extra Canonical Works  โดย ชัปนะ 
ปิ่นเงิน ในโครงการสำรวจพระธรรมคัมภีร์ใบลานวัดบ้านธิหลวง จังหวัดลำพูน ดังข้อความว่า รายชื่อ
และจำนวนของเอกสารที่สำรวจและลงทะเบียนที่จัดเก็บรักษาไว้ของวัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ 
จังหวัดลำพูน และวัดช่างเพี ้ยน ตำบลช่างเพี ้ยน อำเภอบ้านธิ จั งหวัดลำพูน สำรวจระหว่าง
วันที่ ๑๐ มกราคม-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำแนกประเภทเอกสารและข้อมูลตามแบบบันทึก
ข้อมูลเอกสารโบราณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงใหม่) ออกเป็น  ๒๘ หมวด
เรื่อง ดังนี ้

 ๐๑     หมวดพุทธศาสนา              Buddhism 
 01A     พุทธตำนาน                         Buddha’s Legendary History 
 01B     มหาชาติชาดก                       Great Jataka Story 
 01C     ทศชาติชาดก                        Ten Jataka Stories 
 01D     ชาดกทั่วไป                          General Jataka Stories 
 01E     พระสูตร                              Suttanta Doctrine 
 01F     พระอภิธรรม                        Abhidhamma Doctrine 
 01G     พระวินัย                             Vinaya Doctrine 
 01H     ธรรมะทั่วไป                         Religious Teachings 

 
๑๕ อนาโตล  เป็ลติเยร์ และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ.  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทข้อมูลเอกสาร

โบราณและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารโบราณ. เชียงใหม่: ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๖๐, หน้า ๘๗ – ๘๘. 
 



๒๖ 

 

 01I      อานิสงส์ต่าง ๆ                     Blessings 
 01J     ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล         Cosmological View 
 01K     ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา        History of Buddhism 
 01L     ตำนานปูชนียวัตถุ                  History of Sacred Objects 
 01M    พระสาวกที่มีชื่อเสียง              Famous Disciples 

 01N     พยากรณ์เหตุการณ์อนาคต   Propercy 
 01O    บทสวดมนต์                     Prayers and Rituals 

 01P     พิธีกรรมสงฆ์                     Sangha Ceremonies 
 01Q    เทพนยิาย                        Buddhist Myth 

 ๐๒     หมวดนิทานพืน้บ้าน             Folktales 
 ๐๓     หมวดกฎหมายโบราณ           Customary Law 
 ๐๔     หมวดจริยศาสตร์                Ethics 
 ๐๕     หมวดประวัติศาสตร ์            History 
 ๐๖     หมวดโหราศาสตร์               Astrology 
 ๐๗     หมวดโคลงกลอน                Poetry 
 ๐๘     หมวดยาสมุนไพร                Traditional Medicine 
 ๐๙     หมวดลัทธิพิธีกรรม              Rites and Rituals 
 ๑๐     หมวดไสยศาสตร์                 Magic 
 ๑๑     หมวดปกิณกะ                    Miscellaneous 
 ๑๒     หมวดปกรณวิเสส                Extra Canonical Works 
 

  ๒.๒. การจัดหมวดหมู ่ธรรมในคัมภีร ์ใบลาน แบบตามหลักสากล (An 
Analysis of the Pãli Canon) 

 สุวิภา จำปาวัลย์.   ๑๖ กล่าวว่า รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบสารสนเทศด้าน
ล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เอกสารรายงานการวิจัย ได้อธิบายถึงข้อจำกัดของรูปแบบบันทึกหมวดเรื่องของเอกสารโบราณที่ผ่าน
ว่ายังไม่ลงตัวดี จึงปรับรูปแบบการบันทึกหมวดใหม่อาศัยแบบสากล อ้างคุณ Webb ดังนี้ “แนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลาน เกิดจากการสำรวจคัมภีร์ใบลานทุกผูกที่ปรากฏในแต่
ละวัดมีจำนวนมากถึงหลักพันผูก ทางโครงการได้เก็บข้อมูลทุกผูก ทั้งชื่อธรรมที่ปรากฏ ปีที่จาร 
จำนวนชุด จำนวนหน้า บันทึกสภาพของคัมภีร์ใบลานแต่ละผูกนั้น พร้อมทั้งบันทึกในเชิงปฏิบัติการ
อนุรักษ์ เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซึ่งต่างจากการสำรวจในอดีต ที่ได้คัดเลือกธรรมที่มีความน่าสนใจมา
สำเนาเป็นเอกสารไมโครฟิล์มเก็บรักษาในคลังใบลานของสถาบันวิจัยสังคม การจัดหมวดหมู่จึง

 

 
๑๖

 สุวิภา จำปาวัลย์.  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖, หน้า ๙๒. 

 
 



๒๗ 

 

กำหนดตามธรรมที่คัดเลือกมาเก็บไว้ ซึ่งเดิมนักวิจัยในโครงการ การพัฒนาสารสนเทศด้านล้านนาคดี
ศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เริ่มดำเนินการสำรวจใบลานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการ
สำรวจใหม่ ณ วัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่าคัมภีร์ใบลานวัดนี ้ถูกสำรวจโดย
คณะทำงานหลายกลุ่ม มีการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ที่จัดของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง
อาจเกิดปัญหาในการสืบค้น การเชื่องโยงขอ้มูล ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความสับสนในอนาคต 
              ในการสำรวจของโครงการฯ เป็นการสำรวจคัมภีร์ใบลานที่พบในวัดทั้งหมด ทุกผูก โดย
การบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด ส่วนที่ เพิ่มเติมขึ้นมาต่างจากการสำรวจอื่นๆ คือ การบันทึกข้อมูลใน
ส่วนอวสานพจน์ หรือ Colophon เพือ่เตรยีมข้อมูลสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การจัดทำ
ใบบันทึก จึงเป็นประเด็นสำคัญของการทำงานบันทึกข้อมูลภาคสนามจากแหล่งข้อมูลจริง ซึ่งใบ
บันทึกนี้ ทางโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแบ่งหมวดหมู่ของ
รายชื่อธรรมที่พบ โดยในการปฏิบัติงานช่วงแรกที่วัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวัด
ห้วยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้ใช้ใบบันทึกข้อมูลโดยแบ่งหมวดหมู่ตามที่สถานบันวิจัย
สังคมได้จัดแบ่งไว้ สิ่งที่มีผลต่อความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล คือ ความสามารถของผู้ปริวรรต 
เช่น ธรรมชื่อเดียวกันถูกเก็บไว้ในหมวดที่แตกต่างกัน ตามความเข้าใจของภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละคน 
ที่มีความสามารถในการอ่านอักษรธรรมล้านนาได้ต่างกัน และวิธีการบันทึกที่ผู้บันทึกเขียนตามคำอ่าน 
เนื่องจากการแปลงอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย 
                 การปรับปรุงหมวดหมู่ชื ่อธรรม เริ่มใช้ในการสำรวจคัมภีร์ใบลานที่วัดทรายมูลเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นวัดในชุมชนเมืองจึงไม่มีผู ้รู ้ในท้องถิ่น ต้องอาศัยผู้เชี ่ยวชาญจาก
ภายนอกในการทำงานปริวรรตอักษรธรรม และบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถด้านการอ่าน
ธรรมบาลี และมีความเข้าใจธรรมล้านนาอย่างลึกซึ้ง จึงมีแนวคิดในการกำหนดหมวดหมู่ของชื่อธรรม
ตามหลักสากลในพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งเป็น ๒๖ หมวดใหญ่ ในหมวดใหญ่ได้บรรจุหมวดย่อย ซึ่งต้อง
แบ่งย่อยตามหัวข้อหลักนั้นๆ ทำให้ได้ความชัดเจน ไม่สับสน โดยคณะทำงานได้ให้รายชื่อย่อยของ
ธรรมที่ปรากฏทั้งในหมวดใหญ่และหมวดย่อยมากกว่า ๑๐๐๐ ชื่อ ทั้งช่ือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
อักษรธรรมล้านนา เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นในระบบฐานข้อมูล และเป็นต้นแบบให้กับการกำหนด
หมวดหมู่คัมภีร์ใบลานที่พัฒนามาจากการจัดหมวดหมู่เดิม 
                การปฏิบัติงานของโครงการได้สำรวจตามชื่อธรรมของคัมภีร์ใบลานล้านนา ตามวัดต่างๆ 
ทุกผูก เพื่อดูรายชื่อของธรรมใบลานทั้งหมดที่มีอยู่ สำหรับเป็นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์ และการ
จัดทำฐานข้อมูลต่อไป ในการจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลานตามหลักสากล จำแนกเป็นหมวดใหญ่ได้
ทั้งหมด ๒๖ หมวด หมวดย่อยตามชื่อธรรมที่พบและมีชื่อเรียกตามหลักสากล ที่มีความละเอียดมาก
ขึ้น สามารถแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน โดยใช้เอกสารอ้างอิงจาก  Russell Webb. (๒๐๐๘). An Analysis 
of the Pãli Canon. Third edition Online © (๒๐๐๘) โดยแบ่งได้ ๒๖ หมวดใหญ่ ได้แก่ 
           1A วินัย                     1B สุตตันตะ                1C อภิธรรม 
           ๒ อรรถกถาพระไตรปิฎก  ๓ ฎีกา/อนุฎีกา             ๔ ปกรณวิเสส 
           ๕ ชาดกนอกนิบาต         ๖ อานิสงส์                  ๗ กฎหมาย 
           ๘ โหราศาสตร์              ๙ ตำรายา                  ๑๐ พงศาวดาร 
           ๑๑ ประวัติศาสตร ์         ๑๒ สาวกนิพพาน           ๑๓ อนาคตพระพุทธเจ้า 



๒๘ 

 

           ๑๔ กวีนิพนธ ์               ๑๕ คาถาและยันต์          ๑๖ ไวยากรณ ์
           ๑๗ อภิธานศัพท ์           ๑๘ ทรรศนะเกี่ยวกับโลกและจักรวาล 
           ๑๙ พยากรณ ์               ๒๐ พิธีกรรมสงฆ์            ๒๑ จริยศาสตร ์
           ๒๒ พิธีกรรมท้องถิ่น        ๒๓ ตำนาน                  ๒๔ นิทานพ้ืนบ้าน 
           ๒๕ ปกิณณกะ               ๒๖ ธรรมะทั่วไป 
           การแบ่งหมวดหมู่โดยใช้หลักสากล ตามการจัดหมวดหมู่ธรรมในพุทธศาสนา เนื่องจาก
การสำรวจชื่อธรรมและเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานของวัดที่ทำการสำรวจ เป็นการบันทึกข้อมูลหมดทุก
ผูก ธรรมที่เก็บรวบรวมรายชื่อไว้จึงสอดรับกับระบบสากลได้ และส่งผลดีในการสืบค้น การศึกษาที่
สามารถเชื่อมโยงระบบการจารคัมภีร์ใบลานในท้องถิ่นเทียบกับระบบสากลได้ หากมีการนำข้อมูล
เหล่านี้มาเช่ือมต่อกัน 
           อนึ่งอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ๑๗ กล่าวว่า  เรื่องที่จารลงในใบลานอาจจะมีเนื้อเรื่องยาวมาก 
ผูกเดียวไม่จบ ต้องจารต่อกันหลายผูกนับเนื่องเรียงลำดับไปเป็นผูก ๒ ผูก ๓ เรื่องหนึ่งๆ อาจมีจำนวน
มากถึง ๑๐ ผูก ๒๐ ผูก หรือมากน้อยกว่านั ้นก็ได้ อักษรที ่ใช้บอกอังกา ก็จะใช้พยัญชนะเรียง
ตามลำดับไป จนถึงพยัญชนะตัวสุดท้ายคือ "อ" ถ้ายังไม่จบเรื ่อง อักษรต่อไปให้ย้อนกลับไปใช้
อักษร "ก"โดยมีอักษร "ย" ควบกล้ำด้วย คือ "กฺย กฺยา กฺยิ กฺยี กฺย กฺยู เกฺย ไกฺย โกฺย เกฺยา กฺยํ กฺ
ยะ" แล้วตอ่ด้วยอักษร "ขฺย"เรียงลำดับไปทำนองเดียวกับอักษรบอกอังกา ในรอบแรก ส่วนผูกสุดท้าย
หรือผูกอื่นๆ ถ้าหากมีจำนวนลานเกินกว่า ๒๔ ลาน ตั้งแต่ ๒๕ ลาน ถึง ๔๐ ลาน หรือมากน้อยกว่านั้น 
ก็ยังคงนับจำนวน ๒๔ ลานเป็น ๑ ผูก เป็นเกณฑ์เสมอไป ส่วนลานที่เกินนั้น ให้นับจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 
๑, ๒, ๓, ๔ เรียงลำดับไป ตัวอย่างเช่น ในผูกมี ๓๐ ลาน ต้องเรียกว่า ๑ ผูก ๖ ลาน หรือ ๑ ผูก ๖ ใบ 
หรือจะใช้ว่า ๓๐ ใบก็มี 

 เมื่อเรียงหน้าหนังสือใบลานตามลำดับอังกาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ใช้ไหม หรือด้าย หรือ
เชือก ทำเป็นหูร้อย เรียกว่า "สายสนอง" ใช้สายสนองผูกหูใบลานตามช่องที่เจาะไว้ในตอนแรก การ
ผูกหูใบลาน จะผูกเฉพาะหูด้านซ้ายเพียงด้านเดียว ปล่อยด้านขวาให้ว่างไว้ เพื่อความสะดวกในการ
เปิดพลิกใบลาน สายสนองที่ใช้ผูกหูใบลานนั้น ปลายข้างหนึ่งต้องทำเป็นห่วงไว้ แล้ววนปลายสายอีก
ข้างหนึ่ง รอบกึ่งใบลานด้านบน พร้อมกับสอดปลายสายสนองเข้าไปในห่วง ที่ทำไว้นั้น ทั้งนี้เพื่อใช้ดึง
และมัดใบลานให้แน่นเมื่อต้องการจะเก็บ และคลายสายสนองออกขณะคลี่หรือพลิก เพื่อการอ่าน
ใบลาน แต่หากคัมภีร์นั้นไม่มีการแบ่งผูก ใช้วิธีเรียงลำดับต่อๆ กัน ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แม้จะมีจำนวน
ลานมากเท่าใดก็ตาม รวมเรียกว่า "กับ" คัมภีร์กับหนึ่งจะมีเส้นเชือกยาวร้อยรวมลานทั้งหมดไว้
ด้วยกันทั้ง ๒ หู (๒ รู) โดยมีไม้ประกับร้อยปิดหน้า - หลังเพื่อให้ลานแข็งแรง ไม่หักเดาะ หรือฉีกขาด
ง่าย เชือกที่ร้อยหูคัมภีร์ทั้ง ๒ เส้นนี้เรียกว่า สายสนอง เช่นเดียวกัน 

 เมื่อจารข้อความลงในลานเสร็จแล้ว จะเห็นรูปลายเส้นอักษรเป็นสีขาว อ่านได้ไม่ชัดเจน 
ดังนั้น จึงต้องลบหน้าลานเหล่านั้นก่อน โดยใช้ลูกประคบชุบเขม่าไฟ ที่ผสมกับน้ำมันยางไว้แล้ว ลูบไป
มา ให้ทั่วหน้าลานที่มีเส้นจาร เพื่อให้สีดำของเขม่าไฟฝังลงไปในร่อง ที่เป็นรูปอักษร แล้วใช้ทราย

 
๑๗

 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว บรรณาธิการ. งานปริวรรตคัมภีร์โบราณล้านนา สิ ่งพิมพ์อันดับที่ 
๓/๒๕๕๓. เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๖, หน้า ๑๒๓. 
 



๒๙ 

 

ละเอียด ซึ่งต้องทำให้ร้อนด้วยวิธีคั่วบนไฟ หรือตากแดดก็ได้ โรยลงบนหน้าลานนั้น จากนั้นใช้ลูก
ประคบสะอาด ถูไปมาบนทรายหลายๆ ครั้ง เพื่อลบให้สีผิวหน้าลานขาวสะอาด เห็นลายเส้นอักษรผุด
ขึ้นเป็นสีดำอย่างเด่นชัด ดังที่คนไทยในสมัยโบราณใช้เป็นคำตอบของปริศนาคำทายที่ว่า  "อะไรเอ่ย
ลบหาย ลายผุด" ในบางท้องถิ่น เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้น้ำมันแมงเม่า (นำแมงเม่ามาคั่วให้
ได้น้ำมัน) ผสมกับเขม่าไฟ (ได้มาจากกาบมะพร้าวเผาไฟเป็นถ่าน แล้วบดละเอียด) ใช้ลบใบลานได้
เช่นเดียวกัน  

 ๓. การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน 
  พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์๑๘  กล่าวว่า การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน เป็นกระบวนการหนี่งที่สำคัญ

อย่างมากในการอนุรักษ์คัมภีร์ เพราะการปริวรรตได้ ย่อมหมายถึง การสามารถสำรวจ จัดเรียง จำทำ
หมวดหมู่ คัมภีร์ใบลาน ได้อย่างถูกใบลานไม่สลับกันในแต่ละเรื่อง ดังนั้นทักษะการปริวรรตจึงเป็น
เรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะหลายแห่งทำความสะอาดใบลานได้อย่างเดียว แต่คัมภีร์ใบลานยังกระจัด
กระจายอยู่ไม่สามารถจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ได้ จึงไม่ทราบว่าคัมภีร์ใบลานที่พบเป็นเรื่องอะไร มี
ความสำคัญอย่างไร และ จะจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่อย่างไร  การปริวรรต ได้จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะ
นำไปสู่การอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ดังตัวอย่างการปริวรรตคัมภีร์ใบลานของล้านนา เช่น เอกสารโบราณล้านนาที่จารึกด้วย
อักษรภาษาล้านนา ที่รู้จักกันดีว่า “ตัวเมือง  อักษรธรรม หรืออักษรไทยวน” มีวิวัฒนาการเป็นมา
ยาวนาน อุดม รุ่งเรืองศรี กล่าวว่า อักษรเมือง คลี่คลายมาจากอักษรเฟนิเซียน กลายไปเป็นอั กษร
พราหมี ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ ปรับตัวเป็นอักษรปัลลวะ ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐  และอักษรปัลลวะนี้ 
เป็นต้นเค้าของอักษรมอญโบราณ ที่ใช้ในอาณาจักรหริภุญไชย ประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐ และถูกนำมาใช้
ในอาณาจักรไทยวนที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  ดัดแปลงมาจากอักษรมอญยุคใหม่ (พ.ศ. ๑๗๙๓-๑๘๔๓ ดังได้
พบการใช้จารึกบนแผ่นทองที่ฐาน พระประธานวัดพระธาตุสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๙ โดยจารึกเป็น
อักษรสุโขทัย ๓ บรรทัด และอักษรล้านนา ๑ บรรทัด เมื่อพระมหาสุมนเถระ นำพุทธศาสนาลัทธิ
ลังกาวงศ์มาจากสุโขทัย ก็ได้นำอักษรฝักขาม (อักษรสุโขทัย) มาใช้จารึกที่ล้านนาด้วย พบที่วัดพระยืน 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พ.ศ.๑๙๑๓ ส่วนอักษรธรรมที่ปรับปรุงจนสมบูรณ์ที่สุดนั้น พบว่า นับแต่
พระมหาญาณคัมภีร์กลับมาจากการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา ในปี พ.ศ. ๑๙๗๕ เป็นต้นมา มี
การใช้จารึกคัมภีร์ทางศาสนาลงในใบลานมาก แต่เป็นภาษาบาลี (อุดม รุ่งเรืองศรี , ๒๕๒๘ : ๑๒-๑๓) 
ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ให้ความเห็นอีกว่า “แต่ก่อนชาวล้านนาใช้อักษรธรรมเขียน
ภาษาบาลีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๙๑๙เป็นอย่างน้อย และใช้เขียนภาษาไทย อย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๐๐๘” 
(ประเสริฐ ณ นคร, งานจารึกและประวัติศาสตร์ ของประเสริฐ ณ นคร, ๒๕๓๔ : ๒๓)  สมัยต่อมาเมื่อ
พระเจ้ากาวิละ “ฟื้นม่าน”ประกาศดินแดนเป็นอิสระจากพม่า ก็ได้ดัดแปลงอักษรล้านนาใหม่โดยผสม
อักษรฝักขาม กับอักษรล้านนา แล้วเติมศกลงไปดุจอักษรขอม  เรียกว่า “อักษรขอมเมือง หรือ 
อักษรไทยนิเทศ”ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕ 

 
๑๘ พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ.์ กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู ่

และการอนุรักษ.์ เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๙, หน้า ๒๓ – ๒๕. 
 



๓๐ 

 

           อักษรธรรม/อักษรเมือง อักษรฝักขาม และอักษรไทยนิเทศเหล่านี้ รับใช้ชาวล้านนามา
นาน ทั้งการจารึกคัมภีร์ทางศาสนา และใช้เขียนประวัติศาสตร์ ตำนาน   และเรื่องทั่วไป แต่ชาว
ล้านนานิยมใช้อักษรธรรมจารึกคัมภีร์ทางศาสนาเป็นภาษาบาลี ส่วนตัวเมืองนิยมใช้บันทึกเรื่องราว
ต่างๆ ทางโลกเป็นภาษาล้านนา  อักษรฝักขามส่วนใหญ่ใช้ในศิลาจารึก ไม่นิยมใช้ทั่วไปเหมือนอักษร
เมือง จนเมื่อนโยบายรวมหัวเมืองเข้ากับส่วนกลาง และบังคับให้ใช้อักษรไทยกลาง เป็นภาษาราชการ 
พ.ศ. ๒๔๓๖ และคนเมืองก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัย นิยมเรียนและใช้อักษรไทยภาคกลางอย่าง
กว้างขวาง การเรียนอักษรล้านนาก็เสื่อมลง นอกจากจะทำการ ศึกษา และถ่ายทอดกันภายในวัด
เท่านั้น ประจวบกับนโยบายรัฐนิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ว่าด้วยภาษาและหนังสือกับหน้าที่
พลเมือง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ สถานภาพการใช้อักษรล้านนาก็แทบจะหมดลมหายใจลงไป ทั้งนี้เป็น
เพราะ “ไม่ใช่ไม่มีผู้สอน แต่ไม่มีคนสนใจศึกษาเล่าเรียน”  
           อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ดีในตัวเองนั้น   แม้จะถูกละเลยไปบ้างบางยุค 
บางสมัย ไม่นานก็ย่อมมีคนเล็งเห็นคุณค่า และนับว่าเป็นความโชคดีที่ยังมีผู้รู้อักษรล้านนาและรักษา
มรดกบรรพบุรุษเหลืออยู่ แม้ว่าจะมีเหลือไม่มากนัก แต่ก็พอที่จะสืบลมหายใจต่อกันมาได้ พอดีกับมี
การเปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ภาคเหนือ มองเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาบรรพบุรุษและการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ให้โอกาสโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคสร้างหลักสูตรท้องถิ่นของตนได้ การศึกษาอักษร
ล้านนา จึงได้ฟื้นคืนมาศึกษากันพอสมควร แต่ผู้ที่รู้และเชี่ยวชาญจริงๆ ในอักษรล้านนา ก็ยังมีอยู่ใน
วงจำกัดมาก 
           คัมภีร์และเอกสารโบราณล้านนา  จารึกด้วยภาษาที่คนสมัยใหม่อ่านไม่ออก จึงถูก
ละเลยให้อยู่ในหอไตร (หอธรรม) หอสมุด หรืออยู่ในการครอบครองของผู้รักของเก่า คนที่อ่านไม่ออก
ก็มองข้ามไปดุจไก่ได้พลอย ต่อมาเมื่อมีการอนุรักษ์ และจัดการฟื้นฟู ทำการศึกษาค้นคว้ากันขึ้นมา
ใหม่ จึงเป็นงานที่ยาก จำเป็นต้องใช้ผู้รู้ ที่เป็นน้อย เป็นหนาน (ผู้ที่เคยบวชเรียน)  พระสงฆ์ และผู้รู้ใน
ท้องถิ่น ให้ช่วยกันทำการปริวรรต คำว่า ปริวรรต หมายถึง หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไป หรือ
แปรไป (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสถาน, ๒๕๒๕ : ๕๑๕) การปริวรรตตามหัวข้อนี้ หมายถึง 
การถอดอักษรธรรมล้านนาหรือ ตัวเมืองเป็นอักษรไทยกลาง ถ่ายทอดสาระที่บันทึกในคัมภีร์ใบลาน 
หรือพับสาเหล่านั้นออกมาให้เป็นภาษาไทยกลาง ซึ่งท่านเหล่านั้นต่างคนต่างก็ทำการปริวรรตตาม
ความถนัดและความสนใจของตน ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัวเป็นมาตรฐาน (เพราะไม่มีใครกำหนด
มาตรฐานดุจกรรมการราชบัณฑิตทำพจนานุกรม) สุดแต่ภูมิรู้และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้เป็น
หลัก 
           จากประเด็นที่กล่าวมา คณะผู้วิจัยพบว่า วิธีการปริวรรตอักษรโบราณพื้นเมือง มาเป็น
อักษรไทยปัจจุบันมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการใช้งาน ดังจะได้เสนอ
รูปแบบการปริวรรต และจุดประสงค์ของการใช้งาน ตามคำบรรยายแนวการปริวรรต อักษร พื้นเมือง
ล้านนา ของประเสริฐ ณ นคร (ประเสริฐ ณ นคร , หน้า ๑๑๗-๑๑๙)   และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและชำระตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี  ที่ทำการปริวรรตเอกสารจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ และจัดทำขึ้นมาใหม่ เรียกว่า วิธีทำข้อมูลสถาปนา  ดังต่อไปนี ้
 
 



๓๑ 

 

         ๓.๑ การปริวรรตแบบถอดหรือถ่ายตรงตามตัวอักษรตัวต่อตัว 
                พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์๑๙   กล่าวว่า วิธีนี้ ผู้ปริวรรตต้องถอดตัวอักษรตามต้นฉบับทุก
ประการ ไม่สนใจการออกเสียง  รักษาอักษรศาสตร์แบบโบราณอย่างเคร่งครัด  และดูพัฒนาการของ
ภาษา จะได้เห็นต้นตอของการสะกด การันต์ สามารถย้อนกลับไปสู่ภาษาเดิมได้ ใช้กันมากในการถอด
และอ่านศิลาจารึก ดังตัวอย่างเช่น หนังสือพื้นเมืองของล้านนา (อักษรธรรมล้านนา) ใช้อักษร  “ฑ” 
นางมณโฑ ตัวเดียวกัน แทนตัว “ฑ นางมณโฑ” ในภาษาบาลี และแทนตัว “ด เด็ก” ในภาษาไทย 
เวลาปริวรรต จะใช้ “ฑ” แทนทุกตัว ไม่ว ่าจะเป็นภาษาบาลี หรือภาษาไทย เช่น “บัณฑิต
เฑิร”(บัณฑิตเดิน) อีกตัวอย่างหนึ่ง อักษร “บ ใบไม้” ในอักษรธรรมล้านนา บางครั้งก็ใช้แทน  “บ 
ใบไม้ “ บางครั้งก็ใช้แทน “ป ปลา”  ก็ต้องปริวรรตเป็น “บ ใบไม้” ตามรูปตัวอักษร เช่น “เบรตบ่
มาบรากต” แม้จะดูแปลกตา แต่ผู้ปริวรรตควรแสดงคำที่เขียนตามอักขรวิธีปัจจุบันไว้ให้เปรียบเทียบ
ด้วย “เปรตบ่มาปรากฏ” ผู้ที่จัดวางระบบการปริวรรตและทำตามระบบนั้นอย่างเคร่งครัดคือ พระ
ธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว) ผู้เขียนหลักภาษาไทยพายัพ และพจนานุกรมไทยพายัพ และ สิงฆะ 
วรรณสัย ทั้งสองท่านใช้หลักคล้ายกัน คือยึดเอาอักขรวิธีล้านนา เป็นหลักซึ่งมีระบบการกลายเสียง
ในพยัญชนวรรคค่อนข้างตายตัว วิธีการดังกล่าวนี้ นับเป็นระบบการปริวรรตที่แพร่หลายและเป็น
แม่แบบการปรับปรุงวิธีการปริวรรตที่เป็นมาตรฐานที่นิยมกันในปัจจุบัน 

      ๓.๒ การปริวรรตตามเสียงในภาษาท้องถิ่น 
                พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธ์ิ๒๐   กล่าวว่า วิธีนี้พบมากในการพิมพ์ชาดกและคร่าวธรรมล้านนา ใช้
อักษรภาษาไทยกลาง แต่ถอดออกมาเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น อักษรธรรมล้านนาเขียนว่า “พี่เมารัก
น้อง”  ก็จะเขียนตามสำเนียงท้องถิ่นว่า “ปี้เมาฮักน้อง”  คำว่า “เบรตบ่มาบรากต” จะเขียนเป็น 
“เผดบ่มาผากต” การปริวรรตแบบนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น ที่ต้องการศึกษาวรรณกรรม
ท้องถิ่นของตน แต่คนต่างถิ่นส่วนใหญ่ในภูมิภาคอื่นจะอ่านไม่รู้เรื่อง เพราะมีภาษาถิ่นที่ตนไม่เข้าใจ
ความหมายอีกมาก อาจเข้าใจผิดไปจากเค้าเรื่องเดิมไป 
                การปริวรรตตามเสียงที่ปรากฏ โดยไม่ได้ยึดระบบอักขรวิธีล้านนา เช่น ผลงานของนาย
เมืองใจ ชัยนิลพันธ์ ซึ่งเริ่มพิมพ์คร่าวซอด้วยอักษรไทยกลางเมื่อประมาณ พ .ศ. ๒๔๙๕ และได้ขาย
ลิขสิทธิ ์ให้แก่นายประเทือง เภาวัฒนสุข เจ้าของร้านประเทืองวิทยา และนายประเทือง ได้นำ
วรรณกรรมคร่าวซอมาพิมพ์ด้วยอักษรไทยกลางอีกหลายเรื่องเมื่อประมาณ พ.ศ. ด้วยเหตุนี้ วิธีการ
ปริวรรตดังกล่าว จึงมีบางท่านนิยมเรียกว่า วิธีการแบบร้านประเทือง 

 วิธีการในทำนองนี้ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว บรรณาธิการ หนังสือ งานปริวรรตคัมภีร์
โบราณล้านนา  สิ่งพิมพ์อันดับที่ ๓ /๒๕๕๓  กล่าวไว้ในถ้อยแถลงว่า “งานปริวรรตคัมภีร์โบราณ
ล้านนาเป็นโครงการหนึ ่งของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ที ่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุน

 
๑๙ พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ.์ กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู ่

และการอนุรักษ.์ เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๙, หน้า ๖๒. 
 

๒๐ พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ.์ กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู ่
และการอนุรักษ.์ เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๙, หน้า ๕๖. 
 



๓๒ 

 

งบประมาณในการทำงานครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่น ภายหลังจากเสร็จสิ้น
งานเปิดอาคารเทพรัตราชสุดาแล้ว มหาวิทยาลัยได้สนองกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เกี่ยวกับงานปริวรรตคัมภีร์ใบลาน สถาบันฯ ได้มอบหมายให้คุณ
โสภณ พรมจิตต์ สำรวจคัมภีร์ที่ได้เก็บรวบรวมไว้เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว คัมภีร์เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับ
มอบจากนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาภาษาถิ่น วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และวิชาวัฒนธรรมศึกษา ใบ
ลานผูกที่มีสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหน้าและมีคุณค่าควรปริวรรตมีจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ พุทธคุณ
สังคหะโลก, นางวิสาขารักษาศีล และตำรายาสมุนไพรรักษาม้า จึงได้ปริวรรตคัมภีร์ทั ้ง ๓ เรื ่อง
ดังกล่าว และให้ขอความร่วมมือจากนักวิชาการท้องถิ่นหลายท่านทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ช่วยปริวรรตคัมภีร์โบราณ จำนวน ๑๙ เรื่องได้แก่ ๑.  ตำนานพระธาตุทุ่งตูม ๒. ตำนานพระธาตุเจ้า
แจ้ขุ่มเท้าจอมดอย ๓. ตำนานแม่ระมิงค์ ๔. ตำนานถ้าเชียงดาว ๕. ตำนานพระแก้วเจ้า ๖. พุทธคุณ
สังคหโลก ๗.  สมณกถา หนังสือมหาสวาธุเจ้าอุตตมะและมหาสวาธุเจ้าหลวงพรหมสร ๘.  บวชพระ
ลงขนานและโอวาทคำสอน  ๙. ตำราก่อพระเจ้า  ๑๐. นางวิสาขารักษาศีล ๑๑. สู่ขวัญคน ๑๒. สู่
ขวัญข้าว ๑๓. สู่ขวัญช้าง ๑๔. สู่ขวัญม้า สู่๑๕. ขวัญควาย ๑๖. สู่ขวัญย่าหม้อนึ่ง  ๑๗. ตำรายา
สมุนไพรล้านนา ๑๘. ตำรายาจากสมุดบันทึก และ ๑๙. ตำรายาสมุนไพรรักษาม้า เป็นคัมภีร์ใบลาน 
๑๑ เรื่อง จำนวน ๒๒๗ หน้าใบลาน, พับสา ๑ เรื่อง จำนวน ๕ หน้าพับสา, เอกสารประเภทสมุด
บันทึก จำนวน ๗ เรื่อง รวม ๕๕ หน้า รวมปริวรรตทั้งสิ้น ๒๘๗ หน้า ใบลาน/พับสา/สมุด จำนวน
เชิงอรรถที่อธิบายคำศัพท์และอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๕๑ เชิงอรรถ รวมจำนวนหน้า ๒๑๔ หน้าพิมพ์ 
(อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ๒๕๕๓ หน้า จ)    

 เน้ือหามีความหลากหลายและมีคุณค่าซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจศึกษาเรื่องท้องถิ่นล้านนา คัมภีร์หลายเรื่องยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และมีคัมภีร์บางเรื่องมี
ภาษาบาลีปะปนอยู่ ไม่ได้ส่งคำบาลีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ขอท่านผู้อ่านโปรดใช้ประโยชน์จาก
เน้ือหาที่ปริวรรตเป็นภาษาไทยกลางเป็นหลัก ส่วนตำรายาและสมุนไพรพื้นบ้านมีหลายคำที่หา
คำอธิบายไม่ได้ จึงเว้นไว้ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ปัจจุบันตำรายาสมุนไพรเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไป
และสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคต่างๆ ได้ จึงขอนำเสนอไว้ ๒ ตำรา 
         ๓.๓ การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ 
                พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์๒๑  กล่าวว่า  วิธีนี้จะใช้หลักการเขียนคำส่วนใหญ่ให้อยู่ในรูปที่ตรง
กับภาษากลางให้มากที่สุดเพื่อให้คนไทยทุกท้องถิ่นสามารถอ่านและเดาเนื้อหาจนเข้าใจความหมายได้ 
โดยไม่คำนึงถึงภาษาถิ่น เช่น ต้นฉบับเขียนว่า “ช้าง” ภาษาถิ่นว่า “จ๊าง” ก็ปริวรรตเป็น “ช้าง” ทุก
คนก็อ่านเข้าใจตรงกัน 

 อีกประการหนึ่ง ถ้าเสียงอ่านในภาษาถิ่นตรงกับคำในภาษาไทยกลาง ให้เขียนตามเสียง
อ่าน โดยไม่ต้องคำนึงถึงต้นฉบับเดิม เช่นข้อความว่า “จัไพเฑิร” อ่านตามเสียงภาษาถิ่นว่า จักไปเดิน 
ก็ให้ถ่ายทอดตามเสียงอ่าน อนึ่ง อักขรวิธีล้านนา ถ้าเขียน “ไป” จะออกเสียงเป็น “ไป๋” จงึจำเป็นต้อง
เขียน”ไพ”  เพื่อให้ออกเสียงเป็น “ไป” เมื่อถอดอักษร ควรใช้ “ไป” จะเหมาะกว่า  อักษร “ฑ” ที่

 
๒๑ พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์. กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู ่

และการอนุรักษ.์ เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๙, หน้า ๕๘. 
 



๓๓ 

 

เขียนแทนทั้ง “ฑ” และ “ด” ตรงใดเป็น “ฑ” หรือเป็น “ด” ก็ควรถ่ายรูปตามอักขรวิธีไม่ต้องยุ่งยาก
ในการเดาว่า เมื่อไรจะเป็น “ฑ” และเมื่อใดจะเป็น “ด”  และ ใช้ “น” สะกดแทน “ร” เช่นคำว่า 
“เฑิร” ก็ถ่ายออกมาเป็น “เดิน” ทั้งนี้เพราะอักขรวิธีสมัยโบราณไม่เคร่งครัดในระบบการเขียนตาม
มาตรฐานของพจนานุกรม ยกเว้นคำบางคำ ที่ถ่ายทอดออกมาก็ยังไม่เข้าใจ ให้คงการเขียนถ่ายแบบ
ตามตัวหนังสือเดิม ดังคำว่า “นักเช่น” ก็เขียนเป็น “นักเจ้น” แล้วยังมีคำร้อยกรองบางคำที่ต้องรักษา
สัมผัสเอาไว้ ต้องเขียนตามสำเนียงถิ่น เช่น คำว่า “ไปเป็นของเปิ้นแล้วนอ” ไม่ควรเขียนว่า “ไปเป็น
ของเพิ่นแล้วนอ”  หรือคำโบราณ เช่น  “เหล้น” การไม่เขียนเป็น “เล่น” ก็อาจจะเกิดประโยชน์แก่
นักภาษาศาสตร์ต้องการตรวจสอบวรรณยุกต์คำไทยดั้งเดิมก็ได้ ทั้งนี้ หากคำใด เป็นคำโบราณ ที่ไม่รู้
ความหมาย หรือยังหาความหมายไม่ได้ ก็อย่าเดาสุ่ม หรือดัดแปลง เปลี่ยนคำเข้าข้างตนเองตาม
อำเภอใจ ตัวไม่เข้าใจ ภายหลังอาจมีคนที่สามารถค้นหาความหมายจากภาษาไทยในท้องถิ่นอื่นก็ได ้  
           ในทำนองเดียวกัน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราช
ภัฏเชียงใหม่. ได้ทำการปริวรรต ราชวังสะ ฉบับวัดพระงาม เชียงใหม่ ที่อินฺทวํสภิกขุ จารเมื่อ จ.
ศ. ๑๒๑๖ (พ.ศ. ๒๔๖๙) และจัดพิมพ์เป็นฉบับสถาปนาขึ้นมา เป็นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ
เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์มิ่งเมือง ก็ใช้แนวทางการปริวรรตตามที่กล่าวมา 
         ๓.๔ การปริวรรตแบบแบ่งเป็น ๒ คอลัมน์ บรรทัดต่อบรรทัด 
           พิสิฏฐ ์ โคตรสุโพธิ์๒๒  กล่าวว่า   โดยด้านซ้ายเขียนอักษรธรรมล้านนาตามต้นฉบับ ส่วน
ด้านขวา เขียนข้อความที่ปริวรรตเป็นอักษรไทยภาคกลาง บรรทัดต่อบรรทัด คำใดที่ยาก ก็แปล
ความหมายไว้ในวงเล็บท้ายข้อความในบรรทัดเดียวกัน วิธีนี้ อุดม รุ่งเรืองศรี นิยมใช้ในช่วงแรกๆ 
ต่อมาจึงได้ตัดส่วนที่เป็นอักษรธรรมล้านนาทิ้งไป เพราะต้องการประหยัดหน้ากระดาษ 
               การปริวรรตแบบที่ ๔ นี้ ได้พบเห็นมีการจัดหน้าแปลกออกไปจากอุดม รุ่งเรืองศรี เช่น 
งานปริวรรตของ รศ.ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป ็ลติเยร ์ บางเร ื ่องอักษรต้นฉบับ อยู ่หน้าซ ้าย  
คำปริวรรต (อ่าน) ใช้ภาษาไทยกลาง ตรงตามตัว ในหน้าขวา มีการอธิบายคำยากไว้หลายเรื่อง  
เช่น เรื่อง มาตลังกา (๒๕๕๕) มีการเรียงความและแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส บางเรื่อง
เช่นเรื่อง ภาษิตตระกูลไท (๒๕๕๔) จะพิมพ์ภาษิตอักษรต้นฉบับเอาไว้ก่อนแล้วปริวรรตออกมาด้วย
ภาษาไทยกลางและแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นบทเรียงลงมา 
              ในทำนองกลับกัน จรีย์ สุนทรสิงห์  (๒๕๕๑) ได้ปริวรรตจากภาษาไทยกลางกลับเป็น
อักษรล้านนา จากผลงานเรียบเรียงมหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ฟู อตฺตสิโว) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้พิมพ์ต้นฉบับไว้ในหนังสือหน้าซ้าย และคำปริวรรตกลับ
อักษรล้านนาไว้หนังสือหน้าขวา บรรทัดต่อบรรทัด ความตรงกัน พิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ ครบ ๘ 
รอบ ๙๖ ปี พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งในการ
ปริวรรตกลับสู่อักษรล้านนา ก็ได้ใช้อักขรวิธีแบบดั้งเดิมของล้านนา นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
 
 

 
๒๒ พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ.์ กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู ่

และการอนุรักษ.์ เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๙, หน้า ๗๖. 
 



๓๔ 

 

 ๔. ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรูใ้นคัมภีร์ใบลาน 
   สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญ ที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานได้อย่างสูง เนื่องจากว่าตัวใบลานเอง 
มีอายุจำกัด สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลา ใบลานก็ต้องชำหรุดเสียหาย ย่อยสลายไปในที่สุด แต่ที่น่าเสียดาย
และคงต้องรักษาเอาไว้อย่างดี คือ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนคัมภีร์ใบลาน ดังนั้น เพื่อให้องค์
ความรู้ต่าง ๆ สามารถอยู่ต่อไปได้ ซึ่งสมัยก่อน การรักษาองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลาน ใช้วิธีการคัดลอก
อักษรใบลาน ลงสู่ใบลานอีกชุดหนึ่ง เรียกวิธีการคัดลอกว่า จารธัมม์ จึงทำให้คัมภีร์ใบลานชื่อเดียวกัน 
แต่มีหลายฉบับ ที่ปรากฏอยู่สถานที่ต่าง ๆ   ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
อีกวิธีหนึ่ง คือ การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานเก็บไว้ ซึ่งทำให้สะดวกและประหยัดเวลายิ่งขึ้น และ สามารถ
เก็บไว้ได้นานด้วย  โดยมีวิวัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ของประเทศไทย 
ตามลำดับดังนี้  

 ๔.๑ ยุคไมโครฟิล์ม 
 โครงการหอสมุดคัมภีร์ใบลานล้านนา  ๒๓  กล่าวว่า ภาคเหนือของประเทศไทยมี

วัฒนธรรมและวรรณกรรมเฉพาะตัว อันส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ 
ทั่วภูมิภาคนี้อย่างกว้างขวาง หากแต่ความมั่งคั่งทางคัมภีร์ใบลานยังคงได้รับการค้นคว้าวิจัยน้อยมาก
เนื่องจากขาดการเข้าถึง แม้ว่าแหล่งข้อมูลปฐมภูมิมีอยู่อย่างมากมายก็ตาม นอกจากคัมภีร์ใบลานใน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับประเพณีทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท แล้วก็ยังมีวรรณกรรมและงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกจำนวนมาก รวมถึงชิ้นงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม กฎหมายจารีต
ประเพณี ตำราโหราศาสตร์ เวทมนต์ ตำนานและพิธีกรรมต่าง ๆ ไวยากรณ์และอักษรศาสตร์ 
ตลอดจนกวีนิพนธ์และเรื่องมหากาพย์ นิทานพื้นบ้านและนิยายรัก คัมภีร์ใบลานส่วนมากเป็นคัมภีร์
นอกนิบาต ซึ่งประกอบด้วยวรรณกรรมที่ใช้พรรณนาโวหารโดยเฉพาะชาดก ซึ่งเชื่อว่าโดยมากมีต้น
กำเนิดมาจากประเพณีพื้นถิ่นของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เนื้อหาในคัมภีร์ใบลานมีทั้งภาษาล้านนา ไทย
เขิน ไทยลื้อ ลาว ไทยใหญ่ พม่าและภาษาบาลี จารึกด้วยอักษรหลากหลาย 

 โครงการหอสมุดคัมภีร์ใบลานล้านนา เริ่มขึ้นในปี ๒๐๑๓ เป็นโครงการที่รวบรวม
คัมภีร์ใบลานจากบางโครงการที่กล่าวมานั้น ด้วยระบบออนไลน์ พร้อมคัมภีร์ใบลานที่ได้รับการบันทึก
เป็นระบบดิจิทัลโดยตรงในระหว่างการดำเนินโครงการนี้ไว้ด้วย 

ชุดคัมภีร์ใบลานภายในหอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา หอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลาน
ประกอบด้วยรูปถ่ายคัมภีร์ใบลานจาก ๔ ชุดคือ โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ล้านนา (PNTMP): ๓,๙๑๔ 
ต้นฉบับ ๑๕๙,๕๖๔ รูปดิจิทัล คัมภีร์ใบลานชุดนี้ ซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ใบลานที่ใหญ่ที่สุดในหอสมุดดิจิทัลนี้ 
บรรจุภาพดิจิทัลขาวดำที่บันทึกจากรูปแบบไมโครฟิล์ม โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้ีได้รับการก่อตั้ง
ขึ้นโดยฮารัลด์ ฮุนดีอุส ซึ่งเป็นช่วงที่ท่านได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษและที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อช่วย
ในการจัดต้ังบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาล้านนา ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากปี ๑๙๘๓-

 

 ๒๓ โครงการหอสมุดคัมภีร์ใบลานล้านนา  [ออนไลน์], แหล่งที่ 
http://lannamanuscripts.net/th/about [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

 
 

http://lannamanuscripts.net/th/about#dlntm
http://www.cmu.ac.th/


๓๕ 

 

๑๙๙๒ โครงการนี้ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน ผ่านโครงการความช่วยเหลือทาง
วัฒนธรรมของกระทรวง ระยะเวลาดำเนินการต้ังแต่ปี ๑๙๘๗-๑๙๙๑ โดยมี ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร 
เป็นหัวหน้าโครงการ๒๔ 

 นอกไปจากการสำรวจและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทั่วภาคเหนือประเทศไทยแล้ว ยังมี
การบันทึกเป็นไมโครฟิล์มจำนวนมากกว่า ๔๐๐ ม้วน โดยเลือกเอา เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทางด้าน
วรรณกรรมล้านนา ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน ได้แนะนำ รวมถึงคัมภีร์ใบลาน ทั้งหมด 
ที่รวบรวมได้จากวัดสูงเม่น จ.แพร่ (ซึ่งมีกว่า ๑๕๐ ม้วน) สำเนาไมโครฟิล์มของคัมภีร์ใบลานชุดนี้ถูก
จัดเก็บไว้ที่ หอสมุดแห่งชาติ ชุดหนึ่ง ที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUL) ชุดหนึ่ง และ
ที่ Akademie der Wissenschaften und der Literatur ประเทศเยอรมันนีอีกชุดหนึ่ง 

 โดยได้รับคำอนุญาตจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไมโครฟิล์มชุดนี้ได้รับการ
บันทึกเป็นดิจิทัลในประเทศเยอรมันนีในปี ๒๐๑๒-๒๐๑๓ และผู้สนใจสามารถสืบค้นภาพคัมภีร์ใบ
ลานเหล่านั ้นได้ทางเว ็บไซต์ภายใต้  Creative Commons Attribution-NonCommercial ๔ .๐ 
Unported (CC BY-NC ๔ .๐ ) License (ยกเว ้นตำรายา)  การบ ันท ึก เป ็นด ิจ ิท ัลดำเน ินการ
โดย Herrmann und Kraemer GmbH โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงการ
ต่างประเทศเยอรมัน ภาพคัมภีร์ใบลานชุดนี้ได้รับการปรับแต่งและตั้งชื่อใหม่โดยโครงการ หอสมุด
ดิจิทัลหนังสือใบลานลาว ที่หอสมุดแห่งชาติลาว 

 คัมภีร์ใบลานชุดนี้เน้นหนักเรื่องพื้นเมือง (เอเชียอาคเนย์ ) และทางโลก นอกจากที่มี
คัมภีร์ใบลานภาษาบาลีที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คัมภีร์ใบลานจัดทำขึ้น
ตามลำดับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นตัวแทนของ
จังหวัดต่าง ๆ รวมถึงอายุและคุณภาพของคัมภีร์ใบลาน หอสมุดดิจิทลัคัมภีร์ใบลานล้านนา (DLNTM): 
๑,๐๕๑ ต้นฉบับ ๓๙,๕๔๗ รูปดิจิทัล ชุดคัมภีร์ใบลาน DLNTM บรรจุภาพถ่ายสีที่บันทึกเป็นดิจิทัล
โดยตรงในภาคเหนือของไทย ระหว่างทำการสำรวจโครงการฯ ในปีทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ได้มีการ
คัดเลือกคัมภีร์ใบลานกว่า ๖,๐๐๐ ผูกเพื่อทำการบันทึกไมโครฟิล์ม แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ไม่
สามารถบันทึกคัมภีร์ใบลานที่คัดเลือกแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ต้นฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการบันทึก
ไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลานในจังหวัดเชียงรายและลำพูน และได้ทำการบันทึกไมโครฟิล์มในวัดเพียงแห่ง
เดียวเท่านั้นในจังหวัดเชียงใหม่ (คัมภีร์ใบลาน ๙๐ ต้นฉบับที่วัดเชียงมั่น) 

 ร่วมกับโครงการหอสมุดคัมภีร์ใบลานล้านนา กระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน ได้
สนับสนุนงบประมาณในการบันทึกคัมภีร์ใบลานเป็นดิจิทัลโดยตรงในวัด ๓๙ แห่ง การบันทึกคัมภีรใ์บ
ลานเป็นดิจิทัลโดยตรงน้ันดำเนินการ ระหว่าง ปี ๒๐๑๓ ถึง ๒๐๑๗ และ ภาพดิจิทัลที่ได้ถูกปรับแต่ง
และตั้งช่ือใหม่โดยโครงการหอสมุดิจิทัลหนังสือใบลานลาว ที่หอสมุดแห่งชาติลาว๒๕ 

 
 

 

 
๒๕ โครงการหอสมุดคัมภีร์ใบลานล้านนา  [ออนไลน์], แหล่ง

ทีh่ttp://lannamanuscripts.net/th/about [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
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๓๖ 

 

 ขั้นตอนของการถ่ายคัมภีร์ดิจิตอลมีดังนี้ 
  บุญเลิศ  เสนานนท์๒๖   กล่าวว่า  เนื่องจากทุกองค์ประกอบของมัดคัมภีร์ ตั้งแต่เชือก
ห่อคัมภีร์ ผ้าห่อฉลาก แผ่นลาน และสายสนอง ล้วนเป็นของโบราณที่มีอายุหลายร้อยปี หากหยิบจับ
ด้วยความไม่ระมัดระวังอาจทำให้แตกหักหรือเสียหายได้ สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการ
ลงทะเบียน ทำความสะอาด บันทึกภาพ จัดเก็บ และมอบคืนคัมภีร์ใบลาน 
  ลงมือทำความสะอาดใบลานทุกแผ่นอย่างระมัดระวัง และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่ง
สกปรก ฝุ่นละออง หรือคราบรอยนิ้วมือติดเปรอะเปื้อนแผ่นใบลาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมถุงมือ หาก
ใบลานอยู่ในสภาพดีก็ใช้เพียงแปรงขนอ่อนปัดฝุ่นออกอย่างเบามือ หากมีคราบเชื้อราหรือสิ่งสกปรก
ติดแน่นอยู่ก็ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เช็ดทำความสะอาด แต่หากใบลานอยู่ในสภาพแห้งกรอบหรือ
ตัวอักษรจางก็ใช้ไม้สำลีสะอาดจุ่มน้ำมันงาผสมผงคาร์บอนแต้ม แล้วใช้ผ้าสะอาดชิ้นเล็ก ๆ เช็ดไปทาง
เดียวกัน เพื่อให้เส้นลายจารปรากฏชัดเจนอีกครั้ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ใบลานอีกด้วย 
  เมื่อทำความสะอาดใบลานแต่ละแผ่นเรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกภาพ
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจลำดับเลขหน้าอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าลำดับหน้าไม่สลับและมีเนื้อความต่อเนื่องกัน 
โดยดูจากเลขอังกาหรือเลขโหราทีป่รากฏตรงกึ่งกลางริมซ้ายด้านหลังของใบลานแต่ละแผ่น   

 ในการบันทึกภาพ เราแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น ๒ ชุด ชุดที่หนึ่งประจำตำแหน่งที่แท่นถ่ายภาพ 
ทำหน้าที่จัดเตรียมและวางใบลานให้พอดีกับเส้นตารางฐานที่ตั้ง จัดเรียงเลขหน้าวางแผ่นระบุลำดับ
หน้าให้ตรงกับใบลาน หากพบว่าตัวอักษรใดไม่ชัดต้องแต้มด้วยน้ำมันงาผสมผงคาร์บอนอีกครั้ง และ
หากมีสิ่งสกปรกตกค้าง เช่น ฝุ่นจากเศษผ้าหรือคราบดำ ต้องทำความสะอาดจนแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด
ตกค้างติดไปในภาพถ่าย 
   หลังจากเสร็จขั้นตอนการถ่ายภาพแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำใบลานแต่ละแผ่นมารวมผูก ร้อย
สายสนอง ประกบด้วยไม้ประกับ มัดให้เรียบร้อยดังเดิม ไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไปห่อด้วยผ้าห่อ
คัมภีร์ เสียบป้ายฉลาก นำคัมภีร์ใส่ถุงผ้าและมัดเก็บให้เรียบร้อย  
  ขั้นตอนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทำป้ายทะเบียนบอกชื่อคัมภีร์ปีที่จาร ปีการสำรวจ ติดไว้ที่ถุง
ผ้า แล้วนำห่อมัดคัมภีร์เก็บคืนที่ตู้พระธรรมหรือหีบใบลานและต้องแจ้งให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ดูแล
รับผิดชอบทราบด้วยว่านำใบลานเก็บคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 อนึ่งปัจจุบันการถ่ายภาพคัมภีร์ดิจิทัล  ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิก
คัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพ่ืออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์
ธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การรวบรวม อนุรักษ์ และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานไว้
เป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีมีความทันสมัย และมีคุณภาพดีกว่าภาพถ่ายไมโครฟิล์มในอดีต 
สามารถเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิสำหรับการศึกษาค้นคว้าได้อย่างดี เนื่องด้วยจำนวนของคัมภีร์ใบ
ลานซึ่งมีมาก จึงทำให้การรวบรวมเพื่อถ่ายภาพต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นระยะเวลานาน 
ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล จะ

 
๒๖ บุญเลิศ  เสนานนท์. คู่มือการลงทะเบียนบัญชีคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย . กรุงเทพฯ: 

สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ, ๒๕๕๙, หน้า ๕๖. 
 



๓๗ 

 

ช่วยให้การถ่ายภาพเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งทำให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นผลงานวิจัยของพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น) , รศ.ดร. ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย
ผลงานนวัตกรรมชิ ้นนี ้  มี พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร ผู ้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นผู ้แทน
มหาวิทยาลัยเข้าร ับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที ่นำผลงานร่วมนำเสนอ มอบโดย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เนื่องในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๘) ระหว่างวันที ่ ๙-๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 
 และ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ทาง พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น) , 
รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังได้ทูลเกล้า
ถวาย เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The ๑๐th International Buddhist Research Seminar 
“Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต ้ห ัวข ้อ “นคร
น่าน :  นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใน
การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง
พระราชทานเครื ่องดังกล่าวให้กับ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสืบไป  

 นับว่าเป็นนวัตกรรม ผลงานทางเทคโนโลยีล่าสุดของประเทศไทย ที่นำมาใช้กับการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
 ๕.การเกบ็รักษาคัมภีร์ใบลาน 

 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร ดร.๒๗  กล่าวว่า  เมื่อคัมภีร์ได้รับการอนุรักษ์ทางกายภาพทุก
รูปแบบแล้ว ตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ – ๕ ตามกระบวนการที่ผ่านมา ขั้นสำคัญอีกขั้นตอนนี้ ที่ช่วยในการ
รักษาตัวใบลานให้มีอายุยืนยาวหลายร้อยปี เพื่อให้รอดพ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้ใบลานเสียหาย 
เช่นสภาพอากาศ  มด แมลง ปลวก หรือ แม้แต่มนุษย์ คือ การเก็บรักษาใบลาน ในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
 ๕.๑ ระดับคัมภีร์ เมื ่อพระเถระ นักปราชญ์ได้เขียนธรรม วรรณกรรม หรือ
เรื่องราวต่างๆ ลงในสมุดข่อย ใบลานแล้ว ท่านเหล่านั้นจะใช้เชือกผูกร้อยใบลานเข้าด้วยกันเป็นแต่ละ
ผูก/ฉบับ ตามเนื้อเรื่อง จากนั้นก็มัดด้วยด้ายที่มีสีแดง บางครั้งก็ลงรักปิดทองทับตัวอักษรที่เขียนด้วย
เหล็กแหลม นำไม้ที่มีลวดลายสวยงามและขัดแล้วอย่างดีมาประกบหน้า-หลัง แล้วใช้ผ้าห่อคลุมทับ 
มัดคัมภีร์แต่ละผูก/ฉบับรวมกันเป็นชุดคัมภีร์ บางแห่งทำไม้เล็กๆ หรือที่เรียกว่า   “ไม้ปั่นจั๊ก” หรือ 

 

 
๒๗

 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), ดร. และ คณะ. การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณี
ตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่. รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๘, หน้า ๑๐๒ – ๑๐๖. 
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๓๘ 

 

“ไม้บัญชัก”  เพื่อบอกว่า คัมภีร์เรื่องนั้น ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มีธรรมกี่ผูก ใครเป็นผู้แต่ง แต่ง
ขึ้นเมื่อไร และใครให้ความอุปถัมภ์ เป็นต้น นับได้ว่า เป็นการจัดระบบข้อมูลอ้างอิงที่ดี ที่แสดงถึงภูมิ
ปัญญาในการรักษาคัมภีร์ของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี  โดยที่วัดสูงเม่นนั้น มีการจัดทำไม้ปั่นจักอย่าง
สวยงาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศรัทธาความเชื่อที่มีต่อการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมของชาวสูงเม่นเป็น
อย่างดี 

  ๕.๒ ระดับการห่อคัมภีร์  ผ้าห่อคัมภีร์ คือ ผ้าที่ใช้ห่อหุ้มคัมภีร์ใบลานหลังจาก
ปิดไม้ประกับเรียบร้อยแล้ว(สำหรับคัมภีรท์ี่มีไม้ประกับ) เพื่อปกป้องคัมภีร์ใบลานจากฝุ่นละออง หรอื
จากการทำลายของสัตว์ต่างๆ 

       เมื่อมีการสร้างคัมภีร์ใบลานแล้วเสร็จ จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 
เพื่อให้คงทนในการใช้งาน จำเป็นต้องมีวัสดุที่ใช้ปกป้องคัมภีร์ ทั้งจากความชื้น ความร้อน แสง ฝุ่นผง 
แมลง และสัตว์กัดแทะ จึงใช้ผ้าอันทำขึ้นเป็นการเฉพาะเรียกว่า “ผ้าห่อคัมภีร”์ ซึ่งรวมถงึผ้าผืน ผ้าซิ่น 
มีทั้งไหมและผ้าย เป็นผ้าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน อาจมีตัดเย็บ ประกอบกันกับซี่ไม้ไผ่เพื่อ
เสริมให้เกิดความคงทน แล้วนำมาห่อหุ้มคัมภีร์ใบลานที่แนบประกบด้วย“ไม้ประกับ”ซึ่งเป็นไม้สองชิ้น
ที่มีความกว้างยาวขนาดเดียวกับคัมภีร์ใบลาน แล้วใช้เชือกมัดเป็นมัดๆไว้ โดยมีไม้ฏีกาหรือไม้ปี้ ซึ่ง
ส่วนมากเป็นวัสดุที่ทำจากติวไม้ใผ่จารึกบอกชื่อเรื่อง จำนวนผูก รวมถึงนามผู้สร้างเสียบสอดไว้ด้าน
นอกมัดเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา  
  ๕.๓ ระดับตู้พระธรรม หีบธรรม และ กล่องใส่คัมภีร์  เมื่อมีการจารคัมภีร์ ห่อ
คัมภีร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว พระเถระ นักปราชญ์เหล่านั้น ถือว่า ผลงานที่ท่านได้แต่งขึ้นมีคุณค่าต่อ
พระพุทธศาสนา สมควรที่จะเก็บรักษาไว้อย่างดี จึงมีการจัดเก็บคัมภีร์ในหลายรูปแบบ เช่น เก็บไว้ใน
กล่องใส่คัมภีร์ แบบฉบับเดียว หรือ มัดเดียว   หรืออาจจะนำคัมภีร์หลาย ๆ มัด ใส่ในหีบธรรม   ถ้าม
จำนวนมากขึ้นอีก ก็ใจนำไปใส่ไว้ในตู้ที ่มิดชิดสามารถป้องกันแมลง หนู หรือสภาพภูมิอากาศที่
แปรเปลี่ยนได้  ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างกล่องใส่คัมภีร์  หีบธรรม และ ตู้พระธรรมถวายวัด โดยมี
ลวดลายที่สวยงามแสดงถึงภูมิปัญญาและศิลปะ และ ความศรัทธาของผู้ถวาย  
  ๕.๔ ระดับหอพระไตรปิฎก หรือ หอไตร เมื่อมีตู้พระธรรมหลายๆ ตู้ พระเถระ 
นักปราชญ์จึงได้สร้างหอไตรขึ้น เพื่อเป็นที่รวบรวมคัมภีร์ต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน และเพื่อประโยชน์ใน
การค้นคว้าหาความรู้ของอนุชนรุ่นหลัง หอไตรที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา เช่น 
หอไตรวัดพระสิงห์ หอไตรวัดเจดีย์หลวง หอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ และหอไตรวัดพระธาตุหริ
ภุญชัย จังหวัดลำพูน หอไตรวัดสูงเม่นซึ่งเป็นหอไตร  โดยมีน้ำล้อมรอบ เพื่อป้องกันปลวก แมลง ที่จะ
เข้ามากัดทำลายคัมภีร์ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงภูมิปัญญาในการเก็บรักษาคัมภีร์ธรรมเป็นอย่างดีเป็นต้นนั้น ได้สะท้อนถึงวิธีการเก็บรักษา
คัมภีร์ของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี  

    ๕.๕ ระดับประเพณีความเชื่อ  ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลังของระดับนี้ คือ การดึง
มวลชนในหลายภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยใช้ความเช่ือเรื่องบุญกุศลนำทุก
ภาพส่วนมาร่วมกิจกรรมกันตามความถนัด  ซึ่งหลายที่ปฏิบัติเป็นเวลานาน จนทำให้ก่อให้เกิดเป็น
ประเพณี และ วัฒนธรรม สืบมา ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ทุกภาคส่วน เชื่อว่าจะเป็นวิธีการ
เก็บรักษาองค์ความรู้ และ คัมภีร์ให้ยืนยาวอย่างยั่งยืน เช่น มีพิธีขอขมาคัมภีร์ก่อนสำรวจ และ หลัง



๓๙ 

 

สำรวจคัมภีร์ พิธีกรรมการเวียนธัมม์  การนมัสการพระธัมม์  จัดในรูปของการท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา
และวัฒนธรรม    การใส่อานิสงส์ของการจารคัมภีร์ เช่น การจารคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานเป็นบุญที่
มีอานิสงส์อันจะนับจะประมาณมิได้เพราะภายหลังพุทธปรินิพพาน  พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงตั้ง
สาวกองค์ใดให้เป็นพระศาสดาปกครองคณะสงฆ์สืบต่อจากพระองค์ แต่ทรงให้พระธรรมวินัย คือ 
คำสั่งสอนเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปในกาลภายหน้าจึงมีความเชื่อว่า การจารอักขระลงในคัมภีร์
พระไตรปิฎกเพื่อรักษาพระธรรมวินัยแม้เพียงหนึ่งอักขระ ก็ได้บุญประหนึ่งสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์
เลยทีเดยีว ดังที่สมเด็จพระวันรัตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ในรัชกาลที่ 
๑ กล่าวถึงอานิสงส์และความปรารถนาของการถวายคัมภีร์พระไตรปิฎกไว้ในหนังสือสังคีติยวงศ์ 
ปริเฉทที่ ๙ ว่า “แม้ว่าอักษรแต่ละตัว ๆ ก็ทรงคุณเสมอด้วยพระพุทธรูปแต่ละองค์ ๆ เพราะเหตุนั้น 
สาธุชนผู้บัณฑิตพึงจารึกพระไตรปิฎกไว้ก็เป็นอันชื่อว่า พระตถาคตเจ้าทั้งหลายมีประมาณ ๘๔ ,๐๐๐ 
พระองค์ ยังทรงพระชนม์อยู่ เมื่อพระไตรปิฎกยังดำรงอยู่ (ตราบใด) ผลคืออักษรดังพระพุทธรูปจะพึง
ดำรงอยู่เสมอ (ตราบนั้น) เพราะเหตุนั้นให้สาธุชนพึงจารด้วยตนเองและให้ผู้อื่นจารพระธรรมลงไว้ใน
ใบลานและบรรจุไว้ในพระเจดีย์ อักษรแห่งพระไตรปิฎกทั้งหลาย ท่านประมาณไว้ว่า ๔๐๐ โกฏิ ๗๒ 
อักษร พระไตรปิฎกเหล่าใดที่ได้บรรจุไว้แล้ว ปิฎกเหล่านั้นได้ชื่อว่าเหมือนสร้างพระปฏิมากรไว้ ๔๐๐ 
โกฏิ ๗๒ พระองค์” คติความเชื่อดังกล่าวมิได้มีเฉพาะการจารใบลานสายจารีตไทยเท่านั้น แต่ยัง
สอดคล้องกับคติความเช่ือของจารีตพม่าและสิงหลอีกด้วย๒๘ 

มีการใส่ความเชื่อ เรื่องการอานิสงส์ของกาถวายผ้าห่อคัมภีร์ไว้ในพระพุทธศาสนา เช่น 
มีธรรมเนียมผ้าห่อคัมภีร์ใบลานสำหรับถวายวัด เหล่าหญิงสาวสามัญชนและแม่บ้านจึงมีหน้าที่อุทิศผ้า
ทอของตนเอง ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดงานศิลปหัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ขึ้น เนื่องจากในวัฒนธรรมไทย ผู้หญิงที่
ไม่มีโอกาสในการบวชเรียนเขียนอ่าน จึงไม่สามารถจารพระธรรมคำสอนลงในใบลานได้ ดังนั้นสิ่งที่
ผู้หญิงทำได้คือการใช้งานฝีมือของตนเอง หรือว่าจ้างเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชา โดยผู้ทอจะทำให้มีขนาด
กว้างยาวพอดีกับ "ลานยาว" (ความยาวของใบลาน) ตั้งใจทำอย่างประณีตงดงาม มีลาดลายสีสันตาม
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้ทอเอง เพื่อให้ได้อานิสงส์อย่างฝ่ายชายที่มีโอกาสด้านการ
สร้างบุญบารมีมากกว่า รวมถึงเป็นโอกาสที่ผู้หญิงจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ตัวไหมที่ถูกฆ่าใน
กระบวนการสาวไหม เนื่องจากต้องใช้ตัวไหมในปริมาณมากในการทอแต่ละครั้ง จึงถือเป็นการตอบ
แทนคุณตัวไหมและไม่ให้เกิดเคราะห์กรรมติดตัวแก่ผู้ทอซึ่งเป็นผู้หญิงเองด้วย ซึ่งกว่าจะมาเป็นผ้าผืน 
ผ้าซิ่น ผ้าห่อคัมภีร์นั้น ต้องใช้ทั้งความอดทน อดกลั้นในการสร้างงานฝีมืออย่างยิ่งยวด ผ่านเทคนิค
การทอต่าง ๆ ทั้ง การจก การขิด และ การมัดหมี่ เป็นต้น จึงทำให้ผ้าที่ได้น้ันทรงคุณค่ายังความภูมิใจ
ให้กับผู้ทอเป็นอย่างมาก ยิ่งเมื่อได้นำไปห่อคัมภีร์ใบลานอันเป็นสิ่งสูงสุดของการสืบทอดพระธรรม
คำสั่งสอนทางพุทธศาสนาด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้เกิดความปิติภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น 

 
 

 

 ๒๘
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), ดร. และ คณะ. การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณี

ตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่. รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๘, หน้า  ๑๒๓. 
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๒.๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 “ทรัพยากรวัฒนธรรม” (Cultural Resource) มีความหมายที่ครอบคลุมถึงทรัพยากร
ประเภทต่างๆทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ในรูปของวัตถุ สิ่งก่อสร้าง (Object) 
สถานที่/แหล่ง (Sites) และภูมิทัศน์ (Land scope) และวัฒนธรรมที่ยังดำรงอยู่ (Living Culture) 
หรือวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive Culture) เช่น ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ วรรณคดี ประเพณี
บอกเล่า และภาษาเป็นต้น ซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต โดยยอมรับว่า 
วัฒนธรรมมีคุณลักษณะเป็นอินทรีย์ (Organic) และสามารถวิวัฒน์ (Evolving) ไปได้อย่างต่อเนื่อง  
  ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น จัดว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่งของทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทจับต้องได้ (Tangible Cultural Resource) ในกลุ่มที่เรียกว่า มรดก (Heritages) 
ในที่นี้หมายถึง  สถานที่ สิ่งก่อสร้าง และวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และวัฒนธรรมที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้นมาต้ังแต่ในอดีต เป็นสิ่งที่สามารถนำมาจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้คน
สมัยปัจจุบัน 
 โทมัส เอฟ คิง (Thomas F.King) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพยากรวัฒนธรรมชาวอเมริกัน 
ระบุว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึงสิ่งต่อไปนี ้

 ๑.ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ (Historic Properties) 
๒.โบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) 

  ๓.เอกสารโบราณ (Documents / Archives) 
  ๔.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (Physical 

Environment) ได้แก่ สถานที่ที ่มีภูมิทัศน์สวยงามและร่วมสมัย (Esthetic Associative Places) 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment)  

  ๕.ทรัพยากรที่เป็นนามธรรม (Non- Physical Resources) ได้แก่ 
• แบบแผนวิถีชีวิต (Way of life) 
• แบบแผนพฤติกรรม (Standard of Practice) 
• ขนมธรรมเนียม/วิถีประชา (Norm) 
• ค่านิยม (Values) 
• ความเช่ือ (Beliefs) 
• ศาสนา (Religion) 
• แบบแผนของปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Pattern of Interaction) 
• รูปแบบสถาบัน/องค์กร (Organizations) 

 
 สายันต์  ไพรชาญจิตร์ ได้กล่าวถึงทรัพยากรวัฒนธรรมว่า หมายถึง ส่วนประกอบของ
ระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่จับต้องมองเห็ นได้ และที่เป็น
ความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเช่ือ กฎระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ จินตนาภาพ และความรู้สึก
นึกคิด ที่ไม่สามารถจับต้องมองเห็นหรือสัมผัสได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคม



๔๑ 

 

ปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกสืบทอดมาจากอดีต และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมา
ใหม่ เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและชุมชน 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น มีปรากฏในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่โบราณหรือ
แหล่งอารยธรรมในอดีต ซึ่งสามารถพบเห็นและศึกษาได้ใน ๓ กลุ่ม คือ 

๑. ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resources) 
๒. วัตถุทางชาติพันธุ์ (Ethnographic Material) 
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ที่มีความสัมพันธ์กับกับทั้งทรัพยากร 

โบราณคดีและทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุทางชาติพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึงวรรณกรรม ดนตรี การละเล่น 
การแสดง นิทาน ขนมธรรมเนียม ประเพณี  ความเชื่อ ศาสนพิธี พิธีกรรมตามความเชื่อ ภาษา ศิลปะ 
เป็นต้น 
 ซึ่งในป ัจจุบันสามารถจัดแบ่งทรัพยากรวัฒนธรรมออกเป็นประเภทต่างๆ ตามแนวทาง
การศึกษาด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมชุมชน ได้แก ่
  ๑. แหล่งโบราณคดี  (Archaeological Site) หมายถึง สถานที่ที่เคยมีมนุษย์
ในอดีตเข้าไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆในการดำรงชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ทั้งที่
เป็นการถาวร หรือเป็นครั้งเป็นคราว อาจจะมีสิ่งก่อสร้างหรือไม่มีสิ่งก่อสร้างก็ได้  เช่น พื้นที่เพาะปลูก  
คอกสัตว์  เหมืองแร่โบราณ  แหล่งผลิตเครื่องมือหิน  แหล่งถลุงโลหะ  บ่อเกลือและเตาต้มเกลือ
โบราณ  สุสานฝังศพ  โรงงานผลิตเครื่องถ้วยชามหม้อไห (แหล่งเตาโบราณ) โรงงานผลิตแก้ว  หลุม
ดักสัตว์  ถ้ำและเพิงผาที่เป็นที่พักอาศัยหรือประกอบพิธีกรรมวาดภาพและฝังศพ  ย่านตลาดเก่า โรงสี
ข้าว ฯลฯ ซึ่งในบริเวณแหล่งโบราณคดีมักจะพบหลักฐานที่เป็นวัตถุ  สิ่งประดิษฐ์ของผู้คนสมัยโบราณ  
เช่น เศษเครื่องป้ันดินเผา  ลูกปัด  เครื่องมือหิน  อิฐ  กระดูกสัตว์  เปลือกหอย  หรือชิ้นส่วนเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆอยู่ตามผิวดิน  หรือทับถมอยู่ในดินระดับต่างๆ  ในบางพื้นที่
อาจจะมีกระดูกสัตว์  กระดูกคนที่มีสภาพกลายเป็นหิน หรือฟอสซิล (fossilized bones) ฝังซ่อนอยู่
ในชั้นหินตะกอนบางประเภทด้วย   หรือในบางพื้นที่อาจจะเป็นเพิงผาที่มีภาพเขียน  ภาพวาด  หรือ
ภาพแกะสลักที่เป็นงานศิลปะเชิงพิธีกรรมของคนสมัยโบราณปรากฏอยู่  แหล่งโบราณคดีบางประเภท
อาจจะจมอยู่ใต้น้ำ เช่น  เรือสำเภาโบราณ  เรือรบโบราณ  หรือแหล่งโบราณคดีที่เคยอยู่บนบกแต่
ต่อมาน้ำท่วมก็จมอยู่ใต้น้ำ  เรียกกันว่า  แหล่งโบราณคดีใต้น้ำ ซึ่งมีทัง้ที่อยู่ในทะเล  ในแม่น้ำ-ลำคลอง  
หนอง  บึง  ทะเลสาบธรรมชาติ เป็นต้น 
  ๒. โบราณสถาน (Ancient Structures)  หมายถึง  สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพและ
ใช้วัสดุคงทนที่เกิดจากคนสร้าง  สถานที่ธรรมชาติประเภทถ้ำและเพิงผาที่คนสมัยโบราณได้ดัดแปลง
ก่อสร้างต่อเติมเป็นอาคาร  โรงเรือนเพื่อใช้ประโยชน์เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  เป็นศาสนสถาน  
สถานที่ประกอบพิธีกรรม  โรงเรือนหรืออาคารที่ประกอบกิจการงานอาชีพ (ปั้นหม้อ  ทอผ้า  จักสาน  
หล่อโลหะ  ทำลูกปัด  ตีเหล็ก  ชำแหละสัตว์ ฯลฯ)  ที่ประชุม   บ่อน้ำ  อ่างเก็บน้ำ  เขื่อนกั้นน้ำ  ถนน  
คู  คลอง  กำแพงเมือง  ป้อมปราการ  ท่าเรือ  ป่าช้าเผาศพ  สวนป่าสมุนไพร  ศาลาท่าน้ำ  ศาลาพัก
ร้อน  โรงพยาบาล  หอดูดาว  พะเนียดจับช้าง อนุสาวรีย์  โบสถ์   วิหาร  หอไตร  กุฏิ  เจดีย์  พระ
ปรางค์  ต้นโพธิ์  ต้นไทร  ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์  ศาลเจ้า  ศาลผีต่างๆ  เสาอินทขีล  เสาใจบ้าน  มัสยิด  
โบสถ์คริสต์  วัดฮินดู  ปราสาทขอม คุก  ตะแลงแกง  เสาชิงช้าพราหมณ์ ฯลฯ  ที่มีสภาพติดที่ไม่



๔๒ 

 

สามารถเคลื ่อนย้ายได้  โดยในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔  มาตรา ๔  ระบุว่า โบราณสถาน  หมายถึง  อสังหาริมทรัพย์  
ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น
เป็นประโยชน์ในทางศิลป์ ประวัติศาสตร์  หรือโบราณคดี  ทั ้งนี ้ ให้รวมถึงสถานที่ที ่เป็นแหล่ง
โบราณคด ี แหล่งประวัติศาสตร์  และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 
  ๓. วัตถุโบราณ (Ancient Objects) หมายถึง วัตถุสิ่งของ  เครื่องมือเครื่องใช้  
ที่เกิดจากการประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน หรือเกิดจากการดัดแปลงจากวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามภูมิ
ปัญญาความรู้ของคนในยุคสมัยต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชี วิตและเกี ่ยวข้องกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม  ทั้งด้านเศรษฐกิจ (การทำมาหากิน) การศึกษา (การอบรมสั่งสอน)  การรักษาพยาบาล
และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในวาระต่างๆของชีวิตเฉพาะบุคคล (เกิด 
–เจริญเติบใหญ่-ป่วยไข้ไม่สบาย-หายจากโรค-มีโชคมีเคราะห์-เปลี่ยนวัยได้คู่ครอง-และการตาย)  และ
พิธีกรรมของกลุ่มคน ชุมชนและสังคม  การค้าพาณิชย์ การอุตสาหกรรม  หัตถกรรม  การเดินทาง -
ขนส่งและการสื่อสาร  การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์  การขุดแร่  ถลุงโลหะ  หล่อเครื่องมือ  ทำ
เครื่องประดับ  ตีเหล็กทำมีดพร้าอาวุธและเครื่องมือการเกษตร  ทำเครื่องมือ/เครื่องประดับหิน  ทำ
เครื่องมือ-ภาชนะ-เครื่องประดับแก้ว  เครื่องมือจับและดักสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีก  เครื่องมือและ
ผลผลิตในการปั่นด้าย-ทอผ้า  เครื่องมือ/อุปกรณ์และผลผลิตในการปั้นหม้อ  การสร้างเตาเผาถ้วยชาม  
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเกลือ จักสานภาชนะใส่ข้าวและพืชผัก  ภาชนะตักน้ำ -ใส่น้ำ  ภาชนะ
และอุปกรณ์ในการเตรียม-การปรุง-การถนอม-การแปรรูป-การบรรจุอาหาร เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการ
สร้างงานศิลปะและชิ้นงานศิลปะประเภทแกะสลักไม้  แกะสลักหิน  ภาพวาด  ปูนปั้น  หล่อโลหะ 
หนังสือ  ศิลาจารึก  คัมภีร์ใบลาน  สมุดข่อย ปั๊บสา  ปั๊บหลั่น  เงินเหรียญ วัตถุสมมติแทนเงินตรา  
ธนบัตร  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  รูปเคารพในศาสนาและระบบความเชื่อต่างๆ  ธรรมาสน์  อาสนะ  
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  เครื่องยนต์กลไกส่วนประกอบ รถยนต์ รถถีบ รถลาก   เรือชนิดต่าง  
เกวียน  ล้อลาก  เลื่อน ราชยาน  คานหาม  เสลี่ยง ครกตำข้าว  โกร่งบดยา  แท่นบดยา  เครื่องชั่ง  
ตวง  วัด  เฟอร์นิเจอร์  ตู้  โต๊ะ  เตียง  เก้าอี้  มุ้ง  หมอน  ที่นอน  เสื่อ  สาด  วั สดุก่อสร้าง เครื่อง
ดนตรีกล้องถ่ายภาพ  เครื่องพิมพ์ดีด  วิทยุ  โทรทัศน์  ขวดเหล้า  ไหสาโท เครื่องมือและอุปกรณ์  
อาวุธยุทโปกรณ์ในการทำสงคราม  ปืนใหญ่ ปืนสั้น  ปืนยาว ลูกระเบิด  เครื่องกระสุน  หน้าไม้  หอก  
ดาย โล่  แหลน  หลาว  ฯลฯ  รวมทั้งสิ่งของสำหรับเด็กเล่น  และการกีฬาต่างๆที่เคยมีอยู่ในชุมชน
ต่างๆในอดีตทั้งที่มีอายุเก่าแก่มากและที่มีมีอายุไม่กี่ปี  หรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมา  ซึ่งวัตถุโบราณในที่นี้
หมายรวมถึง โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ตามมาตรา ๔ แห่ง พ .ร.บ. โบราณสถาน ฯ พ.ศ. ๒๕๐๔  ที่
ระบุว่า โบราณวัตถุ หมายถึง  สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถาน  ซากมนุษย์หรือซากสัตว์  ซึ่งโดยอายุ
หรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั ้นเป็น
ประโยชน์ในทางศิลป์  ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี  และ ศิลปวัตถุ  หมายถึง  สิ่งที่ ทำขึ้นด้วยมือ
อย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป์ด้วย   
  ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าว ล้วนมีความสำคัญ จัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และจัดเป็น
ทุนทางสังคมเชิงวัฒนธรรมที่ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าทางด้านต่างๆ เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าอดีตที่



๔๓ 

 

สะท้อนมาถึงภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำมาจัดการให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนสมัยปัจจุบันได ้
 
 ความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 ๑. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ยืนยันลำดับความเป็นมาของชุมชน และสังคม
ระดับต่างๆ 
 ๒. เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ (Identity) และเอกลักษณ์ของชุมชน  ชาติพันธุ์  
และสังคมในระดับชาต ิ
 ๓. เป็นวัตถุพยานแสดงศักยภาพของชุมชนในการดำรงวิถีชีวิตและการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมอื่นๆตามสถานการณ์และลำดับเวลาที่ผ่านมา 
 ๔. เป็นทุนของชุมชน (Community’s Capital) ที่สามารถนำไปจัดการให้เกิดประโยชน์
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา  สังคม  วัฒนธรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การ
สาธารณสุข และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ๕. เป็นปัจจัยพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้และการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม ที่สามารถ
นำไปสู่การสร้างสรรค์และการจัดประโยชน์ในสังคมรุ่นหลังได ้      
 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชน 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยชุมชนนั้น จัดว่าเป็น กระบวนการหรือชุดของการ
กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีตของชุมชน ซึ่งรวมเรียกว่า 
มรดก (Heritage) ซึ ่งอาจเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  เมืองและชุมชนโบราณ  
แหล่งเตาผลิตเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณ วัดวาอาราม  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   รวมทั้ง
ภูมิปัญญา  ความรู้  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติ ศาสนพิธี พิธีกรรมตามความเชื่อ 
เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางโบราณคดีต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน  หรือที่ชุมชนมีส่วนเก่ียวข้อง  ซึ่ง
มีความมุ่งหมายเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณค่าระดับสูง  หรือการพัฒนาทางจิตใจที่เป็น
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน  ซึ่งการกระทำใดๆที่เรียกว่าการจัดการนั้นประกอบด้วยกิจกรรม 
๗ เรื่องด้วยกันคือ 
  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างองค์ความรู้ (Resource Research)  เพื่อให้
เกิดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงกายภาพและคุณลักษณะทางนามธรรม  
ประวัติศาสตร์  ประโยชน์ใช้สอยในอดีต  ศักยภาพคุณค่าและข้อจำกัดของทรัพยากรทางโบราณคดี
นั้นๆต่อชุมชนปัจจุบันในระดับตา่งๆ 
  ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  (Resource 
Assessment and Evaluation)  จะช่วยให้สามารถทราบข้อมูลรวบยอดของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและโบราณคดีนั้นๆ ว่ามีคุณค่าทางด้านใดบ้าง และมีคุณสมบัติ เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
ลงทุนลงแรงดำเนินการใดๆต่อไปหรือไม่  เพราะหากพิจารณาแล้วพบว่ามีคุณค่าน้อย หรือไม่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์หรือพัฒนา  ก็อาจจะตัดสินใจไม่ดำเนินการใดๆต่อไปก็ได้  หรือ
พิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีนั้นๆ มีคุณค่าและมีคุณสมบัติเหมาะสม
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อย่างยิ่งต่อการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้  หรือแหล่งท่องเที่ยว  ก็
จะสามารถตัดสินใจและวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและ
ส่วนรวม 
  ๓. การสงวนและการอนุรักษ์ (Preservation) หมายถึง การคงไว้ซึ่งสภาพทาง
กายภาพและคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดี  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา  การ
ทัศนศึกษาหรือการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆตามความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ประเภทแต่ละแห่ง  เช่น การเสริมสร้างความแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุ 
การบูรณะ การจำลอง การทำเทียม  การถอดพิมพ์ การสร้างขึ้นใหม่ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์  รวมไป
ถึงการสร้างและการบังคับใช้กฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆเพื่อสนองต่อความประสงค์ที่จะให้
ทรัพยากรวัฒนธรรมคงอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
  ๔. การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที ่เก ี ่ยวเนื ่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
(Resource Based Community Business) ซึ่งในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความ
จำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการ  เนื่องจากเราอยู่ในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยม
เสรี  ที่มีการคิดเรื่องลงทุน-ขาดทุน-กำไร  อยู่ตลอดเวลา  แม้ว่าในกรอบคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
และแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจะพยายามไม่ให้คิดเรื่องกำไร -ขาดทุนมากนัก  แต่ในการ
จัดการจะต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา  ในระยะเริ่มต้นคงจะไม่มีใครเสียสละลงทุนลงแรงในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมโดยไม่มีทุนที่เป็นเงิน  หรือวัตถุสิ่งของได้เป็นเวลานานๆ  ดังนั้นกิจกรรมเชิงธุรกิจ
จึงมีความสำคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยการจัดพิมพ์หนังสือ  
เอกสาร  ภาพโปสการ์ด  จัดทำของที่ระลึก  ผลิตสินค้าเอกลักษณ์ของแหล่งโบราณคดีและชุมชน
ออกจำหน่าย  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการนำชม  การให้บริการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าร่วม  และการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศล  ภาค
ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 
  ๕. การเผยแพร่องค์ความรู้   ข้อมูล ประสบการณ์ให้แก่คนอื่นๆ ทั้งในและ
นอกชุมชน  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้และให้การศึกษา อาจจะจัดให้มีสิ่งพิมพ์
หรือสื่อต่างๆออกเผยแพร่  โดยการจำหน่ายหรือให้เปล่าซึ่งขึ้นอยู่กั บความสามารถของกลุ่มคนที่
จัดการ  ในการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์  หรือข้อมูลต่างๆจะเช่ือมโยงกับการจัดการเชิงธุรกิจ 
  ๖. การบังคับใช้กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ  ข้อบัญญัติ (Enforcement)  ซึ่งอาจจะ
เป็นข้อตกลงของชุมชน  กลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรประชาชน  หรือข้อกฎหมายที่กำหนด
โดยรัฐก็ได้  แต่การบังคับใช้จะต้องดำเนินไปในรูปแบบที่เอื ้ออำนวยต่อการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  และเป็นคุณต่อทั้งชุมชนและต่อทรัพยากรวัฒนธรรม 
  ๗. การฟ ื ้นฟ ู   ผล ิตซ ้ำ  และสร ้างใหม ่  (resource rehabilitation / 
revitalization)  เป็นการสร้างความหมาย คุณค่า  และกำหนดบทบาทและหน้าที่ ใหม่ให้กับ
ทรัพยากรทางโบราณคดีที่อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ดั้งเดิมอย่างที่เคยเป็น (De-Functioned resource)  
และมีการนำเอาทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ 
(re-Functioning) เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน  หรือสร้างประโยชน์ใหม่ให้กับชุมชน  เช่น การ
ฟื้นฟูประเพณี  พิธีกรรมบางอย่างที่เคยปฏิบัติกันในสถานที่โบราณบางแห่งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวิธีการใน
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การระดมพลังของชุมชนในการพัฒนาชุมชน  หรือการนำเอาพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากกรุใต้
พระเจดีย์หรือสถูปโบราณที่พังทลายไปประดิษฐานในพระสถูป  พระเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมดั้งเดิมที่พบ  นอกจากนี้ยังมีการนำเอารูปแบบโบราณสถาน  สัญลักษณ์
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีต่างๆไปดัดแปลงเป็นตราสัญลักษณ์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์  ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด  เครื่องหมายการค้า  และตราประจำองค์กรต่างๆ  
เป็นต้น   
 นอกจากนี้ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีนั้น มีวิธีการสำคัญที่ได้
พัฒนาขึ ้นมาเพื ่อใช้เป็นกรอบในการทำความเข้าใจและอธิบายกระบวนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม เรียกว่า  3E-Model  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม (Actions) ที่สำคัญ ๓ ส่วนด้วยกัน  คือ  
(สายันต์  ไพรชาญจิตร์, ๒๕๔๖) 
  ๑. กระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษา (E1-Education) เน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง (learning by doing)  และการจัดการศึกษาที่เน้นการสื่อสารสองทาง (two-
way communication) และการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ในหมู ่นักวิชาการ  นักจัดการ  
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจร่วมกัน  
หมายความว่าการใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณลักษณะ
ทางวิชาการ 
  ๒. การสร้างสรรค์และประดิษฐ์นวัตกรรมในการจัดการ   (E2-Engineering)  
หมายถึง การคิดค้นรูปแบบวิธีวิทยา (methodology) และเทคนิควิธีที ่เหมาะสม (appropriate 
technique /technology)ในการจัดการด้านวิชาการหรือการศึกษาวิจัย (research)  ด้านการ
อนุรักษ์ (conservation) การสงวนรักษา (preservation) และรูปแบบการพัฒนา (development 
pattern) รวมไปถึงการสร้างเงื่อนไข (conditions)  กฎเกณฑ์หรือข้อบัญญัติ (rules)  และกฎหมาย 
(acts)  เพื่อใช้ในการการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทั้งในระดับ
ท้องถิ่น  ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
  ๓. การบังคับใช้กฎระเบียบ (E3-Enforcement) หมายถึงการนำเอาเงื ่อนไข  
กฎเกณฑ์  ข้อบัญญัติ และกฎหมายที่ชุมชนและสังคมกำหนดขึ้นร่วมกันมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครอ ง  
ป้องกัน  และเอื้ออำนวยให้กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุด
ลงกลางคัน หรือไม่ถูกละเมิดให้เสื่อมค่าหรอืเสื่อมสภาพไปด้วยเหตุอันไม่สมควร 
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมภายใต้กรอบปฏิบัติการ 3E-model ดังกล่าวข้างต้น
อาศัยหลักการและวิธีการของการพัฒนาชุมชนที่เน้นเป้าหมายของการจัดการเพื่อให้ผู้คนที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการจัดการได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง  พึ่งตนเองได้  คิดหาหนทางแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง  มีความสุขกับการจัดการทรัพยากรนั้น  และสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้
อย่างรู้เท่าทัน  ไม่ตกเป็นเหย่ือของกระแสหรือสถานการณ์ที่ผู้อื่นสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน    
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคการเมืองแล้ว ก็
พบว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เอื ้อให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีสิทธิ์และอำนาจในการจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นของ
ตนเองได้ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๔๖ ที่ระบุว่า  “บุคคล ซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ์



๔๖ 

 

อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญา  ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ  และ
มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธ รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”   
 นอกจากนี้ ในแนวนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินออกไปสู่
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นมีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมมากขึ้นเป็นลำดับ  ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    หมวด ๒  มาตรา 
๑๖   ที่กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพื ่อประโยชน์ของประชาชนให้ท้องถิ ่นของตนเอง  (๑๑)  การ
บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่น  มาตรา ๑๗  
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และใน 
มาตรา ๒๑ กำหนดว่า บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจ
มอบอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้    
 ในปัจจุบันได้มีกลุ่มประชาชน ชุมชน  องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน
ในท้องถิ่นต่างๆ เริ่มตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีถูกทำลาย และเห็นว่ามี
ปัญหาการจัดการที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นมากมาย จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการในรูปแบบและด้วย
วิธีการต่างๆมากขึ้น  แต่อาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก  ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเป็นงานที่ดำเนินการโดยภาครัฐ (ฝ่ายเดียว) มาเป็นเวลานาน
มาก  อีกทั้งยังคงมีกฎหมายสงวนอำนาจในการบริหารและจัดการไว้ที ่ศูนย์การบริหารราชการ
ส่วนกลาง เท่านั้น   
 นอกจากนี้ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่จะมี
บทบาทและหน้าที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมและโบราณคดีใน
องค์กรต่างๆ ยังขาดความมั่นใจ  ขาดข้อมูล  ขาดความรู้  ขาดความเข้าใจ  ขาดทักษะ  และอาจจะยัง
มองไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงในการปฏิบัติการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและโบราณคดีดังกล่าวด้วย
ตนเอง   
 
๒.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๒.๓.๑ ความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 คำว่า “การมีส่วนร่วม” ได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกันไป
ตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิด หลักการ 
กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ  



๔๗ 

 

 ถวิลวดี บุรีกุล ๒๙ กล่าวว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน การพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการคิดริเริ่ม ร่วมกำหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน 
ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพื้นที่ 

       ณรงค์ ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า ๓๐การมีส่วนร่วม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษ
ฉบับอ๊อกฟอร์ด ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอื่น) ในการกระทำบางอย่างหรือบาง
เรื่อง” คำว่า การมีส่วนร่วม โดยมากมักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับคำว่า “การเมินเฉย (Apathy)” 
ฉะนั้น คำว่าการมีส่วนร่วมตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทำการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจอย่าง จริงจัง
หรือไม่ก็ตาม และไม่จำเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แ ต่การมี
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ และยังได้
ให้คำจำกัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่
กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทำการออกมาในลักษณะของการทำ งาน
ร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
ร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจ 
มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดำเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจทางการ
เมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

 นอกจากนี ้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที ่ได้ให้นิยามคำว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ไว้ เช่น เจมส์ แอล เครยัน ได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็น
กระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง และเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที ่มี
เป้าหมายเพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 

 พีระ พรนวม ๓๑ ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ

 
๒๙ ถวิลวดี บุร ีก ุล. การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกะบวนการ. กรุงเทพฯ : สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๕๙, หน้า ๖๗. 
 
                ๓๐ ณรงค์ ณ เชียงใหม่.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารรูสมิแล, 
๒๕๕๙, หน้า ๔๑. 
 

 ๓๑ พีระ พรนวม.. ศรัทธาต่อหลักการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๙, หน้า ๓๒ – ๓๓. 
 

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%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


๔๘ 

 

ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

 ประพันธ์ สร้างเพ็ชร ๓๒ ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ใน
รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การ
จัดทำแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ 
การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 สำหรับการมีส่วนร่วมในความหมายที ่เป็นนัยทางการเมือง สายทิพย์ สุคติพันธ์  
(๒๕๓๔, น. ๙๒) กล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนา จากการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการ
พัฒนาที ่ประชาชนมีบทบาทหลัก การมีส ่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอำนาจ 
(Empowerment) ในการกำหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชน อย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ในการริเริ่มวางแผน และดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ การพัฒนา และการ
กำหนดอนาคตของเขา 
 นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมอาจเริ่มต้นจากการพัฒนามาจากข้างล่าง แทนวิธีการพัฒนา
จากนโยบายเบื้องบน จุดเริ่มต้น คือ การกระจายอำนาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการ
วางแผนส่วนภูมิภาค  
 เมื ่อพิจารณาในส่วนของเนื ้อหาของการมีส่วนร่วม จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาควรมีเนื้อหาดังนี้ คือ 
  ๑.การเน้นคุณค่าของการวางแผนระดับท้องถิ่น 

 ๒.การใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรที่จะหามาได้ในท้องถิ่น 
  ๓.การฝึกอบรม ที่เน้นให้ประชาชนสามารถดำเนินการพัฒนาด้วยตนเองได ้
  ๔.การแก้ไขปัญหาความต้องการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน 
  ๕.การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามแบบประเพณีดั้งเดิม 
  ๖.การใช้วัฒนธรรมและการสื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนา 

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมมีความหมาย
ใน ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ ่น การบริหารจัดการ  

 
๓๒ ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ศูนย์โรงเรียนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๙, หน้า 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


๔๙ 

 

การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที ่เกิดขึ ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนา  
ดังกล่าว จะต้องมคีวามสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
  ๒. การมีส่วนร่วมในนัยทางการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก ๒ ประเภท คือ ๑)การ
ส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนใน
การจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อัน
จะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของ
ตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา และ ๒)การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการ
พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วน
ภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอำนาจทางการเมือง การบริหาร มีอำนาจต่อรองใน
การจัดสรรทรัพยากรอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นการคืนอำนาจ (Empowerment)ในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนด
อนาคตของตนเอง ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่เท่าเทียมกันของชายและหญิง (Gender) ในการ
ดำเนินงานพัฒนาด้วย 

๒.๓.๒ กระบวนการการมสี่วนร่วมของชุมชน 
 กระบวนการหรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้กล่าวถึงกระบวนการ
หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
  อคิน รพีพัฒน์ ๓๓ ได้นำแนวคิดของไพรัตน์ เตชะรินทร์ มาสรุปถึงการมีส่วนร่วม
ว่า บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ควรมีส่วนร่วม
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑) ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ตลอดจนความต้องการของชุมชน 
 ๒) ร่วมคิด และสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหา
ของชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของ
ชุมชน 
 ๓) ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัด
ปัญหาและแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 
 ๔) ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ๕) ร่วมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๖) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถ
ของตนเองและของหน่วยงาน 

 
๓๓ อคิน รพีพัฒน์.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบาย

สาธารณสุข, ๒๕๕๙, หน้า ๑๗. 
 



๕๐ 

 

 ๗) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๘) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบำรุงรักษาโครงการและ
กิจกรรมที่ได้ทำไว้ทั้งเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 อคิน รพีพัฒน์ (๒๕๔๗) ได้เสนอข้ันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจน
แนวทางแก้ไข 
           ขั้นที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา 
 ขั้นที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 ขั้นที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา 
 Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. f ๓๔  กล่าวว ่ากระบวนการมีส ่วนร่วมนั้น
ประกอบด้วย 
 ๑) การวางแผน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการกำหนดเป้าหมาย กลวิธี 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
     ๒) การดำเนินงาน 
 ๓) การใช้บริการจากโครงการ 
 ๔) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 ได้จำแนกชนิดของการมีส่วนร่วมเอาไว้ ๔ ประเภท ได้แก่ 
 ๑) การมีส ่วนร ่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision 
making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระทำคือ การกำหนด
ความต้องการและการจัดลำดับความสำคัญ ต่อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่
เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่ต้องดำเนินไปเรื่อยๆ ตั้งแต่การ
ตัดสินใจช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงดำเนินการวางแผน และการตัดสินใจช่วงการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ 
 ๒) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการ (Implementation) 
ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดำเนินโครงการนั้น จะได้มาจากคำถามที่ว่า ใครจะทำ
ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจำทำประโยชน์ด้วยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรการบริหารงานและงบประมาณ และการขอความช่วยเหลือ 

 
๓๔

 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, 2014, P.56. 
 



๕๑ 

 

 ๓) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์ อันเกิดจากโครงการ
นั้นๆ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น นอกจากความสำคัญของผลประโยชน์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาการกระจายผลประโยชน์ทางบวก และผล
ที่เกิดขึ้นทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคม
ด้วย 
 ๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่สำคัญที่ต้องสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) 
ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ ่งมีอิทธิพลสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ 
 ณรงค์ ณ เชียงใหม่๓๕ กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังต่อไปนี้ 
  ๑. การกำหนดประเด็นปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนขบคิดปัญหา ไม่เพียงแต่จากแง่มุมผลประโยชน์ของตนเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์ของ
คนอื่นด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดสำนึกในชะตากรรมร่วม และเป็นขั้นแรกของ
การกระตุ้นสำนึกของประชาชน และร่วมแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับชุมชนของตน 
  ๒. การสร้างทางเลือกให้กับชุมชนโดยผ่านกระบวนการสนทนาแบบพินิจ
พิเคราะห์ เป็นกระบวนการตัดสินใจที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับการปฏิบัติ แม้การสนทนาจะยังไม่ตกลงเห็น
พ้องต้องกัน แต่เป็นการสร้างแนวกว้าง ๆ และเผยให้เห็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของผู้เข้าร่วม 
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างสำนึกความเป็นไปได้ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมสร้างพลัง
รวมหมู่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่ตัดสินใจ  

  ๓. การดำเนินกิจกรรมสาธารณะ เป็นกิจกรรมระดมพลังรวมหมู่ของประชาชน มี
ความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก เกิดจากกระบวนการสนทนาแบบพินิจ
พิเคราะห์ นำมาซึ่งการกำหนดแนวทางทั ่วไปของการดำเนินกิจกรรมเผยให้เห็นผลประโยชน์ที่
เกี่ยวเนื่องกนัของผู้เข้าร่วม และเป้าหมายที่อาจร่วมกันได้ กิจกรรมสาธารณะเกิดจากเป้าหมายร่วมกัน
ของผู้คน จึงก่อให้เกิดการรวมพลังเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันและกัน 

  ๔. การประเมินผลกิจกรรมโดยสาธารณะ คือ การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการประเมินผลกิจกรรมที ่ดำเนินการในชุมชน โดยให้ชาวบ้านตัดสินว่าความพยายาม และ 
กิจกรรมที่ดำเนินการใดมีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชุมชนพวกเขา เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนประเมิน และปรับเปลี่ยนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาตามที่กล่าวมาข้างต้น ประชาชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพราะมีข้อจำกัด
หลายประการ ดังนั้น การตัดสินใจ (Decision making) จึงเป็นส่วนสำคัญที่นักพัฒนาจะต้องเปิด

 
๓๕

 ณรงค์ ณ เชียงใหม่.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.  วารสารรูสมิแล, 
๒๕๕๙, หน้า ๖๗ – ๖๘. 
 



๕๒ 

 

โอกาสให้ประชาชนได้กระทำการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา จึงจะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม
ที่แท้จริง เพราะประชาชนเป็นฝ่ายกำหนดความต้องการ ในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 

 โดยสรุป จะพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วม มีกระบวนการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกัน
เรียนรู้สภาพของชุมชน การดำเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ทำงาน และร่วมกันค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
  ๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงาน และทรัพยากรที่จะต้อง
ใช ้
  ๓. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์  
แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และดำเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
  ๔. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการนำเอากิจกรรม
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ทั้งดา้นวัตถุ และจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคล และ
สังคม 
  ๕. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที  
 สรุป แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชานในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรชุมชน
ดังกล่าว มีความสำคัญต่อการที่ชุมชนจะนำกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมที่จำเป็นต้องอาศัยความรัก
และความเอาใจใส่ต่อมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้น เพราะถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการที่เหมาะสมแล้ว มรดกทางวัฒนธรรมย่อมเกิดความเสียหาย และอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ดั้ง
นั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 โดยสรุป คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน   เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใด
ก ิจกรรมหนึ่ ง   เพ ื ่อให ้เก ิดผล   ต่อความต้องการของกลุ ่มคนที ่สอดคล้องก ับว ิถ ีช ีว ิตทาง
สังคม  ทั้งนี ้ ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น  การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้อง
คำนึงถึง  วิถีการดำเนินชีวิต   ค่านิยม  ประเพณี  ทัศนคติของบุคคล   เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้า
ร่วมกิจกรรม   เพราะกลุ่มคนในชุมชน    มีความแตกต่างกันใน  ลักษณะส่วนบุคคล  ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร     ทั้งนี้  การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอม
ทั้งสิ้น ๕ ขั้นตอนคือ  ๑)  การวิเคราะห์ - สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน  ๒) การวางแผนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับวิถีชีว ิต  ๓)  การกำหนดกิจกรรม   ๔) การดำเนินกิจกรรม   และ ๕)  การ
ประเมินผลกิจกรรม   ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความสำคัญโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำหรืออำนวยความสะดวกเท่านั้น 

 
 



๕๓ 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง  ความรู้ของชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่
บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และ
เปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
 ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน 
การทำมาหากิน การอยู ่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี  ความรู ้เป็น
คุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ 
 ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลาย
กัน ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีคน
เฒ่าคนแก่เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพ
ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ำ ป่า เขา ข้าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อ
แม ่ปู่ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว 
 ภูมิปัญญาท้องถิ ่น สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรก คือ ภูมิปัญญา
ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค 
ดินเผา เครื่องหนัง เป็นต้น ส่วนภูมิปัญญาอีกประเภท คือ ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนา  พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การ
ฟ้อนรำพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน จิตรกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบ้าน  หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่อง
แต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพื้นบ้าน เป็นต้น     

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๑. ภูมิปัญญา เป็นความรู้ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหน่วยสังคมใดๆ ที่จะ

ได้กล่าว  เมื่อเป็นความรู้  ภูมิปัญญาก็มีลักษณะเป็นข้อมูลเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว  ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์  เกี่ยวกับผู้หญิง  ประเภทครอบครัว ฯลฯ ของสังคม
น้ัน 

  ๒. ภูมิปัญญา  เป็นความเชื่อ  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหน่วยสังคมใดๆ 
ที่จะได้กล่าว  นั่นคือสังคมนั้นมีความเชื่อ  อาจยังไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันว่าถูกต้อง  หากมีการพิสูจน์
ความเชื่อนั้นแล้ว  ความเชื่อก็จะกลายเป็นความรู้ในข้อ ๑ ข้างต้น  บางอย่างอาจพิสูจน์ไม่ได้  เช่น  
เรื่องนรก  สวรรค์  ตายแล้วไปไหน  ผีมีจริงหรือไม่   ก็จะเป็นเพียงความเช่ือเช่นนั้นต่อไป 
  ๓. ภูมิปัญญา  คือ  ความสามารถ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา  หรือ
ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับหน่วยสังคมใดๆ ที่จะกล่าวตัวอย่างครอบครัว  เช่น  ความสามารถในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว  ความสามารถในการดำรงความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและครอบครัว เป็นต้น 



๕๔ 

 

 ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การปลูกพืช  การ
เลี้ยงสัตว์ การทอผา้ ทอเสื่อ การสานตะกร้าและเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ด้วยหวาย การทำเครื่องปั้นดินเผา 
การทำเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีศิลปะดนตรี  การฟ้อนรำ และการละเล่นต่างๆ 
วรรณกรรม การรักษาโรคด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็น
ความรู้ ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้ชนรุ่นหลัง ซึ่งมีวิธีการหลายหลาย
ที่ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบันด้วย คือ  
 การอนุรักษ์ คือ การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ เช่น การรักษาประเพณีทำบุญตักบาตร 
ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นต้น 
 การฟื้นฟู คือ การรื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกำลังจะเลิก ให้กลับมาเป็น
ประโยชน์ เช่น การรื้อฟ้ืนดนตรีไทย  
 การประยุกต์ คือ การปรับ หรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้
เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การทำ
พิธีบวชต้นไม ้เพื่อให้คนร่วมมือกันในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ เป็นต้น 
 
 องค์ประกอบภูมิปัญญา 

 เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะ ได้กล่าวว่าถึงการจัดการความรู้และภูมิปัญญาว่าจำเป็นต้อง
พิจารณาองค์ประกอบของภูมิปัญญาใน ๓ ส่วน ที่สำคัญคือ 

  ๑. ความรู ้
  ๒. กระบวนการได้มาซึ่งความรู้นั้น 
  ๓. เป้าหมายหรือทิศทางการพัฒนาของการนำความรู้ไปใช้หรือมองอีกแงห่นึ่งคือ  

ผลกระทบจากความรู้และกระบวนการนั้นๆ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญ เพราะสะท้อนถึงวิธีคิดที่กำหนด
วิธีการจัดการในเรื่องต่างๆ      

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ และคณะ (๒๕๔๙) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาในฐานะที่เป็นทั้งความรู้ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมว่า โดยทั่วไปมี ๒ ประเภทและมีแหล่งที่อยู่ ๒ ลักษณะ  ได้แก่ 

  ๑. ความรู้ฝังลึก(tacit knowledge) หรือความรู้ในคน  ความรู้ติดตัวคน  เป็น
ความรู้ชนิดที่เกิดจากการเรียนรู้สะสมผ่านประสบการณ์ลองผิดลองถูกของแต่ละคน  หรือเกิดจากการ
ค้นคว้าทดลองด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถนำมาปฏิบัติ  หรือแสดงออกเชิง
พฤติกรรมจนชำนิชำนาญเป็นทักษะในการกระทำให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงอยู่อย่างปกติของ
ตนเอง  กลุ่ม  ชุมชน  และสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่ได้  ความรู้ชนิดนี้มีอยู่ในตัวคนที่ยังมีชีวิตอยู่  เป็น
ความรู้ที่ผนึกแน่นอยู่ในสมองของคนที่เป็นเจ้าของนั้น  ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น ความรู้คู่ชีพ 

  ๒. ความรู้นอกตัวคน ความรู้ในตำรา  ความรู้ติดของ (explicit knowledge) 
เป็นความรู้ชนิดที่ฝังหรือแฝงอยู่กับวัตถุสิ่งของ  สิ่ งก่อสร้าง  วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรวัฒนธรรม
ชนิดที่จับต้องได้ (tangible cultural resource) ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ตามความรู้
ความสามารถในแต่ละภูมิเวศ แต่ละยุคสมัยหรือแต่ละช่วงเวลาในอดีตที่อาจจะต้องมีวิธีการจัดการ
ขุด-ค้น-สกัด สังเคราะห์เอาความรู้ออกมาและแปรรูปความรู้ให้สามารถนำไปใช้ในงานได้อีกทอดหนึ่ง  
เนื่องจากเป็นความรู้เก่าที่ผู้คนปัจจุบันอาจไม่เข้าใจ  หลงลืม  ขาดทักษะความชำนาญในการใช้สอย  



๕๕ 

 

หรืออีกในลักษณะหนึ่งก็เป็นความรู้ที่ได้รับการบันทึกถ่ายทอดออกมาในรูปของสื่อบันทึกความรู้
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งหนังสือ  ตำรา  เทป  บนทึกเสียง  คำสอน  ป้ายนิเทศ  นิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งความรู้
สำเร็จรูปบางเรื่องสามารถนำมาใช้ได้เลย  แต่บางเรื่องก็จำเป็นต้องศึกษา  แปลความ  และทำความ
เข้าใจกันใหม่จึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได ้

ยศ  สันตสมบัติ ได้กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ ่นกับ  ความรูทางด้าน
วิทยาศาสตร์ว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกันในประเด็นที่เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเชิงประจักษ์  ผ่าน
การพิสูจน์ทดลอง  ผ่านกระบวนการคัดสรร  ปรับปรุง  และพัฒนาอย่างเป็นระบบ  แต่ก็อาจจะมีข้อ
ผิดแผกไปจากวิทยาศาสตร์ใน ๒ ประเด็นด้วยกัน  คือ 

 ประการแรก  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะจำเพาะเจาะจงท้องถิ่น พื้นที่ หรือ
ระบบนิเวศชุดใดชุดหนึ่ง  เป็นความรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์  สัตว์  
พืช  พลังตามธรรมชาติ  ดวงวิญญาณ  ที่ดิน  แหล่งน้ำ  และลักษณะภูมิประเทศในอาณาบริเวณแห่ง
ใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงก่อร่างสร้างตัวขึ ้นจากความเข้าใจอย่างชัดแจ้งใน
สัมพันธภาพของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตต่างๆ ที่ก่อเกิด  ดำรงอยู่  และแตกดับไปภายในระบบนิเวศ
ชุดนั้น  ซึ่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนำไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ  ปรับแต่ง  ใช้ประโยชน์
และพัฒนาทรัพยากรในระบบนิเวศชุดนั้นอย่างยั่งยืน  ในขณะที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีลักษณะ
เป็นสากลทั่วไปมากกว่า  อาจจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาและจัดการทรัพยากรภายในระบบ
นิเวศท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งได้เสมอไป 

  ประการที่สอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะจำเพาะที่เกี่ยวพันเช่ือมโยงอย่างแนบ
แน่นกับมิติทางสังคมและสิทธิมนุษยชน  หมายความว่า  ระบบนิเวศวัฒนธรรมทุกชุดประกอบกันขึ้น
บนเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มคน  ครอบครัว  เครือญาติและชุมชน  กับ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่ร่วมกันภายในระบบนิเวศธรรมชาติชุดนั้น ๆ  ซึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์
ดังกล่าวมักปรากฏอยู่ในทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท  ตำนาน  นิทานพื้นบ้าน  เทพนิยาย  เรื่องเล่า  
แสดงออกในรูปความเชื่อ  พิธีกรรม  จารีต  ประเพณี  วิถีปฏิบัติ  การแสดงและศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่ง
เรือ่งราวที่ปรากฏนั้นอาจพิสูจน์ไม่ได้หรือดูไม่น่าเชื่อถือในฐานคิดและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ 
 โครงสร้างของระบบนิเวศในภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการจัดระเบียบโดยผ่านการเจรจา
ต่อรองและการพึ่งพิงอิงกันระหว่างผี (เทวดา, คนตาย) มนุษย์ (คนเป็น) สัตว์  พืช  ดิน  น้ำ  ภูเขา  
และพลังธรรมชาติอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันผ่านความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ  การพึ่งพา  และการต่ อรอง  
ซึ่งเป็นกระบวนการให้ที่ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (พืช สัตว์ 
ที่ดิน แหล่งน้ำ อากาศ) และระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน  ซึ่งก็คือระบบที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” 
นั่นเอง 
 
 ลักษณะการเรียนรู้ของชุมชนที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญา 
 เอกวิทย์  ณ ถลาง ได้กล่าวถึง ลักษณะการเรียนรู้ของชาวบ้านที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาว่ามี
ลักษณะที่สำคัญ ดังนี ้
  ๑.การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก  ในบรรพกาลมนุษย์เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิต
และรักษาเผ่าพันธุ์ของตนให้อยู่รอดด้วยการลองผิดลองถูกในการหาอาหาร   ต่อสู้กับภัยธรรมชาติ  



๕๖ 

 

การรักษาพยาบาล  การต่อสู้แย่งชิงสิ่งของ  ที่อยู่  ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  และการเผชิญโชคด้วยความ
เสี่ยงต่าง ๆ  ซึ่งจากประสบการณ์ลองผิดลองถูก  มนุษย์ก็สามารถสะสมความรู้ความเข้าใจของตนไว้  
แล้วถ่ายทอดส่งต่อให้ลูกหลานเผ่าพันธุ์ของตน  นาน ๆ เข้า สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติ  หรือสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ
ก็กลายเป็นจารีต  ธรรมเนียม  หรือข้อห้ามในวัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มนั้น ๆ เมื่อกาลเวลาล่วงไป
มนุษย์อาจจะลืมเหตุผลที่มาของธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว  รู้แต่ว่าในสังคมของตนต้องประพฤติปฏิบัติ
เช่นนั้น ๆ จึงจะอยู่รอดปลอดภัย หรือแก้ไข/ป้องกันปัญหาได้   

  ๒. การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำจริง  ในสถานการณ์-สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง  
เช่น  การเดินทาง  เพาะปลูก  สร้างบ้าน  ต่อสู้กับภัยอันตราย  ดังเห็นได้จากชาวภาคเหนือเรียนรู้จาก
การร่วมกันจัดระบบเหมืองฝายเพื่อการกสิกรรมให้พื้นที่ลุ่มน้ำระหว่างเขา  แล้วค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็น
ระบบความสัมพันธ์ในการแบ่งปันน้ำระหว่างคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มน้ำเดียวกัน  การเรียนรู้และสะสม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง  ปฏิบัติจริง แล้วส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานแบบค่อยเป็นค่อยไป 
  ๓. การถ่ายทอดความรู้  การเรียนรู้จากการทำจริงปฏิบัติจริงได้พัฒนาต่อมาจน
เป็นการส่งต่อ (transmission) แก่คนรุ่นหลัง  ซึ่งโดยทั่วไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านมักใช้
วิธีการสาธิต  และการสอนด้วยวาจา  ในกรณีที่เป็นศิลปะวิทยาการระดับสูงที่มีความซับซ้อนหรือ
ลึกซึ้งจึงใช้วิธีลายลักษณ์อักษร  เช่น  ตำรายา  ตำราปลูกบ้าน  ตำราโหราศาสตร์  ฯลฯ  หรือไม่ก็ผูก
เป็นวรรณกรรม  คำสอน  ภาษิต  ตำนาน  นิทาน ฯลฯ  ตามแต่สะดวกและเห็นว่าสอดคล้องกับ
พื้นฐานของชาวบ้าน  ซึ่งการถ่ายทอดด้วยวิธีการดังกล่าวไม่มีอะไรตายตัว  สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
เหตุ-ปัจจัยที่อยู่ในการรับรู้ของผู้คนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม  และในบางกรณีความรู้ที่สั่งสมมาอาจจะ
ถดถอยหรือสูญหายไปก็ได้ 
  ๔. การเรียนรู้โดยพิธีกรรม  ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์  มีอำนาจ
โน้มน้าวให้คนที่มีส่วนร่วมรับเอาคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที่ต้องการเน้นเข้าไว้ในตัว  แนวปฏิบัติ
ที่คาดหวังโดยไม่ต้องใช้การจำแนกแจกแจงเหตุผล  แต่ใช้ศรัทธา  ความขลัง  ความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรมในการสร้างกระแสความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ถึงแม้จะมีภูมิปัญญา  ความรอบ
รู้อยู่เบื้องหลังพิธีกรรม  แต่ก็ไม่มีการเน้นย้ำภูมิปัญญาเหล่านั้น  แต่จะเน้นผลที่เกิดต่อสำนึกของผู้มี
ส่วนร่วมเป็นสำคัญ  ด้วยเหตุดังนี้  พิธีสืบชะตาแม่น้ำ  สืบชะตาเมือง  บวชต้นไม้  บวชป่า  พิธี
อุปสมบท  พิธีบังสุกุล  พิธีสู่ขวัญในโอกาสต่างๆ ฯลฯ  จึงเกิดผลทางใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  และมีผลใน
การวางบรรทัดฐานความประพฤติ  ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอันมาก  รวมทั้ง
ตอกย้ำความสำคัญของคุณค่าทางสังคมอย่างมีพลังด้วย  พิธีกรรมจึงไม่ใช่เรื่ องเหลวไหลหรืองมงาย  
แต่เป็นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผลในการปลูกฝัง  บ่มเพาะความเชื่อ -คุณค่า  และแนวทางความ
ประพฤติที่พึงประสงค์ออกมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประเพณี  หรือแม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ที่นับ
ถือความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของสรรพสิ่ง  พิธีกรรมก็ยังมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางจิตวิญาณอยู่
นั่นเอง  เพราะมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่มิได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว 

  ๕. การเรียนรู ้ทางศาสนา ทั้งในด้านหลักธรรมคำสอน  ศีลและวัตรปฏิบัติ  
ตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคมที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  ในเชิงการเรียนรู้ล้วนมีการ
ตอกย้ำภูมิปัญญาที่เป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต  ให้กรอบและบรรทัดฐานความประพฤติและให้ความ
มั่นคงอบอุ่นทางจิตใจ  เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่คนในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอันเป็นสัจธรรมของ



๕๗ 

 

ชีวิตอย่างหนึ่ง  สถาบันศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า  ศาสนามีผล
ต่อการพัฒนาจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากความทุกข์ยากทั้งหลาย  ศาสนาจึงเป็นหลักในการหล่อ
หลอมบ่มเพาะทั้งความประพฤติ  สติปัญญา  และอุดมการณ์แห่งชีวิตไปพร้อม ๆ กัน  ถือได้ว่าเป็น
การเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นองค์รวม  และมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนที่นับถือศาสนานั้น ๆ ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม  อีกทั้งเป็นแก่นและกรอบในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ด้วย 
  ๖. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนต่างกลุ่มที่แตกต่างกัน  
ทั้งในทางชาติพันธุ์  ถิ่นฐาน  การทำมาหากิน  รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนต่างวัฒนธรรม  ทำให้
กระบวนการเรียนรู้ขยายตัว  มีความคิดใหม่  วิธีการใหม่เข้ามาผสมกลมกลืนกันบ้าง  ขัดแย้งกันบ้าง  
แต่ทำให้เก ิดการเรียนรู้ท ี ่หลากหลายและกว้างขวาง  ทั ้งในด้านสาระ  ร ูปแบบและวิธ ีการ  
กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมจึงมีพลวัตโลดโผนกว่าเดิม  ส่วนหนึ่งไปกับกระแสเทคโนโลยี  
ข้อมูลข่าวสารอันทันสมัย  ส่วนหนึ่งไปกับโลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดล้อม  และอีกส่วนหนึ่งมุ่งไป
ทางจิตวิญาณ  ขณะเดียวกันก็มีเครือข่ายของการขยายตัวการเรียนรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย 

  ๗. การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาทั้งทางสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ
และทางสังคม  ได้เลือกเฟ้นเอาตามความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคมประเพณี
มาผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมให้ต้องกับฐานความเชื่อเดิม  ขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาบริบทใหม่ได้ในระดับ
หนึ่ง  การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาใน
สังคมไทย  ดังจะเห็นได้จากการแสวงหาความมั่นคงทางด้านจิตใจในหมู่คนมีอาชีพที่ต้องเสี่ยงโดยการ
บูชา  ทรงเจ้าเข้าผีอันมีอยู่ดาษดื่นเพื่อขอลาภผล  แก้วิกฤติการณ์ในชีวิต  หรือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ด้วยการผสมผสานการแพทย์สมัยใหม่กับสมุนไพรและการรักษาทางใจจากหมอเมืองและพระสงฆ์  
รวมถึงการให้หมอดูทำนายทายทักโชคชะตาในยามมีทุกข์  ขาดความมั่นใจในตนเอง  ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
การประเมินค่าว่าถูกผิด  หรือชั่วดีแต่อย่างใด  หากแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีปัญหา  มีวิกฤตการณ์ท่ามกลางความซับซ้อนทางสังคมเสียยิ่ง
กว่าในอดีตที่ผ่านมา  และการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ย่อมมีทั้งได้ผล
ปละไม่ได้ผล  สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ 

  ๘. การเรียนรู้แบบครูพักลักจำ  เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่มีมาแต่เดิม  
และจะยังมีอยู่ต่อไป  วิธีนี้เป็นการเรียนรู้ในทำนองแอบเรียน  แอบเอาอย่าง  แอบลองทำดู  ตาม
แบบอย่างที่เฝ้าสังเกตอยู่เงียบ ๆ แล้วรับเอามาเป็นของตนเองเมื่อทำได้จริง  วิธีนี้ดูเผิน ๆ เป็นเสมือน
การลักขโมยสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของผู้อื่น  แต่ในความหมายที่เข้า ใจกันหาได้สื่อไปในทางที่ชั่วร้ายไม่  
เพราะเป็นวิธีธรรมดา  วิธีที ่ธรรมชาติของคนในการเรียนรู้จากผู้อื ่น  ในชีวิตจริงของทุกคนจะมี
พฤติกรรมครูพักลักจำอยู่ไม่มากก็น้อย  และถ้ายอมรับนับถือกันว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดูประหนึ่งว่าไม่
สำคัญนี้มีคุณค่าสูง  มีความเป็นธรรมชาติในนิสัยมนุษย์  และเป็นทางหาความรู้หนึ่งที่มีประสิทธิภาพ  
ก็จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นผลดีอีกทางหนึ่ง 
 ชีวิต  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  มีความเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นภูมิปัญญาที่มาจากประสบการณ์จริง  จึงมีความเป็นบูรณาการสูง  ทั้งในเรื่องของกาย  ใจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  ความคิดเรื่องแม่ธรณี  แม่โพสพ  เป็นตัวอย่างของการนำเอาธรรมชาติมาเป็น
นามธรรมที่สื่อไปถึงส่วนลึกของใจที่เชื่อมโยงไปสู่อัตถประโยชน์โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  ให้
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คนเคารพธรรมชาติ  คนเราถ้าเคารพอะไรย่อมไม่ทำลายสิ่งนั้น  การรู้อะไรถ้าสัมผัสได้เพียงวัตถุแต่ไป
ไม่ถึงนามธรรมย่อมสัมผัสได้เพียงตื้นๆ หยาบๆ เป็นส่วนเสี้ยว  ขาดสัมผัสทางใจที่ลึกซึ้ งและการมุ่ง
อัตถประโยชน์ เช่น  ว่าดินก็ดี  แม่น้ำก็ดี  ข้าวก็ดี  ต้นไม้ก็ดี  ก็เป็นแค่วัตถุ  ซึ่งมีส่วนประกอบอย่าง
นี้ๆตามหลักวิทยาศาสตร์  ไม่มีความเคารพ  จะทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้  ความคิดและทีท่าอย่างนี้จึง
นำไปสู่การทำลายสูง 
 การเรียนรู ้ดังกล่าว เป็นการเรียนรู ้ที ่ก่อให้เกิดการสะสมภูมิปัญญา เป็นวิธีการที่
ผสมผสานทั้งการเรียนรู้ที่ผ่านพิธีความเชื่อ และการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นการปฏิบัติจริงและ
สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวคิดการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มต้นจากการมองว่า การจัดการภูมิปัญญามิใช่
การไปเก็บรวบรวมเนื้อหาภูมิปัญญาทั้งหมดและรู้อย่างกว้างๆ ว่ามีเนื้อหากลุ่มใดบ้าง  ใครทำ  อยู่ที่
ไหน  หรือสามารถสืบค้นได้จากที่ใด  หากแต่สิ่งที่ต้องมองทะลุลงไปคือ กระบวนการได้มาของความรู้
หรือปรัชญาแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังความรู้นั้น ๆ    
 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องที่คนในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นจะต้องเป็นผู้มี
ส่วนสำคัญในการสร้าง  สืบสาน  หรือพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้สามารถเชื่อมต่อกับ
สมัยใหม่ หรือมีการประยุกต์ให้สมสมัย  มิฉะนั้นความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาก็อาจขาดการสืบทอด
และตายไปในที่สุด ทั้งนี้การรวบรวมความรู้  จำเป็นต้องอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อที่จะสามารถ
ย้อนรอย  สืบสาว  หรือสกัดความรู้เหล่านั้นออกมาได้  ซึ่งอาจทำได้หลายแนวทาง  เช่น  การดูที่
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (end product)  แล้วสืบค้นย้อนไปถึงที่มาของผลิตภัณฑ์นั้น ว่าต้นตออยู่ที่ไหน  
วิธีการผลิตออกมาเป็นอย่างไร  ภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังคืออะไร  ซึ่งเก็บรวบรวมความรู้โดยตรงจาก
ตัวบุคคล  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเก็บ  ก็คือ  ภูมิปัญญาจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน  
 ยศ สันตสมบัติ กล่าวว่า การมองภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะเป็นวิธีคิด ทำให้เรา
สามารถพิจารณาความเชื่อบางประการของชาวบ้าน  ในบริบทของประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติ  ความเช่ือนี้มิได้เป็นเพียงระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่ไร้เหตุผล  หากแต่เป็นวิธี
คิดที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์อำนาจซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎระเบียบ  ข้อบังคับและจารีตประเพณี
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  การมองภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นวิธี
คิด  ยังเป็นมุมมองทางวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพอัตลักษณ์  ศักดิ์ศรีและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ระบบการผลิต และการ
จัดการทรัพยากรที่แตกต่างกัน  
 สำหรับขั้นตอนการจัดการภูมิปัญญานั้น สามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมได้ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี ้
  ๑. การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้  (resource assessment) เพื่อก่อให้เกิด
ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม   
  ๒. การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 
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  ๓. การสงวนและอนุรักษ์  
 ๔. การดำเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม  
 ๕. การเผยแพร่ความรู้  ข้อมลู  ประสบการณ์ให้แก่คนหมูม่าก 
 ๖. การฟื้นฟู  ผลิตซ้ำ  และสร้างใหม่ (resource 

rehabilitation/revitalization)   
 ๗. การบังคับใช้กฎเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ  ข้อบัญญัติ (enforcement) ของชุมชน 

 

๒.๕ ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่าย 
  การสร้างเครือข่าย หมายถึงการทำให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความพัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่
ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

 หลักการสำคัญของความจำเป็นที่ต้องมีเครือข่าย  
  ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ ๓๖ กล่าวว่า การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธี
ดำเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมี
ลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การดำเนินงานภายใต้กรอบ
ความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่
พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน
อย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได ้

 การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและ
องค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอก
หน่วยงานของตน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ให้ความร่วมมือและทำงานในลักษณะที ่เอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

 เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิด
ของเครือข่ายออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  

 ๑. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ  
เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกันหรือ 

ประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์  
ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การดำรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้น
ภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนใน
ชุมชนหรือมาจากภูมิลำเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดย

 
๓๖

 ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ.  กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา. สำนักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจย,ั กรุงเทพฯ, ๒๕๕๙,หน้า ๗๖. 
 



๖๐ 

 

จัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดำเนินการออกไป หรือมี
การขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุม
ต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น 

 เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะ
เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 ๒. เครือข่ายจัดตัง้  
 เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินงานของภาครัฐเป็นส่วน

ใหญ่  การจัดต้ังอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว และ
ส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ 
หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการทำงานเฉพาะกิจ
ชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด  เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี 
ดำเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจน
นำไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพ
ของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 

 ๓. เครือข่ายวิวัฒนาการ  
 เป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง
โดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู ่โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์
กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่
ชัดเจนนกั หรืออีกลักษณะหน่ึงคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือ
การไปได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอื่นๆมา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญา
เป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายใน
โดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสำนึกที่ดี  เมื่อได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทำนองเดียวกันกับเครือข่ายที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้ สูงอายุ เครือข่าย
โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
 
 ๒.๕.๑ ความหมายการเสริมสร้างเครือข่าย  

 Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell๓๗  ให้ความหมายของคำว่า "เครือข่าย" 
มีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้คนพูดถึงเครือข่ าย
ของหน่วยงานการพัฒนา วิจัย ธุรกิจ และในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ คนบางกลุ่มมอง "เครือข่าย" ว่าเป็น
เพียงคำที่รู้กันเฉพาะในวงการหนึ่ง ปัจจุบันมีองค์กรจำนวนมากตระหนักว่า "เครือข่าย" เป็นเครื่องมือ
ที่มีคุณค่าในการพัฒนา แต่เครือข่ายคืออะไร เครือข่ายทำงานอย่างไร ทำไมบางเครือข่ายประสบ
ความสำเร็จ บางเครือข่ายไม่ประสบความสำเร็จ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ คน

 
๓๗

 Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell.  Network Analysis : Studies in Human 
Interaction. Netherlands : Mouton & Co, 2015, P.88. 
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ในชุมชน และองค์กรชุมชน จะร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายได้อย่ างไร การจัดการภายในของ   
เครือข่ายองค์กรชุมชนควรเป็นอย่างไร เครือข่ายเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อย่างไร ชุมชนจะได้
ประโยชน์อะไรบ้าง ล้วนแต่เป็นคำถามที่ยังต้องการกระบวนการศึกษาวิจัยอีกมากนัก 

 Doyle, Robert๓๘  ให้ความหมาย เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายาม
และการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจ
อย่างใดอย่างหนึ ่งร่วมกันโดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสีย
เอกลักษณ์ และปรัชญาของตนเอง การเชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะ
กิจตามความจำเป็น หรืออาจอยู่ในรูปของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัพมันธ์กันอย่าง
ชัดเจน 

 พิทยา  ว่องกุล๓๙ ให้ความหมาย "เครือข่าย" ในปัจจุบันมีความหมายประการหนึ่ง คือ 
ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน  โดยมี
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่
สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน 

 Taschereau Suzanne and Jose Edgardo L ๔๐ ให ้ ความหมาย เคร ื อข ่ าย  ว่ า 
หมายถึงวัฒนธรรมองค์กร เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ทำให้มีการจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กรหนึ่ง  
ระหว่างคนในองค์กร และระหว่างองค์กรนั้นกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเปลี่ยนจากการ
จัดการแบบลำดับชั้น(hierarchical)มาเป็นการสร้างเครือข่าย(networking) 

 กิจกรรมสำคัญที่สุดที่เครือข่ายทุกเครือข่ายทำร่วมกัน  คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมบางอย่าง
รวมกัน  ทำให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน อีกด้านหนึ่งทำให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพราะเป็นการประสานพลัง (synergy)  เป็นการใช้ทรัพยากร ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมี
ประส ิทธ ิภาพ   โดยเฉพาะการรณรงค ์ เร ื ่องต ่างๆถ ้าทำเป ็นเคร ือข ่าย จะได ้ผลมากกว ่า    
               เงื ่อนไขสำคัญของเครือข่าย คือ ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์สื ่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ
ระหว่างสมาชิก  อาจมีผู้ประสาน ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มประสาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมการประสาน แต่
ไม่ใช่เป็นผู้ดำเนินการแทนสมาชิกเครือข่ายในทุกเรื่อง 

 
๓๘
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    เครือข่ายอาจเป็นเครือข่ายแบบผสมผสานระหว่างสมาชิกที่แตกต่างกันในสถานภาพ 
เช่น เป็นผู้นำชุมชน ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แต่เมื่อทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันก็สามารถเป็น
เครือข่ายได้  อีกแบบหนึ่ง คือ เครือข่ายขององค์กรหรือคนที่มีสถานภาพเดียวกัน อาชีพเดียวกัน 
ระดับเดียวกัน เช่น เกษตรกร นักวิจัย องค์กรพัฒนาเอกชน  สถาบันวิจัย  เป็นต้น 

 ปกรณ์ สุวรรณประภา๔๑ ให้ความหมายของ เครือข่าย ว่า  คือ การเชื่อมโยงของกลุ่ม
ของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ
จัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความ
เคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน 

 ประเด็นสำคัญของนิยามข้างต้น คือ 
➢ ความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  
➢ กิจกรรมที่ทำต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
➢ การเป็นสมาชิก ต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของ

ตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 
 การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรม

ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กร
ที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้า
มีความจำเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเนื่องระยะยาวก็ได ้

 โดยสรุป  ความหมายของ การสร้างเครือข่าย คือ 
 ๑. ตาข่าย (Net) ที่โยงใยถึงกันและพร้อมที่จะ “Work” เมื่อต้องการใช้งาน 
 ๒. รูปแบบหนึ ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ ่ม  หรือองค์กรหลายองค์กร  

ที่ต่างก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเป้าหมาย มีวิธีการทำงาน และมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง บุคคล กลุ่ม
หรือองค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่ได้มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะ
ขอความช่วยเหลือ หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ 

  ๓ .  การเช ื ่อมโยงร ้อยร ัดเอาความพยายามและการดำเน ินงานของฝ่ายต่างๆ  
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันโดยที่แต่
ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสียเอกลักษณ์ และปรัชญาของตนเอง การ
เชื่อมโยงนี้อาจเป็นรูปของการรวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจตามความจำเป็น หรืออาจอยู่ในรูป
ของการจัดองค์กรที่เป็นโครงสร้างของความสัพมันธ์กันอย่างชัดเจน 

  ๔.  สายใยของความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ 
อีกหลายๆ คน 

 

                          
๔๑

 ปกรณ์ สุวรรณประภา. วิทยากรกระบวนการภาคสนาม. สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สนับสนุน
โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, พิษณุโลก, ๒๕๕๙, หน้า ๔๕. 
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  ๕ .  ระบบความสัมพันธ ์ในส ังคมมนุษย์  ที ่ว ่าด ้วยความสัมพันธ ์เช ิงว ัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
  ๖ .  ความสัมพันธ ์ท ี ่อ ิงอาศัยที ่ เป ็นไปตามกฎของการไหลเล ื ่อนไปมาระหว่าง   
ความไร ้ระเบ ียบกับการจ ัดระเบียบ และระหว่างการแตกดั บกับการเก ิดข ึ ้นใหม ่ท ี ่พร ้อม  
จะสานต่อกับสิ่งต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสานต่อกับปัจเจกบุคคล  กลุ่มและองค์กรเครือข่าย เพื่อเข้ามา
สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ความรู้ใหม่ หรือสังคมใหม่อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักของความไว้วางใจที่มีต่อ
กัน ในฐานะที่ทุกกระบวนการเป็นระบบเปิดที่มีการเชื่อมโยงต่อกัน และเพื่อให้เกิดการกระทำตาม
ภารกิจนั้นๆ จนบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗.  สายใย (Web) ของความสัมพันธ์ทางสังคม มีความเป็นเอกภาพ มีพลังความยึดโยง 
(cohesive) และการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
  ๘.  การที ่คนมาพบปะกัน มาประชุมกัน และทำสิ ่งที ่เป็นประโยชน์ต่อกัน เพราะ  
มีสิ ่งที ่ยึดโยงใจระหว่างสมาชิกเข้าด้วยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือข่าย  โดยบุคคล
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมในด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะด้านโอกาสในการสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ร่วมกัน 
  ๙ .  การเช ื ่อมต ่อระหว ่างมน ุษย ์ก ับมน ุษย์  แล ้วขยายผลออกไปเป ็นวงกว ้าง  
เพื ่อให้สังคมเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที ่ดีขึ ้น และในการเชื ่อมต่อระหว่างมนุษย์นั ้นจะเป็น
ความสัมพันธ์กลับในเชิงบวก ที่จะส่งผลให้เกิดพลังทวีคูณ (reinforcing) เกิดการขยายผลแบบก้าว
กระโดด (quantum leap) เป็นพลังสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนคุณภาพอย่างฉับพลัน (emergence) โดย
เป้าหมายที่ปรารถนาในการสร้างเครือข่าย คือ การนำเอาจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของมนุษย์มาถักทอ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งการสร้างเครือข่ายนั้นสามารถพิจารณาได้จากระบบสิ่งมีชีวิต ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
ดังนั้นจะต้องสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายและมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (ลองผิด-ลองถูก) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการสื่อสารจะต้องเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการสร้างเครือข่าย 
  ๑๐. ความร่วมมือที่เป็นไปได้ทั้งในระบบบุคคล องค์กรและสถาบันอาจมีขอบข่ายและ
ขนาดตั้งแต่เล็กๆ ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศ เป็น
สายใยของความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ และอีกหลายๆ คน 
ซึ่งเป็นการมองในมิติของการจัดโครงสร้างทางสังคมที่เอื ้อต่อการเสริมสร้างและความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มคนในสังคมที่มีต่อกัน 
  ๑๑. ชุมชนแห่งสำนึก (conscious community) ที่สมาชิกต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
โดยรวมที ่ม ีความสัมพันธ ์ก ันอย่างแนบแน่น  อาจจะด้วยพื ้นฐานของระบบคุณค่าเก ่าหรือ  
เป้าประสงค์ใหม่ของการเข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตรที่บุคคลและกลุ่มคนต่างมีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน มีความสัมพันธ์และการตัดสินใจร่วมกัน โดยมีพันธะเชื่อมโยง
ระบบใหญ่บนพื้นฐานแห่งความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน และมีการติดต่อสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้กลุ่มหรือเครือข่ายมีความยั่งยืน (communication and network) 
  ๑๒. เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ที่ผู้คนในสังคมเห็นวิกฤตการณ์หรือ
สภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนที่ยากแก่การแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มารวมตัวกันเป็นกลุ่ม
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หรือองค์กร (civic group/organization) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม 
(ประชาชน) ในลักษณะที่เป็นหุ ้นส่วนกัน (partnership) เพื ่อร่วมกันแก้ปัญหา หรือกระทำการ
บางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้ระบบ
การจ ัดการ โดยม ีการเช ื ่อมโยงเป ็นเคร ือข ่ายและประชาคมที ่รวมกล ุ ่มขององค ์กรอ ิสระ 
สาธารณประโยชน์ ปัจเจกชนและสาธารณชนเข้าด้วยกัน โดยในเครือข่ายประชาสังคมนั้น  
กระบวนการเชื่อมประสาน การถ่ายเทความคิดเห็น ทัศนคติ  และประสบการณ์ทางการเมืองจะ
ยกระดับ จิตสำนึกของปัจเจกบุคคล จากการเป็นฝ่ายถูกกระทำมาเป็นฝ่ายกระทำต่อสังคม 
  ๑๓. การที ่ปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงานหรือสถาบันใด ได้ตกลงที ่จะประสาน
เชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
โดยมีจุดหมายเพื่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา  โดยกลุ่มเครือข่ายนี้ต้องมีการแสดง
ออกเป็นการลงมือกระทำกิจกรรมร่วมกัน 
  ๑๔. รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน หรือกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่อสื่อสารอาจทำได้ทั้งการผ่าน
ศูนย์กลางหรือแม่ข่าย และการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยังคง
ความอิสระ โดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ ตามความจำเป็น หรือเป็นโครงสร้างที่มีความชัดเจน 

  ๑๕. ความร่วมมือและการเปิดรับของฝ่ายต่างๆ  ที ่จะมีข ้อตกลงร่วมกันในการ  
ทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อกำหนดที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นความพยายามที่จะระดมทรัพยากร กระบวนการ ความรู้และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความสำเร็จจากการร่วมมือและการเปิดรับในสิ่งที่ใหม่นั้นเสมอ 
  ๑๖. การสร้างสัมพันธภาพทางสังคมในการเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อยกระดับแนวคิดและ
กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ โดยเป็นการเชื่อมโยงสาย
สัมพันธ์อย่างหลวมๆ ของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กรและสถาบัน  ซึ่งสมาชิกในเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์หรือเป้าหมายร่วมและมีการปฏิบัติอย่างไม่สูญเสีย
เอกลักษณ์และปรัชญาของตน รวมทั้งมีการทำงานร่วมกันทั้งในงานเฉพาะหน้า และการประสาน
ผลประโยชน์ที่ขยายวงกว้างออกไป 
  ๑๗. สังคมแห่งกัลยาณมิตร หรือเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู ้ ( leaning social 
networks) โดยเครือข่ายสังคม จะต้องมีความสามารถในการเรียนรู ้ได้อย่ างต่อเนื ่อง หรือมี  
การขยายแนวคิดกระบวนการออกไปจึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพได้ 

 ๑๘. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนที่กว้างขวาง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทาง
ส ังคมท ี ่ย ุต ิธรรม  และกาสร ้างเคร ือข ่ายท ี ่กว้ างขวางมากกว ่าในอด ีต  เพ ื ่อสอดคล ้องกับ
กระบวนการพัฒนาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายหรือเพื่อรู้เท่าทันการเชื่อมโยง
เครือข่ายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไร้พรมแดน 

  ดังนั้น  โดยสรุปแล้ว การสร้างเครือขาย จึงหมายถึง คือ กระบวนการทีก่ลุ่มของคน
หรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูป
หรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ ในความหมายนี้ สาระสำคัญ
คือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ  กิจกรรมที่ทำในเครือข่ายต้องมี
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ลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ   

 
 ๒.๕.๒ ประเภท และ องค์ประกอบการเสริมสร้างเครือข่าย 
 อรุณี เวียงแสง และคณะ ๔๒ กล่าวว่า การเสริมาสร้างเครือข่ายและองค์ประกอบของ

เครือข่ายมีหลายประเภท ดั่งมีผู้เสนอแนะดังนี้ 
 กรมพัฒนาชุมชนได้นำเสนอประเภทของเครือข่ายดังนี ้
 ๑.  เครือข่ายเชิงพื้นที่ (area) 
 ๒.  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (issue) 
 ๓.  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ 

  ๑.  เครือข่ายเชิงพื ้นที ่ (area network) หมายถึง การรวมตัวของกลุ ่ม องค์กร 
เครือข่าย ที่อาศัยพื้นที่ดำเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัย
กิจกรรมที่กิดขึ้นในพื้นที่เป็นเป้าหมายนำทางและเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วนต่างๆ  
ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายลักษณะและ
โครงสร้างของเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ สามารถจัดได้หลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาท ิ
  ๑)  การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ เช่น 
       -   เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ เช่น เครือข่ายประชาคม อ.
แม่สอด จ.ตาก   
       -   เครือข่ายระดับจังหวัด เช่น เครือข่ายประชาคม จ.น่าน 
       -   เครือข่ายระดับภูมิภาค เช่น เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ 
       -   เครือข่ายระดับประเทศ เช่น เครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศ
ไทย 
       -   เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ เช่น เครือข่ายการพัฒนาของ UNDP 
เป็นต้น 

 ๒)  การแบ่งพืน้ที่ตามความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น 
       -   เครือข่ายลุ่มน้ำปิง 
       -   เครือข่ายอ่าวปัตตานี ฯลฯ 
  ๒.  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ( issue  network) หมายถึง  เครือข่ายที ่ใช้
ประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติใน
เชิงพื้นที่  มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับ
ภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม   สามารถแบ่งได้อย่าง
มากมายตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจที่เกิดขึ้นของฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค

 
๔๒ อรุณี เวียงแสง และคณะ.  การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม. โครงการเสริมสร้างการ

เรียนรู้ เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), กรุงเทพฯ, ๒๕๕๙, หน้า ๔๕. 
 



๖๖ 

 

ประชาชน โดยไม่ ยึดติดกับพ้ืนที่ดำเนินการ  แต่ใช้หลักของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นตัวกำหนดความเป็น
เครือข่าย  เช่น  

 -   เครือข่ายป่าชุมชน 
 -   เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 -   เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน 
 -   เครือข่ายผู้สูงอาย ุ
 -   เครอืข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
 -   เครือข่ายสิ่งแวดล้อม 
 -   เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา 
 -   เครือข่ายสิทธิมนุษยชน 
 -   เครือข่ายสุขภาพ ฯลฯ 

  ๓.  เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่  หมายถึง เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/
กิจกรรม  และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย  ซึ่งอาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองค์กรพัฒนาเอกชน  โดย
เครือข่ายต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเน้น การดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของหน่วยงาน หรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์ นั้นๆ ลักษณะและโครงสร้าง
ของเครือข่ายประเภทนี้  สำหรับสังคมไทยอาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได ้๔ ภาคส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
  ๑)  เครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย เครือข่ายองค์กรอิสระของภาครัฐ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
  ๒)  เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้
ส่งออก เครือข่าย SME ฯลฯ 

 ๓)  เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เครือข่ายเพื่อนตะวันออก เครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ เครือข่ายด้านแรงงานสวัสดิการสังคม เครือข่ายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 
  ๔)  เครือข่ายภาคประชาชน เช่นเครือข่ายปราชญ์อีสาน เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
เครือข่ายสมัชชาคนจน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ พิทยา  ว่องกุล๔๓ ยังได้แบ่งประเภทของเครือข่าย ดังนี ้

 เครือข่ายเทียม (Pseudo network)  หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็น
เครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก  โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มี
เป้าหมายร่วมกัน และไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน  เป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา หรือ
รวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  ดังนั้น การทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของ
เครือข่ายจึงมีความสำคัญ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม 

 
 

๔๓
 พิทยา  ว่องกุล,  สร้างสังคมใหม่  :  ชุมชนาธิปไตย - ธัมมาธิปไตย,  กรุงเทพ : โครงการวิถี

ทรรศน์}.๒๕๕๖, หน้า ๒๓ – ๒๔. 
 



๖๗ 

 

 เครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบสำคัญอยู่อย่างน้อย ๗ อย่างด้วยกัน คือ  
 ๑.มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 

 ๒.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
 ๓.มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
 ๔.การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 
 ๕.มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 

 ๖.มีการเกื้อหนุนพึง่พากัน (interdependent) 
 ๗.มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

 
 มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 

        ต้องมีความรู ้สึกนึกคิดและการรับรู ้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น
เครือข่าย เช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหา
อย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของ
เครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้น ๔๔ 
         การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทำให้เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื ่อง 
เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอ
ความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการ
ไปคนละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ 
เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ ในการทำงาน แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วน
ของกระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่
ต่างกันจะนำไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
        วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพ
เดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันจะทำให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลาย
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
ของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็
จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฎิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระทำร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับ
ความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์
ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบ
สนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน ๔๕ 

 
๔๔

 Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell.  Network Analysis : Studies in Human 
Interaction. Netherlands : Mouton & Co, 2015, P.55. 

๔๕
 Burke, Adam.  Communications & Development : a practical guide.  London : 

Social  Development Division Department for International Development, 2015,P.35. 



๖๘ 

 

 มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ( mutual interests/benefits) 
 คำว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัว

เงิน ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น 

 ดังนั ้น ในการที ่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเครือข่าย 
จำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่
เขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน  แต่ควรต้องให้ทุก
คนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฎิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็น
เพียงไม้ประดับเนื่องจากมีตำแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฎิบัติภาระกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็น
ว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออก
จากเครือข่ายไปในที่สุด 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)  
       การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำ
อย่างเข้มแข็ง ดังนั ้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ 
“หุ้นส่วน (partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านาย
ลูกน้อง  ซึ่งบางครั้งก็ทำใด้ยากในทางปฎิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่าย
โดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าทำได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
มาก 

 มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ( complementary relationship)  
        องค์ประกอบที่จะทำให้เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่าย
ต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนำจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง 
แล้วทำให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคน
ต่างอยู่  

 การเกื้อหนุนพึ่งพากัน ( interdependence )  
  เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เครือข่ายดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิก
เครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจำกัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน กำลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถทำงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย  จำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทำให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จำเป็นต้องทำ
ให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทำให้เครือข่ายล้มลงได้ การดำรงอยู่
ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของเครือข่าย  การเกื้อหนุนพึ่งพากันใน
ลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  
 
 

 
 



๖๙ 

 

 มีปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction )  
 หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่

รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อก่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน  โดยที่ผลของการปฎิ
สัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย  

 ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี ่ยนกัน  (reciprocal 
exchange)  มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฎิ
สัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น  ทำให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมา
กขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ๔๖ 

สำหรับองค์ประกอบความเป็นเครือข่าย Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell๔๗ 
ได้กล่าวว่า 

 Tamang, D.๔๘ ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายทีส่ำคัญดังนี ้
 ๑. วัตถุประสงค์ 
 การจัดตั้งเครือข่ายต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางของเครือข่าย 

กิจกรรมหลัก และประเภทของบุคคลและองค์กรที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกที่แข็งขันของเครือข่าย  การ
กำหนดวัตถุประสงค์ควรให้สมาชิกจำนวนมากมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดด้วย เพื่อป้องกันการ
ครอบงำจากกลุ่มคนบางกลุ่ม วัตถุประสงค์ของเครือข่ายควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าของการทำงานของเครือข่ายว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด  
วัตถุประสงค์จะยังคงมีความสำคัญและเหมาะสมสำหรับการทำงานของเครือข่ายในอนาคตอีกหรือไม่    
เครือข่ายควรเตรียมตัวสำหรับการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงพัฒนาไปตามเวลา  ควรมีการปรับ
วัตถุประสงค์เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อเป้าหมายแรกบรรลุผลแล้ว  เครือข่ายอาจมี
การจัดแจงอะไรบางอย่างขึ้นมาเป็นการชั่วคราวเพื่อสนองความต้องการบางอย่างของสมาชิก และเมื่อ
ประสบความสำเร็จแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับวัตถุประสงค์ใหม่ ๆ อีก  หรือ
อาจสลายตัวเองก็ได้ 
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 ๒. กิจกรรมที่ชัดเจน 
 เครือข่ายต้องริเริ่มกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  

พลังขับเคลื่อนของเครือข่ายจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการมีกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกมีโอกาสปะทะสังสรรค์
และแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของสมาชิก  กิจกรรมพื้น ๆ ก็
จะนำไปสู่การเป็นเครือข่ายพื้น ๆ ความคึกคักของเครือข่ายไม่สามารถรักษาไว้ได้ด้วยการดำเนิน
กิจกรรมเพียงการส่งจดหมายข่าวถึงสมาชิก บัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีจำนวนมาก ไม่ใช่สิ่งทดแทนการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดแบบเผชิญหน้าและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกใน
เครือข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  กิจกรรมที่ชัดเจนไม่ใช่ต้องเป็นการเตรียมการโดยกลุ่มแกนนำ
ของเครือข่าย การให้สมาชิกสามารถจัดกิจกรรมเองเป็นการเปิดทางให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง
เครือข่าย ในเครือข่ายที่ที่แข็งขัน กิจกรรมของเครือข่ายจะเกิดขึ้นในวงกว้าง บางกิจกรรมดำเนินการ
โดยกลุ่มแกน แต่หลายกิจกรรมทำโดยสมาชิก 

 ๓. กลุ่มแกนนำที่ปวารณาตนเพื่อเครือข่าย 
 แม้ว่าการมีส่วนร่วมในวงกว้างจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของเครือข่าย แต่ก็ยัง

จำเป็นต้องมีกลุ่มแกนนำของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทำหน้าที่ประสานงาน จัดการ และส่งกำลัง
บำรุงให้กับสมาชิก บุคคลหรือองค์กรที่เป็นกลุ่มแกนต้องคิดให้พ้นจากงานในองค์กรของตัวเอง เพราะ
ขณะนี้ตนเองทำหน้าที่ให้กับสมาชิกทั้งมวลไม่ใช่ทำงานให้กับองค์กรของตัวเองเท่านั้น กลุ่มแกนนำ
ต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจำวันขององค์กรตัวเอง และกลุ่มแกนต้องดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย
ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด  เนื่องจากบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาส่วนใหญ่รู้สึกถูกกดดัน
ให้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรของตนไปในการทำงานให้กับเครือข่าย กิจกรรมของเครือข่ายจึงมักจะ
ได้รับความเอาใจใส่ก็เฉพาะเมื่อกิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญ  ดังนั้น คนหรือองค์กรที่ปวารณาตน
หรือได้รับมอบหมายให้เป็นกลุ่มแกนควรมองความสำเร็จของเครือข่ายในฐานะที่เป็นเป้าหมายสำคัญ
ของชีวิตและอาชีพ ผลกระทบของขบวนการทางสังคมบางอย่างที่มีต่อโลก (เช่นการรักษาระบบนิเวศ 
การเรียกร้องสิทธิสตรี และการเรียกร้องประชาธิปไตย) ส่วนใหญ่มีผลมาจากองค์กรเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสงูซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้านั่นเอง  กลุ่ม
แกนนำต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกเครือข่าย มีการติดต่อสังสรรค์กับสมาชิกทั่วไปอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถติดตามความคิดและความต้องการที่เปลี่ยนไปของสมาชิกได้ทัน ถ้าไม่มีการ
ติดต่อกัน กลุ่มแกนนำมีแนวโน้มเอียงที่จะมุ่งไปสู่การรวมศูนย์อำนาจและแยกตัวออกห่างจากสมาชิก
มากขึ้นทุกที  ต้องมีกระบวนการเปลี่ยนกลุ่มผู้นำเครือข่ายขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง  อาจให้มีการ
หมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเครือข่ายหรือให้มีการเลือกตั้งแบบประชาธิ ปไตยก็ได้  กลุ่ม
แกนควรมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของเครือข่ายและความสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
เครือข่ายคนอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอโดยการวิพากษ์ตนเอง กลุ่มแกนควรมองวิธีการที่จะทำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เครือข่าย และระบบการจัดการที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากที่สุด  เพื ่อช่วยให้
เครือข่ายดำรงกระบวนวิธีการทำงานที่ใช้ได้จริง 

 ๔. หลีกเลี่ยงการรวมศูนย์อำนาจจากการมอบอำนาจ 
 เครือข่ายและกลุ่มแกนควรกำหนดเรื่องที่จะมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ

สมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรวมศูนย์อำนาจมากเกินไป การครอบงำ  การแยกตัวเองออก



๗๑ 

 

ห่างจากสมาชิก และการกลายเป็นสมาชิกที่เฉยเมยต่อกิจกรรมเครือข่าย  เครือข่ายบางแห่งเลี่ยงการ
รวมศูนย์อำนาจโดยการมอบให้สมาชิกเป็นคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ และมีหน้าที่ประสานงานในเรื่อง
นั้น ๆ    เครือข่ายไม่ควรทำให้สมาชิกตั้งความหวังไว้กับกลุ่มแกนมากเกินไปว่าจะต้องเป็นหน่วย
ดำเนินงานในทุกกิจกรรม สมาชิกเองก็ควรมีความรู้สึกที่จะรับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมหรือ
เสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของเครือข่ายด้วย ถ้าเครือข่ายไม่มีชีวิตชีวา สมาชิกควรตำหนิตัวเอง
เท่า ๆ กับตำหนิกลุ่มแกน 

 ๕. การกระจายอำนาจที่จัดตั้งโดยองค์การความช่วยเหลือ 
 เครือข่ายที ่จัดตั ้งโดยองค์กรแหล่งทุน และเครือข่ายด้านการวิจัยระว่างประเทศ  

โดยทั่วไปมีจุดเริ่มจากการมีเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ประจำ ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นเครือข่ายที่มีรูปแบบ
ทางการที่ดำเนินการภายใต้การกำกับของแหล่งทุน แม้ว่าจะเป็นเครือข่ายที่เกิดจากสถาบันเจ้าของทุน
ที่ทำให้ได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนทางการเงินจากนานาชาติ แต่เครือข่ายก็ควรมอบหมาย
งานและกระจายอำนาจให้กับสมาชิก ซึ่งอาจทำในลักษณะการเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถจัด
กิจกรรมบางเรื่องได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เป็นการช่วยให้สมาชิกมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมอย่าง
มืออาชีพ มีสถานภาพและความรับผิดชอบที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เครือข่ายสามารถดำรงอยู่ได้ต่อไป
เมือ่องค์กรแหล่งทุนปิดการช่วยเหลือ      เครือข่ายหลายแห่งที่สร้างขึ้นโดยองค์กรแหล่งทุน พยายาม
ที่จะกระตุ้นให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมโดยการขยายองค์กรประสานออกไป เช่น การจัดตั้งหน่วยงาน
ของเครือข่ายกระจายออกไปตามความต้องการของสมาชิกในภูมิภาคต่าง ๆ บางแห่งก็สร้างหน่วยงาน
สาขาขึ้นจำแนกตามพื้นที่ เช่น องค์กรเครือข่าย................ภาคเหนือ เป็นต้น  

 
 ๖. หุ้นส่วน, ความเป็นเจ้าของ และการเปิดโอกาส 
 ความรู ้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที ่เหนียวแน่นมีส่วนอย่างสำคัญต่อ

ความสำเร็จของเครือข่าย กระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจกรรมและวิธีการทำงานของเครือข่าย
ควรดำเนินไปในลักษณะประชาธิปไตย และทำให้สมาชิกรู้สึกได้ว่าพวกเขาสามารถควบคุมหรือมี
บทบาทในการดังกล่าว เครือข่ายควรเปิดทางให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง โดยอาจกำหนดกรอบ
อย่างไม่เป็นทางการหรือไม่มีลักษณะบังคับให้สมาชิกและองค์กรแกนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์คัดค้านหรือให้ความร่วมมือในกระบวนการตัดสินใจและการ
ดำเนินงานของเครือข่าย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและการรวมพลังอันเป็นพื้นฐานของ
ความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่าย   ในเครือข่ายอาจมีความขัดแย้ งในเรื่องผลประโยชน์
ระหว่างสมาชิก ซึ่งรวมถึงการแข่งขันช่วงชิงทรัพยากรของเครือข่าย การได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
การได้รับอุปกรณ์ฝึกอบรม และการเป็นตัวแทนของเครือข่ายในคณะกรรมการบริหารเครือข่าย หรือ
การได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยี่ที่ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ 
เพื่อให้เครือข่ายมีความสมานฉันท์และป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างสมาชิก ประเด็นต่าง ๆ 
ข้างต้นต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 ๗. ทรัพยากร 
 เครือข่ายต้องการทรัพยากรเพื ่อความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื ่อนกิ จการของ

เครือข่าย เงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่เครือข่ายต้องการ  โดยจะเห็นได้จากเครือข่ายที่มี
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ทรัพยากรมากมายมหาศาลสามารถจัดตั้งสถาบันนานาชาติได้ กลับมีผลงานออกสู่สังคมน้อยมาก 
ในขณะที่เครือข่ายบางแห่งมีทุนไม่มากนัก ที่สามารถทำงานปรากฏความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
มากมาย เนื่องจากสมาชิกมีความตั้งใจ เสียสละเวลา แรงงาน และทรัพยากรส่วนตัวให้กับกิจกรรม
ของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เงินก็มีความจำเป็นต่อการเข้าร่วมในเครือข่ายต่างประเทศ  และการมี
พร้อมทั้งสมาชิกที่กระตือรือร้น เสียสละเพื่องานของเครือข่าย  และการมีเงินทุนอย่างเพียงพอ ดูจะ
เป็นเรื่องของความฝันมากกว่า 

 เครือข่ายต้องคาดคะเนและวางแผนเพื่อกำหนดวงเงินในการทำกิจกรรม และต้องมี
โครงสร้างที่จะดูแลรักษาและจัดการเงินจำนวนดังกล่าว หลักการที่เสนอเป็นแนวทางในเรื่องนี้ คือ 
เครือข่ายควรให้มีต้นทุนในการดำเนินการและค่าโสหุ้ยน้อยที่สุด การหาและการจัดการเงินอุดหนุน
ต้องการเวลาและแรงงานจากสมาชิกเครือข่ายที่อาจไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้  เพื่อดำรงความ
น่าเช่ือถือของเครือข่าย ทั้งต่อสมาชิกและผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ต้องให้สมาชิกในวงกว้างเข้ามี
ส่วนร่วมและรับรู้การจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสมาชิกและหน่วยงานที่อุดหนุนเครือข่ายมักจะส่งผล
ต่อความสำเร็จของเครือข่าย ยิ่งเครือข่ายสามารถได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกได้มากเท่าไรก็จะยิ่งมี
ความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น ทรัพยากรที่สมาชิกจะให้กับเครือข่ายไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของเงิน  ดัง
ตัวอย่างของเครือข่ายวิจัยและพัฒนาแห่งหนึ่ง ได้ให้บุคคลหรือองค์กรเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องเสีย
เงินบำรุง แต่สมาชิกต้องส่งบทความหรือความคิดเห็นที่มีต่องานวิจัยและพัฒนาของเครือข่ายกลับมา
ยังกรรมการเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ    เครือข่ายสามารถได้รับประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากร หรือช่วยให้เครือข่าย
ได้รับการติดต่อกับหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น และช่วยให้ได้รับบริการที่จะสนับสนุนสถาบันเครือข่าย 
อย่างไรก็ตามเครือข่ายต้องระมัดระวังไม่ให้หน่วยงานที่ติดต่อด้วยนั้นเข้ามาครอบงำหรือรวบอำนาจ
การจัดแจงภายในของเครือข่าย เครือข่ายที่พึ่งพิงหน่วยงานที่ให้เงินอุดหนุนเพียงแห่งเดียว มีแนวโน้ม
ที ่จะถูกครอบงำสูงและแม้แต่การกำหนดวาระการสนับสนุนตามอำเภอใจของหน่วยงานนั ้น  ๆ    
เครือข่ายอาจต้องการการอุปถัมภ์จากหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ ายสำหรับการเดินทางไป
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เงินตราในสกุลท้องถิ่น เครือข่ายควรลดการใช้จ่ายเพื่อเดินทางโดย
เครื่องบินหรือเพื่อไปต่างประเทศให้น้อยลง และมุ่งการสร้างเครือข่ายภายในประเทศมากกว่า หรือดึง
การจัดประชุมนานาชาติให้มาดำเนินการในหรือใกล้ประเทศของตนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
หรืออีกทางหนึ่ง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการร่วมในเครือข่ายของต่างประเทศ เครือข่ายควรเลือกที่จะ
ไปร่วมประชุมเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของตนเอง 

 ๘. ความเป็นไปได้และปัญหาในการเลี้ยงตัวเอง    
 เครือข่ายส่วนมากได้รับเงินอุดหนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหนึ่ง

แห่งหรือมากกว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างไรก็ตามมีเครือข่ายบางแห่งก็สามารถพึ่งตนเอง
ได้ในทางการเง ิน เช ่น  ขบวนการสหพันธ ์การเกษตรธรรมชาติระหว่างประเทศ ( IFOAM - 
International Federation of Organic Agriculture Movement) ที่มีองค์กรแกนอยู ่ในประเทศ
เยอรมัน เครือข่ายนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากสมาชิก 

 ในประเทศพัฒนา เครือข่ายบางแห่ง เช่น สมาชิกสมาคมด้านวิชาชีพสามารถอุดหนุน
กิจกรรมของเครือข่ายด้วยเงินค่าสมาชิกนิตยสารและงานอาสาสมัคร  สมาชิกมีฐานะดีและสามารถ
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จ่ายเงินส่วนตัวเป็นค่านิตยสารและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม ยิ่งกว่านั้น สมาชิกมักจะ
ทำงานในหน่วยงานที่สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย และยินยอมให้สมาชิกใช้เวลาทำการไปทำงาน
ให้กับเครือข่ายด้วย เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นต้น การตั้งเครือข่ายในองค์การทำให้เครือข่าย
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปได้มาก ทั้งนี้เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรขององค์การ เช่น 
โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ ในการทำงานของเครือข่ายได้ ทำให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น    สมาคมวิชาชีพระดับชาติบาง
แห่งในเอเซีย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการออกนิตยสาร การทำงานอาสาสมัครและการสนับสนุน
จากสถาบันที ่เป็นสมาชิก ซึ ่งวิธีการเดียวกันนี ้เป็นเรื ่องยากสำหรับเครือข่ายระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการชำระและเรียกเก็บค่านิตยสารเนื่องจากปัญหาด้านอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน และ
ค่าธรรมเนียมของธนาคารทำให้ราคานิตยสารสูงเกินกว่าสมาชิกจะชำระได้          สมาคมวิจัยและ
ส ่ ง เสร ิมระบบการเกษตร ( AFSRE - The Association for Farming System Research and 
Extension) ของสหรัฐอเมริกา ก็เป็นเครือข่ายทางวิชาชีพอีกแห่งหนึ่งที่มีสมาชิกกว้างขวางทั่วโลก แต่
ไม่มีเจ้าหน้าที ่ประจำแม้แต่คนเดียว ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร  และได้ร ับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย รายได้ของเครือข่ายได้ค่าธรรมเนียมการเจ้าร่วมประชุมสัมมนาระหว่างประเทศที่
เครือข่ายจัดขึ้น และค่าบำรุงจากสมาชิก ถึงกระนั้น การติดต่อทางไปรษณีย์กับต่างประเทศ  การทำ
กิจกรรมหลัก ๆ เพื่อสร้างเครือข่าย และการเดินทางไปต่างประเทศยังต้องอาศัยเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานแหล่งทุนบางแห่ง 

 ๙. สถานภาพถูกต้องตามกฏหมาย 
 การมีสถานภาพถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้เครือข่ายและผู ้นำเครือข่ายได้รับการ

สนับสนุนและความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังได้สามารถดำเนินงานได้กว้างขวางขึ้น
ด้วย การมีสถานภาพูกต้องตามกฏหมายดึงดูดการมีส่วนร่วมและทำให้ได้รับการอุนหนุนทางการเงิน
ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องหมายความถึงการยอมทำตามกฏหมายเสมอไป แต่เครือข่ายที่ได้รับการ
ร่วมมือและนับไว้เป็นพวก ย่อมมีประสิทธิภาพกว่าเครือข่ายที่ถูกต่อต้านและกีดกันออกไปจากสังคม        
ความถูกต้องตามกฏหมายทำได้โดยการมีผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือจากสังคมเข้าร่วมในเครือข่าย 
และการเผยแพร่ที่มีเป้าหมายดี การใช้ช่ือที่จำง่ายและเครื่องหมายของเครือข่ายบ่อย ๆ ก็สามารถช่วย
ให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและกฎหมาย คุณภาพของข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยี
ที่เครือข่ายมีการส่งเสริมหรือแลกเปลี่ยน  มีผลต่อชื่อเสียงระยะยาวของเครือข่าย กลุ่มแกนของ
เครือข่าย ผู้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ และผู้เขียนเอกสารเผยแพร่  ควรมุ่งมั่นที่จะทำให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่นั้นได้รับความเชื่อได้ว่ามีความถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ควรเป็นเพียงการสร้างลัทธิ
จักรวรรดินิยมทางวิชาการ เครือข่ายการวิจัยและพัฒนามักได้ประโยชน์จากกลุ่มแกนที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ มีวิธีการทำงานแบบ "ติเพื่อก่อ" และมีการทำความเข้าใจความเป็นจริงของระดับราก
หญ้าอย่างใกล้ชิด 

 ๑๐. การเสริมให้สมบูรณ์และการเชื่อมโยง 
 เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างก็มีวัตถุประสงค์ โครงการ สมาชิก และระบบการจัดการที่

แตกต่างกันแต่มีส่วนที่เหลื่อมซ้อนกันอยู่ สะท้อนถึงขอบเขตและกลุ่มเป้าหมายของเครือข่าย การ
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายจะเป็นการเสริมความสมบูรณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีหลายลักษณะ โดยอาจเป็น
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การเสริมในแง่ภูมิศาสตร์ เช่นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดำเนินการในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลกเข้าด้วยกัน หรือเช่ือมเครือข่ายแนวราบที่ประกอบด้วยองค์กรที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันเข้าด้วยกัน เช่น หน่วยงานพัฒนาเอกชน ชาวนา สถาบันวิจัย เป็นต้น  หรือเชื่อมโยง
เครือข่ายที่อยู่ในสาขาวิชาต่างกันเข้าด้วยกัน เช่น วิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ วิศวกรรมทางการเกษตร 
สังคมวิทยาชนบท การขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้การเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวต้ังที่ช่วยนำความคิดเห็น
และประสบการณ์ของผู้ได้รับประโยชน์ หน่วยงานส่งเสริม นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานความ
ช่วยเหลือ นักการเงิน และภาคเอกชนเข้าด้วยกันก็มีความจำเป็น   
 การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายมีความจำเป็นเพื่อ 

• ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่ม 
• ส่งเสริมความร่วมมือที่เสริมซึ่งกันและกันให้เรื่องที่ทำนั้นมีความสมบูรณ์ 
• หลีกเลี่ยงการแข่งขัน 
• ลดความซ้ำซ้อนของการให้บริการ 
• ทำให้ผลประโยชน์ของเครือข่ายมีมากขึ้น 
• ใช้ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งขององค์กรต่าง ๆ มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 การเชื่อมเครือข่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทำให้เกิดขึ้นและรักษาไว้ได้

ด้วยการมี   กิจกรรมร่วมกัน หรือเป็นตัวแทนร่วมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และ
การร่วมกันประสานงานการประชุม 

 ๑๑. การติดตามผลและประเมินผล 
 เครือข่ายต้องการการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจำสม่ำเสมอและถี่ถ้วน  ไม่

เพียงแต่ประเมินความสอดคล้องของแผนการทำงานกับวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องเท่านั้น  แต่ควรมี
การประเมินความก้าวหน้าและความสำเร็จของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ ด้วย  จากเหตุผลหลายประการ
ดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น การติดตามผลและประเมินผลเครือข่ายเป็นเรื่องยาก ดังนั้น กระบวนการ
กำหนดวิธีและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือข่ายจึงเป็นเรื่องที่สมาชิกทั้งมวลต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมเรียนรู้และกำหนด 

 ๑๒. การจัดการเครือข่าย 
 การจัดการเครือข่ายเป็นเรื่องซับซ้อน และมีคนน้อยคนนักที่ได้รับการฝึกฝนมาในสายนี้ 

ความสำเร็จของเครือข่ายหลายแห่งชี้ให้เห็นว่า เครือข่ายจำนวนมากสามารถดำเนินการให้บรรลุผล
สำเร็จได้ด้วยกลุ ่มของผู ้จัดการมือสมัครเล่นที ่มีความกระตือรือร้นซึ ่งไม่เคยผ่านการฝึกอบรม  
ด้านการจัดการมาก่อนเลย อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นที่เครือข่ายทั้งหมดต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
หรือลองผิดลองถูก การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการทำงานหรือการจัดการเครือข่ายในระดับ
ภูมิภาคจะเป็นประโยชน์มาก 

 ๑๓. การเกี่ยวข้องกับผู้ได้ประโยชน์ 
 เครือข่ายมุ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้ได้ประโยชน์

เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเกษตร จะ
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ประสบความสำเร็จถ้าใช้วิธีการที่พิจารณาหรือรับเอาความคิดเห็นและประสบการณ์ของเกษตรกรมา
เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาด้วย 
เครือข่ายระดับชาติและระดับนานาชาติก็ได้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย
ของผู้ได้รับประโยชน์ระดับพื้นที่เช่นกัน การแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้ได้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศ และระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่มีคุณค่า สมาชิกเครือข่ายสามารถช่วยติดต่อกับกลุ่มต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นและอำนวยความสะดวกให้กับการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 

 ๑๔. การมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ตอบแทน 
 การมีส่วนร่วมในเครือข่ายจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การทำเช่นนั้น สมาชิกต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในวัตถุประสงค์ของเครือข่าย  มีผลประโยชน์ในกิจกรรม
บางอย่าง มีความปรารถนาจะสมทบอะไรบางอย่างให้ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ศรัทธาต่อเครือข่าย 
เชื่อใจผู้นำเครือข่าย และมีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในอนาคตของเครือข่าย 

 ถ้าวัตถุประสงค์ของเครือข่ายดี การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม เอื้อให้เกิดความ
เคลื่อนไหวของกิจกรรมและความแข็งขันของสมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอำนาจ
ไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ การดำเนินงานของเครือข่ายจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ใน
ที่สุด 

 การทำงานร่วมกัน ถือได้ว่า เป็นภารกิจที่สำคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 
กล่าวคือ ความเป็นเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/ภารกิจและ
ความเป็นภาคีต่อกันนั้น จะนำไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม  
ดังนั้นกระบวนการทำงานของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จากการทำงาน สัมพันธภาพ  การเรียนรู้
และความเคลื่อนไหวที่นำไปสู่การจัดการกับสิ่งต่างๆ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเครือข่ายก็มี
กระบวนการทำงานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที่กำหนด  ในที่นี้  จะกล่าวถึง 
กระบวนการทำงานของเครือข่ายต่างๆ มีลักษณะร่วมกันใน ๔ ประเด็น คือ 

 ๑.   กระบวนการทำงานที ่เชื ่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู ่หน่วยใหญ่   
ในกระบวนการทำงานของเครือข่ายนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายระดับใดหรือประเภทใด สิ่งที่เครือข่าย
ต่างๆ ดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ การทำงานที่เชื่อมประสานจากประเด็นเล็กๆ  แล้ว
ขยายไปสู ่การทำงานที่หลากหลายขึ ้น โดยเป็นการขยายทั้งกิจกรรม พื ้นที่  และเป้าหมาย การ
ดำเนินการ กล่าวคือ เป็นกระบวนการทำงานที่ต่อยอดจากฐานงานเดิมที่กลุ่มเครือข่ายนั้นมีอยู่  และ
เป็นการแสวงหาแนวร่วมใหม่ เครือข่ายใหม่ ที่จะช่วยให้เครือข่ายนั้นได้มีความรู้ ประสบการณ์และมี
พลังอำนาจในการต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ โดยเป็นการที่ทุกฝ่ายเข้ามาศึกษา เรียนรู้  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัด
ลำปาง ที่ได้สานต่อและดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการศึกษา กลุ่มเซรามิก กลุ่มทิพย์ช้าง  
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน และองค์กรประชาชนใน ๑๓ อำเภอ ฯลฯ ร่วมกัน
จัดตั้งเป็น “องค์กรชุมชนคนลำปาง” ที่ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมการสื่อสารการพัฒนาชุมชน 
การเสริมสร้างการเรียนรู้ และกิจกรรมเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดลำปางการเริ่มต้นจาก
จุดเล็กและขยายเป็นหน่วยใหญ่ดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งของการทำงานในเครือข่าย โดยเป็นทั้ง
ขั้นตอนของการก่อตัวและกระบวนการทำงาน ซึ่งเครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความ
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เข็มแข็งนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มองข้ามในจุดเล็ก เริ่มต้นจากการทำงานในสิ่งที่รู้และเข้าใจแล้ว
ค่อยๆ เชื่อมประสานกับองค์กรอื่น เครือข่ายอื่นในประเด็นกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลให้การ
ทำงานของเครือข่ายนั ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื ้นที ่มากขึ ้น  และ
กระบวนการทำงานที่เชื่อมประสานของเครือข่ายในลักษณะนี้ เป็นการทำงานที่ควบคู่กันไปทั้งการ
ทำงานในระดับพื ้นที่และการสานต่อไปในระดับนโยบาย  นอกจากนี้ในกระบวนการทำงานของ
เครือข่ายนั้น เครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้วิธีการทำงานที่หลากหลาย เช่น  การใช้พื ้นที่เป็นสถานที่
ดำเนินการ การใช้ประเด็นปัญหาเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนการใช้ศูนย์ประสานงานเป็นที่รวบรวม
ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเน้นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ มาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจประยุกต์การใช้วิธีการต่างๆ ในแต่
ละช่วงของเครือข่าย ดังนี้ 

 ๑)   ในช่วงการก่อตัวของเครือข่ายเพื่อหาแนวร่วมในการพัฒนากิจกรรมนั้น  
ผู้ประสานเครือข่ายหรือแกนนำกลุ่ม จะต้องใช้วิธีการค้นหาแกนนำ หาแนวร่วมอุดมการณ์ การ
แสวงหารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม และการจัดระบบองค์กร เพื่อให้กระบวนการก่อตัวนั้นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒)   ในระยะขยายตัว จะใช้วิธีการประสานความร่วมมือ การกำหนดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับระดับความสัมพันธ์ รวมทั้งการหาความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่ ในการพัฒนาเครือข่าย 
  ๓)   ในช่วงการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการจัดกิจกรรม เครือข่ายจะต้องมีความ
พร้อมในเรื่องของข้อมูล ทุน การจัดการ และแนวร่วมที่หลากหลาย  เพื่อให้การทำงานนั้นมีความ
ต่อเนื่อง 
  ๔)   ในช่วงหลังจากการดำเนินการตามเป้าหมายแล้ว จำเป็นต้องมีการรักษา
พันธกรณี ความสัมพันธ์และการสื่อสารที่เป็นระบบ เพื่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่ และ
เพื่อมิให้เครือข่ายอยู่ภาวะถดถอย โดยการเพิ่มเติมความรู้ การถอดบทเรียน หรือการประเมินตนเอง
อยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีการทำงานที่หลากหลาย จะทำให้เครือข่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ ในการใช้
วิธีการที่หลากหลายของเครือข่ายนั้น ยังหมายถึงการใช้เทคนิค  วิธีการ และเครื่องมือที่มีความ
แตกต่างในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการเครือข่าย 

 ๒.  การรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมาย และโลกทัศน์ร่วมกัน  
การที่เครือข่ายจะดำเนินการต่อไปได้นั้น การรักษาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกและภาคีใน

เครือข่ายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะถ้าไม่มีการรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันแล้ว กิจกรรมและ
ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาจมีการยุติลง เพราะขาดภาคีร่วมดำเนินการ ดังนั้น ในกระบวนการ
ทำงานและการจัดการเครือข่ายจะต้องคำนึงถึงการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมาย และ
โลกทัศน์ร่วม กล่าวคือ หลังจากที่ภาคีในเครือข่ายเห็นความจำเป็นของเครือข่ายว่า มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเครือข่ายและการพัฒนาสังคม สิ่งที่คนในเครือข่ายนั้นจะพึงมีต่อกัน คือ การสร้างความรู้ และ
ความหมายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพราะคนในเครือข่ายเดียวกันย่อมจะรู้ความหมายของ
เครือข่ายมากกว่าคนอื่นๆ การสร้างความรู้ ความหมายภายในเครือข่ายเป็นการสร้างโลกทัศน์หรือ
มุมมองในการพัฒนาเครือข่ายให้เข็มแข็ง และเป็นการขยายแนวคิดและกระบวนการให้กว้างขวาง



๗๗ 

 

ออกไป โดยการสื่อสารจะเป็นช่องทางที่นำไปสู่การสร้างพันธกรณีและการประสานผลประโยชน์
ร่วมกัน การสื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร จะทำให้เครือข่ายมองเห็น
ภาพความเคลื่อนไหว และการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื ่อง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาความเป็น
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการรักษาสัมพันธภาพเพื่อสร้างความรู้  ความหมาย และโลกทัศน์ร่วม
นั้น สิ่งที่มีความสำคัญในการรักษาสัมพันธภาพ คือ การสื่อสารระหว่างสมาชิกและภาคีในเครือข่าย
เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน  ดังนั้น 
  ๑)  การสื่อสารจะทำให้สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสรับรู้ (perception) เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ทั่วถึง 
  ๒)  การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) ให้บุคคล  
ร่วมมือกันคน้หาเป้าหมายร่วมกัน (shared goal) 
  ๓)  การสื ่อสารเป็นแนวทางที ่ทำให้สมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสเรียนรู้ 
(learning) ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมของกันและกัน การแลกเปลี่ยน (exchange) 
ข้อมูลและข้อคิดต่างๆ การฝึกเปิดใจกว้าง (open mind) เพื่อยอมรับฟังความคิดเห็นและพฤติกรรม 
ตลอดจนการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน (relationship development) และร่วมมือกันทำงานให้
บรรลุเป้าหมาย 
  ๔)  การสื่อสารมีส่วนสำคัญในการค้นหาและพัฒนา “อัตลักษณ์” (identity) 
และบุคลิกลักษณะ (character) ร่วมกันของสมาชิกในเครือข่ายและเป็นช่องทางในการนำเสนอ  
อัตลักษณ์และบุคลิกลักษณะดังกล่าวสู่สังคมภายนอก  
 
  ๓.  การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว  

 เมื่อเครือข่ายมีการทำงานและ มีการรักษาสัมพันธภาพที่สร้างสื่อความหมายร่วมกันแล้ว 
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวเข้าหากัน เป็นสิ่งที่เครือข่ายส่วนใหญ่ได้ดำเนินการ 
เพราะการเรียนรู้และการปรับบทบาทเข้าหากันนั้นเป็นทั้งแนวคิดและวิธีการปฏิบัติ  กล่าวคือ การที่
เครือข่ายจะมีความเติบโตและมีความมั่นคงจะต้องมีการแสวงหาความรู้  มีการสะสมประสบการณ์ 
และมีการปรับบทบาท ในการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดการยอมรับในกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งการเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรู้
นั้น สามารถใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การพัฒนาผู้นำ การศึกษา
แบบเจาะลึกในพื้นที่ และการถอดบทเรียนร่วมกัน เป็นต้น 
  กระบวนการดังกล่าว เป็นกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหมายของ
เครือข่ายที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ การประสานความร่วมมือ และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ใน
ที่นี้หมายถึง การพึ่งพาอาศัยทั้งในด้านทุน ความรู้ ประสบการณ์ ที่สำคัญคือ ความร่วมมือ เพราะไม่มี
เครือข่ายใดจะมีศักยภาพในการพัฒนาที่สมบูรณ์ ดังนั้น การเรียนรู้และการปรับบทบาทเข้าหากันจึง
เป็นกระบวนการทำงานของเครือข่ายทางสังคม  
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 ๔.  การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างขบวนการทางนวัตกรรมและ
วาทกรรมในการพัฒนา      

ความเป็นเครือข่ายในยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการสร้างความเป็นภาคีร่วมบนเส้นทางของ
นวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายทางอากาศของวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแล้ว  
การสร้างความเป็นเครือข่ายดังกล่าว ยังก่อให้เกิดกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ที่ผู้คนในสังคมไม่
จำเป็นต้องเห็นหน้าตา และพบปะซึ่งกันและกันหรืออาศัยพื้นที่ดำเนินการ เพียงแต่มีความรู้สึกร่วมว่า 
จะต้องร่วมมือและช่วยเหลือพึ่งพากัน ก็สามารถสร้างความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง  และความเป็น
เครือข่ายได้ การเกิดขึ้นของนวัตกรรม เป็นกระบวนการทำงานของเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการ
ประสานความร่วมมือและการช่ยเหลือพึ่งพาในคราวที่จำเป็นเท่านั้น  โดยที่ต่างคนต่างอยู่และทำงาน
ของตนแต่เมื่อมีปัญหาเกิดกับสังคมทุกฝ่ายก็มาร่วมมือกัน โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดวาทกรรมในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในสิ่งใหม่ โดยการใช้วาทกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนคำพูดเดิมๆ เช่น ประชาสังคม ประชา
รัฐ การบริหารแบบบูรณาการ เป็นต้น  

ซึ่งความหมายที่แท้จริง ก็คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กร และการใช้ยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสม 

กระบวนการทำงานของเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เครือข่ายเป็นกลยุทธ์  
ที่สำคัญในการประสานความร่วมมือ เป็นการทำงานด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกและภาคีร่วม 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานในพื้นที่และประเด็นเล็กๆ แล้วขยายกระบวนการเป็นเครือข่าย ที่กว้าง
ออกไป พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ที่เหมาะสมกว่า โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรม
ใหม่เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความหมายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 
 ๒.๕.๓ รูปแบบการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างเครือข่าย 
 David Mathews๔๙ ได้นำเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างเครือข่าย โดย
การทำเอกสารชุดหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการที่จำเป็นต่อการทำ
หน้าที่ เพื่อกิจการส่วนรวมของประชาชนในฐานะสมาชิกของชุมชน และได้เสนอแนะวิธีการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการตรวจสภาพชุมชน เร ียกว่า เคร ื ่องมือตรวจสภาพชุมชน 
(Community checklist kit) เขากล่าวว่า ความมีพลังของการมีส่วนร่วมในชุมชน และความเข้มแข็ง
ของ   ชุมชน สามารถตรวจสภาพได้จาก   

 ๑) โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมของชุมชน   
 ๒) กระบวนการ ตัดสินใจของชุมชนในเรื่องส่วนรวม   
 ๓) ลักษณะของผู้นำในชุมชน   
 ๔) รูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมของประชาชน   
 ๕) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ และ  
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 ๖) ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชนเกี่ยวกับความร่วมมือ 
 เครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชน เป็น ๑ ใน ๖ เรื่องที่ Mathews ระบุว่าเป็นสภาพบ่งชี้
ความเข้มแข็งของชุมชน นั่นคือ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง จะมีเครือข่ายของกลุ่ม
องค์กรประชาชนจำนวนมาก มีบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน และมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน อันมีผลให้เกิดการร่วมมือแบบเต็มอกเต็มใจในระดับสูง ประชาชนถูกดึงให้เข้าไปมีส่วนร่ วมใน
เรื่องราวของส่วนรวม โดยที่มีความสัมพันธ์ต่อกันแบบเท่าเทียม ไม่ใช่แบบถูกสั่งให้เข้าร่วม ลักษณะ
ความเป็นชุมชนเช่นนี้พื้นที่แต่ละแห่งมีไม่เท่ากัน สำหรับชุมชนที่อ่อนแอ หรือหมู่บ้านที่ไม่มีความเป็น
ชุมชน หรือเรียกว่า "Uncivil areas" นั้น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่นหรือกลุ่มองค์กร
ของชุมชน และความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเป็นไปในทางต้ัง คือ คนจนพึ่งพาคนรวยอย่างมาก 
 เรามักได้ยินคำว่า "โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ" อยู่เสมอ ซึ่งได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 
น้ำประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  อันเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  Mathews เสนอว่า การ
พัฒนาให้คนในสังคมกลายเป็น "พลเมือง" และให้สังคมกลายเป็นประชาคม หรือ "ชุมชน" ก็
จำเป็นต้องมี "โครงสร้างพื้นฐาน"   เช่นกัน ซึ่งได้แก่  (๑) โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะ
ได้พบและทำกิจกรรมร่วมกัน     (๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่ายที่โยง
ใยไปทั่วทั้งชุมชน แสดงถึงวิธีการจัดระเบียบในการติดต่อกันในเรื่องของส่วนรวม 
 หมู่บ้านต้องมีที่ให้คนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนต่างกลุ่มต่างพวกกัน สามารถพูดคุยกัน
เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิยอยู่ร่วมกัน อาจเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการของหมู่บ้าน หรือการ
สนทนาในกลุ่มเล็ก ๆ อย่างไม่เป็นทางการก็ได้ ที่ที่ประชาชนสามารถพูดคุยกันได้นี้มีส่วนสำคัญต่อการ
ทำให้เกิดเจตนารมณ์ทางการเมือง การแก้ปัญหาของส่วนรวม และการสร้างความเป็น "พลเมือง" 
 ชุมชนที่เข้มแข็งเท่าที่ Mathews ศึกษามา ล้วนได้ผ่านความพยายามสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน      ข้างต้น โดยจำแนกระดับพัฒนาได้เป็น ๓ ระดับ คือ 

 ระดับเบื้องต้น  อยู่ในระยะแรกที่คนในหมู่บ้านเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ 
และในเรื่องราวของส่วนรวมผ่านช่องทางของการเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์กรเฉพาะกิจเล็ก ๆ เช่น กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนา    หรือกลุ่มละแวกบ้าน 

 ระดับต่อมา  คนในหมู่บ้านจะพัฒนากลุ่มเฉพาะกิจขึ้นเป็นชมรมกลุ่มองค์กรที่มุ่ง
ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวมที่มั่นคงขึ้น มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มไว้ภายใต้ร่มเงาเดียวกัน เพื่อยึดกลุ่ ม
องค์กรต่าง ๆ ทั้งหมดไว้ด้วยกัน 

 ระดับสูงสุด  ชมรมของประชาชน สมาคม และองค์กรเอกชน มีการพัฒนา
โครงสร้างและระบบงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ไม่มีสภาพเป็นกลุ่มเฉพาะกิจอีกต่อไป องค์กรเหล่านี้
เป็นช่องทางให้คนได้มีโอกาสพูดคุยอภิปรายกันทั้งชุมชน ยกระดับความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชน 
เชื่อมเครือข่ายองคก์ร และมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน 

 เห็นได้ว่า กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กร ทำหน้าที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ดังนั้น      โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม หรือประชาคม หรือเครือข่ายองค์กร ก็คือ โครงสร้างพื้นฐาน
ของการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนด้วยเช่นกัน 

 
 



๘๐ 

 

 สถานการณ์ของชุมชนและเครือข่ายองค์กรไทยในปัจจุบัน 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) ๕๐ กล่าวว่า ถ้าจะมองหาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
พัฒนาให้คนในสังคมกลายเป็นประชาชนพลเมือง และให้สังคมกลายเป็นชุมชนหรือประชาคม ซึ่ง
ประกอบด้วย โอกาส เวลา และสถานที่ ที่คนในชุมชนจะได้พบและทำกิจกรรมร่วมกัน และวิธีการจัด
ระเบียบในการติดต่อกันในเรื่องของส่วนรวมที่ดูได้จากช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมต่อถึงกัน
ภายในเครือข่ายที ่โยงใยไปทั ่วทั ้งชุมชน การจัดเวทีชาวบ้าน นับเป็นกิจกรรมที ่ทำให้มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างประชาชน เพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาวิกฤตของชุมชน ทำให้ประชาชนได้มี
การติดต่อกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อมิตรภาพส่วนตัว แต่เพื่อเรื่อง
ของส่วนรวม หมู่บ้านส่วนใหญ่ในทุกพื้นที่ไม่มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อพูดคุ ยกันในเรื่อง
ของส่วนรวมบ่อยนัก ส่วนใหญ่เป็นการสนทนากันในกลุ่มเล็ก ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ตามร้านค้าใน
ชุมชน หรือเมื่อพบปะกันในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา งานประเพณีของหมู่บ้าน พิธีกรรมของ
ท้องถิ่น งานสังคม โดยเฉพาะงานบวช (สำหรับสังคมชาวพุทธ) งานแต่งงาน งานศพ หรือระหว่างการ
แลกเปลี่ยนแรงงานกันในการทำนา ทำสวน ทำไร่ อย่างไรก็ตาม ในทุกตำบลอย่างน้อยจะมีอยู่ ๑ - ๒ 
หมู่บ้าน ที่พบว่ามีการจัดประชุมเป็นประจำ นอกจากนี้ทุกพื้นที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์แบบญาติพี่
น้องของคนในชุมชนว่าเป็น   โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ทำให้คนมีความเอื้ออาทรและรักใคร่
ปรองดองกัน 
 วิจารณ์ พาณิช๕๑ กล่าวว่า จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.
๒๕๔๒  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ    พบว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่หาทางแก้ปัญหาโดยการปรับ  พฤติกรรมของตนเอง พึ่งตนเองและพึ่งกันเองมากกว่าจะดิ้น
รนไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทางหรือพึ่งรัฐ ซึ ่งสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่มี
กระบวนการเสริมสร้างพลังของชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในลักษณะดังกล่าว ทำ
ให้ชุมชนไม่ต้องใช้ทุนที่เป็นเงินเข้มข้นในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการผลิต แต่ต้องใช้ทุนทางสังคม
สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมเอง นอกจากนี้ชุมชนยังต้องพยายาม
ทำให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะพัฒนา    ตนเองและชุมชนร่วมกันให้ได้  
ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งกล่าวว่า  ปัญหาของคนยากจนในหมู่บ้านของเขา   เมื่อวิเคราะห์กันอย่างถ่องแท้
แล้ว เป็นเพราะไม่คิดจะต่อสู้กับปัญหามากกว่าไม่มีทางที่จะต่อสู้ ความจริงแล้วหนทางแก้ความ
ยากจนยังมีอยู่ แต่ถ้าจะให้กลับมารวมเลยนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งผู้อาวุโสท่านหนึ่งก็ได้ให้คำแนะนำว่า 
ต้องปลุกใจกันก่อน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงปลุกใจทางหอกระจายข่าวทุกวัน 
 การปลุกความเชื ่อมั ่นของสมาชิกชุมชน ถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ ้นด้วยกระบวนการของเวที
สาธารณะ การวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและปรึกษาหารือกัน ช่วยให้

 
๕๐

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต).  การพัฒนาที่ยั่งยืน. โรงพิมพ์เรือนแก้ว, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐, หน้า 
๓๔. 

๕๑
 วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้  (สคส.).

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๘, หน้า ๖๗. 
 

 



๘๑ 

 

สมาชิกชุมชนตระหนักรู้ถึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ เริ่มมองเห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาด้วยศักยภาพของ
ชุมชน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าพลังความเชื่อมั่นจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งชุมชน หลาย
แห่งได้เกิดการรวมกลุ่มของคนที่เข้มแข็งก่อน ต่อจากนั้นกลุ่มก็กลายเป็นช่องทางให้คนทั้งชุมชนได้
ติดต่อสื่อสารกัน และผลิตซ้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชนคน
อื่น ๆ ต่อไป 
 การเชื่อมความสัมพันธ์แบบพันธมิตรกับภาคนอกชุมชนก็มีส่วนเสริมให้การแก้ปัญหา
ความยากจนของชุมชนเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนชั้นกลางในเมือง พ่อค้า นักธุรกิจ องค์กร
พัฒนาเอกชน และ   ข้าราชการที่มีแนวความคิดใหม่ ได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรประชา
สังคมที่กระตือรือร้นในการสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างพลังของชุมชน เครือข่ายองค์กรเหล่านี้ได้
มีกิจกรรมสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนในหลายลักษณะ เช่น การขยายพื้นที่ทาง
การตลาดให้กับสินค้าชุมชน การจัดงานส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ระหว่างชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพการใหคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ  ฯลฯ 
 หมู่บ้านส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรจำนวนมาก จำนวนกลุ่มแต่ละหมู่บ้านมีตั้ง แต่ 
๕-๒๐ กลุ่ม กลุ่มเหล่านี้มีทั้งกลุ่มที่จัดตั้งกันเอง และกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้จัดตั้ง แต่กลุ่มประเภท
หลังมีมากที่สุด ช่องทางสื่อสารภายในกลุ่มส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพกว่าช่องทางสื่อสารสาธารณะของ
ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินกิจกรรมมีเรื่องที่ต้องให้
สมาชิกร่วมรับรู้และ ตัดสินใจ เช่น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการออมทรัพย์ การเก็บเงินสงเคราะห์ กลุ่ม
ให้บริการสินเชื่อ แต่ในทุกหมู่บ้านไม่มีการเชื่อมเครือข่ายกลุ่มเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมอันเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ปรากฎว่ามีการประชุมตัวแทนกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเป็นช่องทาง
สื่อสารระหว่างสมาชิกกับชุมชน   แม้ว่าผู้นำกลุ่มบางคนจะเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วย แต่ก็ไม่ใช่ใน
ฐานะตัวแทนของกลุ่ม เท่าที่จะพอมองเห็นได้ก็มีเพียงผู้นำสตรีเท่านั้นที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุม
กับกลุ่มผู้นำหมู่บ้านในฐานะตัวแทนของ องค์กรสตรี แต่ผู้นำสตรีก็ไม่ได้นำข้อประชุมกลับมาแจ้งต่อ
สมาชิกกลุ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้กล่าวได้ว่า  กลุ่มเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในชุมชนทุกแห่ง และเป็น
ช่องทางที่สมาชิกกลุ่มจะได้มาพบปะพูดคุยกัน แต่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมกลุ่มมากกว่าเรื ่องของ
ส่วนรวม 
 เครือข่ายขององค์กรมีเฉพาะเครือข่ายขององค์กรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงาน
หน่วยเดียวกัน ซึ่งก็เป็นเพียงเครือข่ายหลวม ๆ ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรือมี
กิจกรรมร่วมกันเท่าไรนัก เครือข่ายองค์กรส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมและสนับสนุนของกองทุน
เพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเริ่มเข้า
มามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านที่ต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
อาชีพ รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเครือข่ายองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้เครือข่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่มัก
เป็นเครือข่ายขององค์กรประเภทเดียวกัน   ข้ามหมู่บ้านเป็นเครือข่ายระดับตำบล ไม่มีเครือข่าย
องค์กรในระดับหมู่บ้าน และเครือข่ายองค์กรต่างประเภทกันเลย 
 ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต) เป็นความพยายามหนึ่งของกรมการ
พัฒนา ชุมชน ที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่างประเภทกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 



๘๒ 

 

และสนับสนุน   ซึ่งกันและกันในการสร้างศักยภาพของแต่ละกลุ่ม รวมไปถึงการรวมพลังกันระหว่าง
องค์กร เพื่อร่วมกัน    แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองด้วย ศอช.ต . ได้มีการจัดตั้งขึ้นแล้วใน
ทุกตำบล แต่ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกระบวนการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งกระบวนการ
จัดตั้งที่ผ่านมายังไม่เป็นในทางที่จะทำให้รู้สึกได้ว่า ศอช.ต.นี้ คือ เครือข่ายองค์กรของตำบล 
 การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร พบว่า กลุ่มองค์กรที่เรียกได้ว่าเข้มแข็ง คือ 
กลุ่ม/ องค์กรที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีทรัพยากรสำหรับบริหาร มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้น 
กลุ่ม/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (ทั้งที่หน่วยราชการส่งเสริม และชาวบ้านจัดตั้งกันเอง) จะมีความ
เข้มแข็งมากกว่ากลุ่ม/องค์กรประเภทอื่น ๆ รองลงมา คือ กลุ่ม/องค์กรอาชีพ กลุ่มสตรี หากมิได้
ดำเนินกิจกรรมดา้นอาชีพหรือออมทรัพย์ ก็มักเป็นกลุ่มที่อยู่ระดับอ่อนแอ๕๒ 

 อีกตัวอย่างหนึ่งการการนำเสนอรูปแบบการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างเครือข่าย 
จากเครือข่าย ๔ ภาคส่วนในสังคมไทย มีตัวอย่างดังนี้ นำเสนอโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์กรมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๕์๓ 

 ๑.  เครือข่ายภาคประชาชน   
               เครือข่ายภาคประชาชน เป็นการรวมตัวของภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะใน
ชุมชนชนบท เป็นการรวมของปัจเจกบุคคล กลุ ่มคนและเครือข่าย โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชน 
กระบวนการทำงานร่วมกับภาคีอื่นๆ และระบบเทคโนโลยี เป็นเครื่องหนุนเสริมให้เกิดการรวมตัว โดย
เครือข่ายภาคประชาชนเกิดขึ้นทั้งจากการเห็นความจำเป็นในการรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหา  เกิดจาก
การเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน โดยเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติ และ
เกิดขึ้นจากการส่งเสริม โดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการให้องค์กร ชุมชน และ
สังคม มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่กำหนดไว้  
               กระบวนการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนนั้น สามารถจำแนกเป็น ๒ ระดับใหญ่ๆ 
คือ ระดับแรกเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้  และการจัดการตัวเอง
ของชุมชน และระดับที่ ๒ เป็นการสร้างโอกาส สร้างศักยภาพของเครือข่ายและขยายกลุ่มองค์กร
ชุมชน ไปยังเครือข่ายอื่นๆ จนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศหรือข้ามพรมแดนนอกเขตการ
ปกครองที่โยงใยกันอย่างทั่วถึง การรวมตัวของภาคประชาชนเหล่านี้เป็นพลังที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิด
การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาสังคม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเรียนรู ้การสืบทอดภูมิปัญญาและ
กรปรับตัวของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ โดย
เครือข่ายภาคประชาชนจะมีการกำหนดความเป็นเครือข่ายผ่านกิจกรรม ฐานอาชีพและกระบวนการ

 
๕๒ ปกรณ์ สุวรรณประภา. วิทยากรกระบวนการภาคสนาม. สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สนับสนุน

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, พิษณุโลก, ๒๕๕๙ , หน้า ๔๓ – ๔๔. 
 

๕๓ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน).การเสริมสร้างเครือข่าย ๔ ภาคส่วนในสังคมไทย. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๙, หน้า ๘๗ – ๘๘. 

 
 



๘๓ 

 

เชื่อมโยง เช่น เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่าย
อุตสาหกรรมชุมชน เครือข่ายวิทยุชุมชน เป็นต้น  องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนเหล่านี้ มีกิจกรรม
และความต่อเนื่องบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและวัฒนธรรมชุมชน กระบวนการทำงานส่วนใหญ่
จึงเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการทำงาน
ร่วมกับภาครัฐ ซึ่งเป็นรากฐานให้เกิดแนวร่วม ในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพในระดับตำบล และการเข้าร่วมเป็นภาคประชาชนสังคมระดับจังหวัด กระบวนการ
เครือข่ายภาคประชาชนนี้นับว่ามีบทบาทที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ เพราะว่าเป็นพลังของ
แผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก 
              ข้อจำกัดของเครือข่ายภาคประชาชน อยู่ที่ขาดการเรียนรู้ในเชิงมหภาคและระดับโลก 
การปรับตัวของชุมชน การจัดระบบการจัดการตัวเอง การสนับสนุนอย่างเป็นระบบทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน การขาดผู้นำ รวมทั้งการขาดระบบการจัดการเครือข่ายที่จะทำให้เครือข่ายมีกิจกรรมที่
ต่อเนือ่ง  
              ข้อดีหรือจุดแข็ง คือ การใช้ระบบวัฒนธรรม ความเชื่อ ความไว้วางใจและการเข้าใจถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
รวมทั้งการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ และความสอดคล้องในวิถีชีวิตและธรรมชาติของสรรพ
สิ่ง ซึ่งในมิติหลัง คือ การสร้างวัฒนธรรมของตนเองในการดำรงอยู่ในสังคม 
 ๒.  เครือข่ายภาครัฐ 
               ภาครัฐเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบด้วยนโยบายของภาครัฐแต่
ละช่วงเวลา แต่ด้วยระบบที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ได้สร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจและการรวมศูนย์ที่
ยากแก่การนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพราะเป็นการวางรากฐาน/การวางแผนที่มาจาก
ส่วนบนหรือผู้ที่มีอำนาจ การสร้างอำนาจนิยมของภาครัฐดังกล่าว ได้กลายเป็นการสะสมปัญหาเชิง
โครงสร้างให้เกิดขึ้นอีกต่อกระบวนการพัฒนาในสังคมไทยในช่วงที่ผ่ านมา แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะ
ต่อมาภาครัฐเองก็ได้มีการปรับตัว/ปฏิรูปกระบวนการทำงาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการทำงาน
แบบมีส่วนร่วมมากขึ ้น เช่น การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการรวมกลุ ่ม เป็นเครือข่ายและ  
มีการปรึกษาหารือกันมากขึ ้น โดยผ่านช่องทางด้านกฎหมายและกระบวนการทำง าน โดย
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาภาครัฐนั้น จะมีการดำเนินการใน
ลักษณะของงานด้านการพัฒนาชุมชนที ่ภาครัฐเป็นผู ้ให้แนวคิด  กระบวนการทำงานมากกว่า
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของภาคประชาชน และการส่งเสริมความเป็นเครือข่ายของภาครัฐนั้น 
มักจะเป็นการจัดตั้งมากกว่าเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคประชาชน  
               เครือข่ายภาครัฐจะมีหลากหลายประเภทตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน เช่น  
เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกระทรวงมหาดไทย เครือข่ายเกษตรกรเพื่อการผลิตของกรมการ
พัฒนาชุมชน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และเครือข่ายหน่ึงตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นต้น 
               กลุ ่ม องค์กร เครือข่าย  ที ่เกิดขึ ้นจากการจัดตั ้งภาครัฐเหล่านี้  ส่วนใหญ่มุ ่งเน้น
กระบวนการพัฒนาและการเข้าไปส่งเสริมการทำงานในระดับชุมชน อำเภอ และจังหวัด โดยเป็นการ
เชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีลักษณะทั้งที่เป็นแนวดิ่ง คือ จากบนลง
ล่าง และแนวนอน คือ การทำงานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ขาดการวางแผนร่วมกัน



๘๔ 

 

ระหว่างชาวบ้านและรัฐ ดังนั้น กลุ่ม องค์กร เครือข่ายของรัฐหรือโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐสนับสนุน
เหล่านี้ เมื่อโครงการตามภารกิจนั้นๆ สิ้นสุดลง ความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง รวมทั้งการเรียนรู้ก็
สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน เป็นความไม่ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน 
                จากสถานการณ์ดังกล่าว ภาครัฐจึงได้มีการปรับตัวในการที่จะปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากในปัจจุบันมีองค์กรอิสระใหม่ของภาครัฐมากมาย 
ซึ่งองค์กรเหล่านั้นต่างก็มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ เช่น สถาบันพระปกเกล้า สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กองทุนเพื่อสังคม (SIF) หรือ
แม้กระทั่งกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับภาค
ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น 
                 ข้อดีของเครือข่ายภาครัฐ คือ การเสริมสร้างมวลบนพื้นฐานแห่งความมั่นคงของชาติ
และการส่งเสริมการพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและการพัฒนาประเทศในภาพรวม  โดยมี
ระบบระเบียบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนสังคมด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายตามภารกิจของกระทรวง และกรมกองต่างๆ 
 ข้อจำกัด คือ กระบวนการดำเนินการ เช่น เป็นการวางแผนที่มิได้มาจากการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ขาดความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงาน ขาดการกระจายความรับผิดชอบให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม รวมทั้ง
ปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหนา้ที่บางส่วน 
 ๓.  เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 
                ในภาคธุรกิจเอกชน เป็นที่ยอมรับกันว่า การประสานผลประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
และเพิ่มผลตอบแทน เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนได้ดำเนินการอยู่เสมอ ภายใต้ความร่วมมือในฐานะ
ความเป็นหุ้นส่วนต่อกัน โดยความเป็นหุ้นส่วนนั้นเป็นทั้งในรูปแบบของความร่วมมือในการผลิตการ
ค้าขาย การประสานผลประโยชน์ และการรวมพลังเพื่อพัฒนาสังคม โดยเครือข่ายในภาคธุรกิจนั้น  
ส่วนใหญ่จะเป็นการรวมตัวของผู้ทำงานในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่กลุ่มองค์กรใน
ภาคธุรกิจต่างๆ มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจ เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและ
เครือข่ายองค์กรธุรกิจเอกชนอื่นๆ ที่ภาครัฐส่งเสริม เช่น  สมาคมผู้ส่งออก สมาคมผู้ประกอบการค้า 
เป็นต้น โดยเครือข่ายภาคธุรกิจเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน์  และสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการดำเนินการทางธุรกิจ และการคืนกำไรให้กับสังคม 
 กระบวนการเกิดเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนดังกล่าว  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
สามัคคีที่จะประสานและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ในทางธุรกิจ และนำไปสู่การพัฒนาสังคมในด้าน
อื ่นๆ โดยในช่วงที ่ผ่านมาวงการธุรกิจถูกมองว่าฉกฉวยผลประโยชน์จากภาคประชาชน และใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง มีการผูกขาดทางการค้า ฯลฯ ซึ่งจากการมองดังกล่าวและกอปรกับการเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทำให้ภาคธุรกิจเอกชนมีการปรับตัวเป็นธุรกิจเพื่อสังคม และมีแนวโน้มใน
การทำธุรกิจที่สามารถรับใช้และคืนประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น
เครือข่ายในภาคธุรกิจจึงมีการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน ในลักษณะ
ของการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เชน่ เครือข่าย SME เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครือข่ายธุรกิจเพ่ือปฏิรูป
การศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
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                 จุดแข็งของเครือข่ายภาคธุรกิจ คือ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีความสามารถใน
การระดมทุนเพื่อการจัดการ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
                 ข้อจำกัด คือ คำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถทำการลงทุน
ในการเพื่อพัฒนาสังคมได ้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาความเป็นเครือข่ายของภาคธุรกิจเอกชน 
มีความน่าสนใจตรงที่การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพขององค์กร และการรักษา
ผลประโยชน์ของเครือข่าย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 ๔.  เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 
                องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม โดยมี
พัฒนาการมาจากการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศ  ที่เข้ามาสนับสนุนการ
ทำงานและการเรียนรู้ของภาคประชาชน หลังจากนั้นจึงมีการสนับสนุนให้องค์กรและภาคประชาชน
ให้ดำเนินการจัดการในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีเป้าหมาย เพื่อร่วมคลี่คลายปัญหาใน
สังคม เป็นภาคส่วนที่มีแนวทางในการทำงานที่หลากหลายและมีความพยายามที่จะแสวงหาและเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาและมีความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง โดยมีบทบาทที่สำคัญ คือ การนำเสนอและผลักดันการแก้ไขปัญหาของผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมให้ปรากฏขึ้น เช่น ในด้านสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สวัสดิการและแรงงาน เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานขององค์กรพัฒนาเอกชน คือ การเน้นการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนา การสร้างจิตสำนึก การรวมกลุ่ม และการเผยแพร่ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างต่อเนื่องตามภารกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา 
                ที่ผ่านมา เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนได้มีการพัฒนาเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
สังคมไทย บางเครือข่ายก็ประสบผลสำเร็จในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ บาง
องค์กรเครือข่ายก็เป็นฐานทุนให้กับภาคประชาชน  แต่ก็มีบางเครือข่ายที ่ยังต้องพึ ่งพาทุนจาก
ต่างประเทศที่นำมาซึ่งความสงสัยในกระบวนการทำงาน ในที่นี้จะยกตัวอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนที่
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น เช่น เครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์ เครือข่ายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม เครือข่ายสิทธิมนุษยชน ฯลฯ 
                  เครือข่ายขององค์กรพัฒนาเอชนเหล่านี้ เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงในสังคมไทย เป็น
พลังขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนได้มีความตื่นตัวและปรับตัวในการพัฒนาตนเอง ด้วยความพร้อมทั้ง
ทางด้านบุคลากร ระบบการสื่อสาร และการทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัด  รวมทั้งการสนับสนุนในด้าน
วิชาการของสถาบันการศึกษา จึงทำให้เครือขา่ยองค์กรพัฒนาเอกชนสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับตนเอง
และให้ภาคประชาชนได้มุมมองและทางเลือกในการพัฒนา ซึ่งเป็นนิมิตหมายหนึ่งของการพัฒนาที่มี  
ความหลากหลายในสังคมปัจจุบัน 
                จุดแข็งของภาคองค์กรพัฒนาเอกชน คือ การมุ่งเน้นในการเสนอทางเลือกในการพัฒนา
สังคม การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ  
                ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดทั ้งในเรื ่องของงบประมาณในการดำเนินการ  การขาด
จิตสำนึกของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม รวมทั้งการดำเนินงาน ที่ขัดผลประโยชน์ต่อกลุ่มอิทธิพล จึง
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ทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นที่สงสัยเคลือบแคลงของภาครัฐและภาค
ประชาชน และบางครั้งการใช้กิจกรรมบางประเภทเป็นเครื่องมือในการทำงานเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
กับบริบทในสังคมไทย ยิ่งทำให้การยอมรับในการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อจำกัดมากขึ้น  
                ขบวนการเคลื ่อนไหวทางสังคมในภาพรวมของเครือข่ายต่างๆ  ดังกล่าวเป็นทั้ ง
กระบวนการทำงานในระดับชุมชนท้องถิ่นและการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ที ่เชื ่อมโยงกันอย่างเป็นขั ้นตอนและมีความหลากหลาย  โดยที ่ทุกฝ่ายต่างก็มี
จุดมุ่งหมาย คือ การกระทำตามภารกิจและหน้าที่ กระบวนการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการสร้าง
โอกาสและทางเลือกใหม่ในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของสังคม   
               กระบวนการดำเนินการของเครือข่ายทั้ง ๔ ภาคส่วนดังกล่าว เป็นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่มีอยู ่จริงในสังคมไทย และเป็นสิ่งที ่ยืนยันว่าการใช้พลังเครือข่ายจะช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทางสังคมและการแก้ไขปัญหาได ้โดยองค์กร เครือข่ายเหล่านั้น จะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ให้กับตนเอง สร้างแนวร่วมในการพัฒนาบนความต้องการพื้นฐานของสังคมและเสริมสร้างระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทิศทางหรือเป้าหมายร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม และที่สำคัญ 
คือ ควรมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จะขาดหรือมอบหมายให้ภาคใดภาคหนึ่งมิได้  ทั้งนี้เพราะ
ความเป็นเครือข่าย คือ กระบวนการที่เช่ือมโยงและการกระทำภารกิจร่วมกัน  ๕๔ 
                ดังนั้น กระบวนการพัฒนาในรูปแบบของเครือข่าย จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่ง
ของการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคม ความเป็นเครือข่ายอยู่ที่ความไว้วางใจ ความสามัคคี และ
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เครือข่ายจะประสบผลสำเร็จมิได้ ถ้าขาดการทำภารกิจ และการประสาน
ผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะฉะนั้น เครือข่ายต่างๆ จึงควรมีการรักษาสัมพันธภาพ  และการรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความเท่าเทียม 

  สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ๕๕ ได้เสนอว่า เครือข่ายมีรูปแบบมากมาย และมีบางคน
พยายามจำแนกโดยใช้คุณลักษณะของสมาชิก พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ และ
โครงสร้างของเครือข่าย เป็นเกณฑ์ 
 - คุณลักษณะของสมาชิก 
 เครือข่ายอาจจำแนกตามประเภทของสมาชิก เช่น ชาวนา นักวิจัย หรือวิศวกร บางคน
รวมคนที่ทำงานในระดับเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันหรือเน้นเครือข่ายแนวราบ เช่น เครือข่าย
ชาวนา (ประกอบด้วยคนที่เป็นชาวนาเท่านั้น)      บางคนก็รวมคนที่ทำงานสาขาเดียวกันแต่ต่างระดับ
กันเข้าด้วยกัน หรือเน้นเครือข่ายแนวตั้ง เช่น ชาวนา นักวิจัยด้านการเกษตร หน่วยงานกำหนด
นโยบายการเกษตร และหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น บาง
เครือข่ายมีสมาชิกแบบบคุคล แต่บางแห่งก็มีสมาชิกเป็นองค์กรหรือสถาบัน และบางแห่งมีปะปนกัน 

 
๕๔

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน).การเสริมสร้างเครือข่าย ๔ ภาคส่วนในสังคมไทย. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๙, หน้า ๔๓ – ๔๕ . 
  

๕๕
 สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ.  ศักยภาพและเครือข่ายผู้นำชาวบ้าน “คู่มือและทิศทางการ

พัฒนาผู้นำชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาชนบท”. เจริญวิทย์การพิมพ,์ กรุงเทพฯ, ๒๕๕๘, หน้า ๗๔. 
 

 



๘๗ 

 

 - พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
 เป็นการจำแนกเป็นเครือข่ายที ่ดำเนินงานในพื ้นที ่หนึ ่ง บางแห่งก็เป็นเครือข่าย
ระดับประเทศ      บางแห่งเป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค บางเครือข่ายก็เป็นเครือข่ายระดับชุมชนลุ่มน้ำ 
เช่น เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ เป็นต้น  หรืออาจแบ่งตามเขตที่มีระบบนิเวศทางการเกษตร
เหมือนกัน เช่น เครือข่ายข้อมูล  ข่าวสารในพื้นที่แห้งแล้ง (Arid Lands Information Network) 

 การจัดการเครือข่าย 
บางเครือข่ายมีรูปแบบเป็นทางการและรวบอำนาจ โดยมีการส่งข่าวถึงกันผ่านองค์กรแกนที่

เป็นศูนย์กลางเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง แต่บางแห่งก็รวมเป็นเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการและ
กระจายอำนาจ โดยเน้นการติดต่อกันโดยตรงระหว่างสมาชิก เครือข่ายไม่เป็นทางการมักจะเกิดขึ้น
จากระดับรากหญ้า หรือในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจขององค์กรระดับล่าง แต่ก็มี
แนวโน้มที่พัฒนาเป็นเครือข่ายที่รวมศูนย์มากขึ้น 
 การใช้คำว่า "เครือข่าย" ที่ไม่ถูกต้อง 
 เครือข่ายทางการและรวมศูนย์ที ่เกิดขึ้นจากการวางแผนของหน่วยเหนือ เช่น จาก
หน่วยงาน      ราชการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ให้การอุดหนุนเงินทุน บางเครือข่ายดำเนินงานโดยคนกลุ่มเดียว รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหน่วยหนึ่ง ไม่มีการติดต่อกับองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก เหล่านี้ไม่ใช่เครือข่ายที่แท้จริง 
เพราะเครือข่ายที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  และการติดต่อสัมพันธ์
กันของสมาชิกที่ต่างก็มีอำนาจอิสระของตน พวกนี้ใช้คำว่า "เครือข่าย" เพื่อภาพลักษณ์ในสังคม เป็น
การใช้แนวความคิดของการสร้างเครือข่ายที่ผิด ซึ่งไม่ควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง๕๖ 

 ประโยชน์ของเครือข่าย 
 - เครือข่ายสามารถเช่ือมโยงคนที่อยู่ในระดับต่างกัน มีวิธีการทำงาน การจัดองค์กร และ

มีภูมิหลังต่างกันที่ไม่มีโอกาสติดต่อกัน เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
กันมากขึ้น นำไปสู่การทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย 

 - เครือข่ายสามารถทำให้คนและองค์กรที่ไม่มีความสัมพันธ์กันได้ทราบว่ายังมีบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนอีกมากที่สนใจทำงานในเรื่องเดียวกัน และเผชิญปัญหาเหมือนกัน 

 - เครือข่ายสามารถทำให้ความต้องการของประชาชนได้รับการสนองตอบจากรัฐ 
 - เครือข่ายช่วยชี้ให้เห็นปัญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซ้อนและท่วมท้นในหมู่บ้าน 
 - เครือข่ายทำให้คนและองค์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ได้รับกำลังใจ การจูงใจ 

และการยอมรับ ซึ่งมีความสำคัญต่อหน่วยเล็ก ๆ ที่อยู่นอกระบบราชการ  
 - สามารถดึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของนักวิชาการ/นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ  

ซึ่งกระจายอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยวิจัยต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้ง
หน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนำต่างประเทศ เพื่อผนึกพลังในการพัฒนาวิชาการ พัฒนา/
สร้างหลักสูตร ร่วมผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอกที่เน้นงานวิจัยพัฒนาและสร้างผลงานวิจัย

 
๕๖

 Putnam,  Robert D.,  Making Democracy Work;  Civic traditions in Modern Italy.  
Princeton, N.J. :  Princeton University Press, 2015, P. 90. 
 



๘๘ 

 

ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทย พัฒนาประเทศ แก้ไข
ปัญหาของประเทศ และเสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขันของประเทศได ้ 

 - สามารถระดมทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  
ทั้งทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและวิจัยที่มีราคาแพง  

 - สามารถผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพเทียบเท่าสากล 
และมีศักยภาพการทำวิจัยในจำนวนที่มีมากขึ้นได้โดยเร็ว   

 - เครือข่ายที่เข้มแข็งจะสามารถสร้างงานวิจัยที ่มีคุณภาพอย่างต่อเนื ่องระยะยาว
ตอบสนองความต้องการของประเทศ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
 ๒.๕.๔  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) ๕๗ได้เสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย ดังนี้  
 ๑.สมาชิกที ่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิด

ความสำเร็จในภาพรวม  
 ๒. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก  ยอมรับในรูปแบบและ

วัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก 
 ๓. มีกิจกรรมสม่ำเสมอและมากพอที่จะทำให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกัน เป็น

กิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าทำได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบ
ผลสำเร็จ อย่าทำกิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าทำไม่สำเร็จอาจทำให้เครือข่ายที่เริ่ม
ก่อตัวเกิดการแตกสลายได ้

  ๑.จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ 
  ๒.สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ  เน้นการ
ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได ้
  ๓.สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
  ๔.สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มกำลังตามศักยภาพและความ 

ชำนาญที่มีอยู่ โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่
ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับ
เครือข่าย 

 ๕.สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกใน 
เครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  

 ๖.จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ใน 
การสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป 

 ๗.จัดให้มีเวทีระหว่างคนทำงานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการทำงานด้านต่างๆ 
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 

 
๕๗

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต).  การพัฒนาที่ยั่งยืน. โรงพิมพ์เรือนแก้ว, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐, หน้า 
๖๗. 
 



๘๙ 

 

     จัดให้มีช่องทางการทำงานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 โดยสรุปแล้ว   ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่สำเร็จย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องรักษา
เครือข่ายไว้ ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถดำเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่าย
ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จำเป็นต้องรักษาความสำเร็จของเครือข่ายไว้  หลักการรักษา
ความสำเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 

   ๑.มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
   ๓.กำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
   ๔.จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
   ๕.ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
   ๖.มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) ดร. และ คณะ๕๘  ได้การศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
จัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) 
เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณี “ตากธรรม” ของวัด
สูงเม่น จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และปริวรรตองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมล้านนาที่มีอยู่ในวัดสูงเม่น ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรู้และทรัพยากร
วัฒนธรรมชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของ
ตนเอง จากการศึกษาพบว่า ประเพณีตากธรรม เป็นประเพณีเชิงกุศโลบายที่ต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
และการดูแลรักษาสภาพคัมภีร์ธรรมใบลานหรือมรดกทางวัฒนธรรมให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า ประเพณีตากธรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวสูงเม่นมีการดูแลรักษาและเก็บ
รวบรวมคัมภีร์ธรรมใบลานภาษาล้านนาไว้ได้มากที่สุดในประเทศไทย 
 การศึกษาวิจัยตามโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูประเพณีตากธรรมที่ห่างหายไป
ประมาณ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาให้กลับเข้าสู่วิถีวัฒนธรรมของชุมชนแล้ว ยังทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบถึงประวัติและผลงานของครูบากัญจนอรัญญวาสี พระมหาเถระชาวสูงเม่นในอดีต ผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในการเก็บรวบรวมคัมภีร์ธรรมคำสอนไว้ที่วัดสูงเม่น โดยท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณูปการให้กับชาว
ล้านนาเป็นอย่างมาก และโดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนระหว่าง

 
๕๘

 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), ดร. และ คณะ. การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณี
ตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่. รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๘. 
 



๙๐ 

 

ล้านนากับเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อการศึกษาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศลาว 
 ส่วนการศึกษาเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ทางวัฒนธรรมและการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความรู้ 
มีความสามารถที่จะดำเนินการจัดการทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ ได้ แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวน การ
พัฒนาของชุมชนท้องถิ่น  
 ผลจากการศึกษาวิจัย ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ ่งนำไปสู ่การขยายผลและการเรียนรู ้ในระดับท้องถิ ่น ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะสำเร็จมิได้ ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น มีข้อเสนอแนะว่า 
ชุมชนท้องถิ่นควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การจัดการและการ
ปรับตัวของชุมชน ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาสังคม 

ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล๕๙ ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลาน
ในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาสภาพการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย (๒) ศึกษา
ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย  (๓) ศึกษาปัญหาการจัดการคัมภีร์
ใบลานในประเทศไทย และ (๔) พัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
สภาพการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยเป็นการจัดการกระจายในแต่ละภูมิภาคในลักษณะโครงการ 
โดยมีนโยบายจัดตั้งเป็นสถาบัน ศูนย์ หรือพิพิธภัณฑ์ที่มีแผนพัฒนาคัมภีร์ใบลานให้อยู่ในรูปดิจิทัล และมีกล
ยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๒) ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดการคัมภีร์ใบลาน ได้แก่ การ
กำหนดให้การจัดการคัมภีร์ใบลานเป็นนโยบายหลักขององค์กร การมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมี
บุคลากรรับผิดชอบ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคคล ๓) ปัญหาการจัดการ
คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจนและขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง ความไม่
ต่อเนื่องของงบประมาณสนับสนุน และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย ๔) รูปแบบที่เหมาะสมของการ
จัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยประกอบด้วย ด้านการบริหารองค์กรคัมภีร์ใบลานมี ๓ ระดับ ได้แก่ 
ระดับชาติ ระดับหน่วยงานและระดับท้องถิ่น มี ๖ ปัจจัยโดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดนโยบายการ
จัดการคัมภีร์ใบลานให้เป็นนโยบายหลักขององค์กร ส่วนด้านกระบวนการจัดการคัมภีร์ใบลานทางกายภาพและ
ทางดิจิทัลประกอบด้วย การจัดหาและรวบรวมคัมภีร์ใบลาน การจัดโครงสร้างสารสนเทศโดยการกำหนด
หมวดหมู่จากเนื้อหาในคัมภีร์ใบลาน การจัดเก็บและค้นคืน การปริวรรตใบลาน การบริการและเผยแพร่
คัมภีร์ใบลาน การสงวนรักษาและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ผลการตรวจสอบความสามารถในการนำ
รูปแบบไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 

 
๕๙

 ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. 
ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ์ ป ร ั ช ญ า ด ุ ษ ฎ ี บ ั ณ ฑ ิ ต    แ ข น ง ว ิ ช า ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์  ส า ข า ว ิ ช า ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙. 
 



๙๑ 

 

 ไข่มุก อุทยาวลี ๖๐ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพแหล่งข้อมูลสมุดไทยภาคใต้ ในจังหวัด
พัทลุงและสงขลา” จากศึกษางานวิจัยดังกล่าวพบว่าผู้วิจัยไม่ได้ทำการศึกษาเฉพาะเอกสารโบราณ
ประเภทสมุดไทยเพียงอย่างเดียว เนื่องจากหน่วยงานที่ทำการศึกษาได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียน
สตรีพัทลุง พิพิธภัณฑ์วัดเขียนบางแก้ว สถาบันทักษิณศึกษา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ยังมีเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์
ใบลานจัดเก็บอยู่ด้วย ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสะท้อนถึงผลการวิจัยของคัมภีร์ใบลานได้เป็นอย่างดีด้วย 
โดยวิจัยได้ทำการสำรวจในด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
เครือข่ายความร่วมมือ และทางด้านกระบวนการดำเนินงานการอนุรักษ์ รวบรวมและการเก็บรักษา
เอกสาร ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมพบว่าหน่วยงานที่ศึกษาดังกล่าวมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการและการวางแผนดำเนินการอย่างจริงจงัของหน่วยงาน ปัญหาการขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้าน
การอนุรักษ์โดยตรงและบุคลากรยังขาดความรู้ทางด้านการอนุรักษ์และการเก็บรักษาเอกสารที่ถูกต้อง 
ปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่จำกัด  ปัญหาด้านการจัดเก็บอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำทะเบียน การ
ลงรายการบัญชีเอกสาร และการจัดหมวดหมู่ ปัญหาด้านนโยบายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม่
ชัดเจนและปัญหาการขาดเทคโนโลยีทีทันสมัยมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ปัญหาด้านการปริวรรตที่
นักวิจัยขาดความชำนาญในการปริวรรต ถ่ายถอด และแปลเนื้อหาอักษรภาษาโบราณ และปัญหาขาด
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย์ เฟองผล)๖๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสืบคนและ
จัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัด และการถายทอดภูมิปญญาภาคกลาง เพื่อสราง          
แหล่งเรียนรูใน ทองถิ่นของกลุมจังหวัดภาคกลาง” โดยมวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) ศึกษารวม
รวมและจัดหมวดหมู่เอกสารคัมภีร์ โบราณทางพระพุทธสาสนาของวัดในเขตภาคกลาง ๒) วิเคราะห์
เนื้อหาและจัดทำดรรชนีค้นคำของเอกสาร คัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนาของวัดเขตภาคกลาง ๓) 
ส่งเสริมอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณเพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของวัด
ในเขตภาคกลาง ผลการศึกษา พบว่า เนื้อหาที่ปรากฏโครงสร้างระบบการจัดระบบหมวดหมู่ในคัมภีร์
โบราณที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีการแบ่งระบบการจัดหมวดหมู่ทั ้ง ๕ ระบบ ถึงแม้จะมีหลักการในการ
จัดแบ่งความรู้คล้ายกัน แต่จุดเน้นของระบบต่างกัน ซึ่งเมื่อนำหมวดหมู่ของทั้ง ๕  ระบบ มารวมกัน
ขอบเขตความรู้ที่ปรากฏในระบบการจัดระบบหมวดหมู่ความรู้ในคัมภีร์โบราณทางพระพุทธ ศาสนาที่
มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าขอบเขตความรู้ศาสนาจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา ซึ่งกระจายอยู่ ใน
หลายหมวดย่อย และหมู่ย่อย รวมเป็น ชาดกทั่วไป ธรรมะทั่วไป อรรถกถา อรรถกถาพระวินัยปิฎก 
อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก บทสวดมนตร์ คัมภีร์ภาษาบาลี นิกายธรรม 

 
๖๐ ไข่มุก  ทยาวลี. (ม.ป.ป.). การสำรวจสถานภาพแหล่งข้อมูลสมุดไทยภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัด

พัทลุงและสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร.์ ๑๓(๓), , ๒๕๖๐. 
 

๖๑ พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย ์เฟองผล) . การสืบคนและจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์
โบราณของวัด และการถายทอดภูมิปญญาภาคกลาง เพื่อสราง   แหล่งเรียนรูใน ทองถิ่นของกลุมจังหวัดภาค
กลาง. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๖๑. 
 



๙๒ 

 

จึงสรุป ผลการวิจัยเชิงสถิติในแต่ละจังหวัดด้วย ดังนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนท์บุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท ระบบการจัดระบบหมวกหมู่ความรู้ในคัมภีร์
โบราณที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ ครอบคลุมเนื้อหาในคัมภีร์โบราณทั้งหมด นอกจากนี้ในแต่ละหมวดความรู้
ที่กำหนดไว้ยังไม่มีคำอธิบาย ขอบเขตความรู้อย่างละเอียด และครอบคลุม และยังไม่มีการแบ่งเป็น
หมวดย่อย หมู่ย่อยได้ละเอียดเท่า ที่ควร 

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (งนัลาโสม), ผศ.ดร. อาแว มะแส๖๒  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “มิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาส่คูวามเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองช้าง 
ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวดักาฬสินธุ์  โดย มีวัตถุประสงค์เพือ ๑) ศึกษา ลักษณะทาง
วัฒนธรรม ทีมีลักษณะเด่นของชุมชนบ้านหนองช้าง ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวัด จังหว
ดักาฬสินธุ์  ๒) ศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนา ชุมชน ของชุมชนบ้านหนองช้าง ๓) ศึกษา
การบูรณาการมิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาไปสู่ความเป็น ชุมชนเข้มแข็งของชุมชนบ้านหนองช้าง 
เป็นการศึกษา เฉพาะกรณี ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านหนองช้างเป็น ชุมชนของคนชาติพันธ์ผู้ไทย 
สมาชิกในชุมชนมี ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติสูง มีความมุ่งมันในการ รักษาวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธ์ ทั้งภาษา การแต่ง กาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อทีสืบ ต่อกันมาแต่บรรพ
บุรุษ และภูมิปัญญาดังเดิมทีเป็น เอกลักษณ์ให้ดํารงอยู่ อีกทังสามารถนํามาบูรณาการ กับการพัฒนา
ชุมชน โดยอาจมีการปรับหรือประยุกต์ บางส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กระบวนการพัฒนา
ชุมชนในหมูบ้านนี้ เริมต้นจากการ รวมตัวของสมาชิกชุมชน เพื่อทบทวนแนวทางการ พัฒนาในอดีตที
มีผลกระทบทางลบ แล้วหันมาให้ ความสําคัญกับมิติทางวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต  ด้วยการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา มี ความ
พยายามรักษาควบคู่กับการประยุกต์ใช้ในการ ดําเนินชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มีการ 
วางแผนด้วยการทําประชาคมหมู่บ้าน ทําให้เกิดการ ร่วมคิด ร่วมทําร่วมเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนจน
เกิดเป็น แผนชุมชน ทีไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาด้านวัตถุ แต่ เน้นไปทีการพึงตนเองตามวิถีชีวิต
ของชุมชน ต่อมามี ภาคีเครือข่ายทีสนับสนุนการพัฒนา จนทําให้เกิด โครงการต่างๆมากมาย ซึ่งมี
รูปแบบทีส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกันของชุมชนในการแก้ปัญหาและปรับปรุงความ เป็นอยู่ของคนในช
มุชน ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาที อยู่บนฐานความเข้าใจบริบทของชุมชน และปรับเนื้อหา ให้
สอดคล้องกัน จึงเกิดการบูรณาการทังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมอย่างสมดุล  มี
การ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนควบคู่กับการนําองค์ความรู้ทีได้รับจากภายนอกมาผสมผสาน
ปรับใช้ให้ เหมาะสม แล้วสรุปเป็นบทเรียนเฉพาะของชุมชน จน สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชน
เข้มแข็ง องค์ประกอบทีสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนบ้านหนองช้าง คือ การมีผู้นํา
ทีเข้มแข็ง การ ถอดบทเรียนอย่างต่อเนือง การสร้างจิตสํานึกให้คนใน ชุมชนรักความเป็นชาวผู้ไทย 
การมีความรักและเอื้ออาทรต่อกันของสมาชิกชุมชน การพยายามรักษา ภาพลักษณ์ทีดีของชุมชน 
รวมถึงการปรับใช้ใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอย่างมีพลวัต ข้อเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
การทีจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนําไปสู่ความเป็น ชุมชนเข้มแข็ง หน่วยงานทีเกี่ยวข้องและคนในชุมชน 

 

                             
๖๒

 พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท (งันลาโสม) , ผศ.ดร. อาแว มะแส. มิติทางวัฒนธรรมของการ
พัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองช้าง ตําบลหนองช้าง อําเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธ์. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๖๑ 



๙๓ 

 

ควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการมิติทางวัฒนธรรม ของชุมชน โดยทีชุมชนควรมีการทบทวน
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกอยู่เสมอ ควรมี แผนพัฒนาชุมชนที่กําหนดเป้าหมาย
ระยะยาวทีให้ ความสําคัญกับหลายมิติแบบองค์รวม และการรู้จัก พึงตนเองของชุมชน ผ่านการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขัน ของคนในชุมชน    

 พระราชเขมากร รศ.ดร. และ คณะ๖๓ ได้ศึกษาเรื่อง  การสืบค้นการจัดระบบการ
อนุรักษ์เอกสารคัมภีร์ใบลานของวัดและการถ่านทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้า งแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นของจังหวัดแพร่  โดยมีมีวัตถุประสงค์ คือ ๑ ) เพื่อศึกษาสํารวจ รวบรวมสืบค้นและจัดระบบ
การ อนุรักษ์คัมภีร์โบราณล้านนา ในจังหวัดแพร่ ๒) เพื่อจัดทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค้น
อย่างเป็น ระบบ และถ่ายสําเนาคัมภีร์โบราณที่ไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่ งข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นการเพิ่ม
ฐานข้อมูล ใหม่เข้าสู่ระบบล้านนาคดีอย่างต่อเนื่อง และ ๓ ) เพื่อวิเคราะห์ถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา
และสร้าง แหล่งเร ียนรู้ ในท้องถิ ่นที ่ภ ูม ิป ัญญาในจังหวัดแพร่ ซ ึ ่งเป็นการวิจ ัยแบบคุณภาพ 
(Qualitative Research)  ผลการศึกษาพบว่า   

 ๑.การสํารวจ คัมภีร์โบราณล้านนา ในจังหวัดแพร่ แต่ละพื้นที่มีข้อจํากัดในด้านกายภาพ 
และบริบทของท้องถิ่นด้านเอกสาร บุคลากร งบประมาณและองค์ความรู้ในวิธีการสํารวจและจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลใน ๕ อําเภอ จํานวน ๕ วัด ส่วนการรวบรวมและการจัดเก็บคัมภีร์ธัมม์ ของวัดสูงเม่น 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร วัดบางสนุก วัดกลางและวัดบ้านอ้อยมีวิธีการรวบรวมและจัดเก็บคัมภีร์ 
ธัมม์คล้ายคลึงกันมากเนื่องจากเป็นโซนล้านนาเดียวกันโดยมีผ้ าห่อคัมภีร์ มีไม้ปันจัก (ภาษาล้านนา) 
หรือไม้ฉลากในภาษาไทยกลางเป็นไม้สลักชื่อ ผู้สร้างธัมม์ วันเดือนปีที่สร้า ง มีใบลาน จะถูกบันทึก 
อ ั ก ษ ร ธ ั ม ม ์ ล ้ า น น า ห ร ื อ ต ั ว เ ม ื อ ง ด ้ ว ย เ ห ล ็ ก จ า ร แ ล ะ จ ะ ถ ู ก ม ั ด ร ว บ ร ว ม โ ด ย เ ป็ น 
ผูกๆ ละ ๒๕ ลาน ส่วนกลวิธี การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดทั้ง ๕ วัด จะใช้ใบลานบันทึกเพื่อเป็น
การอนุรักษ์และทําการห่อด้วยผ้าเมืองเพื่อรักษ์ธัมม์คัมภีร์เอาไว ้
    ๒. วัดสูงเม่น อําเภอสูงเม่น วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อําเภอเมืองแพร่ วัดกลาง 
อําเภอ สอง ได้ทําทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค้นอย่างเป็นระบบ และถ่ายสําเนาคัมภี ร์โบราณที่
ไม่ซ้ำซ้อน กับแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนวัดบ้านอ้อย อําเภอร้องกวาง และวัดปางสนุก อําเภอวัง
ชิ้น ได้ทํา ทะเบียนรายการ ทําดัชนีการสืบค้นอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่ได้ถ่ายสําเนาคัมภีร์โบราณ
เอาไว ้
   ๓. ผลวิเคราะห์ถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ภูมิปัญญา
ใน จังหวัดแพร่คัมภีร์บุญกิริยา เป็นคัมภีร์ธัมม์ที่ทํามาจากใบลาน เป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการที่ 
พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนให้มนุษย์หมั่นให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื่อความสุขในชีวิต 
ส่วนธัมม์คัมภีร์มหาวรรคเป็นคัมภีร์ธัมม์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า เสด็จออกบรรพชา 
และโปรดปัญจะวัคคีย์ ยะสะ และชฏิลสามพี่น้อง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จนถึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา มีการจัดสัมมนาเครือข่ายการอนุรักษ์ 

 
๖๓

 พระราชเขมากร รศ.ดร. และ คณะ.  การสืบค้นการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์ใบลานข
องวัดและการถ่านทอดภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่.รายงานการวิจัย. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร,่ ๒๕๖๑.  
 



๙๔ 

 

คัมภีร์ล้านนา มีการสอนและสอบภาษาล้านนา ส่งเสริมประเพณีตากธรรมและรักษาธรรม มีการอบรม 
การเขียนคัมภีร์ธัมม์ใบลาน ด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้นั้น มีการส่งเสริมความร่วมมือให้ชาวบ้านและ 
ผู้นําท้องถิ่นสร้างหอไตร และบูรณปฏิสังขรณ์หอไตร ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม 
เป็นคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ล้านของวัด และการจัดนิทรรศการการอนุรักษ์คัมภีร์ในวัด 
 Butdisuwan & Babu๖๔ ได ้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “สำรวจคัมภีร ์ใบลานในวัดจังหวัด
มหาสารคาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกสภาพการจัดการ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งอำนวยความ
ความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการคัมภีร์ใบลาน ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลานต้นฉบับศึกษาสำรวจขอบเขตของแปลงคัมภีร์ใบลานเป็นดิจิทัล 
และศึกษาด้านปัญหาการจัดการคัมภร์ใบลาน ผลการศึกษาพบว่าวัดที่จัดเก็บคัมภีร์ใบลานใบลานใน
จังหวัดมหาสารคาม จำเป็นต้องมีดำเนินงานจัดเก็บ ดูแลและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เหมาะสม และยัง
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการเก็บรักษาและการอนุรักษ์ ที่พระสงฆ์ที่มีหน้าที่ดูแลและการจัดการ
ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเป็นอย่างมากในการจัดเก็บรักษาและการให้บริการแก่นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการ
อ่าน เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอและขาดความรู้ เทคนิคด้านการจัดการคัมภีร์ใบลาน รวมทั้ง
งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะทางออกการแก้ปัญหาสำหรับการจัดการคัมภีร์ใบลาน
ต้นฉบับที่ดีและการพัฒนาอย่างยั ่งยืนในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
จำเป็นต้องมีขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หลังจากนั้นนำมาจัดทำเป็นโครงการ ให้พระสงฆ์หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการฝึกอบรมหรือการพัฒนาเพื่อการจัดการคัมภีร์ใบลานต้นฉบับรวมทั้งการ
ยกระดับจิตสำนึกของบุคลากรและประชาชนด้วการฝึกอบรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในทุกระดับ 

 Mohamed sageer๖๕  ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “สภาพการจัดการคัมภีร์ใบลานของเมือง 
Karala”โดยการศึกษาปัจจัยปัญหาการเสื่อมสภาพของต้นฉบับ และด้านการจัดการการแปลงและ
จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลคัมภีร์ใบลาน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจะเป็น
แนวทางในการรักษาเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานให้ยืนยาวต่อไปในอนาคตได ้

Ranasinghe & tharanga Diruk Ranasinghe๖๖  ได้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การจัดเก็บ 
รักษาต้นฉบับและการวิจัยด้านคัมภีร์ใบลานของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย Kelaniya ที่ศรี
ลังกา” โดยใช้วิธีการแปลงและการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงคัมภีร์ใบลาน
ในรูปแบบดิจิทัล วัตถุประสงค์ของโครงการพยายามที่จะคัดลอกคัมภีร์ใบลานทุกประเภทโดยไม่
คำนึงถึงด้านลิขสิทธิ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบเจ้าของคัมภีร์ใบลานไม่เต็มใจที่จะส่งมอบ

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

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

๖๕ 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. 
 

๖๖ Ranasinghe & tharanga Diruk Ranasinghe. Manuscript Coservation at Kelaniya in 
Srilangka. Journal of Library Science and Research (JLSR), 2014. 
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ต้นฉบับคัมภีร์ใบลานสำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลขาดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขาดแคลนไฟฟ้าสำหรับ
ใช้ในการแปลงเป็นดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
สำหรับแปลงดิจิทัล ปัญหาข้อจำกัดของงบประมาณอย่างรุนแรงขาดแคลนบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถในการปริวรรต ถ่ายทอด และแปลเนื้อหาอักษรภาษาโบราณในคัมภีร์ใบลาน 

 Sahoo, et al. ๖๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการดำเนินงานของหน่วยงานศูนย์แหล่ง
เอกสารโบราณและศูนย์อนุร ักษ์เอกสารโบราณที ่อยู ่ภายใต้โครงการ  National Mission for 
Manuscripts ดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที ่ยวและวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงแนวโน้มการเติบโตของศูนย์แหล่งเอกสารโบราณและศูนย์อนุรักษ์เอกสาร
โบราณ แสดงถึงการจัดตั้งแผนงาน เพื่อตรวจสอบภารกิจและบทบาทของชาติด้านเอกสารโบราณใน
ส่วนของการสำรวจและการจัดเก็บ รวบรวม การดูแลรักษาและการอนุรักษ์ ด้านวิชาการตามภารกิจ
และด้านการเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ดังกล่าว ผลการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้ พบว่าภารกิจด้านเอกสาร
โบราณของชาติโครงการ  National Mission for Manuscripts  ได้ดำเนินการตามภารกิจของชาติ
ครอบคลุมต่อการเก็บรักษาของต้นฉบับผ่านการทำงานศูนย์อนุรักษ์เอกสารโบราณที่มีการจัดตั้งอยู่ทั่ว
ประเทศ และผ่านการทำงานของศูนย์แหล่งเอกสารโบราณที่จัดตั้ง ๕ โซนของประเทศอินเดีย เช่น 
ภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกและโซนภาคกลาง 

  Devika &Vijayakumar๖๘   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการข้อมูลดิจิทัลคัมภีร์ใบลานข
องห้องสมุดรัฐ Tamil Nadu” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจสภาพคัมภีร์ใบลานการศึกษาการ
คัดเลือกพิจารณาคัมภีร์ใบลานสำหรับการแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลและศึกษาวิธี การและกระบวนการ
ของการแปลงข้อมูลดิจิทัลห้องสมุดรัฐ Tamil Nadu ผลการศึกษาพบว่า คัมภีร์ใบลานต้นฉบับมีปัจจัย
มีการเสื่อมสภาพเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาจจะไม่สามารถจัดเก็บรักษาไว้ได้ตลอดไป จึงมีความจำเป็น
ในการวิจัยเพื่อการรักษาคัมภีร์ใบลานให้คงอยู่ และจากการศึกษาผู้วิจัยพบการเก็บรักษาของต้นฉบับ
ที่ผ่านการแปลงคัมภีร์ใบลานให้อยู่ในรูปดิจิทัลเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็พบว่าจะใช้
เวลามากในการดำเนินการและและค่าใช้จ่ายสูง 

Abhakorn๖๙  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางและวิธีการเตรียมการสำหรับการจัดหา การ
รวบรวม การให้บริการ รวมทั้งนโยบายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของมหาวิทยาลัย Peradeniya
ประเทศศรีลังกา” ผลการศึกษาพบว่าไม่มีนโยบายในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ทั้งด้านการฝึกอบรม
บุคลากร ขาดโปรแกรมการฝึกอบรมในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในการผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการ
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อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำเป็นต้องมีการจัดหน่วยงานด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพื่อรับผิดชอบด้าน
การอนุรักษ์โดยตรง และให้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในศรีลงกา  

      Alahakoon๗๐  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการคัมภีร์ใบลานด้านปัญหาด้านการดูแล
รักษาและการอนุรักษ์ การเก็บรักษาแบบดั้งเดิม แบบสมัยใหม่และวิธีการอนุรักษ์ที่ใช้ในการป้องกัน
ต้นฉบับ โปรแกรมการดูแลรักษาที่มีอยู่และทัศนคติของผู้ ใช้” โดยทำการเลือกสำรวจ ๓ หน่วยงาน
ของประเทศศรีลังกาที่คอลเลกชันคัมภีร์ใบลานที่ใหญ่ที่สุด คือกรมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัย 
Peradeniyaและกรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มาศึกษาสภาพทางกายภาพของคอลเลกชั่น และ
สภาพแวดล้อมโดยใช้วิธีการวิจัยแบบการสังเกต โดยการบันทึก นอกจากนี้ใช้แบบสอบถามส่งถึง
หัวหน้าทุกแผนกและบรรณารักษ์ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๓ แห่ง เพื่อให้ทราบปัญหาการจัดการใบลาน 
และทดสอบทัศนคติของผู้ใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดเก็บรักษาผลการวิจัย พบว่าปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของประเทศศรีลังกาคือการขาดคู่มือวิธีการ
อนุรักษ์ที่เป็นมาตรฐานขาดการจัดเก็บใบลานที่ถูกต้อง และการขาดเทคนิคความรู้วิธีการทีทันสมัย 
ขาดบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านคัมภีร์ใบลาน ขาดด้านงบประมาณ และขาดนโยบายด้านการ
จัดการใบลานของภาครัฐ 

 S. Devika, s. & Vijayakumar K ๗๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานใน
ประเทศอินเดียและได้ทำการเปรียบเทียบสภาพการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย ศรีลังกา 
เนปาล มาเลเซีย และอินโดนีเซีย” ผลการศึกษาพบว่าประเทศต่างๆ มีปัญหาด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที่คล้ายๆ กัน คือ การขาดความตะหนักของประชาชนในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ขาดการอบรม
ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และเครื่องมืออุปกรณ์รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน ขาดความสนใจเนื้อหาที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ ขาดจากสนับงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ คือ ๑) สร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของคัมภีร์ใบลานโดยการอบรมให้
ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการทำโครงการพิเศษขึ้นมา ๒ ) การจัด
โปรแกรมฝึกอบรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน๓ ) สร้างกลยุทธ์ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในแต่ละ
ประเทศ ๓) มีการวางแผนเป้าหมายในการศึกษาของวรรณกรรมดั้งเดิมในคัมภีร์ใบลานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน๔) สร้างคุณค่าและความสำคัญของคัมภีร์ใบลานให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลสนใจที่
จะให้งบประมาณในการดำเนินการจัดการคัมภีร์ใบลาน 
 
 

 
๗๐ 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. 
 

๗๑ 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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๒.๗  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
แผนภูมิที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที่ ๓ 
  

 วิธีดำเนินการวิจัย  
 

 การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน” มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ๒) เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ๓) เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่
สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  และ ๔) เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย
ตามลำดับขัน้ตอนดังนี ้

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ พื้นที่ และ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
  ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖ แผนการดำเนินงานวิจัย 
 ๓.๗ สรุปขั้นตอนการวิจัย 
 ๓.๘. การนำเสนอผลการวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั ้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และ การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research)  และ การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) ใช้วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน ดังนี ้

     ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพื่อศึกษา ค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ 
วารสาร เอกสาร งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับ วรรณกรรมใบลาน  
แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน แนวคิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนแนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ ทฤษฏีการเสริมสร้างเครือข่าย ดังนี ้
   (๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่
เกี ่ยวข้องทั ้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารอื ่นๆ โดยอาศัยแนวคิดการสำรวจ ปริวรรต 
วิเคราะห์ประโยชน์ชองวรรณกรรมใบลาน และ การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  เป็น
กรอบในการศึกษา  



๙๙ 

 
 

   (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
   (๓) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  กำหนดวัตถุประสงค์
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
                                (๔) สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามระเบียบวิธีวิจัยให้
เนื้อหาสาระครอบคลุม การศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบ
ลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทย   
 ๒)  การศึกษาเชิงคุณภาพ ในภาคสนาม (Qualitative Research) เพื่อทราบถึง
ความเป็นมา และ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ตลอดถึง ทราบรายชื่อวรรณกรรมใบลาน 
และ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย  ในพื้นที่ที่เปน็กรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

 (๑)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ (Interview)  ผู้ใหข้อ้มูล 
โดยพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัด
ใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ใน
แต่ละจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย =
ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง  ๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดน่าน 
ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมือง  ๔) จังหวัดแพร่  ขุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  ชุมชนวัด
ศรีจันทร์ อ.เมือง    

                  ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่
ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่ม
จังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ่ม ในแต่ละ
แห่ง  รวม  ๒๕ รูป/คน คือ  

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

จากฝ่ายทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  

เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น 
 (๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติการ 

และ ผู้ใช้ประโยชน์ วรรณกรรมใบลาน รวม ๒๕ รูป/คน เกี่ยวกับความเป็นมา และ กระบวนการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ตลอดถึง รายชื่อวรรณกรรมใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลาน
ที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
   (๓) ปริวรรตวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จำนวน ๑ เรื่อง ที่ได้จากการ
คัดเลือกจากวรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  



๑๐๐ 

 
 

                                 (๔) วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมที่มีต่อชุมชนของกลุ่มจังหวัดในเขต
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ซึ่งเป็นวรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้คัดเลือกนำมาปริวรรตแล้ว จำนวน ๑ 
เรื่อง 
   (๕)  สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสาร
และสัมภาษณ์ในภาคสนาม โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือ ๑ ) ประวัติความเป็นมา และ 
กระบวนการอนรักษ์วรรณกรรมใบลานของชุมชนในเขตลุ่มแม่โขงตอนบน ๒ ) ผลงานปริวรรต
วรรณกรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  จำนวน ๑ เรื่อง  ๓ ) จัดทำทะเบียนรายชื่อ
วรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้สำรวจของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จำนวน ๑ ชุด  และ  
๔ ) ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชนของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

 ๓.) การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  ในภาคสนาม (Field Study) 
โดย จัดให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย โดยนำ
ชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ตามมีขั้นตอนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 (๑) ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  โดยเลือกชุมชนที่ที่
ม ีการอนุร ักษ์วรรณกรรมใบลาน จัดหวัดละ ๑ แห่ง  ร ่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)                        
ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ 

                     (๒) จัดทำชุดความรู้การอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ มอบ
ไว้กับชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน  ๕  จังหวัด ในเขตลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน                     
จังหวัดละ ๑ แห่ง 

                     (๓) พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  จำนวน ๑ ชุมชน ตามกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์วรรณกรรมใบลาน 
๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้   ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการ
อนุร ักษ ์  ๓ ) กระบวนการปฏิบ ัต ิการการอนุร ักษ ์ ๔) กระบวนการสร ้างการม ีส ่วนร ่วม                                 
๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่
สาธารณะ   

                     (๔) นำเสนอผลการจัดกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ณ วัดสูงเม่น อำเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่  และ จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มี
ต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด และ จัดพิธีร่วมลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ 
กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ 
ตอนล่าง 



๑๐๑ 

 
 

     (๕) สรุปแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ สรุปเนื้อหาสาระจากการ               
จัดเสวนา และถอดออกมาเป็นองค์ความรู้นำเสนอประกอบการวิจัยต่อไป 

 ๔) สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคท์ั้ง ๔ ข้อ ได้แก่ 
 ๑. เพื่อศึกษากระบวนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน

ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
 ๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ

โขงตอนบนของประเทศไทย  
 ๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ใน

กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  
 ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์

ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๕) เสนอผลการสรุป  อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะโดยภาพร่วมทั้งหมด 

 
๓.๒ พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)  

 ในการศึกษาวิจ ัยในครั ้งนี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได้เล ือกพื ้นที ่ศ ึกษาแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละจังหวัด 
จำนวน ๕ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย ชุมชนวัดศรีบุญ
เรือง อ.เมืองเชียงราย  ๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  ๓ ) จังหวัดน่าน 
ชุมชน วัดพระเกิด อ.เมืองน่าน  ๔) จังหวัดแพร่  ชุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูงเม่น และ ๕ ) จังหวัดเลย  
ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง    

   ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่   ผู้ให้ข้อมูล จากแต่ละสถานที่ที่ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดย มีผ ู ้ให้ข ้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ กลุ ่ม ในแต่ละแห่ง                        
รวม  ๒๕  รูป/คน คือ  

  กลุ่มที่ ๑ ระดับผู้บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม  ๕  รูป/คน 
 กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่าย
ทำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น 
 กลุ่มที่ ๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น 

 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 
 

 
ตารางที่ ๓.๑ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน / ที่อยู่ 

ประเภท /
ประสบการณ์

อนุรักษ์
คัมภีร ์

ตำแหน่ง 
วันที่ 

สัมภาษณ ์

วัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
๑.  พระครู

ปัญญาสาร
นิวิฐ 

วัดสูงเม่น ผู้บริหาร 
/ ๓๐ ปี 

เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ๒๐ 
พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒.  นายนิพนธ์ 
วรรณสุคนธ ์

วัดสูงเม่น ปฏิบัติการ 
/ ๑๕ ปี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ล้านนา และ รอง
ประธานกรรมการ           
วัดสูงเม่น 

๒๒ 
พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓.  น.ส.วันเพ็ญ 
แก้วกัน 

สภาวัฒนธรรมอำเภอ
สูงเม่น  

ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๒๐ ปี 

ประธานสภา
วัฒนธรรมอำเภอ 
สูงเม่น 

๒๕ 
พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๔.  น.ส.ภัณฑิรา 
จินดาสุ 

วัดสูงเม่น ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๑๐ ปี 

หัวหน้ามัคคุเทศก์            
วัดสูงเม่น 

๒๖ 
พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๕.  นางแสงแก้ว
คำมีสว่าง 

วัดสูงเม่น ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๕ ปี 

กรรมการวัดสูงเม่น 
 

๒๘ 
พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

วัดพระเกิด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
๖.  พระครู

วิจิตรนัน
ทสาร 

วัดพระเกิด ผู้บริหาร 
/ ๒๒ ปี 

เจ้าอาวาสวัดพระเกิด ๑  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๗.  นายสม
เจตน์ วิมล
เกษม 

วัดพระเกิด ปฏิบัติการ 
/ ๓๐ ปี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ล้านนาและ
ประวัติศาสตร์เมือง
น่าน 

๑  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน / ที่อยู่ 

ประเภท /
ประสบการณ์

อนุรักษ์
คัมภีร ์

ตำแหน่ง 
วันที่ 

สัมภาษณ ์



๑๐๓ 

 
 

๘.  นายเดช  
ทะลือ 

พิพิธภัณฑ์ชุมชน               
วัดพระเกิด 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๒๑ ปี 

กรรมการบริหาร
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัด
พระกิด 

๕  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๙.  นายเอ็ด                 
ติ๊บปะละ 

พิพิธภัณฑ์ชุมชน               
วัดพระเกิด 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๒๕ ปี 

กรรมการวัดพระเกิด ๕  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๐.  นายบุญโชติ 
สลีอ่อน 

พิพิธภัณฑ์ชุมชน               
วัดพระเกิด 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๒๐ ปี 

ผู้เชี่ยวชาญภาษา
ล้านนา เมืองน่าน 

๕  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
๑๑.  พระครู

อุปถัมภ์จัน
ทวงศ ์

วัดหลวงราชสัณฐาน ผู้บริหาร 
/ ๑๕ ปี 

เจ้าอาวาสวัดหลวง
ราชสัณฐาน 

๗  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๒.  พระครูสังฆ
รักษ์วชิระ 
วชิรปญฺโญ 

วัดหลวงราชสัณฐาน ปฏิบัติการ 
/ ๖ ปี 

รองเจ้าอาวาสวัด
หลวงราชสัณฐาน 

๑๐  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๓.  พระครูใบฏี
กาเฉลิมพล  
อริยวํโส 

มจร. วิทยาเขตพะเยา ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๕ ปี 

อาจารย์ประจำ มจร. 
วิทยาเขตพะเยา 

๗  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๔.  นางสมพร 
รัตนภักดี
ชาติ 

วัดหลวงราชสัณฐาน ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๕ ปี 

ประธานฝ่ายปฏิบัติ
ธรรมวัดหลวงราช
สัณฐาน 

๑๐  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๕.  นางสาวคำ
ใส  ไชยสาร 

วัดหลวงราชสัณฐาน ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๕ ปี 
 
 

กรรมการวัดหลวงราช
สัณฐาน 

๑๐  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน / ที่อยู่ 

ประเภท /
ประสบการณ์

อนุรักษ์
คัมภีร ์

ตำแหน่ง 
วันที่ 

สัมภาษณ ์

วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
๑๖.  พระครูสิริ

ธรรมนิวิฐ 
วัดศรีบุญเรือง ผู้บริหาร 

/ ๓๐ ปี 
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญ
เรือง 

๘  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 



๑๐๔ 

 
 

๑๗.  พระครูวิมล
ศิลปกิจ 

มจร.วิทยาลัยสงฆ์ 
เชียงราย 

ปฏิบัติการ 
/ ๒๖ ปี 

รองเจ้าคณะอำเภอ
เวียงชัย  
 

๘  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๘.  พระเด่นชัย 
เมติโก 

วัดศรีบุญเรือง ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๖ ปี 

ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
คัมภีร์ใบลานวดัศรี
บุญเรือง 

๘  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑๙.  นายแสวง
ศรีเจริญ 

วัดศรีบุญเรือง ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๕ ปี 

ไวยาวัจกรวัดศรีบุญ
เรือง 

๙  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒๐.  นาย
สมเกียรติ 
ทิพย์ป่า
โมกข ์

วัดศรีบุญเรือง ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๕ ปี 

มัคนายก ๙  
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

วัดศรีจันทร์  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
๒๑.  พระครู

ประภัศร์
จันทโชติ 

วัดศรีจันทร์ ผู้บริหาร 
/ ๑๕ ปี 

เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ 
และ ประธาน
พิพิธภัณฑ์ประภัศร์
จันทโชติ วัดศรีจันทร ์

๑๕ 
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒๒.  พระมหา
สมศักดิ์ 
สติสมฺปนฺโน 

วัดศรีจันทร์ ปฏิบัติการ 
/ ๑๐ ปี 
 
 
 

รองเจ้าอาวาสวัดศรี
จันทร์ และ 
กรรมการบริหาร
พิพิธภัณฑ์ประภัศร์
จันทโชติ วัดศรีจันทร ์

๑๕ 
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน / ที่อยู่ 

ประเภท /
ประสบการณ์

อนุรักษ์
คัมภีร ์

ตำแหน่ง 
วันที่ 

สัมภาษณ ์

๒๓.  ดร.ธีรวัฒน์  
แสนคำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๒๐ ปี 

อาจารย์ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

๑๕ 
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒๔.  พระมหา
กิตติ  กิติ
เมธ ี

วัดศรีจันทร์ ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๕ ปี 

กรรมการบริหาร 
พิพิธภัณฑ์ประภัศร์
จันทโชติ วัดศรีจันทร ์

๑๖ 
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒๕.  นายวิวิชชัย 
อุปเสน 

พิพิธภัณฑ์ประภัศร์
จันทโชติ วัดศรีจันทร ์

ผู้ใช้
ประโยชน์ 
/ ๑๐ ปี 

กรรมการบริหาร 
พิพิธภัณฑ์ประภัศร์
จันทโชติ วัดศรีจันทร ์

๑๖ 
มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๖๓ 



๑๐๕ 

 
 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน” เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง  และ การนำชุดกระบวนการเชิงพื้นที่นำไปปฏิบัติการจริง
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จริง ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ โดย
ดำเนินการและใช้เครื่องมือที่สำคัญ ได้แก่  
  ๑) แบบสัมภาษณ์ ( Inter View) โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–
depth Interviews)  สำหรับผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติการ และ   ผู้ที่ใช้ประโยชน์  ที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษว์รรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณด์้วยวิธีการดังนี ้
  (๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี หลักพุทธธรรม 
และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ วรรณกรรมใบลาน  
  (๒) กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  (๓) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  กำหนดวัตถุประสงค์
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ ์
                                (๔) สร้างเครื ่องมือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์
รายบุคคล เพื่อสอบถามประเด็นที่ต้องการศึกษาแบบเจาะลึก โดยกำหนดประเด็นข้อคำถามแนว
ทางการสัมภาษณ์ ไว้ล่วงหน้า ตามระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหาสาระครอบคลุมงานวิจัย  แบ่งออกเป็น ๕ 
ส่วนดังนี ้   

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒  กระบวนกาทำงานรอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
 ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
 ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรม

ใบลาน 
 ตอนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
 ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
 ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานที่มีอยู่ในปัจจุบันของวัด และ ชุมชน 

                                     (๕) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   
   ๑. ทำการตรวจสอบความเท ี ่ยงตรงของเน ื ้อหา (Content 
Validity) นำแบบสัมภาษณ์ที ่ได ้พ ัฒนาขึ ้นเสนอผู ้เช ี ่ยวชาญประจำสถาบันวิจ ัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.อยุธยา  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้าน
โครงสร้างและภาษา ตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความชัดเจนในการใช้ภาษา   
   ๒. นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของเน้ือหา ( Index of Item – Objective Congruence IOC)  



๑๐๖ 

 
 

   ๓. นำแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงและแก้จน “ผ่าน” ทุกท่านตาม
คำแนะนำของผูเ้ชี่ยวชาญ แล้วนำไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต่อไป 

 ๒) ชุดปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  ( PAR Network)   จัดให้มี
การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย จำนวน ๕ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ ประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  โดยเลือกชุมชนที่ที่
มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน จัดหวัดละ ๑ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็น
เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ จัดทำชุดความรู้การอนุรักษ์วรรณกรรมใบลา
นอย่างสร้างสรรค์ มอบไว้กับชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน  ๕  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนจังหวัดละ ๑ แห่ง และ ) พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  จำนวน ๑ ชุมชน ตามกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์วรรณกรรม
ใบลาน ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้   ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรม
การอนุรักษ์  ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ๔ ) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  ๕) 
กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
จากนั้นนำเสนอผลการจัดกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนที่มีการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
และ จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบ
การอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง 

 ๓) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
ฝ่ายต่างๆ ที่จะทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้สามารถ
มองเห็นถึงกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานของชุมชน  โดยแบบสังเกต จะเป็นการบันทึกข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้วิจัยเอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำไปวิเคราะห์ประกอบการสรุปผลการวิจัย 
 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
  ๑) แบบสัมภาษณ ์(Interview Guideline) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมใบลานใน
พื้นที ่
  ๒) แบบสังเกต เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพจริงประกอบการสรุปผลการวิจัย 
  ๓) ชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนรว่ม  ในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
  ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงเอกสาร มีขั้นตอนดังนี้ 



๑๐๗ 

 
 

    การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) เพื ่อศึกษา ค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ จากตำรา หนังสือ บทความ 
วารสาร เอกสาร งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งสื่ออินเตอร์ เน็ต เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ วรรณกรรม
ใบลาน  แนวคิดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยชุมชน 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ ทฤษฏีการเสริมสร้าง
เครือข่ายตามระเบียบวิธีวิจัยให้เนื้อหาสาระครอบคลุมตามหัวข้อการวิจัย       
  ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี ้
       ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ถึง  ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงเก็บข้อมูลและปฏิบัติการในพื้นที่  
จำนวน ๕  แห่ง ที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบ รวมแล้ว ๒๕ ฉบับ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
การสำรวจเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ ตามประเด็นการสัมภาษณ์ดังนี้ 
                                         ส่วนที่ ๑  สภาพการบริหารงานองค์กร 
  ส่วนที่ ๒  กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
  ส่วนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
                                         ส่วนที่ ๔ ปัจจัยที่เอื ้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลาน 
                                         ส่วนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 
  ส่วนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
   ส่วนที่  ๗  รายช่ือวรรณกรรมใบลานที่อนุรักษ์ไว ้
   โดยติดต่อประสานงานเพื่อยืนยันกำหนดการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
และ ทำการบันทึกในเอกสารด้วยผู้ทำการศึกษาวิจัยเองทุกสถานที่  หากผู้ทำการสัมภาษณ์ประสงค์
จะบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง  กำหนดนัดหมาย
ในการปฏิทินการสัมภาษณ์ควรอยู่ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คือ สิ้นเดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๒) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรม
ใบลาน ของชุมชน โดยแบบสังเกต จะเป็นการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้วิจัยเอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้
นำไปวิเคราะห์ประกอบกับการสรุปผลการวิจัย 
  ๓.๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  มีขั้นตอนดังนี ้

 ๑) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  ผู ้วิจัยจะมีการ
บันทึกข้อมูลเองทุกครั้ง เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ปัญหา และ อุปสรรค  ของสร้างเครือข่ายชุมชนการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง รวม ๕  จังหวัด 
ในเขต    ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
ประจำจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ จังหวัด โดยดำเนินการ ประชุม
กลุ่มย่อย จำนวน ๑ ครั้ง  ร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน จำนวน ๕ รูป/คน               
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ของชุมชนต้นแบบ แต่ละจังหวัด หลังจากที ่ร ่วมกิจกรรมกาพัฒนาชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลาน  

                   (๒) การนำเสนอผลงานและการจัดเสวนา (Seminar) นำเสนอผลการจัด
กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน
ระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  และ    จัดให้มีเวทีการ
เสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการ
อนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง และ 
บันทึกสรุปแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัด
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ สรุปเนื้อหาสาระจากการจัดเสวนา และถอดออกมาเป็น
องค์ความรู้นำเสนอประกอบการวิจัยต่อไป 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

   จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research)  เชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)  ด้วยการสัมภาษณ์ และ การปฏิบัติการกระบวนการเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม  โดยผู้วิจัย
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระสำคัญด้านเนื้อหาที่กำหนด
ไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี ้

 ๑. ศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

 ๒. ปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย  

 ๓.วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัด
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 ทั้งนี้ให้เห็นองค์ประกอบตามลักษณะข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอาศัยข้อมูลเชิง
คุณภาพ และ เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  มาประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามลำดับ 
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๓.๖ แผนการดำเนินงานวิจัย 
 

ตารางที่ ๓.๒ แสดงแผนการดำเนินงานวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ –  เดือนกันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ที ่ กิจกรรม 
เดือน 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย.
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๑ ศึกษาเอกสารและรวบรวบข้อมูล        
๒ จัดทำเครื่องมือในการวิจัย        
๓ เสนอโครงร่างงานวิจัย        
๔ ลงสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในพื้นที่จริง        
๕ นำชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมี

ส่วนร่วม ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายใน ๕ 
จัดหวัดในเขตพื ้นที ่ล ุ ่มแม่น ้ำโขง
ตอนบน 

       

๗ วิเคราะห์ข้อมูล        
๘ นำ เ สนอข ้ อม ู ล คว ามก ้ า วหน้ า

ผลการวิจัย 
ในบทที่ ๔ 

       

๙ นำเสนอข้อมูล สรุป อภิปรายผล และ 
ข้อเสนอแนะ  
ในบทที่ ๕  

       

๑๐ นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ลงนามอนุมัติผลการวิจัย 

       

๑๑ จัดพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย        
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 
 

๓.๗  สรุปขั้นตอนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
เอกสารและเชิงคุณภาพจากกลุ ่มตัวอย่างทั ้งที ่เป็นผู ้บริหาร  ผู ้ปฏิบัติการ ผู ้ที่ ใช้บริการ และ 
ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวรรณกรรมใบลาน   รวมจำนวน ๑๐๐ รูป/คน  โดยใช้ การสัมภาษณ์ในเชิง
ลึก (Interviews)    การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant)  และ ชุดปฏิบัติการ
สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  เป็นเครื่องมือในการศึกษา แล้วนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวิจัยมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายผลการวิจัยตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน และ กระบวนการดังภาพน้ี 



๑๑๑ 

 
 

 
  
 แผนภูมิที่ ๓.๑ สรุปขั้นตอนการวิจัย  



๑๑๒ 

 
 

๓.๘ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 
  การนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 

ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐาน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

    
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ ๓.๒ ขั้นตอนการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 

ศึกษากระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

 

การปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย  

 

การวิเคราะหป์ระโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

การสร้างเครอืข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 



๑๑๓ 

 

 

 

บทที่ ๔ 
  

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน” เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
เอกสาร เชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  รวมจำนวน ๒๕ คน  โดยใช้ การสัมภาษณ์ในเชิงลึก ( Interviews)  
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Observation)  และ เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  
โดยใช้ชุดปฏิบัติสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  (Participation Network ) เป็นเครื่องมือในการศึกษา 
แล้วนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวิจัยมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นบทสรุปการวิจัย 
และ ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้เสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

 ๔.๑ เพื่อศึกษา กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน 
ในกลุ่มจังหวัดลุม่แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

 ๔.๒ เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย  

 ๔.๓ เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 ๔.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทย  

 ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย  
 

๔.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

   จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ (Interview)  ผู้ให้ข้อมูล โดยพื้นที่
ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดยเลือกใช้ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุมชน ในแต่ละ
จังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด ๆ  ละ ๑  แห่ง เป็นตัวแทนของจังหวัด  ดังนี้  ๑ ) จังหวัดเชียงราย ชุมชน
วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง  ๒) จังหวัดพะเยา ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  ๓ ) จังหวัดน่าน ชุมชน
วัดพระเกิด อ.เมือง  ๔) จังหวัดแพร่  ขุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูเม่น และ ๕ ) จังหวั ดเลย  ชุมชนวัดศรี
จันทร์ อ.เมือง   โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๕ ชุมชน ๆ ละ ๑ 
จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  โดย มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น  ๓ 



๑๑๔ 

 

กลุ ่ม ในแต่ละแห่ง  รวม  ๒๕ รูป/คน คือ กลุ ่มที ่ ๑ ระดับผู้ บริหาร  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน               
รวม  ๕  รูป/คน กลุ่มที่ ๒ ระดับปฏิบัติการ  ตัวอย่างละ ๑ รูป/คน รวม ๕ รูป/คน เช่น จากฝ่ายทำ
กิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์แบบต่าง ๆ / ฝ่ายบริการด้านงานวิชาการของคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น และ กลุ่มที่ 
๓ ระดับผู้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่างละ ๓ รูป/คน  รวม ๑๕ รูป/คน  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และ ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น และนำมาสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  สามารถสรุปผลได้ ๒ ประการ
คือ 
               ๔.๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน                 
ของประเทศไทย 

    ๔.๑.๒ จำนวนวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศ 
ไทย     
 
         มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๔.๑.๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย  พบว่ามีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่  

         ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู ้   
 ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์   
 ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์  
 ๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม                  
 ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้  
 ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ และ  
 ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
          ๑) กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่

เห็นว่า ขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างความตระหนักที่สำคัญของผู้ริ่เริ่ม และ คนในชุมชนที่จะร่วมกันอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานในชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการออกเป็น ๒ ขั้นตอนดังนี้ คือ 

              ๑.๑ การสืบค้นประวัติ   ก่อนเริ่มต้นการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ริเริ่มต้องสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน และ ข้อมูลดั้งเดิมของความเป็นมาเป็นไปของ
คัมภีร์ใบลานที่อยู่ในวัดหรือชุมชนนั้น ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรตลอดถึงศึกษาประวัติของวัด
และชุมชน บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลานอย่ารอบด้าน  และ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปศึกษา
วิธีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของสถานที่ต่าง ๆ ให้เข้าใจ  ก่อนที่จะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน
ที่อยู่ในวัดของชุมชน และ องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของชุมชนอื่น หรือ องค์กรอื่น ๆ 
นำมาประกอบกันเพื่อเป็นชุดความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน 

 
 
 



๑๑๕ 

 

  

(การสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชน คัมภีร์ใบลาน และ วิธีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน) 
       
       ๑.๒ การให้ความรู ้แก่ชุมชนเพื ่อสร้างความตระหนัก   

ขั้นตอนนี้ เป็นการถ่ายทอดชุดความรู้ที่ผู้ริเริ่มได้สืบค้นมา  และ ถ่ายทอดให้กับผู้นำชุมชนที่มีคัมภีร์ใบ
ลานเก็บรักษาอยู่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ของผู้ที่จะริเริ่มชวนชุมชนให้คล้อยตามและเห็นด้วย
ในการที่จะต้องการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในชุมชนชนตนเอง เพราะผู้ที่ชักชวนเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง
ของคัมภีร์ใบลานในชุมชนนั้นเป็นอย่างดี และ สามารถอธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติความ
เป็นมาของคัมภีร์ใบลาน ประวัติความเป็นมาของชุมชน  ตลอดถึงวิธีการอนุรักษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  
ความสำคัญของคัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนา  ชาติ และ สถาบันพระมหากษัตริย์  
ตลอดถึง วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และ องค์ความรู้สำคัญ ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบ
ลาน  ทำให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าผู้ริเริ่มจะสามารถนำชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ ใบลานได้อย่างปลอดภัย  
และเมื่อคนในชุมชนมีความเข้าใจดีและเห็นความสำคัญแล้ว ให้มีการประชุมชุมชน เพื่อขอมติจาก
ชุมชนว่าควรจะมีการอนุรักษ์คัมภีร์หรือไม่ ขอให้เป็นมติเสียงส่วนใหญ่ของชุมชน  กระบวนการแรกนี้ 
จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่สุดสำหรับชุมชนที่จะเริ่มในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในชุมชนของตนเอง
สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญของชุมชนได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 

  

(การให้ความรูแ้ก่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์คัมภีรใ์บลาน) 
 



๑๑๖ 

 

   ทางชุมชนวัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย  กล่าวว่า “...ชุมชนแห่งนี้เริ่มจากเห็นว่า
คัมภีร์ใบลานดั้งเดิมถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ยังไม่ ได้มีการอนุรักษ์ในระบบที่ดี ชาวบ้านไม่รู้จักคัมภีร์
ไม่ได้มีความสนใจ เนื่องจากไม่ทราบประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ที่นี่ ว่ามาจากไหน มีความสำคัญ
อย่างไร  จึงได้มีการนสืบค้นเรื่องราวประวัติที่มาที่ไปของคัมภีร์ ตลอดถึงประวัติของหมู่บ้าน ของ
ชุมชน จึงทราบว่าคัมภีรท์ี่วัดแห่งนี้ สมัยก่อนเป็นวัดที่เป็นศูนย์การทางการศึกษา และเป็นวัดระดับเจ้า
คณะพระสังฆาธิการรุ่งเรืองมากในอดีต คัมภีร์ที่อยู่ที่นี่เป็นตำราเรียนด้านประวัติศาสตร์จำนวนมาก 
และ มีตำราอื่น ๆ เช่นชาดก และ ตำรายาจำนวนมาก เพราะสมัยก่อนมีผู้คนทั้งพระเณรและ ญาติ
โยมมาศึกษาและคัดลอกคัมภีร์ใบลานจากที่นี่เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อการการเปลี่ยนแปลงการปรก
ครองในระบบเจ้าเมืองมาเป็นระบบสมัยปัจจุบัน การนำคัมภีร์ใบลานมาใช้ประโยชน์ลดลงไป จึงทำให้
ความสำคัญของคัมภีร์ใบลานลดลงไปด้วย ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสมาหลายรุ่นจึงทำ
ให้ไม่มีการเล่าเรื่องราวของคัมภีร์สืบต่อกันมา อีกทั้งยังขาดช่วงในการอนุรักษ์คัมภีร์ จึงเป็นเหตุให้
คัมภีร์เมื่อ ๑๐ ปีก่อน มีการชำรุดเสียหายไปมากโดยปลวก และ แมลงอื่น ๆ กินไปเยอะ  ดังนั้นเมื่อมี
การสืบค้นประวัติของคัมภีร์ใบลานที่นี่ และ รายชื่อคัมภีร์ต่าง ๆ ตลอดถึง ประวัติความเป็นมาของวัด
และชุมชน จึงได้มีการถ่ายทอดให้ความรู้แก่คนในชุมชน  คนในชุมชนจึงให้ความสนใจที่จะฟื้นฟูใน
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานกลับมาอีกครั้ง จึงได้เริ่มต้นด้วยการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานใน
ปัจจุบัน...” ๑ 

และ ชุมชนวัดสูงเม่น  จ.แพร่  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอยู่
ในระดับที่ดีมาก มีชุมชนหลายแห่งมาศึกษาดูงานมากมาย   ทางชุมชนกล่าวว่า “...การอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลาน ของที่นี่  เป็นการสืบสานเจตนารมณ์เดิมของ หลวงปู่ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจ้า
อาวาสวัดสูงเม่น  วัดแห่งนี้ชื ่อว่าเป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานอักษรล้านนามากที่สุดในโลก เป็นที่เก็บ
รวบรวมคัมภีร์ใบลานสำคัญประจำเขตล้านนาและล้านช้างหลวงพระบาง ซึ่งย่อมรวมถึง เขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนด้วย ถ้าอยากศึกษาวรรณกรรมใบลานล้านนาเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มาที่นี่ที่เดียวมีครบ
ทุกเรื่อง ชุมชนแห่งน้ี ในสมัยครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบามหาเถร เป็น
ยุคทองของวรรณกรรมใบลาน หรือ คัมภีร์ใบลาน หลวงปู่ครูบามหาเถร ท่านได้ไปสร้างคัมภีร์ใบลาน
ทั่วล้านนา และ ล้านช้าง และ ได้อัญเชิญมาเก็บไว้ที่วัดสูงเม่นวัดบ้านเกิดของท่าน คัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์
ชั้นครู  บรรดาเจ้าเมืองทั้งหลาย บัณฑิต นักปราชญ์ นักศึกษา ตลอดถึง พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ต่างมุ่ง
หน้ามาที่นี้ เพื่อมาคัดเลือกคัมภีร์ใบลานที่นี่ มาศึกษาพระธรรมที่นี่ และ นำคัมภีร์ใบลานมาถวาย
หลวงปู่ที่นี่ จึงทำให้ที่นี่มีคัมภีร์เก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมาก และ เป็นสำนักเรียนประจำล้านนา จึงถือ
ว่าเป็นยุคทองของคัมภีร์ใบลานในสมัยนั้น คือในช่วง พ.ศ.๒๓๕๐ – ๒๔๐๕ อีกทั้งเกิดประเพณีต่าง ๆ 
มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่  ประเพณีที่รักจักกันในปัจจุบัน คือ ประเพณี
ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า  ซึ่งความรุ่งเรืองเหล่านี้เคยปรากอยู่เมื่อเกือบ ๒๐๐ ปี แต่
หลังจากหลวงปู ่ครูบามหาเถรได้มรณภาพลง และ หลังจากนั ้นประมาณอีก ๕๐ ปี ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองของบ้านเมืองหลายอย่าง  จึงทำให้จารีตประเพณีที่เกี่ยวกับล้านนาจาง
หายไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ ประกอบกับ วัดสูงเม่น มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสมาหลายรูป ตามลำดับ  

 
๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 



๑๑๗ 

 

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถร ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นปฐมสังฆครูบาแห่ง
ล้านนาไทย ผู้สร้างคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฏกอักชระล้านนามากที่สุดในโลก ...ได้ขาดช่วงไปเป็นเวลา
กว่า ๑๐๐ ปี  คัมภีร์ที่มีอยู่ในวัดสูงเม่นถูกเก็บในหอธรรมอย่างเดียว ไม่มีการนำออกมาทำกิจกรรมใด 
ๆ ทั้งสิ้น  จึงทำให้คนในชุมชนในช่วง ๑๐๐ ปีหลัง นับแต่หลวงปู่มรณภาพ จึงไม่ทราบประวัติความ
เป็นมาที่ยิ่งใหญ่ของคัมภีร์ใบลานในชุมชนของตนเอง  ไม่รู้จักหลวงปู่ครูบามหาเถร พระมหาเถระผู้มี
คุณูปการต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  จนกระทั่งมาถึงยุคเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครู
ปัญญาสารนิวิฐ ซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา ได้มีดำริที่จะรื้อฟื้นการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานให้รุ่งเริ่มกลับมาเช่นสมัยหลวงปู่ครูบามหาเถร จึงเริ่มด้วยการศึกษาประวัติคัมภีร์ใบลา
นของที่วัด ประวัตวิัด ประวัติชุมชน ด้วยการสืบค้นเรื่องราวในคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น ชื่อ ว่า เส้นธัมม์ 
วัดสูงเม่น และ ปริวรรตประวัติครูบามหาเถร ประวัติวัดสูงเม่น ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน และ ยังได้มี
การสัมภาษณ์รวบรวมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน และ ผู้รู้ทั้งหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ได้ไปสืบค้นยัง
สถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานว่า หลวงปู่ครูบามหาเถร ไปสร้างคัมภีร์ธัมม์ ที่ไหนบ้าง จึง
รวบรวมไว้ และ ทยอดยเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ค้นพบ ให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบเป็นช่วง ๆ ทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และ ยิ่งมาในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้มี พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. 
(ปัจจุบัน พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. และ เจ้าอาวาส            
วัดสุทธิวราราม)  ท่านได้มาทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่ครูบามหาเถร  ประวัติคัมภีร์ใบลาน ประวัติ
ประเพณีตากธัมม์ และ ประวัติวัดสูงเม่น  จึงทำให้ทางวัดสูงเม่น ได้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาก และ 
นำไปสู่การฟื้นฟูประเพณีตากธัมม์ ซึ่งเป็นประเพณีที่เคยเกิดขึ้นในสมัยหลวงปู่ครูบามหาเถร  แต่
ประเพณีนี้ได้สูญหายไปกว่า ๑๐๐ ปี  ประเพณีนี้สำคัญมากต่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดสูงเน 
จึงได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ เพื่อ เป็นการสร้างความตระหนัก หรือ คืนความรู้ให้กับชุมชนวัดสูงเม่น เพื่อจะ
ได้มีแนวทางในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถรสืบไป ซึ่งภายในการจัดงาน
ประเพณีนี้ มีองค์ความรู้ที่คืนสู่คนในชุมชนมากมาย เช่น กระบวนการสร้างคัมภีร์ใบลาน ได้แก่ การ
ห่อคัมภีร์ การจารธัมม์ การต้นใบลาน เป็นต้น  ชุดความรู้ประวัติหลวงปู่ครูบามหาเถร  ชุดความรู้ด้าน
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานรูปแบบต่าง ๆ  ชุดความรู้ความเป็นมาของคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น เป็นต้น  
หลังจากที่มีการจัดงานประเพณีนี้ขึ้นมาในปีแรก คือ ปี พ.ศ.๒๕๕๐  จึงทำให้ชุมชนหันมาสนใจที่จะ
ฟื้นฟูการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานตามรอยหลวงปู่ครูบามหาเถรอย่างต่อเนื่อง  เช่นมีการตั้งสถาบัน
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยเฉพาะ  
มีการวางแผนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน มีการสำรวจคัมภีร์ใบลาน และ มีมติให้มีการจัดงานประเพณี
ตากธัมม์ ทุกปี  ดังนั้นจะเห็นว่า กระบวนการสืบค้นและให้ความรู้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการการจัดการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่มีประสิทธิภาพมาก...” ๒ 

            ๒) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการจัดระบบการอนุรักษ์ให้มีการอนุรักษ์แบบมืออาชีพ 
คือ การให้มีคณะกรรมาการเฉพาะในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน เพื่อให้เกิดความอิสระและ
คล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด

 
๒ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

 



๑๑๘ 

 

ไว้ โดยมีขึ้นตอนดำเนินการคือ ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  โดยอาจจะทำเป็น
ในรูปของกรรมการศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน หรือ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน เป็นต้น  ๒ ) กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน  ๓) จัดโครงสร้างองค์กร  ๔ ) 
การบริหารงบประมาณ และ ๕) การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญของชุมชนได้กล่าวไว้ดังน้ี 

ทางชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน  กล่าวว่า “...ชุมชนแห่งนี้ ให้ความสำคัญอย่างมาก
ในการจัดองค์กรด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ศิลปวัตถุของชุมชน ในนามพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัด
พระเกิด โดยมีการประกาศแต่งตั้งการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด 
โดยมีคณะกรรมการบริหาร ๑๕ รูป/คน มาจากหลากหลายอาชีพ ส่วนใหญ่เกษียณราชการแล้ว และ 
มีเจ้าอาวาสวัดพระเกิดเป็นประธาน และ มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบริหารตุงก่าคิง (ธง
ล้านนา) ฝ่ายมัคคุเทศก์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายประสานงาน  ฝ่ายคัมภีร์ใบลาน และ              
ฝ่ายเลขานุการ  โดยได้กำหนดนโยบายและแผนงานไว้ดังนี้ 

   ๑.จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ของชุมชน 
เพื่อเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาของพระบูรพาจารย์ให้สืบทอดถึงปัจจุบัน เป็นสมบัติของชาวจังหวัด
น่านสืบไป 

   ๒.เผยแพร่ธรรม โดยการนำความรู้ในคัมภีร์ใบลานออกมาเผยแพร่ให้เป็น 
ประโยชน์แก่สาธารณชน และ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

   ๓.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการทางมิติศาสนาศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

   ๔.จัดให้มีการถ่ายทอดการเรียนการเรียนรู้ ผ่านงานศิลปะต่างๆ ที่ 
เกี่ยวเนื่องกับองคค์วามรู้ในใบลาน...” ๓               
                  ขณะที่ เรื ่องการการบริหารงบประมาณ ทางชุมชนได้กล่าวเพิ ่มเติมว่า “...
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณด้วยคณะกรรมาการพิพิธภัณฑ์
ชุมชนวัดพระเกิด  สำหรับงบประมาณในการดำเนินการอรุรักษ์คัมภีร์ใบลานหลักมาจากทางการ
ทำบุญ การร่วมบริจาคกับพิพิธภัณฑ์  ซึ่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และ ได้ร่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดน่าน รายรับหลักจึงมาจาการท่องเที่ยวของชุมชน  และการอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 
ได้รับการอุดหนุนเป็นช่วง ๆ แล้วแต่จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  อบจ.น่าน  เป็นต้น...” ๔ 
                  และ สำหรับ เรื่องของการอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ทางชุมชน
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “...พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด มีปราชญ์ท้องถิ่นที่เป็นกรรมการวัด คือ อาจารย์
สมเจตน์ วิมลเกษม ท่านมีความรู้และความสามารถเรื่องของคัมภีร์ใบลานและการอนุรักษ์เป็นอย่างดี 
จึงได้มีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 
และ มีกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานตลอดปี ทั้งที่ชุมชนวัดพระเกิด และ อีกหลายชุมชนที่อาจารย์

 
๓ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๑๙ 

 

ท่านลงไปไปในพื้นที่ และ เมื่อไปปฏิบัติการท่านจะนำบุคลากรด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน
วัดพระเกิดลงพ้ืนที่ไปปฏิบัติงานด้วย เพื่อเพิ่มทักษะในการอนุรักษ์ให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ...” ๕ 
 

  

(กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ)์ 
 
                       ขณะที่ ชุมชนวัดศรีจันทร์ จ.เลย  กล่าวว่า “...ชุมชนแห่งนี ้มีการอนุรักษค์ัมภีร์ใบ
ลาน  ในรูปแบบของ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดเลย”  โดยมีการประกาศแต่งตั ้งการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการว่า              
“ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย”  
โดยมีคณะกรรมการบริหาร ๒๑ รูป/คน  มเีจ้าอาวาสเป็นประธานอำนวยการศูนย์  และมีฆราวาสผู้นำ
ในชุมชน เป็นประธานบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ   โดยมีโครงสร้งการบริหารงานดังนี ้

  ๑.ประธานอำนวยการ  (เจ้าอาวาส) 
  ๒.หัวหน้าศูนย์เรียนรู้  จำนวน ๑ คน (ฆราวาส) 
  ๓.กรรมการดำเนินงาน ( พระภิกษุสามเณร และ ฆราวาส ) 
  ๔.มัคคุเทศก์จิตอาสา 
  ๕.เลขานุการ  จำนวน ๑ คน 
  ๖.ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน  ๓ คน 

 โดยคณะกรรมการ ได้ร่วมกำหนดให้นโยบายและแผนงานดังนี ้
 ๑.อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานตามมาตรฐานวิชาการ  
 ๒.จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เผยแพร่การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

และองค์ความรู้ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ  
 ๓.เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาพส่วนในการขับเคลื่อนพัฒนา 

ชุมชนในรูปของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยมิติศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมประเพณี... ๖              
                 ขณะที่ เรื่องการการบริหารงบประมาณ ทางชุมชนได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “...ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์  มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณด้วยคณะกรรมาการของ
ศูนย์เรียนรู ้ฯ อย่างอิสระ แหล่งที ่มาของงบประมาณมาจากเงินบริจาคของนักท่องเที ่ยว และ

 
๕ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖ สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์จันทโชติ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์  จ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๒๐ 

 

งบประมาณที่ได้สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เทศบาลตำบลนาอ้อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เลย คณะสงฆ์จังหวัดเลย  ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย  และ 
งบประมาณจากจังหวัดเลย   เป็นต้น...” ๗ 
                  ส่วน เรื่องของการอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ทางชุมชนได้กล่าว
เพิ่มเติมว่า “...เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙  ได้มีทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้มาช่วยเป็นวิทยากรในการอบรมบุคลากรของชุมชน ในด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ในช่วยเริ่มต้นของการตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์  ปัจจุบันทางศูนย์เรียนรู้ฯ 
ได้มีบุคลากรเป็นของชุมชนเอง และ ได้มีวางแผนให้มีการอบรมด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานปีละ ๑ 
ครั้ง เป็นอย่างน้อย...” ๘ 
 

  
 

(กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษค์ัมภีร์ใบลาน) 
 
 
                    ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่
เห็นว่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมาก ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละขั้นตอน ทำ
อย่างระมัดระวัง เพราะคัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่มีอายุมาก เสี ่ยงต่อการเสียหายอย่างยิ ่ง   โดยมี
กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ ์๑๓  ขั้นตอนดังนี้   

    ๑.ทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
    ๒.ผู้ร่วมปฏิบัติงานต้องป้องกันสุขภาพตนเองด้วยการใส่ 

หน้ากากอนามัย และ ใส่ถุงมืออนามัยให้เรียบร้อย 
    ๓.ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ ์
    ๔.ทำความสะอาดหีบธรรม หรือ ตู้ธรรม และ สถานที่เก็บ 

คัมภีร์ใบลาน เช่น หอธรรม เป็นต้น 
 

๗ สัมภาษณ์ นายวิวิชชัย  อุปเสน  พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันทโชติ วัดศรีจันทร์ จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๘ สัมภาษณ์ พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน  รองเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์  จ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 



๑๒๑ 

 

    ๕.ตรวจสอบ สำรวจสภาพคัมภีร์ และ คัดแยกคัมภีร์ที่ 
สมบูรณ์ และ ไม่สมบูรณ์ออกจากกัน 

    ๖.ทำความสะอาด คัมภีร์ที่สมบูรณ์ก่อน ถ้าไม่เปื้อนมาก ให้ 
ใช้แปรงพู่กันอ่อนปัดฝุ่นออก ถ้าเปื้อนมาก เช่น มีเชื้อรา ให้ใช้แอลกอฮอร์ เช็ดทำความสะอาดตาม
หลักวิชาการ 

    ๗.สำรวจ อ่านรายช่ือคัมภีร์ใบลานแต่ละเรื่อง และ คัดแยก 
คัมภีร์ใบลาน ไว้ประจำหมวดหมู่ที่จัดระบบไว้ ซึ่งมีหลายระบบ แล้วแต่ความเหมาะสม   

    ๘.จัดทำทะเบียนคัมภีร์ :  นำคัมภีรท์ี่สมบูรณ์แต่ละมัด หรือ 
แต่ละผูก นำมาอ่านข้อมูลที่ไม้ฉลากคัมภีร์ หรือ ไม้บัญชัก หรือ อ่านที่ใบลานหน้าสุดท้ายแต่ละผูก ที่
เรียกว่า โคโลโฟน เพื่อนำข้อมูลพื้นที่ของคัมภีร์ ได้แก่ ชื่อเรื่อง  ผู้สร้าง  ปีที่สร้าง  จำนวนที่สร้าง  
นำมาจัดทำทะเบียนคัมภีร์  บางแห่งได้เพ่ิมข้อมูลทางศิลปะเข้าไปด้วย เช่น ชนิดผ้าห่อคัมภีร์ ลวดลาย
ผ้าห่อ ลวดลายไม้บัญชัก  ลักษณะศิลปะของคัมภีร์ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญของคัมภีร์ และ นำ
ข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเป็นทะเบียนคัมภีร์ใบลานของสถานทีนั้น ๆ อาจทำออกมาเป็นรูปเล่มเอกสาร 
หรือ อาจจะทำในระบบคอมพิวเตอร์ บางแห่งมีการเผยแพร่ออนไลน์ เพื่อประโยชน์ต่อการสืบค้นทาง
ออนไลน์ 

    ๙.บันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  นำคัมภีร์แกออก 
เพื่อถ่ายภาพดิจิทัลของคัมภีร์แต่ละใบ เพื่อประโยชน์ในการนำคัมภีร์มาอ่านในคอมพิวเตอร์ หรือ สื่อ
ทางาอิเล็คทรอนิค 

     ๑๐.ห่อธัมม์  : เมือ่สำรวจข้อมูลคัมภีร์ และ จัดทำทะเบียน 
เรียบร้อย ให้มีการนำผ้าฝ้ายมาห่อคัมภีร์ให้เรียบร้อยเพื่อป้องรักตัวใบลานให้อยู่ได้นาน ไม่โดนลม โดน
แดด และ กันปลวกกันแมลงที่จะเข้าไปทำงานโดยตรงได้ง่าย  

     ๑๑.ติดรหัสคัมภีร์ : เมื่อห่อเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ป้ายรหัส 
คัมภีร์  บางแห่งมีการใส่รหัส คิวอาร์โค๊ต ด้วย เพื่อให้ทราบว่าคัมภีร์นี้มีชื่อว่าอย่างไร โดยทำเป็น
ภาษาไทยปัจจุบันเพื่อให้คนปัจจุบันอ่านได้ง่ายและทราบเบื้องต้นว่าคัมภีร์มัดนี้มีชื่อว่าอย่างไร และ 
สะดวกในการค้นคัมภีร์โดยดูจากป้ายรหัส หรือ ส่อง คิวอาร์โคต และ เทียบกับบัญชีทะเบียนคัมภีร ์

     ๑๒.เก็บคัมภีร์ :  การนำคัมภีร์เข้าเก็บรักษา สิ่งสำคัญของ 
สถานที่จัดเก็บ ต้องมีความเหมาะสมเรื่องของอุณหภูมิห้อง ที่ควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ ๒๒ – ๒๘ องศา 
และ เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงมาก จากอัคคีภัย  จากภัยธรรมชาติ และ จากปลวกและ แมลง
ต่าง ๆ เป็นต้น 

     ๑๓.การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี : หลายแห่งมีระบบการ 
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยใช้ความเชื่อ และ งานบุญ มาเป็นเครื่องมือสำคัญของการอนุรักษ์ เพื่อให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทุกปี  เช่น มีการจัดประเพณีทำบุญด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ประจำปี  หรือ อาจจัดประเพณีทำบุญประจำปีของชุมชนแต่มีการนำกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
มาร่วมจัดด้วย โดยได้นำคัมภีร์ออกมาทำพิธีแห่ธัมม์ มาทำความสะอาด นำมาตากแดดไล่ความชื้น 
เป็นต้น และ ให้คนในชุมชน หรือ นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาร่วมงาน และ ได้เห็นกระบวนการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน ทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความศรัทธาในการร่วมกันอนุรักษ์ตลอดไปทุกปี 



๑๒๒ 

 

  ซึ ่งในกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทั้ง ๑๓ ขั ้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับ  
ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี ้
 เริ่มที่ ชุมชนวัดสูงเม่น จ.แพร่ กล่าวว่า “...เนื่องจากปัจจุบัน ทางวัดสูงเม่น ได้
จดัตั้งสถาบันอนุรักษค์ัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น  โดยได้มีแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานไว้ดังนี ้

๑.ประกาศเป็นงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า : 
ประเพณน้ีีเป็นประเพณีหลักของทางวัดสูงเม่น ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการนำคนในชุมชน และ คน
ที่สนใจนอกชุมชนให้มาร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน มรดกธัมม์ที่หลวงปู่ครูบามหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัด
สูงเม่นได้นำมาไว้ที่วัดสูงเม่น  โดยมีการจัดงานทุกปี ในช่วง ๑๓ – ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เหนือ เดือน ๒ 
ไทย ปกตกจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม แต่ถ้าปีไหนเป็นปีอธิกมาศ จะตกอยู่ในเดือนธันวาคม ซี่งภายใน
งานจะมีกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดสูงเม่น อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน 

                   ๒.เตรียมความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน   ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์คัมภีร์ทุกคน
ต้องป้องกันตนเองด้านสุขภาพระหว่างปฏิบัติงาน คือ ต้องใส่หน้ากากกันฝุ่น  ใส่ถุงมือ  ส่วนสถ านที่
ปฏิบัติงานควรเป็นที่ที่ไม่มีอันตรายต่คัมภีร์ใบลาน และ ผู้ปฏิบัติบัติงาน เช่น มีพื้นที่กว้างเหมาะสม  มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ไม่ใกล้แหล่งชุมชนเกินไป  ปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยง มด ปลวก แมลง  หนู เป็น
ต้น 

                   ๓. ทำความสะอาดและซ่อมแซม   เริ่มที่ทำความสะอาดปัดฝุ่น เช็ดน้ำ  
ฆ่าเชื้อรา  ที่เก็บคัมภีร์ เช่น ตู้คัมภีร์  หีบคัมภีร์ กล่องคัมภีร์  และ ห้องเก็บคัมภีร์  จากนั้นทำความ
สะอาดคัมภีร์ใบลานเบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีง่าย  เช่น   ปัดฝุ่นผ้าห่อคัมภีร์   เปลี่ยนผ้าห่อคัม่ภีร์ 
(ในกรณีที่ชำรุดหนักมาก)  ทำความสะอาด นำแปลงขนอ่อนมาปัดฝุ่นใบลาน  แต่ถ้าสกปรกมาก หรือ 
มีเชื้อรา  ให้นำแอลกอฮอร์ ๗๐ %  ขึ้นไป มาผสมน้ำ ๑ ต่อ ๒ ส่วน  คือ แอลกอฮอร์ ๒ ส่วน น้ำ ๑ 
ส่วน   ชุบสำลี แล้วนำมาเช็ดทำความสะอาดใบลาน  ส่วนคัมภีร์ใบลานผูกไหน ที่ เชือกร้อย หรือ 
เชือกสายสนอง ชำรุดผุพังมาก ให้นำเชือกขาวมาใส่ใหม่  

                    ๔.  สำรวจ แยกแยะ ตามสภาพคัมภีร์ที่สมบูรณ์ กับไม่สมบูรณ์ กองออก
จากกัน ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ คือ ใบลานปะปนเรื่องกันกระจัดกระจาย ขั้นนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่าน
ใบลาน เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งถ้าชุมชนมีผู้อ่านอักษรในใบลานได้ ควรให้มาร่วมช่วยกันในขั้นตอนนี้ได้ 
จัดระเบียบคัมภีร์แต่ละเรื่อง    มีการจัดเนื้อคัมภีร์เข้ากันให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ ในกรณีที่ใบลานของคัมภีร์
ปะปนกัน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ๒ เรื่อง คือ อ่านอักษรในใบลานได้ และ มีความรู้ด้าน
เนื้อเรื่องของคัมภีร์ จึงจะสามารถจัดเรียงลำดับ เรียงหน้าเนื้อเรื่องได้ถูกต้องสมบูรณ์   ซึ่งคัมภีร์ที่จัดเรียง
แล้วไม่ครบสมบูรณ์ เช่น บางใบ บางผูก เสียหายไป หรือ หายไป คัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์ให้แยกไว้อีกกอง
ต่างหาก 
 ๕.  จัดหมวดหมู่คัมภีร์  หลังจากที่จัดเนื้อเรื่องคัมภีร์เข้าผูก เข้ามัดเรียบร้อยแล้ว  
ให้นำคัมภีร์แต่ละเรื่องที่สมบูรณ์ มาจัดหมวดหมู่ ซึ่งโดยทั่วไปทางเขตภาคเหนือจะจัดเป็น ๒๑ หมวด ตามที่
ทางโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ที่เชียงใหม่เคยทำไว้ ออกแบบโดย ม.ร.ว.ดร.รุจยา อาภากร อดีต
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑  

                       ๖.  ลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน  นำคัมภีร์ที ่แยกจัดหมวดหมู่ตาม ๒๑ หมวด 
เรียบร้อย มาลงทะเบียน และ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลคัมภีร์ของแต่ละเรื่อง เช่น รหัส  ชื่อเรื่อง  



๑๒๓ 

 

จำนวนผูก จำนวนหน้า จำนวนใบลาน  ผู้สรา้ง ผู้จาร  ผู้ถวาย ปีที่สร้าง สถานที่สร้าง เป็นต้น ซึ่งจะมแีบบฟอร์ม
ในการลงทะเบียน ซึ ่งแบบฟอร์มปัจจุบันมีหลายองค์กรที ่สร้างขึ ้นใหม่ แต่ แบบฟอร์มเดิมที ่ใช้เป็น
มาตรฐานสากล คือ  ตามที่ทางโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ที่เชียงใหม่เคยทำไว้ ออกแบบโดย ม.ร.ว.
ดร.รุจยา อาภากร อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑   จากนั้นข้อมูลที่
นำมาลงทะเบียนทั้งหมดนำมากรอกในระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเวปไวท์ที่ออกแบบไว้  
และ จัดทำบัญชี หรือ สารบัญ หรือ ดัชนี แล้วแต่จะเรียก  มีรายระเอียดรหัส  รายชื่อคัมภีร์ ปีที่สร้าง
หรือ ข้อมูลอื่น ๆ โดยจะเรียงตามหมวดคัมภีร์ รหัสน้อย ไปถึงรหัสมาก หรือ จะเรียงตามอักษรชื่อ
เรื่องก็ได้ แล้วแต่สะดวก ตามที่ชุมชนเห็นสมควร และ จัดทำเป็นรูปเล่มไว้ประจำ สถานที่จัดเก็บ
คัมภีร์ใบลาน เพื่อเป็นหลักฐานจำนวนคัมภีร์ และ เพื่อการค้นคว้าคัมภีร์ได้สะดวกขึ้น 

                    ๗.  ถ่ายคัมภีร์ดิจิทัล หรือ คัมภีร์สแกนคิวอาร์โค๊ด  นอกจากลงทะเบียน
ฐานข้อมูลคัมภีร์เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อคัมภีร์และดัชนีรายชื่อคัมภีร์เพื่อสะดวกในการค้นหาคัมภีร์ใบ
ลานต้นฉบับ เหมือนกับระบบห้องสมุดทั่วไป  แต่ชุมชนมีข้อกังวลการสัมผัสตัววัตถุใบลาน ไม่ต้องการ
ให้ผู้มาศึกษาค้นคว้าหรือปริวรรตคัมภีร์ใบลาน ได้สัมผัสโดยตรงกับคัมภีร์ใบลาน  เนื่องจากเกรงว่าจะ
ผลต่อความเสียหายต่อตัววัตถุใบลาน เนื่องจากใบลานแต่ละเรื่องมีอายุมาก ถ้าสัมผัสและใช้งานบ่อย 
ๆ  อาจทำให้อายุใบลานสั้นลง  จึงอยากรักษาตัววัตถุใบลานให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่ได้นาน  จึงได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นฉบับ โดยการถ่ายดิจิทัลและ ทำระบบ
สแกนคิวอาร์โค๊ด  คัมภีร์ใบลานต้นฉบับ เพื่อทำเป็นสำเนาสีที่คมชัด สามารถเผยแพร่ และ มอบให้กับ
ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า หรือ ปริวรรตคัมภีร์ใบลาน โดยใช้ไฟล์ภาพอ่านในคอมพิวเตอร์ หรือ สแกนทาง
โทรศัพท์มือถือ โดยที่ไม่ต้องมาเปิดอ่านคัมภีร์ใบลานต้นฉบับโดยตรง ซึ่งเทคโนโลยีขั้นนี้สามารถทำให้
คัมภีร์ใบลานต้นฉบับอยู่ได้นานและปลอดภัยมากขึ้น 

                    ๘.ห่อคัมภีร์ ติดป้ายชื่อ และ เก็บในที่ที ่เหมาะสม  หลักจากเสร็จสิ้น
กระบวนการลงทะเบียนถ่ายคัมภีร์ดิจิทัลเรียบร้อย  ให้นำคัมภีร์มาห่อให้เรียบร้อยสวยงาม โดยใช้ผ้า
ฝ้ายห่อเพราะอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ถ้าผ้าเดิมของคัมภีร์ยังสภาพดีอยู่หลังจากทำความสะอาดปัด
ฝุ่นแล้ว สามารถนำมาใช้ได้อีก ส่วนบางคัมภีร์ผ้าห่อเชื้อรามากไป และ มีสภาพเสียหายมาก ให้เปลี่ยน
ใช้ผ้าใหม่ การห่อคัมภีร์จะช่วยยืดอายุใบลานได้นานออกไปมากหลายร้อยปี   ส่วนวิธีการห่อมีหลาย
รูปแบบ ถ้าทางภาคเหนือ  นิยม ห่อแบบ ๓ เปลาะ ๔ เปลาะ ๕ เปลาะ ตามขนาดความยาวของคัมภีร์ 
เรียกว่าการห่อแบบครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร  วัดป่าสุ่งเหม้น  เมื่อห่อเสร็จแล้วให้ติดป้ายชื่อรหัส
คัมภีร์ใบลาน  บางที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยโดยติด ระบบป้ายคิวอาร์โค๊ด สามารถสแกนดูเนื้อหาคัมภีร์
ด้านในได้ สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องแกะคัมภีร์ดูด้านใน  จากนั้นนำคัมภีร์ไปเก็บในตู้ธัมม์ ตามหมวดต่าง ๆ 
ที ่แยกไว้  โดยตู ้ธัมม์ จะถูกเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิที ่เหมาสมการเก็บคัมภีร์ใบลาน ซึ ่งในระดับ
สถานศึกษา อาจจมีห้องควบคุมอุณหภูมิ  ส่วนระดับ วัด ชุมชน ที่มีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จะสร้าง
หอไตร หรือ หอพระธรรม เก็บคัมภีร์ไว้ ห้องที่มีอุณหภูมิในช่วง ๒๓ – ๒๖ องศา ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 
๔๐ – ๕๐ % จะเหมาะสม  หลายที่สร้างหอไตร โดยมีน้ำล้อมรอบ กัน มด แมลง หนู ปลวก หรือ 
สัตว์อ่ืน ๆ เข้าไปทำกินหรือทำลายใบลาน...” ๙ 

 
๙ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสุคนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๒๔ 

 

ขณะที่ ทางชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน  กล่าวว่า “...พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด 
ได้กำหนดกระบวนการอนุรักษ์คัมภรี์ใบลาน ไว้ดังนี ้
                                ๑.สำรวจ แยกแยะ ตามสภาพคัมภีร์ที่สมบูรณ์ คือ มีเนื้อเรื่องสมบูรณ์มี
จำนวนครบผูก และ คัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์ คือ ใบลานแต่ละผูก แต่ละใบ แยกออกจากกันกระจัดกระจาย 
หรือ เรียกว่า แตกผูก 

๒.จัดชุดคัมภีร์ให้สมบูรณ์   คัมภีร์ที ่ใบลานที่มีการแตกผูก  ให้ทางคณะ
ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านได้  อ่านเนื้อหาใบลานแต่ละใบ แต่ละผูกโดยสังเขป และ นำมาจัดเรียงให้สมบูรณ์ตามเนื้อ
เรื่อง ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อเนื้อเรื่องมาช่วยจัดเรียงด้วย  

๓.ทำความสะอาดและซ่อมแซมคัมภีร์     เมื่อจัดมัดคัมภีร์แต่ละเรื่อง
สมบูรณ์เรียบร้อย ให้ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานตามหลักวิชาการ เช่น การนำแอลกอฮอร์ชุบสำลีมา
เช็ดทำความสะอาด ในกรณีที่สกปกมาก และ มีเชื้อรา  ถ้าไม่สกปรกมาก มีแค่ฝุ่น สามารถนำผ้าสำลี
มาเช็ด หรือ  ใช้แปรงขนอ่อนมาปัดฝุ่นได้  ส่วนคัมภีร์ผูกไหน ที่ เชือกสายสนอง หรือ เชอืกร้อย เก่า ผุ
พัง สามารถเปลี่ยนใหม่ได้  

๔.จัดหมวดหมู่คัมภีร์  หลังจากทำความสะอาดและซ่อมแซม เรียบร้อย ให้นำ
คัมภีร์แต่ละเรื ่องที่สมบูรณ์ มาแยกเป็นหมวดหมู่ ตามระบบต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น ระบบของ
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็น ๒๓ หมวด  ระบบของหอสมุดแห่งชาติ ๒๑ หมวด เป็นต้น     

๕.ถ่ายสำเนาต้นฉบับคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  ภาพคมชัด  ส่วนหนึ่ง
เพื่อรักษาต้นฉบับคัมภีร์ใบลานไม่ให้ถูกการสัมผัสตัวใบลานบ่อย ๆ จากผู้มาศึกษาค้นค้นคว้า  และ อีก
ประการหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลานให้อยู่ได้ยาวนาน และ อีกประการหนึ่ง
เพื่อเตรียมนำไปใส่ในระบบฐานข้อมูลคัมภีร์ดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และ ค้นคว้าเพื่อ
การศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อไป  

๖.การเผยแพร่และให้บริการ  คือการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนคัมภีร์ใบลาน 
และ ภาพดิจิทัลตัวคัมภีร์ ผ่านทางสื่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ของผู้สนในต่อไป 
เช่น ทำเป็นหนังสือทะเบียนรายชื่อและข้อมูลคัมภีร์ใบลาน ประจำวัดหรือชุมชนที่ทำการสำรวจและ
จัดระบบคัมภีร์ใบลานเรียบร้อย  หรือ อาจจะมีการทำเวปไซท์ของวัด เพื่อการเผยแพร่สำเนาดิจิทัล
คัมภีร์ใบลาน หรือ องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน  เป็นต้น 

๗.การจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน   เมื่อมีการถ่ายคัมภีร์ดิจิทัลเรียบร้อย คัมภีร์
ทุกมัด ควรมีการห่อผ้าคัมภีร์ให้เรียบร้อย โดยใช้ผ้าฝ้ายห่อ และ มีการจัดเก็บเข้าตู้ธรรม และ เก็บใน
ห้องที่มีอุณหภูมิที่เหมาสม ประมาณ ๒๑ – ๒๖ องศา  ความชื้นสัมพัทธ์ ๔๐ – ๕๐ %  และ มีระบบ
ป้องกันที่ดีจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคัมภีร์ทั้งหลาย เช่น สัตว์ต่าง ๆ   และ ภัยธรรมชาติ   ตลอดถึง
สร้างระบบการเข้าถึงคัมภีร์ใบลานต้นฉบับให้เหมาะสม  เช่น มีระเบยีบการเข้าชมเอกสาร มีเจ้าหน้าที่
ดูแลเฉพาะเป็นต้น  เพื ่อป้องกันการสัมผัสคัมภีร์ใบลานโดยตรง และ การสูญหายของคัมภีร์ใบ
ลาน…”๑๐ 

 
 

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



๑๒๕ 

 

  

  

  

  

  



๑๒๖ 

 

  
 

(กระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ)์ 
 

          ๔.) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่
เห็นว่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้ยั่งยืนเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นโยชน์ของการมีส่วนร่วม คือ ๑)การทำให้เกิดความสามัคคีในการร่วมกันอนุรักษ์               
๒) การลดความขัดแย้งในระยะยาว และ ๓) ความต่อเนื่องในการอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น  และ ยิ่งได้มี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จกิจกรรม  จะทำให้ผู้ร่วมอนุรักษ์ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ และ 
มีความศรัทธาที่จะอนุรักษ์ด้วยชุมชนเขาเอง โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชมที่มีการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ทีค่้นพบ มีกระบวนการต่าง ๆ ๖ ขั้นตอน ดังนี ้

   ๔.๑ การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน  ในขั้นนี้
ทางเจ้าอาวาสหรือผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ได้ทำการสืบค้นประวัติของคัมภีร์ใบลานและ
รวบรวบประวัติของชุมชน และ มีการแจ้งเล่าเรื่องราวให้ผู้นำหรือคนในชุมชนได้รับทราบในรูปแบบ
ต่าง เช ่น ผ ่านการแสดงธรรม ผ่านการแจ้งให้คณะกรรมการวั ดร ับทราบในที ่ประชุม แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ในงานของชุมชนต่าง ๆ รวมไปถึงได้ถ่ายทอดไปในสถานศึกษาในชุมชนให้รับทราบและ
มีการเร ียนรู ้ผ ่านการอบรมประเภทต่าง ๆ และ ยังรวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู ้ผ ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ สิ่งสื่อพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้าง
ความตระหนักของคนในชุมชน และบุคคลทั่วไปก่อนจะมีการเริ่มในการจัดการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม 

   ๔.๒ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นการนำเสนอ
เร ื ่องราวของคัมภีร ์ใบลาน และ ว ิธ ีการอนุร ักษ์ผ ่านการประชุมของคณะกรรมการชุมชน  
คณะกรรมการวัด หรือ ในรูปของการกิจกรรมอบรมในชุมชน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการ
ที่เหมาะสมในการจัดให้กมีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน และ เปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความ
คิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยเฉพาะ 

    ๔.๓ การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  ของชุมชน โดยกรรมการ มาจากผู้แทนของทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในชุมชน และ ภายนอกชุมชน ในรูปของ บ้าน วัด ราชการ เพื ่อเป็นผู ้แทนของชุมชนและ



๑๒๗ 

 

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการกำหนดแผนงานเพื่อดำเนินการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

   ๔.๔ การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  ในขั้นนี้มีการแบ่งงานให้
กรรมการแต่ละท่านได้รับผิดชอบ และ กรรมการแต่งละฝ่ายสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนมาร่วมเป็น
อนุกรรมการร่วม และ เป็นผู้ปฏิบัติการร่วมทุกขั้นตอน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้ดำเนินการไป
ตามแผนปฏิบัติการได้  โดยก่อนการปฏิบัติการ มีการประชุมกับชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบ
ร่างแผนปฏิบัติการ  และ ร่วมกันประชาพิจารณ์ สามารถเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแผนได้ 
ก่อนทีจะนำมาใช้จริง และ แจ้งให้คนในชุมชนได้รับทราบว่า ขั้นตอนไหนบ้างที่ชุมชนสามารถร่วม
ปฏิบัติการได้ เพื่อให้เกิดแนวร่วมวงกว้าง และ ลดความขัดแย้งในช่วงปฏิบัติการ  และ เมื่อถึงขั้น
ปฏิบัติการให้มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านเป็นผู้นำทำกิจกรรม และ ให้คนในชุมชนที่มีความสนใจ หรือ ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้มาร่วมปฏิบัติการ  ให้ร่วมดำเนินการจนแล้เสร็จกระบวนการอนุรักษ์ทุกขั้นตอน 

   ๔.๕ การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย การนำแผนปฏิบัติ
การไปแจ้งกับคนในชุมชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งโดยละเอียดทั้งในเรื่องของกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ และยังต้องแจ้งเรื่องของประโยชน์ที่คนในชุมชนจะได้รับจากการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานด้วย  
รวมถึง แจ้งในส่วนของกิจกรรมอนุรักษ์นี้ มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง  ใช้งบประมาณ
อย่างไรในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกัน
สนับสนุนการอนุรักษ์ด้วยวิธีใดได้บ้างในกิจกรรมนี้ เช่น ร่วมบุญบริจาคปัจจัย สิ่งของ อุปกรณ์ที่จำเป็น
ต่าง ๆ เป็นต้น 

   ๔.๖ การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนรุักษ์ 
หลังจากาที่มีการอนุรักษ์ครบกระบวนการแล้วได้มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลา
นของชุมชน และ ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลในการจัดการด้านการอนุรักษ์ เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และ กำหนดทิศทางในการอนุรักษ์ครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาวิธีการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้
ยั่งยืนสืบไป 
                         ซึ่งในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ได้
สอดคล้องกับ  ความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
                         เริ่มที่ ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน   จ.พะเยา    กล่าวว่า “...ทางชุมชนวัดหลวง
ราชสัณฐาน ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ ทุกภาคส่วนในการร่วมกัน
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดเป็นอย่างยิ่ง เพราะเห็นว่าคัมภีร์ใบลาน ที่อยู่ที่วัดรักษาไว้ในปัจจุบัน เป็น
ผลงานของบัณฑิตนักปราชญ์ในอดีต ทั้งพระภิกษุ สามเณร และ ญาติโยม ที่ร่วมกันสรรสร้างขึ้นมา 
เป็นการรักษาองค์ความรู้ของชุมชน เพราะการเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาด้วย เกิดจากการคนในชุมชน
ได้แบ่งปันความรู้มาสร้างบ้านแปงเมือง และ มีการรักษา สืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้ทางมุขปาฐะ และ 
การปฏิบัติสืบต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง  อาหารการกิน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ซึ่งต่อมี คนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถด้านอักษรภาษา เกรงว่าองค์ความรู้สำคัญที่มี
อยู่ในชุมชนจะสูญหายไปตามคน ถ้าหากไม่มีการถ่ายทอด จึงได้มีการบันทึกองค์ความรู้เหล่านี้ในรูป
ของคัมภีร์ใบลาน และ นำไปถวายไว้กับวัด ไว้เป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาและขอชุมชน ชื่อว่า เป็น



๑๒๘ 

 

ธรรมทาน เพราะเชื่อว่า ถ้าถวายไว้กับวัด องค์ความรู้เหล่านี้จะอยู่ได้นาน เพราะวัดเป็นที่เคารพ
ศรัทธาของชุมชน สิ่งใดที่เก็บไว้ที่วัดย่อมได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ทั้งพระภิกษุสามเณรในวัด และ 
คนในชุมชน  ดังนั้นคัมภีร์ใบลานที่อยู่ในวัดปัจจุบัน จึง เป็นผลงานของคนในชุมชนในอดีตที่ร่วมกัน
รักษาไว้เป็นมรดกธัมม์ เป็นสมบัติของชุมชน   จึงเป็นเหตุให้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี ่ใน
ปัจจุบัน จึงเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับรับทราบว่า คัมภีร์ที่นี่มีเรื่องอะไรบ้าง 
มีจำนวนเท่าไหร่ ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร โดยทางวัดได้จัดให้มีบัญชีคัมภีร์ใบลาน และป้าย
ประวัติต่าง ๆ ให้ชุมชนได้มาศึกษารับทราบได้ ตลอดถึง มีวิทยากรประจำวัด ซึ่งเป็นพระภิกษุที่มี
ความรู้ความสามารถ สามารบรรยายเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานของที่นี่ได้   อีกทั้งการบริหารจัดการด้าน
คัมภีร์ใบลานของที่นี่ มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการวัดหลวงราชสัณฐาน ซึ่งสัดส่วนของ
คณะกรรมการ เป็นผู้แทนมาจากชุมชนทุกชุมชน ดังนั้นการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ของที่นี้ผู้แทนชุมชนจะทราบ และ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทุกขั้นตอน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดง
ความคิดเห็น  การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ และ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และ กำหนดทิศทางในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน...” ๑๑ 
                         ขณะที่ ทางชุมชนวัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย  กล่าวว่า “...ทางชุมชนวัดศรีบุญ
เรืองได้จัดตั้งเรื่องของการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในรูปแบบของ “พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดศรีบุญ
เรือง” โดยมีคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดศรีบุญเรืองโดยเฉพาะ มีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัด
ศรีบุญเรือง เป็นประธานกรรมการ ซึ่งท่านมีตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมื องเชียงรายด้วย  
นโยบายของหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่นี่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และ ภาคส่วนอื่น ๆ ใน
การมาร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่เป็นอย่างมาก  เพราะคัมภีร์ใบลานที่นี่มาจากหลายพื้นที่ใน
ล้านนา เพราะมีการอพยพจากผู้คนหลายที่มาอยู่ที่เชียงราย คัมภีร์สำคัญ ๆ ของล้านนาจึงมารวมกัน
อยู่ที่นี่ เพราะอดีตเจ้าอาวาสของที่นี่เคยเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะปกครองสำคัญของเชียงราย 
คัมภีร์จึงถูกเก็บและรักษาไว้ที่นี่เป็นจำนวนมาก ในสมัยอดีต ทั้งเจ้าเมือง พระสงฆ์ และ ประชาชน ได้
ร่วมกันสร้างและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของที่นี่ไว้เป็นอย่างดี ดูจาก มีหีบธัมม์ที่สวยงามเป็นจำนวนมาก 
และมีผ้าห่อคัมภีร์สวยงามที่นี่จำนวนมาก แต่มายุคสมัยหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองคัมภีร์ใบลา
นของที่นี่ขาดช่วงในการรักษาไปช่วงหนึ่งเกือบ ๑๐๐ ปี ถูกเก็บซ่อนไว้ดีเกิดไป เมื่อมาเปิดดูภายหลัง 
๑๐ ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าคัมภีร์ได้รับความเสียหายจากปลวกและแมลงต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทาง
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันจึงรื้อฟื้นการอนุรักษ์ใหม่ เหมือนเช่นในอดีต คือ นำคัมภีร์ออกจากหีบธัมม์ 
ออกมาทั้งหมด และ มาสำรวจใหม่ เปิดให้ชุมชนได้มาร่วมสำรวจและได้เห็น ได้รับทราบ และ ได้นำ
คัมภีร์มาจัดแสดงไว้ในตู้ใส จัดเป็นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน เปิดโอกาสให้พระภิกษุสาเณรในวัด และ 
คนในชุมชน ตลอดถึงคนที่สนใจได้มาศึกษา และ เรียนรู้เกี ่ยวกับคัมภีร์ใบลาน และ มีการจัดตั้ง
กรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน เพื่อมาร่วมกำหนดทิศทาง และ แนวทางในการอนุรั กษ์ให้
ยั่งยืน และ เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป ซึ่งวิธีการเปิดให้ทุกฝ่ายได้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเช่นนี้ ทำ
ให้ ชาวบ้านเห็นความสำคัญของคัมภีร์ใบลานเป็นอย่างยิ่ง และ ได้มาร่วมกันสนับสนุนทางวัดในการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์คัมภีร์ที่หลากหลายสืบไป...” ๑๒ 

 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๒ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรีเจริญ ไวยาวัจกรวัดศรีบุญเรือง, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๒๙ 

 

 
 

  

  

 
 

(กระบวนการมีส่วนร่วม) 
 
 ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้   ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า 

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในคน คือ ผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน เป็นกระบวนการที่พระพุทธเจ้า ใช้กับ พระสงฆ์สาวกของพระองค์ โดยมี ๓ ขั้นตอนที่สำคัญ คือ 
๑)ปริยัต ิ ๒) ปฏิบัต ิและ ๓) ปฏิเวธ โดยมีรายละเอียดดังนี้  ดังนี ้
                        ๕.๑ ปริย ัต ิ  เป็นกระบวยการพัฒนาความรู ้ด ้วยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นทฤษฏี ความเชื่อ และ หลักวิชาการ ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ก่อนที่จะให้มีการปฏิบัติการอนุรักษ์จริง จุดประสงค์ความเพื่อทราบความ

 
 



๑๓๐ 

 

ศรัทธา ความตระหนัก ความเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง และ มีความรู้ในการอนุรักษ์ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งองค์ความรู้ที่ควรจะถ่ายทอด ได้แก่ ความสำคัญ ที่มาที่ไปของคัมภีร์
ในทางพระพุทธศาสนา และมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ ประเพณี  วัฒนธรรม รากเหง้าภูมิปัญญา 
และ ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ของชาติบ้านเมืองอย่างไร ถ้าไม่อนุรักษ์จะมีผลเสียอย่างไรทั้งนี้ใน
การสร้างความเข้าใจให้เห็นความสำคัญ เริ่มที่ ผู้นำในชุมชนก่อน ได้แก่ เจ้าอาวาส  ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำ
ท้องถิ่น  จากนั้น จึงทำความเข้าใจกับ ชาวบ้าน เพื่อให้การอนุรักษ์เกิดจากคนในชุมชนเป็นผู้ต้องการ
อนุรักษ์เอง และ ทางฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการค่อยลงไปช่วยชุมชนดำเนินการ โดยวิธีการถ่ายทอดมี
หลายลักษณะ ทั้งการแสดงธรรม การบรรยาย การประชุม การอบรม เป็นต้น 

    ๕.๒ ปฏิบัติ  เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากขั้นการเรียนรู้
ทางทฤษฏี  เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้ว ขั้นต่อไปเพื่อให้เกิดทักษะในการอนุรักษ์และการเข้าถึงการอนุรักษ์
อย่างแท้จริงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญกำกับ 
และ ดแูล ทุกขั้นตอน เพือ่ความรู้ที่ถูกต้อง โดยมีขั้นการปฏิบัติ ๑๓ ขั้นดังนี้ ๑) การแสดงความเคารพ
ต่อคัมภีร์ใบลาน  ๒) การป้องกันสุขภาพตนเองในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๓) การถ่ายภาพคัมภีร์ใบ
ลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์ ๓) การทำความสะอาดคัมภีร์ใบลาน ๔) การ สำรวจสภาพคัมภีร์  ๕) การ
จัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลาน ๖) จัดทำทะเบียนคัมภีร์ ๗) บันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  ๘) การ
ห่อธัมม์  ๙) การทำรหัสคัมภีร์ด้วยระบบ คิวอาร์โค๊ต ๑๐) การเก็บคัมภีร์ใบลาน ๑๑)  การอนุรักษ์ด้วย
ระบบประเพณี  และ ๑๒) การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน 

 ๕.๓ ปฏิเวธ  เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ระดับขั้น
สูงสุด คือ เมื่อได้ผล จากการปฏิบัติจริงเป็นที่เรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นปฏิบัติ ขั้นต่อไปคือ มีการ
สรุป อภิปลาย เสนอแนะ และ ขยายผลการเรียนรู ้ ในรูปกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  มีการประชุม
ประเมินผล  สรุปบทเรียน หรือ การจัดเวทีเสวนาสรุปถอดบทเรียน  เป็นต้น ทั้งนี ้เพื ่อเป็นการ
ประมวลผลองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ ้นไป  หลายแห่งได้นำองค์ความรู้ เล่านี ้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ และ มีการขยายผลไปปฏิบัติการในชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ รวมถึง เปิด
โอกาสให้ชุมชนต่าง ๆ หรือ บุคคลที่สนใจ ได้มาศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติในพื้นที่จริง  
                         ซึ่งในกระบวนการพัฒนาความรู้ทั้ง ๓ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี ้
                         ชุมชนวัดศรีจันทร์  จ.เลย   กล่าวว่า “...ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัด
ศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เกิดจาการกระบวนการสร้างการเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยในเริ่มตั้งมี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นเป็น
นำทำกิจกรรม ตั้งแต่ขั้นเชิญชวนผู้นำสงฆ์ ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้านผู้สนใจ ได้มาร่วมกันสืบค้นหา
ประวัติของชุมชน ประวัติคัมภีร์ใบลาน  ข้อมูลมลคัมภีร์ต่าง ๆ และ รวมถึง สืบค้ นของดี วีถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนแห่งนี้ เพื่อจะได้ทราบที่มาที่ไปความเป็นเอกลักษณ์ และ อัตตลักษณ์ของชุมชน 
เพราะเป็นต้นทุนเดิมสำคัญ ที่จะได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนในระสูงต่อไป  ซึ่งได้รับความ
สนใจของชุมชนเป็นอย่างมาก ใช้เวลาขั้นนี้กว่า ๑ เดือน จึงได้ข้อมูลมา และ นำมาสรุปเป็นข้อมูล
พื ้นฐานของชุมชน จึงทราบว่า คนในชุมชนที่นี ่ส่วนใหญ่มาจากเมืองหลวงพระบาง และ เมือง



๑๓๑ 

 

เวียงจันทน์ ประเทศลาวกันเป็นจำนวนมาก คัมภีร์ที่นี่ก็มาจากประเทศลาวเป็นจำนวนมาก และ เป็น
คัมภีร์ที่มีความสำคัญมากทั้งในงานของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ ข้ามมาจากแม่น้ำโขง  คน
ในชุมชนจึงเห็นร่วมกันว่าควรมีการฟื้นฟูสำรวจ และ อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม เพราะตอน
สำรวจเริ่มแรกพบว่าอยู่กระจัดกระจายใบลานปะปนกัน  จึงให้ทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
ฐานะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็นผู้นำในการพาพระสงฆ์สามเณร และ ชาวบ้านใน
ชุมชนร่วมกัน อนุรักษ์ตามหลักวิชาการ โดยเริ่มจากการมีการฝึกอบรมวิธีการอนุรักษ์ก่อน  และ จึงได้
ลงมือปฏิบัติไปตามขั้นตอนของหลักวิชาการ โดยมีการประกาศให้เป็นงานบุญ ชาวบ้านมาร่วมบุญ
สนับสนุนกิจกรรมได้หลายรูปแบบ  และ เมื่อนุรักษ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน จึง
ได้มีการจัดกิจกรรมคืนความรู้ให้กับชุมชน จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลานของที่นี่ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างหลากหลายทั้งคนในชุมชน และ ผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ 
เพราะความรู้ที่ได้ถ่ายทอดบนเวทีเสวนา เป็นความรู้จริงที่ได้จากการปฏิบัติจริง และหลังจากที่มีการ
จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเป็นองค์ความรู้ให้ขุมชนแล้ว ได้มีการจัดทำเอกสารองค์ความรู้เผยแพร่ และ 
ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเอกสารโบราณวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัด
เลย อันเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนที่จะมีการอนุรักษ์สืบต่อ และ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน           
อื่น ๆอได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป..” ๑๓ 
                         ขณะที่ ทางชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน  กล่าวว่า “...ทางพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระ
เกิด จ.น่าน เกิดจาการการเริ่มต้นของ อดีตผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างน่าน ร่วมกับ อาจารย์สม
เจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการคัมภีร์ใบลานของ
เมืองน่าน และ ล้านนา ทั ้งสองท่านมาจากสายการศึกษา ท่านหนึ่งเป็นผู ้นำชุมชนและมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ส่วนอีกท่านหนึ่ง เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์ใบลาน จึงได้นำความสนใจ
นี้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดพระเกิด และ คณะกรรมการวัดพระเกิด เกี่ยวกับการอนรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน และ จัดพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด เพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัด และ รวบรวมวัตถุมีค่าของ
ชุมชนมาจัดแสดงเป็นองค์ความรู้ของจังหวัดน่าน เพราะชุมชนวัดพระเกิดเป็นชุมชนที่มีประวัติความ
เป็นมาน่าสนใจมาก ทางเจ้าอาวาสจึงเปิดโอกาสให้ทาง ผู้ริ่เริ่มแนวคิดนี้ กระจายแนวคิดไปยังคนใน
ชุมชนช่วงวันเข้าพรรษา ในวิหารวัดพระเกิด ซึ่งมาชาวบ้านมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ตลอดถึงมี
ส่วนราชการ และ ผู้นำต่าง ๆ มาร่วมครบถ้วน เมื่อผู้มาร่วมบุญได้ฟังการชี้แจงถึงการจะดำเนินการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน ซึ่งปัจจุบันอยู่กระจัดกระจายและเก็บไว้อย่างเดียวไม่เปิดออกมาให้ชม 
ชาวบ้านจึงเห็นด้วยที่จะมีการสำรวจคัมภีร์และนำมาจัดแสดง ทำในรูปของพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระ
เกิด และ ให้นำวัตถุศิลปะอื่น ๆ มาจัดแสดงร่วมด้วย โดยขอบริจาคจากชาวบ้านให้นำสิ่งของโบราณ
มาบริจาคไว้ที่วัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สืบ  หลังจากมีมติเช่นนี้ ทางท่านอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่าง และ อาจารย์สมเจตน์ จึงได้ดำเนินการรวบรวมนำคัมภีร์ออกมาเพื่อเตรียมพร้อมจัดระบบ 
และ รับบริจาคสิ่งของที่จะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จากชาวบ้าน ซึ่งได้รับการบริจาคจำนวนมาก 
และ หลังจากนั้น ได้มีการจัดการอบรมบุคลากรที่จะมาร่วมดำเนินการจัดระบบคัมภีร์ใบลาน และ จัด

 
๑๓ สัมภาษณ์ ดร.ธีรวัฒน์  แสนคำ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเลยจ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 



๑๓๒ 

 

พิพิธภัณฑ์  โดยรับสมัครอาสาสมัครผู้ที่สนใจได้มาช่วยกันในการดำเนินการ และ มีหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัดน่าน ได้มาร่วมช่วยงานด้วย  ได้มีการอบรมด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ การจัด
พิพิธภัณฑ์  ประมาณ ๓ วัน เมื่อเข้าใจดีแล้ว จะได้มีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ 
จัดพิพิธภัณฑ์ ตามหลักวิชาการ ซึ่งใช้เวลากว่า ๓ เดือนจึงแล้วเสร็จ  เมื่อเสร็จแล้ว จึงได้จัดงานบุญพิธี
สมมาคารวะขอขมาคัมภีร์ใบลาน และ จัดให้มีการเสวนาถอดบทเรียน การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ 
การจัดพิพิธภัณฑ์ มีพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด ส่วนองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้จั ดทำเป็น
เอกสารรูปเล่มเผยแพร่  และ ทำให้เป็นป้ายนิเทศเผยแพร่องค์ความรู้สืบไป...” ๑๔ 
 

  

  
 

๑๔ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

 



๑๓๓ 

 

  

(กระบวนการพัฒนาความรู ้  ปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ) 
 

 ๖) กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็น
ว่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ  หลังจากที่มีการปฏิบัติการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน จะเกิดองค์ความรู้หลายประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำในการอนุรักษ์  ขั้นตอนต่อไป 
คือ การคืนปัญญา ให้กับชุมชน  เพื่อประโยชน์ในการสร้างบุคลากรของชุมชนให้มาสืบสานการ
อนุรักษ์สืบไป ขั้นตอนนี้ คือ  การสร้างแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการที่
มาตรฐาน โดยอาจจะทำในรูปของศูนย์เรียนรู้  หรือ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านก็ได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลผู้สนใจ
ในชุมชนได้เข้ามาศึกษาวิธีการอนุรักษ์ และ อาจจะร่วมกับทางโรงเรียนในชุมชนให้นำนักเรียนมา
ศึกษาเรียนรู้ และ ทางแหล่งเรียนรู้เองอาจมีการจัดกิจกรรมอบรม เช่น การจารธัมม์ การห่อคัมภีร์  
การต้นใบลาน การสอนภาษา ในคัมภีร์ พยายามให้มีกิจกรรมตลอดปี เพื่อดึงศรัทธาและความสนใจ
ของชาวบ้านในชุมชนให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องกับคัมภีร์ใบลาน  ยิ่งถ้าสามารถนำคัมภีร์มาบริหารจัดการ
เป็นต้นทุนในการ จัดการท่องเที่ยวชุมชน จะทำให้การอนุรักษ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะ มีรายได้
จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน  ทำให้ชาวบ้านเห็นประโยชนจ์ากการอนุรักษค์ัมภีร์ใบลานในชุมชนของ
เขา ทำให้การอนุรักษ์เกิดความยั่งยืน จากการสัมภาษณ์ และลงเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง พบว่า  มี
กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู ้ ๖ ขั ้นตอน ที ่สำคัญในการสร้างศูนย์เรียนรู้  คือ ๑) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้  ๒) การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์
และน่าสนใจ ๓ ) การจัดระบบองค์ความรู้ ๔) การจัดหาและเตรียมสถานที่ที ่เหมาะสม ๕) การ
ปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้  และ ๖) การประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  ดังนี ้

 ๖.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้  เป็น
ขั้นตอนแรกที่สำคัญของการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หลังจากที่มีการปฏิบัติการจริงในการอนุรักษ์ใน
พื้นที่ และเพื่อเป็นการจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จึง
จำเป็นต้องมีการจัดการองค์ความรู้ในรูปของการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
และต้องมีคณะทำงานขับเคลื่อน  โดยทำในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ ซี่งสัดส่วนหรือ
จำนวนของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชนโดยจะลงเป็นจำนวนเลขคี่ เช่น ๕ คน ๗ คน  ๑๑ คน 
๑๕ คน หรือ ๒๑ คน บางทีมี ๒ ชุด คือ คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะมีจำนวนไม่มาก
โดยทั่วไปไม่เกิน ๑๕ รูป/คน เพื่อสะดวกในการบริหาร และ มีคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 



๑๓๔ 

 

ตามที่รบัมอบหมาย กรรมการชุดนี้จะมากหน่อย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ โดยคณะกรรมการ
จะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่วัดเป็นเป็นผู้ออกประกาศแต่งตั้ง เพราะศูนย์เรียนรู้ส่วน
ใหญ่อยู่ในวัด หรือ บางแห่งศูนย์เรียนรู้มีความสำคัญมากระดับ อำเภอ หรือ ระดับจังหวัด  อาจมีการ
ประกาศแต่งตั้งจากส่วนราชการในระดับ อำเภอ หรือ ระดับจังหวัด ขึ้นอยู่กับความสำคัญของศูนย์
เรียนรู้นั้น ๆ 

  ๖.๒ การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอที่เป็น
เอกลักษณ์  เมื่อมีการเริ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และ มีคณะกรรมการมาบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรม 
ก่อนเริ่มดำเนินการจัดศูนย์เรียนรู้ สิ ่งสำคัญต่อมา คือ ต้องมีการกำหนดแผนงาน นโยบาย และ 
แผนปฏิบัติงานให้ให้ชัดเจนในการดำเนินงานตลอดปี ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ 
คือ การทำให้อย่างไรให้ศูนย์เรียนรู้มีความน่าสนใจ และ เป็นเอกลักษณ์ ที่จะสามารถดึ งดูดให้บุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในชุมชน และ บุคคลภายนอก มีความสนใจอยากที่จะเข้ามาชม เพราะถ้าตั้งมาแต่ไม่มีผู้เข้า
มาชม ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักสำหรับการจั้งตั้ง จึงจำเป็นอย่างยิ่ งที่ทางคณะกรรมการต้องไป
ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดศูนย์เรียนรู้ในที่อื่น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์จัดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้มีความ
น่าสนใจ และ ดึงดูดให้บุคคลทั่วไปได้มาชมและศึกษา ซึ่งถ้าจัดระบบดี น่าสนใจมาก จะสามารถเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้ ทำให้ชุมชนมารายได้จาการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง  

  ๖.๓. การจัดระบบองค์ความรู ้    กระบวนการนี ้ เป็น
กระบวนการสืบเนื่องจากรูปแบบที่จะดำเนินการจัดศูนย์เรียนรู้ นอกจากรูปแบบที่น่าสนใจแล้ว เรื่อง
ขององค์ความรู้ที่จะนำเสนอ ต้องถูกนำเสนอให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย มีการเรียบลำดับจากเริ่มต้น ไป
จนถึงจบกระบวนการอย่างครบถ้วน คณะกรรมการจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
การนำเสนอกระบวนการองค์ความรู้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ต้องให้ครบถ้วน เพื่ อประโยชน์ต่อ
การศึกษาให้ครบทุกขั้นตอน เพราะหลายที่รูปแบบดีทันสมัย น่าสนใจ แต่เนื้อสาระมีน้อยมาก ผู้ชม
เข้ามาแล้ว มีแต่ถ่ายภาพอย่างเดียว แต่ไม่ได้เรียนรู้ และ เกิดความศรัทธาในการต้องการอนุ รักษ์ จึง
ทำให้การจัดศูนย์เรียนรู้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 

 ๖.๔ การจัดหาและเตรียมสถานที่จัดศูนย์เรียนรู้   ขั้นตอน
นี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ ที่จะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับรูปแบบที่จะนำมาจัดเป็น
ศูนย์เรียนรู้ ซึ่งสถานที่เป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะเป็นที่ที่จัดแสดงวัตถุศิลปะ และ คัมภีร์ใบ
ลาน ในการให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา จะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่อง ความปลอดภัย  
ความสะอาด ระบบสาธารณูปการ  บรรยากาศ ขนาดของสถานที่  และ ระบบการจัดวางวัตถุจัดแสดง
ให้เหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่มาร่วมเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการในการคัดเลือก
สถานที่ สำหรับสถานที่ อาจจะเป็นห้องหรืออาคารที่มีอยู่แล้ว หรือ ถ้ามีงบประมาณอาจจะทำขึ้นใหม่
ตามรูปแบบที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการและชุมชนโดยที่ไม่มีปัญหา
ทางด้านข้อกฎหมายในภายหลัง 

 ๖.๕ การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู ้  ขั ้นตอนนี ้ เป็น
กระบวนการการมีส่วนร่วมที่สำคัญของชุมชน อาจจะจัดเป็นงานบุญของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเขา มาร่วมได้ทุกระดับ แต่ในส่วนของรูปแบบการจัดวาง การทำ
ความสะอาด และ             การเคลื่อนย้ายของวัตถุโบราณต่าง ๆ เช่น คัมภีร์ใบลาน วัตถุวิถีชีวิต
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พื้นบ้าน เป็นต้น จำเป็นจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ มากำกับดูแล รวมถึงผู้ปฏิบัติการจะต้องเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเช่นกัน เพราะของบางอย่างถ้าตกหล่น เสียหายแล้ว ไม่สามารถแก้ไขกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ได้ ส่วนคนในชุมชนที่มาร่วมจัด สามารถชมการจัดได้ มีส่วนร่วมในบางกิจกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการ
เสียหายของวัตถุศิลปะ หรือ  มาร่วมบุญในรูปแบบปัจจัยสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้  ร่วมบุญนำ
อาหาร น้ำดื่ม มาสนับสนุน เป็นต้น และ เมื่อมีการจัดศูนย์เรียนรู้เรียบร้อย หลายแห่งได้มีการจัดงาน 
เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและรับทราบถึงการมีอยู่ของศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเขา 
และ ให้ชุมชน พร้อมด้วยผู้ร่วมงานได้มีโอกาสได้เข้าชมเป็นกลุ่มแรก ก่อนที่จะมีการเปิดโอกาสให้
บุคคลจากภายนอกชุมชน ได้เข้ามาชม เพื่อเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน คน
ในชมุชนทุกคน สามารถเป็นมัคคุเทศก์แนะนำแหล่งเรียนรู้ของตนเองให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ 

 ๖.๖ การประเมินผลการดำเนินงาน  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน
สำคัญสำหรับการสร้างความยั่งยืนของศูนย์เรียนรู้ หลังจากที่มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ และ เปิดโอกาสให้
คนในชุมชน และ บุคคลภายนอกชุมชน ได้เข้าชมและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ และยังมีการ 
ขับเคลื ่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ ตลอดปี เมื ่อครบปี จึงจำเป็นต้องจัดให้มีระบบการ
ประเมินผลในการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ตามความเป็นจริง มีการประเมินภายใน จาการกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้  มีการประเมินภายนอก จากคนในชุมชนที่ได้ใช้บริการ และ จากบุคคลภายนอกชุมชนที่
เคยมาใช้บริการ เพื่อหาข้อดี ข้อแก้ไข มาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
น่าสนใจทันยุคทันสมัยตลอดไป และ เมื่อมีการสรุปผลการประเมินเรียบร้อย  ให้จัดทำเป็นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป และ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ให้กับสาธารณะชนทราบต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นที่สนใจจะนำรูปแบบนี้ไปดำเนินการ
ในชุมชนของเขาต่อไป 
                        ซึ่งในกระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ ทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับความเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

           ชุมชนวัดสูงเม่น   จ.แพร่  กล่าวว่า “...ชุมชนวัดสูงเม่น  ปัจจุบัน ได้พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็น “สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น” โดยได้สร้างศูนย์
เรียนรู้แห่งนี้ ตามตามพระราชดำรัส กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จวัดสูงเม่น เมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  
                        “…ขอให้ทางวัด ร่วมกับ ชาวบ้าน  และ ชุมชน อนุรักษ์คัมภีร์ ใบลานลักษณะ
เช่นนี้ต่อไป เพราะทำได้ดีมาก เป็นตัวอย่างที่อื่นได้ เพราะคัมภีร์ใบลานที่นี่มีมาก และ เป็นของมีค่า
มาก อยากให้มีการทำเป็นแหล่งเรียนรู้  สอนภาษาล้านนา และ เผยแผ่วิธีการอนุรักษ์ โดยเฉพาะ 
“ประเพณีตากธัมม์” ไปยังทั้งพระภิกษุ สามเณร และ ประชาชน ได้รู้แล้วเข้าใจ จะได้ช่วยกันอนุรักษ์
ไว้เป็นเอกลักษณ์และสมบัติของชาติต่อไป…” 
 ด้วยพระราชดำรัสนี้ ทางคณะกรรมการวัดสูงเม่น จึงได้ประชุมกันเป็นวาระพิเศษ 
และ ได้มีมติให้จัดตั้งโครงการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี
กระบวนการสร้างแหล่งเรียนรู้ เริ่มจากการสร้างศรัทธาและความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
ก่อน คือ ให้เห็นถึงความสำคัญของคัมภีร์ใบลานที่หลวงปู่ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร หรือ ที่
ชาวบ้านเรียกกันว่า “ครูบามหาเถร” ชาวบ้านสูงเม่นรู้จักหลวงปู่ครูบามหาเถร เป็นอย่างดี และ มี
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ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก แต่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ใบลานในชุมชนของตนเอง รู้แต่
ว่าที่วัดมีคัมภีร์จำนวนมากมายมหาศาล เป็นผลงานของหลวงปู่ครูบามหาเถรที่นำมาไว้ที่วัดบ้านเกิด
ของท่านคือวัดสูงเม่น ดังนั้นในช่วง ๑ ปีแรก จึงเน้นการให้ความรู้กับชุมชนที่ประวัติความเป็นมาของ
คัมภรี์ใบลานที่มีอยู่ในชุมชนว่ามีความสำคัญมากขนาดไหน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ใบลานเท่านั้น เมื่อชุมชน
มีความเข้าใจอย่างดีแล้ว  ทางวัดจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยเฉพาะ แยกมา
จากคณะกรรมการวัดสูงเม่น อีกชุดหนึ ่ง เพื ่อให้การขับเคลื ่อนการอนุ รักษ์เป็นไปได้สะดวก 
เตรียมพร้อมในการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น โดยประกาศของวัดสูงเม่น ทางคณะกรรมการจึงได้ร่วมกันกำหนด
ทิศทางและแผนงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใ บลานของวัดสูงเม่น จึง
กำหนดให้เป็นการจัดการในรูปของการเที่ยวเที่ยวของชุมชน เชิงมิติศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 
ในธีมของ “เมืองคัมภีร์ธ ัมม์โบราณ”  และ ได้กำหนดโครงสร้างขององค์กร และ หน้าที ่ของ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ จากนั้นมีการอบรมเตรียมพร้อม
บุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายแห่งมาช่วยอบรมบุคลากรจิตอาสา
ของชุมชนที่จะมาร่วมในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  เพื่อโครงสร้างพร้อม บุคลากรพร้อม จึงร่วมกัน
กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานตลอดปี โดยกำหนดให้มีประเพณีธัมม์ ๑๒ เดือน คือ จะมีกิจกรรมการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยแบ่งเป็น ประเพณีหลัก และ ประเพณีรอง  โดย
ประเพณีหลักที่สำคัญ คือ ประเพณึตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 
ของทุกปี เป็นประเพณีแรกของปี  การจัดให้มีประเพณีเกี ่ยวกับอนุ รักษ์คัมภีร์ธัมม์ทุกเดือน 
จุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม และ มีจิตอยู่กับธัมม์ตลอดปี  ซึ่งในขั้นนี้ได้ทดลองทำอยู่ ๑ ปี 
จนครบรอบทุกกิจกรรม เมื่อปฏิบัติการแล้ว เกิดองค์ความรู้มากมาย และ ชุมชนได้ประโยชน์จากการ
จัดกิจกรรมอย่างมาก  จึงได้เริ่มเวลาเหมาะสมที่จะได้เริ่มจัดตั้ง “สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูง
เม่น” อย่างเป็นทางการ จึงได้ปฏิบัติการจัดพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานออกเป็น ๓ หอ หรือ ๓ โซน คือ 
หอฟ้า หอมนุษย์ และ หอนิพพาน  เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรม ตามธีม เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ 
ซึ่งได้มีทางอำเภอสูงเม่น และ จังหวัดแพร่ เข้ามาร่วมจัดด้วย เมื่อจัดเสร็จเรียบร้อย จึงทำพิธีเปิดป้าย 
“สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น” ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๘  และ ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ในช่วงวันงานประเพณีตากธัมม์ฯ ของวัดสูงเม่น ได้มีประกาศแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ใน
การจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการ  
และ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ทางจังหวัดแพร่ ได้ออกประกาศทางจังหวัดแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเช่นกัน  
ทำให้  “สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น” จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ของจังหวัดแพร่ และ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาศึกษาดูงาน และ ชมคัมภีร์ใบ
ลาน อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองแพระธัมม์ ระดับโลก อีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย  มี
สื่อมวลชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาถ่ายรายการ และ ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก 
มีผลทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดทำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเขาอยากมาก มีงบประมาณ
เข้ามาในชุมชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชน...” ๑๕ 

 
๑๕ สัมภาษณ์ นางแสงแก้ว คำมีสว่าง พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๗ 

 

                         ขณะที่ ทางชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา  กล่าวว่า “...ชุมชนวัดหลวงราช
สัณฐาน เป็นวัดที่ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจหลายอย่าง คัมภีร์และหีบธัมม์ของที่นี่ มีค่ามากเพราะ
สร้างโดยเจ้าหลวงหลายท่าน และ นำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของที่นี่  เริ่ม
จากการสืบค้นประวัติคัมภีร์ใบลานของที่นี่และมีความน่าสนใจหลายอย่าง ทางหลวงพ่อเจ้าอาวาส
องค์ปัจจุบันจึงมีความสนใจที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ขอชุมชน จึงได้พาคณะกรรมการวัด ไปดูงานด้าน
การจัดพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคเหนือหลายแห่ง และ ได้นำมาประชุมกับคณะกรรมการ 
และ คณะศรัทธาชาวบ้าน จึงมีมติร่วมกันในการจุดทำศูนย์ เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ 
วัตถุศิลปะของชุมชน โดยเลือกในวิหารวัดหลวงราชสัณฐานเป็นสถานที่ในการจัดแสดงให้ความรู้ การ
ดำเนินการจัดศูนย์เรียนรู้ ทุกภาคส่วนได้มาร่วมด้วยช่วยกันหลายแผนก เมื่อจัดเสร็จได้ทำพิธีเปิดศูนย์
เรียนรู้ และ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในวัด และ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้มีการประชุม
ประเมนิผลการาจัดการของศูนย์เรียนรู้ และ ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้คณะ
ศรัทธาได้รับทราบโดยตลอด เพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันตลอดปี  ปัจจุบันหลวง
พ่อจ้าอาวาสกำลังมีโครงการจะสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ใหม่ เพื่อยกระดับ เป็นสถานอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยาสืบไป...” ๑๖ 
 

  

  

(ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน) 
 

๑๖ สัมภาษณ์ นางสมพร รัตนภักดีหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 

 



๑๓๘ 

 

 
 ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่

เห็นว่า ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญของการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่ยั่งยืน เพราะเป็นการ
ขยายความรู้ให้กว้างขวางออกไป ยิ่งแพร่ ยิ่งมี  ยิ่งหวง ยิ่งหาย  เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธ
องค์ทรงตรัสรูแล้ว แต่มิได้เก็บความรู้ไว้กับพระองค์เองแต่เพียงผู้เดียว พระองค์ได้ใช้เวลาตลอดชีวิต 
๔๕ พรรษ หลังตรัสรู้ในการเผยแพร่ธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ เพื่อหวังให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้หลุด
พ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ และ ธรรมที่พระองค์ได้เผยแพร่ ปัจจุบันได้ขยายออกไปทั่ว
โลก และ ได้มีผู้ปฏิบัติตามจำนวนมาก และ ได้รับความสุขจากธรรมที่พระองค์ได้มอบไว้ให้ จึ งทำให้
พระพุทธศาสนา ยังคงปรากฏอยู่แม้กาลเวลาล่วงมาแล้วกว่า ๒๕๖๓ ปี ทั้งนี้เพราะมีการแพร่องค์
ความรู้ที่เป็นจริงอยู่เนือง ๆ  การแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเช่นกัน ชุมชนไหนที่มี
การจัดการอนุรักษ์ได้สำเร็จและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่ตลอด ย่อมทำให้องค์ความรู้เหล่านั้นไม่
สูญหาไปง่าย ๆ แม้ว่าต้นสังกัดขององค์ความรู้อาจจะล่มสลายไปด้วยสาเหตุใด สาเหตุหน่ึง แต่อนาคต
ข้างหน้าอาจจะกลับฟื้นมาใหม่ได้ เพราะองค์ความรู้ที่เคยเผยแพร่ไปนั้นยังคงอยู่ แต่อาจจะอยู่กับอีกที่
หนึ่ง เราเองสามารถไปศึกษาดูงานสถานที่นั ้นได้  และ นำกลับมาฟื้นฟูให้รุ ่งเรืองต่อไปเช่นอดีต 
เหมือนกับศาสนพุทธในอินเดีย ในสมัยพุทธกาลรุ่งเรืองมาก แต่มาระยะหยังศาสนาพุทธในอินเดียหมด
ไป แต่ คำสั่งสอนของพระองค์ยังคงมีอยู่ เพราะมีการเผยแพร่ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และ มีการเผยแพร่
ออกนอกประเทศ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงประมาณ พ.ศ.๓๐๐ ธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบ
ยังคงมีอยู่และเจริญรุ่งเรืองในแถมสุวรรณภูมิ ปัจจุบันในอินเดียได้มีการฟ้ืนฟูศาสนาพุทธ โดยพระสงฆ์
ชายไทย พม่า ศรีลังกา ได้นำธรรมะกลับสู่มาตุภูมิ และ กำลังเป็นที่สนใจของชาวอินเดียเป็นอย่างมาก  
วัดในพระพุทธศาสนาได้ถูกสร้างขึ้นมากมายในปัจจุบัน ชาวอินเดียวได้กลับมานับถือศาสนาพุทธ
เพิ่มขึ้นมาก ศาสนาพุทธกำลังกลับมารุ่งเรืองในอินเดียอีกครั้ง ทั้งนี้เป็นเพราะผลงานของพระมหาเถระ
และอุบาสก อุบาสิกา ในอดีตที่ร่วมกันรักษาองค์ความรู้ ด้วยการปฏิบัติตามธรรม และ มีการเผยแพร่
ต่อสาธารณะชนผู้สนใจอย่างต่อเนื่องจึงทำให้พระพุทธศาสนาตัง้มั่นอยู่ได้นานจนถึงปัจจุบัน แม้เปลี่ยน
สถานที่ แต่ยังคงมีอยู่ จาการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า กระบวนการเผยแพร่การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานสู่
สาธารณะชน  มีอยู่ ๒ กระบวนการดังนี ้

 ๗.๑ เผยแพร่ประจำที่   ทุกชุมชนที่ผู้วิจัยได้ลงไปในพื้นที่
พบว่า แต่ละแห่งมีศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่
สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ บางแห่งเปิดให้บริการทุกวัน บางแห่งเปิดเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ และ ช่วง
วันหยุดนักขัตฤกษ์ แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ถือว่า เป็นการจัดการเผยแพร่ที่ตั้งอยู่ประจำชุมชน เปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมของจริงได้ในพื้นที่จริง เพื่อสัมผัสบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเข้าใจ และ 
เข้าถึง ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพราะแหล่งเรียนรู้หลายที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำด้วย 
เช่น การจารธัมม์ การห่อคัมภีร์  การเวียนธัมม์  การได้สัมผัสคัมภีร์ ใบลานของจริง เป็นต้น เป็น
ลักษณะการเผยแพร่เชิงรับ 

 ๗.๒ เผยแพร่เคลื่อนที่    เป็นการอำนวยความสะดวก ใน
การเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ ความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์ใบลาน ผู้ที่สนใจทั่ว
โลกสามารถศึกษาได้ โดยที่ไม่ต้องมาถึงสถานที่จริง  เช่น การจัดทำเวปไซท์ของทางศูนย์เรียนรู้  การ



๑๓๙ 

 

เผยแพร่ข้อมูลทะเบียนคัมภีร์ใบลาในรูปของภาพดิจิทัลตัวคัมภีร์ ผ่านทางสื่อออนไลน์ การทำแอป
พลิเคชั้นเรียนรู้ด้านภาษาล้านนา เป็นต้น  หรืออีกลักษณะหนึ่งคือ การนำองค์ความรู้ออกไปเผยแพร่
นอกวัด เช่น ไปอบรม ไปสัมมา ไปบรรยาย ไปสอน ในสถานศึกษา ในองค์กร หรือ ชุมชนต่าง ๆ  
ตลอดถึง การออกไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ นอกชุมชน  นอกจากนี้อาจมีการจัดพิมพ์
เป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ในคัมภีร์ใบลาน  เป็นลักษณะการเผยแพร่เชิงรุก   
                        ซึ่งในกระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้ง ๒ ขั้นตอนนี้ ได้สอดคล้องกับความเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

            ชุมชนวัดศรีบุญเรือง   จ.เชียงราย  กล่าวว่า “...ชุมชนแห่งนี้ ได้เน้นการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านคัมภีร์ใบลาน จึงได้จัดให้มี พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดศรีบุญเรือง โดยได้นำคัมภีร์
ทั้งหมดของวัดมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นคัมภีร์ในชุมชนของเขาทุกมัด และ 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถปริวรรตได้ มาร่วมปริวรรตคัมภีร์ โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ใน
การนำไปปริวรรต แต่ผู้ปริวรรตต้องถ่ายดิจิทัลจากทางวัดไปปริวรรต ส่วนต้นฉบับไม่อนุญาตให้นำ
ออกนอกวัด เพราะเสี่ยงต่อการเสียหาย  และ ทางพิพิธภัณฑ์ ได้เคยนำคัมภีร์ใบลานและป้ายความรู้
ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการร่วมงานสำคัญ ๆ ของทางวัฒนาธรรม และ 
บ้านเมืองโดยตลอด เพื่อเผยแพร่ให้คนที่มาร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลาน  และ ปัจจุบันนี้ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหลายแห่งในภาคเหนือ จัดทำโครงการถ่ายดิจิทัลคัมภีร์
ใบลาน เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานลงเวปไซท์ต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ดูและ ได้ทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ์ ผ่านทางเฟซบุ ๊ค  ทางไลน์  และ ทางยูธูป อย่างต่อเนื ่อง ได้ผลดีมาก ทำให้มี
นักท่องเที่ยว และ นักวชิาการด้านคัมภีร์ใบลาน มาศึกษาดูงานด้านคัมภีร์ที่นี่อย่างต่อเนื่อง...” ๑๗ 
                         ขณะที่ ทางชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน  กล่าวว่า “...ทางชุมชนวัดพระเกิดให้
ความสำคัญด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ องค์ความรู้ในคัมภีร์ที่ถูก
นำเสนอผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ  ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ในรูปของการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน             
พระเกิด เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยผู้ที่มาท่องเที่ยวที่นี่มีกิจกรรมให้ร่วมมากมาย เช่น การทำตุงก่าคิง 
การร่วมสืบชะตา เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่นี่ มีมัคคุเทศก์หลายท่าน เปิดให้บริการทุกวัน อีกทั้งกิจกรรม
ของที่นี่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จากหลายเนื่องงานที่มาถ่ายรายการ และ ทาง
เจ้าหน้าที่ของที่นีมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ตลอด  และทีสำคัญที่นี่มีการผลิตผลงานด้าน
เอกสารเผยแพร่มากมาย คัมภีร์ใบลานของที่นีมีการเผยแพร่ผ่านทางเวปไซท์ ทีทางประเทศเยอรมัน
ได้ถ่ายดิจิทัลไว้ให้ และ เผยแพร่ผ่านเวปไซท์ www.lannamanuscripts.net ทันสมัยมาก ผู้สนใจ
สามารถอ่านคัมภีร์ใบลานผ่านเวปไซท์นี้ได้...” ๑๘ 

 
๑๗ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ ทิพย์ป่าโมกข์, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๘ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 
 

 

http://www.lannamanuscripts.net/


๑๔๐ 

 

  

  

  

 
(กระบวนการพัฒนาความรู ้  ปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงเนื้อหาสรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรม 
                ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
 

สรุปโครงสร้างกระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสำรวจวรรณกรรมใบลาน  
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

กระบวนการที่ ๑  
กระบวนการสืบค้น
และให้ความรู้    

๑. การสืบค้นประวัติ 
๒. การให้ความรูแ้ก่ชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนัก   

กระบวนการที่ ๒  
กระบวนการพัฒนา
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
อนุรักษ ์   

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

กระบวนการที่ ๓ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติการอนุรักษ ์    
 

    โดยมีกระบวนการปฏิบัติการอนุรักษ์ ๑๓  ขั้นตอนดังนี้   
๑. การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
๒. การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 
๓. การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์ 
๔. การทำความสะอาดที่จัดเก็บคัมภีร ์
๕. การตรวจสอบสภาพคัมภีร์  
๖. การทำความสะอาดคัมภีร ์
๗. การจัดหมวดหมู่คัมภีร ์
๘. การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  
๙.  การบันทึกคัมภีร์ใบลานดว้ยระบบดิจิทัล   
๑๐. การห่อธัมม์   
๑๑. การติดรหัสคัมภีร์  
๑๒. การเก็บคัมภีร์  
๑๓. การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณ ี

กระบวนการที่ ๔ 
กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วม    

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

กระบวนการที่ ๕ 
กระบวนการพัฒนา
ความรู้    

๑. ปริยัต ิ
๒. ปฏิบัต ิ
๓. ปฏิเวธ 



๑๔๒ 

 

กระบวนการที่ ๖ 
กระบวนการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้   
๒. การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์ 

และน่าสนใจ  
๓. การจัดระบบองค์ความรู้  
๔. การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม  
๕. การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้   
๖. การประเมินผลการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ ๗ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร
เผยแพร่สู่สาธารณะ   

๑. เผยแพร่ประจำที่ 
๒. เผยแพร่เคลื่อนท ี

   
 
       ๔.๑.๑.๒ จำนวนวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน              

ของประเทศไทย     
                       จาการลงสำรวจ และ สืบค้นข้อมูลวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดใกล้

ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย  พบว่ามีข้อมูลวรรณกรรมสำคัญที่พบใน ๕ จังหวัด ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  พบว่า มีวรรณกรรมใบลานอักษรธัมม์
ล้านนา อักษรธัมม์อีสาน และ อักษรไทยน้อย จึงได้สำรวจและได้ใช้เกณฑ์การจัดหมวดคัมภีร์             
ใบลานของ ตามแบบหลักสากล (An Analysis of the Pãli Canon) โดย สุวิภา จำปาวัลย์ จาก
โครงการระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ๒๕๕๖ สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลานตามหลักสากล จำแนกเป็นหมวดใหญ่
ได้ทั้งหมด ๒๖ หมวด หมวดย่อยตามช่ือธรรมที่พบและมีชื่อเรียกตามหลักสากล ที่มีความละเอียดมาก
ขึ้น สามารถแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน โดยใช้เอกสารอ้างอิงจาก Russell Webb. (2008). An Analysis of 
the Pãli Canon. Third edition Online © (2008) โดยแบ่งได้ ๒๖ หมวดใหญ่ ได้แก่ 
           1A วินัย                     1B สุตตันตะ                1C อภิธรรม 
           ๒ อรรถกถาพระไตรปิฎก   ๓ ฎีกา/อนุฎีกา             ๔ ปกรณวิเสส 
           ๕ ชาดกนอกนิบาต         ๖ อานิสงส ์                 ๗ กฎหมาย 
           ๘ โหราศาสตร ์             ๙ ตำรายา                  ๑๐ พงศาวดาร 
           ๑๑ ประวัติศาสตร ์         ๑๒ สาวกนิพพาน           ๑๓ อนาคตพระพุทธเจ้า 
           ๑๔ กวีนิพนธ์                ๑๕ คาถาและยันต ์         ๑๖ ไวยากรณ ์
           ๑๗ อภิธานศัพท์            ๑๘ ทรรศนะเกี่ยวกับโลกและจักรวาล 
           ๑๙ พยากรณ์                ๒๐ พิธีกรรมสงฆ ์           ๒๑ จริยศาสตร์ 
           ๒๒ พิธีกรรมท้องถิ่น        ๒๓ ตำนาน                  ๒๔ นิทานพื้นบ้าน 
           ๒๕ ปกิณณกะ               ๒๖ ธรรมะทั่วไป 



๑๔๓ 

 

    โดยผู ้วิจัยได้นำมาประยุกต์จัดเพียง ๑๓ หมวด ตามความเหมาะสมของเวลาและ
สถานการณ์ในการทำวิจัย และ มีจำนวนเรื่อง   (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) รวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่องที่ปรากฏ
ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย  โดยจำแนกเป็นพื้นที่รายจังหวัดดังนี ้

 
           ๑.จังหวัดแพร่  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี

วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดแพร่  และ ทุกจังหวัดของล้านนา คือ วัดสูงเม่น 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลานโดยคัดวรรณกรรมที่มี
ชื่อไม่ซ้ำกัน ดังนี ้

 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
                ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย     
 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๔๕๐ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๒ 
๐๓ อานิสงส์ ๕ 
๐๔ ชาดก ๔๒ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๘ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๘ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๓๔ 
๐๘ นิยายธรรม ๒๒ 
๐๙ นิยายพ้ืนบ้าน ๒ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๒๐ 
๑๑ กฎหมาย ๔ 
๑๒ กวีนิพนธ,์ร้อยกรอง ๒ 
๑๓ ตำรายา ๑ 

รวม ๖๐๐ 
   
หมายเหตุ รายชื่อคัมภีร์ (ดูภาคผนวก ค) 

      
 
 



๑๔๔ 

 

 ๒.จังหวัดพะเยา สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี
วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา คือ วัดหลงราชสัณฐาน อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา   มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี้ 

 
ตารางท ี ่  ๔ .๓  แสดงเน ื ้ อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ ว ัดหลวงร าชส ัณฐาน  
                      อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  
                      ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๑๒๐ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๕ 
๐๓ อานิสงส์ ๗ 
๐๔ ชาดก ๒๓ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๕ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๑๐ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๒๐ 
๐๘ นิยายธรรม ๒๐ 
๐๙ นิยายพ้ืนบ้าน ๑๐ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๕ 
๑๑ กฎหมาย ๒ 
๑๒ กวีนิพนธ,์ร้อยกรอง ๓ 
๑๓ ตำรายา ๑ 

รวม ๒๔๑ 
 

หมายเหตุ รายชื่อคัมภีร ์(ดูภาคผนวก ค) 

 
 
 
 

 
 
 



๑๔๕ 

 

           ๓.จังหวัดเชียงราย  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวดัที่
มีวรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง เชียงราย 
จังหวัดเชียงราย มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังน้ี 

 
ตารางที่ ๔.๔  แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองเชียงราย 
                  จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๑๕๐ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๕ 
๐๓ อานิสงส์ ๑๐ 
๐๔ ชาดก ๓๒ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๒ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๑๓ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๓๘ 
๐๘ นิยายธรรม ๒๓ 
๐๙ นิยายพ้ืนบ้าน ๑๐ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๘ 
๑๑ กฎหมาย ๒ 
๑๒ กวีนิพนธ,์ร้อยกรอง ๘ 
๑๓ ตำรายา ๑ 

รวม ๓๑๒ 
 

หมายเหตุ รายชื่อคัมภีร์ (ดูภาคผนวก ค) 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๖ 

 

           ๔.จังหวัดน่าน  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี
วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพ้ืนที่จังหวัดน่าน คือ วัดพระเกิด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน                   
มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี ้
 
ตารางที ่ ๔.๕  แสดงเนื ้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วัดพระเกิด อำเภอเมืองน่าน  
                  จังหวัดน่าน ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด 
จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำ

กัน) 
๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๒๒๓ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๑๐ 
๐๓ อานิสงส์ ๑๐ 
๐๔ ชาดก ๔๒ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๗ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๑๔ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๒๕ 
๐๘ นิยายธรรม ๓๐ 
๐๙ นิยายพ้ืนบ้าน ๑๕ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๗ 
๑๑ กฎหมาย ๒ 
๑๒ กวีนิพนธ,์ร้อยกรอง ๓ 
๑๓ ตำรายา ๑ 

รวม ๓๙๙ 
 

หมายเหตุ รายชื่อคัมภีร์ (ดูภาคผนวก ค) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

           ๕.จังหวัดเลย  สำรวจชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็นวัดที่มี
วรรณกรรมใบลานสำคัญครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดเลย คือ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย                   
มีวรรณกรรมที่สำคัญตามหมวดวรรณกรรมใบลาน ดังนี ้

 
ตารางที ่ ๔.๖  แสดงเนื ้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลาน  ณ วั ดศรีจ ันทร์ อำเภอเมืองเลย 
                  จังหวัดเลย ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๙๓ 
๐๒ บทสวดมนต ์ ๔ 
๐๓ อานิสงส์ ๘ 
๐๔ ชาดก ๒๕ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๓ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๑๕ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๑๕ 
๐๘ นิยายธรรม ๑๒ 
๐๙ นิยายพ้ืนบ้าน ๑๖ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๑๕ 
๑๑ กฎหมาย ๒ 
๑๒ กวีนิพนธ,์ร้อยกรอง ๕ 
๑๓ ตำรายา ๑ 

รวม ๒๑๔ 
 
หมายเหตุ รายชื่อคัมภีร์ (ดูภาคผนวก ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 

       สรุปจำนวนวรรณกรรมใบลานสำคัญที่ปรากฏในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน  ของประเทศไทย  มีดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๗  แสดงเนื้อหาจำนวนวรรณกรรมใบลานสำคัญในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง  
                  ตอนบน  ของประเทศไทย     

 

หมวด ชื่อหมวด จำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) 

๐๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน ๕๑๙ 
๐๒ บทสวดมนต์ ๑๐ 
๐๓ อานิสงส์ ๔๐ 
๐๔ ชาดก ๕๐ 
๐๕ โอวาทคำสอน ๑๔ 
๐๖ ประเพณี – พิธีกรรม ๒๙ 
๐๗ ธรรมทั่วไป ๕๕ 
๐๘ นิยายธรรม ๓๗ 
๐๙ นิยายพ้ืนบ้าน ๖๘ 
๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา ๕๖ 
๑๑ กฎหมาย ๗ 
๑๒ กวีนิพนธ,์ร้อยกรอง ๑๗ 
๑๓ ตำรายา ๕ 

รวม ๙๐๗ 
 
หมายเหตุ รายชื่อคัมภีร์ (ดูภาคผนวก ค) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

๔.๒ งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย  
    จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์ (Interview) และ สังเกตการ   ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที ่เป็นที ่ยอมรับ ในกลุ ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  ได้แก่ ๑ )                 
ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมือง  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง  จังหวัดพะเยา 
๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมือง  จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อ.สูเม่ น จังหวัดแพร่  และ  ๕ ) 
ชุมชนวัดศรีจันทร์ อ.เมือง  จังหวัดเลย  พบว่า วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง มหาเวสันดรชาดก ซึ่งมีสำนวนมากกว่าวรรณกรรม
ใบลานทุกเรื ่องที่ปรากฏในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยมีสำนวนที่พบ ๑๐๐ สำนวน                   
ได้แก่ ๑) เจียงใจ ๒) ข้อมือเหล็ก ๓) ป่ากล้วย (กัตตลี) ๔) ป่าเหียง ๕) หินฟู ๖) เชียงทอง ๘) โคมคำ 
๙) น้ำดั้นท่อ ๑๐) นันทชัง ๑๑) หิ่งแก้วมโนวร ๑๒) ป่ากี่ ๑๓) ชราเหลา  ๑๔) ฉ่อย ๑๕) กำแพง
ปันจั้น ๑๖)   ๑๗) ป่าซาง ๑๘) ป่าเจ้าศรีวิไจย ๑๙) ตะโก้ง ๒๐) ละห้อย ๒๑) ล้านช้าง ๒๒) ฉางข้าว
น้อย ๒๓) ท่าแป้นรินคง ๒๔) ไข่เล่ม ๒๕) จริยา ๒๖) ข่ายคำหน้อย ๒๗) ไชยสถาน ๒๘) เชียงคำ ๒๙)
ไฟม้า ๓๐) อินลงเหลา ๓๑) หิ่งแก้วโคมคำ  ๓๒) พระหิน ๓๓) พระสิงห์แก้วโคมคำ ๓๔) ไข่เล่ม ๓๕)
ผาเรือ ๓๖) ป้าวแสนยอด ๓๗) สิหิงค์ ๓๘) ป่าตึง ๓๙) กำแพงชั้นใน ๔๐) ลองคำ ๔๑) แสนยอด ๔๒)
นกยองปี๋ ๔๓) บงกฏหลวง ๔๔) พระรอด ๔๕) ของนองบน ๔๖) แผ่นดินไหล ๔๗) ฟ้าต้อง ๔๘) ฟ้า
ร้อง ๔๙) สร้อยสังกร ๕๐) ฟ้าม้าน ๕๑) เฒ่านั่งรุ่ง ๕๒) เมืองพาน ๕๓) พระยอดสร้อย ๕๔) สายฟ้า
แกว่งไกวใน ๕๕) กาลคลอด ๕๖) ป่ากวาง ๕๗) มังทรา ๕๘) มุกมุ่นทราย ๕๙) พม่าจ๋อยหรือมัทรสีาม
เหว่า ๖๐) ต้นผึ้งกิ่วย้อย ๖๑) สร้อยพร้าวเมืองหาง ๖๒) ปราสาทแสนยอด ๖๓) ร้อยกลอนถุข้าวคน
เฒ่าลืมตื่น ๖๔) ดอนกวาง ๖๕) วงศา ๖๖) พร้าวปันรำ ๖๗) พระยาพื้น  ๖๘) สิบสองปันนาเชียงรุ่ง  
๖๙) พระรอม ๗๐) โสรัสสะ ๑๖ เมือง ๗๑) เจียงแสน ๗๒) ไผ่แจ้เรียวแดง ๗๓) เฒ่าลืมหลาน ๗๔) 
ผาพิลาน ๗๕) พล้าวไกวใบ ๗๖) พล้าวหนุ่ม  ๗๗) เมืองรอง ๗๘) หล่ายหิน ๗๙) ท่าห้าง ๘๐) น่านเก่า 
๘๑) แท่นแก้ว ๘๒) เมืองฝาง(พระสังฆราช) ๘๓) จ้างขึด ๘๔) เกวียนทราย   ๘๕) อินแกว่นคอน ๘๖)
สะเพาน้อย ๘๗) ของนองบน ๘๘) ลวงคำ  ๘๙) หิ่งแก้วโฮงคำ ๙๐) ป่าเจ้าสรีไชย ๙๑) วิงวอนหลวง 
๙๒) เชียงไซ  ๙๓) ตาลแหงริมโพง  ๙๔) หงส์ตามสร้อย  ๙๕) หิ้งแก้วมโนเมืองเชียงรุ่ง  ๙๖) พระงาม 
๙๗)  ไชยา ๙๘ จอมจันทร์)  ๙๙  ลองคำ สร้อยป้าว)  และ ๑๐๐) เชียงของ   

 และ เรื่องที่เป็นที่นิยมถวายทานมากที่สุด มีการนำมาแสดงธรรมบ่อยที่สุด และ มี
อิทธิพลที่สุด อยู่ ๓ เรื่อง คือ ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  ๒) กัณฑ์มัทรี และ ๓) กัณฑ์กุมาร   ดังนั้น ผู้
ศึกษาวิจัย จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยได้คัดเลือก ตอนที่สำคัญ ๓ 
ตอน ได้แก่  ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  ๒) กัณฑ์กุมาร  และ ๓) กัณฑ์มัทรี โดยสำนวนฉบับวงศา  ของ
หอธัมม์  วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งได้จาร (สร้างขึ้น) โดยหลวงปู่ครุบากัญจนอรัญวาสี
มหาเถร ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย และ เป็นผู้สร้างคัมภีร์ใบลานล้านนา
มากที่สุดสุดในโลก  คัมภีร์ที่หลวงปู่สร้างเป็นต้นฉบับของคัมภีร์ในล้านนาหลายเรื่อง  คัมภีร์มหา
เวสสันดรชาดกฉบับวงศานี้  หลวงปู่ได้จารขึ้นเมื่อ จ.ศ.๑๑๘๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๓๖๓ จารที่  วัดสูง
เม่น จังหวัดแพร่ หลวงปู่ได้เป็นผู้จารเอง เพื่ออุทิศไปหาโยมมารดาของท่าน และ พระอาจารย์ของ



๑๕๐ 

 

ท่านคือ ครูบาชยสิทฺธิ ระดับหลวงปู่จารเอง ย่อมแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับคัมภีร์มหาเวสสันดร
ชาดกอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นฉบับที่ได้รับความนิยมในกลุ่มจังหวัดแม่น้ำโขงตอนบน  จึงขออนุญาตนำมา
เป็นตัวอย่างของภูมิปัญญาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมในกลุ่มจังหวัดแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย   
โดยได้คัดเลือก ตอนที่สำคัญ ๓ เรื่อง จากทั้งหมด ๑๖ เรือ่ง  นำมาปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนาเป็น
อักษรไทย   ไดแ้ก่  ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  จำนวน ๑ ผูก มี ๔๐ หน้าใบลาน  ๒) กัณฑ์กุมาร  จำนวน 
๑ ผูก มี ๕๐ หน้าใบลาน และ  ๓) กัณฑ์มัทรี  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๕ หน้าใบลาน โดยมีเนื้อหาดังนี ้

 
 ๔.๒.๑ คัมภีรอ์านิสงส์เวสสันตระ ฉบับวงศา ๑๙ 

 นโม ตสฺสตฺถุ//สธโวสูขกามาเยปเฌตวาเมตฺติ ปสิตุง เวสฺสนฺตรํ สูณีตวานํทนกํ ปรินิฏฺฐิ
เยจ สุตวาสุ สกฺกจฺจํ ธมฺมํสมฺพุทฺเทสิวาจตวา เตนปูเญนํ วาโลเกรมฺมนฺติเต สาธโว ฟังราสปุริสทั้งหลาย 
อันเปนปุริสสะผู้ดีมันมีคำปรารถนาไฝ่หันหน้าอริยเมตเตยยะโพธิสัตเจ้า เมื่อได้ตรัสส์ประยาสัพพัญญู
ในโลกนี้กังอั้นจิงบกเตินชักเชิน กันฟังธัมม์มหาเวสสันตระชาฏกหื้อแล้ววัน ๑ วันเดียว เยชนา คนยิง
ชายทั้งหลายฝูงได้แล้วได้ฟังแล้วยังมหาเวสสันตระชาฏกกะอันพระพุทธเจ้าหากเทสนานั้นด้วยอันครบ
ยำนักดังอัน เตชนา คนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้น คันจุตติจากพรากเมิงคนได้เมือเกิดในชั้นเมิงฟ้าชื่อ ตาว
ติงสาสวรรคเ์ทวโลกได้ปรโลกทิพพสัมปัตตินักด้วยบุญอันได้กะทำปูชาและฟังยังเวสสันตระนั้นและ  

 เตชนา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นคันว่าจุตติจากตาวติงสาสวรรค์เทวโลกดังอั้นก็
ได้มาเกิดในเมิงคนนี้ด้วยคำมักคำปรารถนาแห่งตนมีอันได้ก็สมริทธิบรมวลตามคำปรารถนาอันนั้นและ            
เยชนา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระดังอันคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นบ่หอนได้ไป
เกิดในทุคคติที่ร้ายคือว่า อบายทั้ง ๔ บ่หอนได้เกิกเปนเผษอสูรกาย เปตวิไสก็บ่ได้ไปเกิดในนารกก็
เทียนย่อมได้เกิดในเมิงฟ้าเมิงคนและ เตนวุตฺตํ เหตดังอันคถาพันอันนี้ ติ พากันจานจากสำแดงยังอานิ
สงอันได้ฟังธัมม์มหาเวสสันตระที่นี้จักสำแดงอันได้ปูชากันมหาเวสันตระเล่าดังอั้นจิงกล่าวคถาว่าดังนี้ 
ทิสวรํ ลภิตวา เสปูเชนติ มนุสาน ปูชายเลนสพฺพกาม สมิทฺธินา กุสาคาราทิสปฺปิโนนา  หตฺฐิสมากุลา
มนุสฺเสสุขสมฺปตฺติ อนุโภนฺติ ภเว ภเว สาธโว  

 ดูกราสัปปุริสทั้งหลาย เยนรา อันว่าคนทั้งหลายยิงชายทั้งหลายฝูงและได้ปูชากัน(กัณฑ์)
ชื่อว่า ทัสสะพร มีสิบ๙ คาถา ด้วยใจใสสัทธาชมชื่นยินดีดังอันคนทั้งหลายฝูงนั้นเกิดมาเป็นคนเทียน
ย่อมสมริทธิบรมารตามคำปรารถนาชุผู้และ เทียนย่อมประกอบด้วยเรือนปราสาดอันที่เป็นที่อยุ่อันดี 
มีช้างม้าข้าคนมากนักเทียนย่อมได้เสวยสุขสัมปัตติอันมีในเมิงคนมากนักในชาติอันเกิดและ หิมวนฺตล
ภิตวาเยปูเชนฺติ มนุสานราเยนรา อันว่าคนยิงชายฝูงใดได้ปูชากันหิมพาน อันประดับด้วยคาคาว่าได้ 
๓๔ คาถา ด้วยใจใสสัทธาเชื่อแท้ดังอั้น ด้วยผละอานิสงบุญอันนั้นค้เทียนย่อมบรมวลสมริทธิดังคำ
ปรารถนาใฝ่มักชุอันและ ประการ ๑ เทียนย่อมประกอบด้วยลูกยิงลูกชายผู้ประเสิดและ ประการ ๑ 
เทียนย่อมได้เมียผู้ดีมีรูปโสมนมพรรณอันงามควรเป็นที่ผู้เนิอเพิงใจและมีวัษปฏิบัตอันดีแก่ผัวตนบา

 
๑๙ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์อานิสงสงส์เวสสันตระ ฉบับ วงศา,คัมภีร์ใบลานฉบับวัดสูง

เม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
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ขาดบ่ดูแควนเจ้าผัวเหนือหัวสักคาบและ เทียนย่อมประกอบด้วยประสาทและโภคะสัมปัตติ ข้าวของ
เงินคำมีมากนัก  

ทาทานขณฺฑลภิตวา เยนปูเชนฺติ มนุสานรา อกนฺตโภคามหทฺธนาเยนรา อันว่าคนยิงชาย
ฝูงใดได้ปูชาทานขันอันประดับด้วยคถาว่าได้ร้อย๙สิบ ด้วยใจใสสัทธาชมชื่นยินดีดังอั้นผละอานิสงอัน
ได้ปูชาทานขันนั้นคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นก็สมริทธิเปนดีมีข้ายิงชายและ ๗ร้อยแทนดีหลีคือว่ามีข้ายิง 
๗ ร้อย ข้าชายก็ได้ ๗ ร้อย นางทั้งหลายฝูงมีรูปงามองอาจเนื้ออันคนิงราชปูนแฝงผิวขาวแดงใสส่อง
ประดับด้วยเครื่องประดับได้ ๗ร้อยนางช้างม้าก็ได้ ๗ ร้อยตัว รถก็ได้๗ร้อยเหล้มงัวก็ได้ ๗ ร้อยตัว แม่
งัวนมก็ได้ ๗ ร้อยตัว เทียนย่อมประกอบด้วยข้าวของบริโภคมากนักก็มีและ วณฺณปเวสํลภิตวา เยตตฺ
ถา เกตฺเฐปูชิตา เยนรา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงใดได้ปูชายังวัณณะปเวสกันอันประดับด้วยคาถาว่า
ได้ ๕๗ คาถาด้วยใจใสสัทธาดังอั้นคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นมีประยา(ปัญญา) กล้ามากนักสลาดองอาด
นักท้าวพระยาทั้งหลายย่อมปูชาในกาลทุกเมื่อและ แม้นว่าเทพดาทั้งหลายก็ปูชาและหื้อเข้าของ
สัมปัตติพำเพ็งมาบ่ขาดแม้นว่าปราสจากที่อยู่ตนไปในที่ใดก็ดีหากมีปุคคละผู้ปูชาหื้อลาภะสักการไปใน
ถานะที่อันไปนั้นทุกเมื่อและก็ด้วยผละอานิสงอันได้ปูชาวัณณะประเวสนั้นและ  

ชูชกฺกพณฺฑํลภิตวานปูเชนฺติ มนสนราสมิฌนฺติ เนรถาเยนรา อันว่าคนทั้งหลายฝูงใดมใีจ
ใสสัทธาได้ปูชากันชื่อชูจกประดับด้วคาถาว่าได้ ๗สอบ๙ คาถา ด้วยผลบุญอันได้ปูชากันนั้นคน
ทั้งหลายฝูงนั้นเทียนย่อมได้ไปเกิดเป็นคนผู้ประเสิฏเกิดมามีรูปสมนมพรรณอันงามยิ่งนักเปนที่รักเพิง
ใจใฝ่มักแห่งคนทั้งหลายมากนักแม้นผู้ชายก็ได้เมียผู้เลางามหนุ่มหน้อเป็นที่รักใจพิงห้อยชุยามและ 
แม้นว่าผู้ยิงก็ได้ผัวมีรูปอันเลางามไว้เทียมใจชมยามและ ประการ๑ เทียมย่อมมีข้ายิงชายบ่ขาดแม้น
ปรารถนามักอันก็สมริทธิชุอันด้วยเตชะอันได้ปูชากันชูจกนั้นและ จุฬวรรณาลภิตวาเยปูเชนฺติ มนสาน
ราสพฺพา กามสมิทฺธฺนฺ เยนรา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายและได้ปูชากันจุฬพลด้วยใจใสสัทธาอัน
ประกอบได้ด้วยคถาได้ ๓๕ คาถา เตนรา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นปรารถนาใฝ่มักเยื่องใดก็เทียน
ย่อมอุดมได้ดังคำปรารถนาชุประการและ ประกอบด้วยสระสรีโปกขรณีและสวนอุญานอันประดับไป
ด้วยหมู่ไม้ทั้งหลายมีร่มกว้างสาขาควรเป็นที่ถูกเนื้อเปิงใจและ เต็มไปด้วยหมู่นกทั้งหลายมีวรรณะต้าน
กันหากมาเสบอยู่ทุกเมื่อและ ร้องเสียงอันม่วนนักและคนทั้งหลายฝูงนั้นเทียนย่อมประกอบด้วยเข้าน้ำ
โภชนะอาหานและเสื้อผ้าที่อยู่ที่นอนเสื่อสาดอาสนาแท่นช่องก็มีมากนักและ กริยาอันจาสัมปัตติก็บ่มี
สักชาติก็เทียนย่อมสมริทธิดังคำปรารถนาแห่งตนชุอันด้วยอนิสงอันได้ปูชากันจุฬพลนั้นและ  

มหาวรฺณํลภิตวา เยปูเชนฺติ มนสฺสราอนุพฺโภนฺติ ภภเวภวเยนรา คนทั้งหลายฝูงใดมีใจใส
สัทธาและได้ปูชาด้วยตนยังกันชื่อว่ามหาพลอันประดับด้วยคถา ๘๐ ดังอั้นด้วยผละอนิสงอันนั้นเทียน
ยอ่มประกอบด้วยเครื่องบรโภกทั้งหลายคือว่าไร่นาอารามสวนพ้าวสวนหมากและสวนอันเตมไปด้วย
หมากพลุกล้วยอ้อยทั้งหลาย ชยนฺติ ก็เกิดมีมากนักแก่คนฝูงนี้ก็มีคนทั้งหลายฝูงนั้นก็เทียนย่อม
ประกอบด้วยบริโภคยังเรือนและประสาดอันดีเปนที่อยู่มีหมู่ช้างม้าร้องหิแห่นแล่นไปมาก็มีและมากนัก
และด้วยอัน ๑ ก็ประกอบด้วยโปกขรณีอันดัสสะเตมไปด้วยดอกบทดับการจันพรนิลบลทั้งหล าย
ประกอบด้วยสวนอุญญานอันเตมไปด้วยกล้วยอ้อยหมากพลูทั้งหลายและบรมวลด้วยบริโภคชุอันก็
เทียนย่อมได้เสวยบริโภคทุกชาติก็ด้วยผลอันได้ ปูชากันมหาพลนั้นและ  

กุมารปพฺพาลภิตวาเยน เสวสนฺติเก เยนรา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดและได้ปูชากันกุมาร
บันอันประดับด้วยคาถาทั้งหลายได้ ๑๐๑ คาถาอันคนทั้งหลายฝูงนั้นได้ปำเป็งบารมีธัมม์ทั้งหลายมี
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ทานบารมีเปนเคล้า และปรารถนาเปนสัพพัญญูป่อยสัตหื้อพ้นจากทุกอันมีในวัตตะสงสารก็ดี ก็จากได้
เปนบ่อย่าชะแล แม้นปรารถนาหื้อได้เถิงปัจเจกพุทธก็ดี ก็จักได้เป็นบ่อย่าชะแล คนทั้งหลายฝูงนั้นบุญ
กริยาเป็นเคล้าหื้อเป็นไปและจำเรินวิปัสสนาไปไจ้ๆ ค้เที่ยงจักได้หันแท้ดีหลียังพระสรีอริเมตเตยเจ้าก็
จักได้ฟังธัมม์เทสนาพระเจ้าแล้วก็จักได้ละเสียยังราคาที่กิเลสลวดได้เถิงธัมม์วิเสสมีต้นว่าโสดามีอรหัน
ตาเปนยอดที่แล้วก็ย่อมเที่ยงจักได้เข้าสู่นิพพานชะแล มทฺทิปพฺพํลภิตวาสมิฌนฺติ วิเสสโตเยนรา คนยิง
ชายทั้งหลายฝูงใดและมีใจใสสัทธาชมชื่นยินดีและได้ปูชากันมัททรีอันประดับด้วยคาถา ๙๐ คาถา เต
นรา คนทั้งหลายฝูงนั้นก็จักมีอายุหมั้นยืนดีมีวรรณะเนื้อตนอันชะงามยิ่งมีกายิกะสู้ทุกเมื่อมีกายะ
พละกำลังตนอันแรงและเทียนย่อมจำเรินมาสัพพะโรคาพยาธิทั้งมวลก็หาบ่ได้มวลมากบ่ห่อนมีในตน
สักคาบและ เตนรา คนทั้งหลายฝูงนั้นยืนอยู่ก็สุกสำรานนักเมื่อทเยวไปในที่ใดก็ดีก็เทียนย่อมมีสุกสำ
รานใจบรมวลแก่คนทั้งหลายฝูงนั้นชุอันและก็ด้วยพละอานิสงอันได้ปูชากันชื่อมัทรีนั้นและ  

สกปพฺพํ ลภิตวาเยสุริโยววิปุโล ยถาเยนรา คนทั้งหลายยิงชายฝูงใดมีสัทธาใสใจและได้
ปูชายังกันชื่อ สักบันอันประดับด้วยคาถา อันได้ ๔๓ คาถาด้วยสัทธาเย็นเช่ือแท้ เตนรา คนทั้งหลายฝูง
นั้นอันทวนเทียวไปมาในวัตตะสงสารเทียนย่อมประกอบด้วยราภะสักการอันท่านได้ปูชาเป็นนิรนรมา
บ่ขาด เปนที่รักเพิงใจแก่โลกทั้งหลายทุกเมื่อและ อัน๑ เทพดาเทียนย่อมรักสาและปูชาแม้นกะทำกิจ
อันใดก็เทียนย่อมสมริทธิบรมวลชุอันและ สกฺโกปิ แม้นว่าพระยาอินทาธิราชก็ดี จักได้หื้อพรปะวอน
อันประเสิฏแก่คนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นก็จักมีเตชะนุภาวะมากนักเปนประดุจดังเตชะพระอาทิตนั้น
ด้วยผละอนิสงได้ปูชาสักบันนั้นและ มหาราชํลภตวา เยราชาโหติ ภเว ภเว เยนรา คนยิงชายทั้งหลาย
ฝูงใดมีใจใสสัทธาและปูชาธัมมเทสนากันมหาราชอันประดับไปด้วยคาถาว่าได้ ๖๙ คาถา ดังอั้งคน
ทั้งหลายฝูงน้ันเกิดมาชาติใดเทียนย่อมประกอบด้วยโภคสัมปัตติทั้งหลายเทียนยอ่มสมสู่อยู่กับด้วยยาติ
พี่น้องฝูงรักตนและประกอบด้วยเข้าน้ำโภชนะอาหานเสื้อผ้าเครื่องประหนิมทั้งหลายและประกอบด้วย
ข้ายิงชายได้และ ร้อย และร้อยนางทั้งหลายฝูงประดับด้วยเครื่องก็ได้และร้อยก็ เทียนย่อมอยู่อุปฐาก
ตนชุวันชุยามและประการ๑ มีช้างก็ร้อยตัว ม้าก็ร้อยตัว รถก็ได้ร้อยเหล้มงัวนมก็ได้ร้อยตัวเทียนย่อม
ประกอบด้วยตุริยะนนตรี อันมี๔จำพวก คือว่าค้องกองพากยันเดาะ และคนขอกคนฟ้อนทั้งหลายหาก
สงเสบอยู่ทุกเมื่อก็เทียนย่อมได้เป็นท้าวพระยาทุกเมื่อและประกอบด้วยจตุรังคะเสนา ๔ จำพวก ทุก
ชาติก็มแีละ อันนี้ก็ด้วยผละอนิสงได้ปูชากันมหาราชนั้นและ  

สกฺกขตฺติยปพฺพํลภิตวา เยสพฺพสุกฺขํปริภูญฺชนฺติเยนรา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงใดมี
สัทธาใสส่องและได้ปูชายังมหาเวสสันตระกันชื่อว่าสักขัตติยะ อันประดับด้วยคาถาได้ ๓๖ คาถาดัง
อันเตชนา คนทั้งหลายฝูงนั้นเกิดมา ภาวชาติ พายหน้าเทียนย่อมประกอบด้วยโภคสัมปัตติมากนักก็บ่
ห่อนมีข้าเสิกสัตรูสักชาติ เทียนย่อมอยู่สุขสวัสดีสำรานใจยิ่งนัก แม้นว่าไปในที่ใดท่านก็เทียนย่อมปูชา
ยังมหาเวสันตระกันชื่อว่าสักขัตติยะอันประดับด้วยคาถาต้นในที่อันใกล้ทุกเมื่อและ ประการ๑เทียน
ย่อมกฎจำเวนเกิฏมาหาเวนบ่ได้ก็เท่าอยู่เสวยสุขทุกเมื่อด้วยผละอนิสงอันปูชาธัมม์ชื่อว่าสักขัตติยะก็มี
และ  

นครกณฺฑํลภิตวา เยกณฺฑํ ปูชํ กตานรา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันชื่อว่านครนั้น
อันประดับด้วยคาถาว่าได้ ๔๘ คาถา ด้วยใจใสสัทธาดังอั้นคนทั้งหลายฝูงนั้นเกิฏมาก็ย่อมได้เป็นท้าว
พระยามีเตชะอนุภาวะมากนักได้ภาวะอันเกิฏมานั้นและ เทียนย่อมประกอบด้วยจตุรังคะเสนาอันเป็น
เจ้าช้างเสนาเจ้าม้าเสนาเจ้ารถเสนาไปหากมาแวดล้อมอ้อมเปนบริวารตนทุกเมื่อและเทียนย่อม
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ประกอบด้วยสุขสำรานทุกเมื่อและ ประการ๑ เทียนย่อมประสบพบกับด้วยพ่อและแม่แต่ญาติพี่น้อง
ลูกและเมียอยู่เสวยสุขสัมปัตติกับด้วยพี่น้องโสกทุกก็หายเสียก็ด้วยพละอานิสงอันได้ปูชากันชื่อนคร
นั้นและ  

เตนวุตฺตํ ดังอันคาถาพันธนะอันนั้นฏีกาจ้านเจ้าสำแดงอานิสงอันได้ปูจากันมหาเวสสัน
ตระ เราจิงกล่าวดังนี้ กณฺฑกปูชา กโรเยเกน เตชาหนฺติทุกฺคตฺติเตน ปุเญวิปเกน เทวโลกมฺมนฺติ สาธโว
ดูราสปุริสะทั้งหลาย บุคคลยิงชายทั้งหลายฝูงใดปูชากันมหาเวสสันตระดังอันด้วยผละอนิสงบุญอันนั้น
เงินคำข้าเปิกเข้าสานก็มีมากนักบ่รู้เสี้ยงสักเทื่อและทั้งหลายเทียนย่อมบรมวลด้วโภคะสัมปัตติทั้งมวล
และผละอนิสงได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ ยักิญฺจิปถนํสพฺพ อันว่าคำมักคำปรารถนาทั้งมวลฝูง
นั้นก็สมริทธิบรมวลก้านแพ้คนทั้งหลายฝูงนั้นและ อัน๑ประกอบด้วยวรรณะเนื้อตนอันงามมีรูปสมนม
พรรณแห่งตนคนทั้งหลายฝูงนั้นงามนักหาข้าเสิกสัตรูบ่ได้เทียนย่อมเป็นที่รักแก่โลกทั้งมวลและเทียร
ย่อมเปนที่ที่รักพ้นจากภัยแต่อบายทั้ง ๔ ห้องโสกทุกบ่ได้ไปที่ใดสักแห่งและเทียนย่อมมีเข้าและน้ำก็
งามนักคนทั้งหลายฝูงนั้นด้วยผละอนิสงอันได้ปูชากันมหาเวสันตระชาฏกะนั้น ฆยูกา คนทั้งหลายเกิด
มาเทียนย่อมมีอาสฑยุอันหมั้นอันยิ่งมีวรรณะเนื้อตนอันใสสักส่องชาเปนที่รักและเพิงใจแก่หมู่คนและ
เทพดาในกาลทุกเมื่อและ สมสิกฑ คนทั้งหลายฝูงนั้นมีหัวกมมีเขี้ยวฟันก็ตั้งเสมองามบ่ห่างบ่หายและ
คนทั้งหลายฝูงนั้นมีตนบ่กือบ่ผอมบ่ต่ำบ่สูงนักมีตนบรมวลควรเลงแลดูแก่ตาแห่งคนทั้งหลายและ  

อันนี้ก็ด้วยอนิสงอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ อุปลยถาคนฺโธ อันว่าพื้นคันธะ
แห่งดอกอุบลนั้นก็ออกมาแต่ปากแห่งคนทั้งหลายาฝูงนั้นในการเมื่อจ้านจานั้นก็เทียนย่อมรู้ยังอัตถะ
คันภีมระ และพยัญชนะคัมภีระแห่งธัมม์ทั้งมวลและมีคำจานจาก็เป็นผละอานิสงองอาดดีนักและคน
ทั้งหลายยิงชายฝูงใดปูชากันมหาเวสสันตระดังอั้น อันว่าคนยิงชายทั้งหลายฝูงนั้นก็บ่ห่อนได้ไปเกิดใน
อบายที่ร้ายสักชาติเทียนย่อมได้ชมชื่นยินดีด้วยสรีสัมปัตติทิฐในชั้นฟ้าตาวติงสวรรค์เทวโลกก็มีและ เย
นรา คนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระอันมีอานิสงอันมากนักคันจุติตายก็ได้เอาตนเมือเกิดใน
ชั้นฟ้าตาวติงสาอันเป็นที่อยู่แห่งเทวดาทั้งหลายผละอานิสิงอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ  

ตโต จุตา คันว่าเทวดาฝูงนั้นจุติคลาคลาดจากตาวติงสาและได้มาเกิดในเมืองคนก็เทียน
ย่อมได้เกิดในกระกูล๒กระกูลพรามอันประเสริฐก็บ่หมั้นได้เกิดในกระกูลอันถ่อยเป้นต้นว่ากระกูลคน
จันไรจันทานาติและ อันนี้เปนผละอานิสงได้ปูชากนัมหาเวสสันตระนั้นและ องฺคปจฺจํคสมฺปตฺติ นั้นคน
ทั้งหลายฝูงใดอันได้ปูชามหาเวสสันตระนั้นเกิดมามีเนื้อตนเกี้ยงกลมงามใหย่สมรูปเกิดมาย่อมมีประยา
ว่องไวนักผละอานิสงอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นและ วิสฬวจนาเหกนฺติ คนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชา
มหาเวสสันตระนั้นเกิดมาปากต้านเจียรจาก็ดูองอาจสระพรานนั้นเป็นที่รักเพิงใจแก่หมู่คนและเทวดามี
บริวารหมู่ชุมบ่รู ้แตกม้างเสียอันนี้ก็เป็นผละบุญอันได้ปูชากันมหาเวสสันตระเกิดมาและ  

พหุธญาสทฺธาโหนฺติ คนทั้งหลายฝูงนั้นเทียนย่อมประกอบด้วยเข้าของเงินคำเข้าเปิกเข้า
สานมากนักและบ่รู้เสี้ยงเทียนย่อมหื้อบังเกิดปริโภคมากนักอันนี้ก็เป็นผละอนิสงอันได้ปูชามหาเวสสัน
ตระและ เตนอุมุตฺติก คนยิงชายฝูงใดมีใจใสสัทธาและได้ปูชากันมหาเวสสันตระดังอั้นคนทั้งหลายฝูง
น้ันก็บ่ร้อนเป็นอุมมัตตกะและ อัน๑ ก็บ่เป็นเป้ียเป็นค่อมก็บ่เป็นคนตาบอดหูหนวกคนยิงชายฝูงนั้นก็บ่
ร้อนว่าจักเสียเนื้อตนสักอันและเมื่อจะเตียมก็บ่ประหมาดหลงลืมคันจุตติตายก็ได้เมียเกิดในชั้นฟ้า
เสวยทิพสัมปัตติยิ่งนักและคนทั้งหลายฝูงนั้นไดปูชากันมหาเวสสันตระ เขตฺเตวิชา ประการ๑แม้น
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กะทำพิชชะของปูกได้นั้นไร่สวนก็พร่อเพราะช่อดอกหลวงมากนักแม้นมีงัวควายและช้างม้าก็แพร่นัก
แม้นไป ที่ได้ทานก็ปูชา ในที่ทั้งหลายฝูงน้ัน  

ราชโหนฺติ คนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระเกิดมาเป็นคนทั้งหลายเทียนย่อม
ได้เป็นท้าวพระยามหากระสัตมีเตชะนุภาวะมากนักมีช้างแสนตัวประเสิดได้๙พันตัวประกอบด้วย
เครื่องประดับทั้งมากแวดล้อมอ้อมเป็นบริวานตนมากนักและประการ๑พวกตุริยนนนตรีทั้งหลายได้ ๙ 
พันมาขับฟ้อนดีดสีตีเป่าสงเสพแวดล้อมอ้อมเป็นบริวานมากนักและ เตนสหสฺสานิ กองน้อยกองหลวง
ได้ ๙ พันคนทั้งหลายฝูงประดับเครื่องทั้งหลายมาตีสงเสบพระยาตนนั้นทุกเมื่อและ ประการ๑ ทาสา 
ข้าชายทั้งหลายก็มี ๙ พันคนข้ายิงก็ได้ ๙ พันคนอันประดับด้วยเครื่องประดับทั้งมวลก็ได้ ๙ พันคน
และประการ ๑ มีเล้มแก้วก็ได้ ๙ พันหลังเล่มคำได้ ๙ พันหลังเหล้มเสื้อผ้าก็ได้ ๙ พันและ ประการ๑ 
ก็มีเหล้มเข้าเปิกเข้าสานก็ได้ ๙ พันหลังเล่มถั่วงาก็ได้ ๙ พันหลังอันนี้ได้ด้วย ผละอานิสงอันได้ปูชากัน
มหาเวสสันตระนั้นและ ยํอิสนฺติเยนรา คนยิงชายทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นมีคำ
ปรารถนาอันนั้นก็สมริทธิบรมวลชุอันประการ๑ โภคสมปัตติก็บรมวลแก่คนทั้งหลายฝูงนั้นทุกเมื่อ
โภชนะเข้าน้ำก็มากนักและเมื่อได้พระสรีอริยะเมตเตยโพธิสัตลงมาเป็นพระในโลกนี้พายหน้าดังอั้นอัน
ว่าคนทั้งหลายฝูงใดได้ปูชากันมหาเวสสันตระนั้นก็จักได้หันพระสรีอริยะเมตเตยเจ้าตนประเสิฐล้ำเลิษ
กว่าคนและเทวดาทั้งหลายนั้นและ เตนวุตฺตํ เหตดังอั้นคาถาพันธนะอันนี้พระพุทธเจ้าเทียวรัตนะจม
ข่มแก้วพายเหมือนโลกจักรวาน พระก็เทสนาแก่ธัมมเสนาสารีบุดในจริยาปิฏกะว่าดังนี้  

กณฺฑํกรํกริตวาเยอริสขาสมหบฺปลํ จวิตวาเตนปุเญน เทวเลเกรมฺมนฺติเตดภสาริปุตฺต ดูรา
สารีบุด เยชนา อันว่าคนชายทั้งหลาย ฝูงใด กริตวา ได้กระทำปูชาแล้วยังกันมหาเวสสันตระก็จักมีผละ
อานิสงมากนักดังอัน เตชนา อันว่าคนทั้งหลายฝูงนั้น จริตวา คันว่าตายจากพรากเมืองคนก็จักได้เมือ
เกิดในเมืองฟ้าอันเป็นที่อยู่แห่งเทวดาทั้งหลายได้เสวยยังทิพพะสัมปัตติมากนักและเทสนา วสาเน
ตาปฏิฏลาทินิปาปุปุณึสุ ในเมื่อแล้ว รัสสธัมม์เทสนาแห่งพระพุทธเจ้าอันเทสนากล่าวผละอานิสงอันได้
ปูชากันมหาเวสสันตระนั้น พหุชนา อันว่าคนยิงชายทั้งหลายอันมากนักก็ได้เถิงธัมม์วิเสสมีพระเกดว่า
ต่างกันและ ลางพร่องก็เถิงโสดาลางพร่องก็ได้เถิงสกิทาคา ลางพร่องก็ได้เถิงอนาคา ลางพร่องก็ได้เถิง
อรหันตามากนักตามสมพานแห่งตนอันได้ห้อมเหียมมาแต่ก่อนนั้นก็มีและ กณฑกรํวณฺณนานิฏฺฐิตา 
แล้ว อานิสงเวสสันตระ 

จากการปริวรรตคัมภีร์เรื่อง อานิสงส์ เวสสันดร ซึ่งเป็นภาษาล้านนาไทย  สามารถแปล
สรุปใจความสำคญัเป็นภาษาไทยกลาง ได้ดั้งนี้ 
             อานิสงส์การของการฟังเทศน์มหาชาติ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียว
ครบบริบูรณ ์ ทั้ง ๑๓ กณัฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 

 ๑.  เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า  พระนามวา่  ศรีอริย
เมตไตย  ในอนาคต 

 ๒.  เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ช้ันดาวดึงส์  จะเสวยทิพยสมบตัิมโหฬาร 
 ๓.  เมื่อตายไปแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ 
 ๔. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบจะได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐี มีสุขภาพดี มี

สติปัญญาดี พร้อมที่จะมีเวลาปฏิบัตธิรรมเต็มที่ 
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 ๕. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างลักษณะมีสง่าราศี มีเสือ้ผ้าอาภรณ์ที่ครบ
สมบูรณ ์
 ๖.เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จักเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และ มีบริวาร
มากและ ยังไดก้ล่าวถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมของแต่ละกัณธ์ไว้ดังนี้ 

  ๑.กัณฑ์ทศพร  มี ๑๙ คาถา ผู้ใดได้ฟงัและบูชากัณฑ์นี้  จกัสมปรารถนา 
ในสิ่งที่อธิษฐานไว้ และ มีที่อยู่อาศัยอันดีงาม มียานพาหนะ มีบริวาร  และ มีสมบัติพร่ำพร้อมทุก
ประการ 

   ๒.กัณฑ์หิมพานต์  มี ๓๔ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้ จักสมปรารถนา 
มีบุตรอันประเสริฐมาเกิด มีภรรยาที่สวยงามและเป็นผู้มีบุญ  และ มีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนบริบูรณ ์

  ๓.กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี ๑๙๐ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีบริบาร 
ครบถ้วน  มียานพาหนะ และ มีข้าวของครบบริบูรณ ์

  ๔.กัณฑ์วนประเวศน์  มี ๕๗ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีปัญญา 
มาก มีทรัพย์สมบัติมาก  และ มีโชคลาภ 

  ๕.กัณฑ์ชูชก  มี ๗๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้   จักแมีรูปสมบัติ มี 
เสน่ห์  ได้คู่ครองที่ถูกใจ  และ มีบริวารคนใช้ 

  ๖.กัณฑ์จุลพน มี ๓๕ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้   จักแมีได้อยู่ในที่ 
รม่รื่น อากาศดี มีทรัพย์สมบัติ  มีอาหารบรบิูรณ์ และ มีที่อยู่ที่นอนที่ด ี

  ๗.กัณฑ์มหาพน มี  ๘๐ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักอุดมไปด้วย 
ไร่นา สวนพืชผัก ต้นไม้มากมาย มีสระน้ำเต็มไปด้วยบัว เต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์  และ อุดมสมบูรณ์
ด้วยอาหารการกิน 

  ๘.กัณฑ์กุมาร มี ๑๐๑ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักเป็นโพธิสัตว ์
เป็นปัจเจกพุทธเจ้า บรรลุธรรมได้ง่าย ได้พบพระศรีอรยเมตไตย และ ได้เป็นพระอรหันต์ได้ง่าย บรรลุ
นิพพานได้ง่าย 

  ๙.กัณฑ์มัทรี มี ๙๐ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักเจริญด้วย อาย ุ
วรรณะ สุขะ  พะละ 

  ๑๐.กัณฑ์สักกบรรพ มี ๔๓ คาถา ผู้ใดไดฟ้ังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโชคลาภ 
ตลอด  เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทำกิจอันใดสำเร็จได้ง่าย และ พระยาอินทร์ให้พร  

  ๑๑.กัณฑ์มหาราช มี ๖๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโภคทรัพย ์
มา  มีญาติพ่ีน้องมาก มีเครื่อประดับมาก มีบริวารรับใช้มาก และ มีพาหนะ 

  ๑๒.กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี ๓๖ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักมีโภค 
ทรัพย์มาก ไปไหนปลอดภัย ไม่มีศรัตรู และมีความสุขความเจริญได้เร็ว 

  ๑๓.กัณฑ์นครกัณฑ ์ม ี๔๘ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จักได้เป็น 
ผู้นำ เป็นเจ้าเมืองที่มีบารมีมาก มีบริวารเก่ง ๆ มาช่วยงานมาก และ ได้เกิดมาในตระกูลที่ประเสริฐ 

 
 
 



๑๕๖ 

 

 ๔.๒.๒ คัมภีร์กัณฑ์กุมาร ฉบับวงศา๒๐ 

            นโม ตสฺสตฺถุ ชูชกฺโกปิ อจุตตฺตา ปสฺเสน กถิตมคฺเคน คนฺตวา ยาวจตุรสฺส โปกฺขรณฺณตีิรํ 
ปตฺวา จินฺเตสิ สาธโว ดูรา โสตุชนสปุริส ทั้งหลาย อสโม อันว่า สรมบถ อันเกิดเป็นที่ อยู่แห่งเจ้า
พระญาเวสสันตร ยามมทิฑมทฺธา น้ำอันไหลมตราเท่าได้ชูชักกพราหมณมันเทียวก้วยหนทางอันไกล
อันเจ้า อจุตตรรัสสีหากบอกเสี้ยงหนทางเท่านี้แล้ว มันก็ไปรอดไปเถิง ข้างฝั่งตรพังวังโบกขรณี อันมีสี่
แจ่ง เต็มรัสสเสมอกัน แล้วมันก็จึงรำเปิงว่า อชฺช อตณายณฺโห ว่าอัชชในวันนี่ ก็เป็นกาลอันค่ำ สาย
พระอาทิตตกตำค่ำรับดอยไปแล้ว ส่วนนางแก้วราชมัทรี อันเป็นแม่สองสรีพี่น้อง นี่ก็จักนำเอาลูกไม้มา
สู่ห้องชะและ มตุคาโมชื่อ อันว่า มตุคามแห่งผู้หญิงทั้งหลาย นี้ เทียนย่อมมีคำถนี บ่รู้จักสละทาน บาน
ดานหื้อหายลาภ แห่งยาจกวณิภพกคนขอทั้งหลายดาย   

เสวตสฺส ในวันพรุกเมื่อเช้า นางหนุ่ม เหน่าราชมัทรีอันเป็นแม่สองสรี  เขากลัวในป่าไม้
ดงไพร กูเยียะเข้าไปสู่ที่อยู่ เจ้าเวสสันดร  กูจักวอรขอลูกแก้วกันว่ากูได้แล้ว  ก็จักรีบเอาแต่อันนา มัท
รี บ่ทันมารอด นำสองเจ้าสอดหนีพลันชะและ อถโสปิ ตุรโต เมื่อนั้นพราหมก็จึงเข้าไปสู่เงื่อมดอยคอย
อยู่พราหมเฒ่าดานอนหินผาดีมมุร เย็นสุสุราอุนกลางคืนเมื่อนั้นและ ตํปนฺนรตึ ปจุปณาแรมททีสูปินํ 
ในกลางคืนนั้นและ มารอดนางแก้วยอดธิดา นอนในสลางันลูกน้อย ยามเมื่อเดิกครครอยกลางคืน  คืน
นางมัทรีฝันหันหล้านี่มืดมาก ปุนกลัว เอวรูโป คำฝันอันนางก็ว่าเป็นโทษ เทวดารวดสั่งสอน เมือนาง
นอนกลางคืน จักใกล้รุ่มงฝันร้ายของมโนทวารแลธนา  

เอวํโก ปุริโส นางฝันว่ามีชายผู้หนึ่ง ดำกล่ำ เนื้อมันกล่ำเหมือนหมี เข้ามาสู่กุฏิ ครคราด 
นุ่งผ้าย้อมฝาดคสองผืน ผืนหนึ่งสใบภายนอก ทัดดอกไม้แดงสองหู ยยาม มีมือถือดาบ เหลี้ยมมมาป 
ปูนกลัว เข้ามาสู่สานางแล้ว ก็มาคำราม นางแก้วมัทรี ยับเอาหมวดเกล้าชักเจ้าท่าวนอนหงายฝันว่า
ชายผู้นั้นมาขวักเอาตาทั้งสองแห่งนาง ท้าวได้แล้ว มันก็ตัดเอาต้นแขนทั้งสองหนีก้าวยอขวานผ่าหัวอก 
มันมักปองจกเอาหัวใจนางตนประเสริฐ นางร้องไห้เกือบติงตาย มันมาถือเอาวัตถุทั้งหลายต่างๆแล้ว 
ยามเมื่อเลือดนางแก้วผงหยาดไหลตก มันก็ยกเอาแขนนางงามติ้วก้าวเข้าป่าไม้สับพลันและนา โสปภุร
ชีตฺวา นางราชมัทรี ยังหลับบ่ชื่น นางแก้วตื่นครชังฝัน เหตุบ่เคยฝันหลากนางก็กลัวตกใจกลัวมากหนัก
หนาแล นางคนิงใจว่า  โอยหนอคำฝันนี่นา เป็นอันหยาบ เป็นบาปร้ายนักหนา เช่นหนอ 

นางพระญาก็คนิงใจรู้รอด เถิงยอดท้าวโพธิญาณ ว่านิมิตความฝัน อันนี้นา ไผบ่จักมาแก้
หื้อรู้ถี่แท้แก่กูนางนี่ชา ปันดังกูมาคนิงรู้รอดยอดท้าว เวสสันตร นางก็ลุกจากที่นอน ต๋นมาแล้ว ห่มผ้า
หื้อลูกแก้วทั้งสองไว้แล้ว นางก็ไปสู่ พระเวสสันตร วเวียงยามสงัดเที่ยงกลางคืน นางก็ไปยืนตี๋ต่อย กะ
กอกกะแปก ประตูศาลาสัญญาหื้อทาว เพื่อใคร่หื้อท้าวตื่น เพื่อใคร่หื้อรู้แจ้งชื่นคำฝันนั้นนา มหาสตฺโต  
เมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้า อันนั่งอยู่เฝ้าภาวนา ได้ยินเสียงประตูศาลา ดังจะจุดจะจาด ยินเสียงหลากแท้
หนักหนา พระมหากษัตริยต๋นยศยิ่งจึงพิจารณาดู อาการ เสียงต่อยประตูกูนี้ชา จักผิว่าผีก็ล้างต่อยทาง
บน จักว่าเป็นคนก็หล้างต่อยท่ามกลาง จักว่าสัตติรัจฉาน ก็หล้างต่อยต่ำ เจ้าก็พร่ำรู้ว่า เสียงคน เมื่อ

 
๒๐ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์กุมาร ฉบับ วงศา,คัมภีร์ใบลานฉบับวัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
 
 



๑๕๗ 

 

นั้นพระทศพลจึงจักถามว่า ไผมาตี๋ต๋อยปตูกูท้าวผิดเมื่อเข้ามาดาย  อหํ เทว  เมื่อนั้นนางมัทรีจึงขานว่า
นางมัทรีมาและ พระเหนือหัวเฮ้ย เผิง ภเท อมฺหากั มหาสตตฺรสี 

เจ้าจึงกล่าวว่า มทฺทิ ดูรามัทรี แต่วันหัวทิเรามาบวช สร้างประหนวด ภาวนากูก็ยังหื้อคำ
กติกาทุกสิ่ง มึงนางจึงจำเอาวันนั้นนา บัดนี้นางป้อยมาส่ ในที่อยู่ห้องสามี คำว่านางมาม้างคำกติกา
เสียแล้ว นางแก้วแม่จึงมาและ คานเม เทว นางราชมัทรี จึงไหว้พระบาทไธ้ผัวต๋น ว่าข้าแต่พระเทียม
องค์ เป็นเจ้า ข้าน้อยเข้ามาสู่ศาลาก็บ่ใช่จักมา แฝงตนแอ้มข้าง กับด้วยพระเจ้าเผือกต๋นงามด้วยกิเลส
กามเยี่ยมใดบ่มีและ เท่าว่าด้วยมีแท้ข้าฝันร้ายนักแกดีหลี ข้ามาฝันหันหลากนิมิตมากปุนกลัว ข้าจึงจัก
ใคร่มาหาพระจอมหัวกล่าวแก้  หื้อรู้ถี่แท้สวัสดี ข้ามัทรีและ มาผิดเมื่อ เพื่อข้าฝันร้ายเมื่อกลางคืนนี้
และ เตนหิ เมื่อนั้นมหาสัตเจ้าจึงถามว่า นางหน่อเหน้าฝันสันใด นางจุ่งจักบอกภายนอกศาลาเต๊อะ 
เมื่อนั้นราชมัทรี จิ่งจักเล่ายังนิมิตเก้าต้นฝัน เชิ่งพระจอมธันนั่งเกล้า หื้อพระบาทเจ้า 

ฟังดูเมื่อน้ันและ เมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้า ก็มาถือเอายังนิมิตความฝัน ดั่งนี้แล้วก็พิจารณา
ก็รู้ด้วยปัญญาแก้วแห่งต๋นว่า ทานปารมีกูนี่  ริยว่า จุกบรมวล แก้กูท้าวในด่านด้าว หิมพานนี้ชะและ  
วันพูกนี้รอยว่ายาจกจักเข้ามาศาลา สู่ขอเอาลูกแก้วกูทั้งสอง เพิงมีชะและ คันท้าวแขวดกฏหมายรู้
แลว้ตนแก้วจิ่งคนิงใจว่า กูจักเล้าโลม ราชมัทรี หื่อหนีเมือแล้ว สู่ลูกแก้วทั้งสองแห่งนางเต๊อะ พระมหา
สัตเจ้ารำเปิงดั่งนี้แล้ว ต๋นแก้วจิงเล้าโล้มว่าดูรานางเมื่อก่อนนางเคยอยู่เหนือที่นอนอันมีสรีวิลาดเลิง
ไลลวดเจือไปด้วยสาดอ้อยและโกเชา สรีนงเรานาสน้อง ทรงเครื่องย้อมเชียงคาน นางเคยกิน อาหาร
เหลือหลาก ชิ้นปลามากนำมาในภาชนะคำแปลงค่า บัดนี้นางป้อยมาอยู่ป่าไม้ ในดง แม่ทรงหนังเสือ
รายสนถี่ นอนเหนือที่ดินดาย ทุกข์เหลือหลาย เดือดไหม้ กินลูกไม้ใส่เหนือต้องนอนเหนือที่ดินดาย บ่มี
สาดไว้ ไม้รวดรองนอน มือต่างหมอนก่ายเหล้า เป็นทุกขจิ่มเจ้า ยอดจีจุมผางร้ายว่าธาตุนางขรำเขรือก 
ลุกเยือกปูนกลัว แม้ยามัวเมาโศกเส้านางจุ่งเมือนอนกันด้วยลูกเต้าแห่งสองราก่อนเต๊อะ  

พระมหาสัตเจ้าเล้าโลมนางดังนี้แล้ว ก็สั่งหื้อนางน้องแก้ว เมือสู่ศาลาดั่งเก่าหั้ นและ สา
วิภาตา ในเมื่อคืนนั้นและ รุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมา นางพระญาก็มากระทำวัต ปฏิบั ติกวาดเผี้ยวอาสนะ
ศาลา นางก็แต่งดาตั้งไว้ยังน้ำใช้และกิ๋นทั้งไม้สีฟันและน้ำซ่วยหน้า หื้แก่มหาสัตเจ้า แล้ว นางก็มาอุ้ม
เอาลูกแก้วรักบ่แล้วยินผาน จิงพิจารณาลูกเต้าจับขรกม่อมมาเจียรจาทั้งสองสั่งว่า  ตาตา ดูราเจ้าลูก
รักแม่เหย คืนนี้แม่ฝันร้ายแต้ดีหลี สองสรีเหยลูกเต้า จุ่งอยู่ด้วยกับพระบาทเจ้า อย่าใจไกล สองใสใจ
อย่าได้ประมาท จุ่งเล่นใกล้พระบาทไธร้สีพ่อเต๊อะ ว่าอันแล้วก็ออกมาลูกแก้วแห่งต๋น ไปฝากไว้แก่มหา
สัตเจ้าอันนั่งอยู่เฝ้าภาวนานางเจียรจาเช่ิงพระบาทว่า อย่าได้ประมาทลูกแก้วแห่งสองเราเต็อะ   

กันว่านางพระญาสั่งแล้ว นางแก้ว ก็คือเอาเสียมคันรีบ้องจิดกรัดเซ้าสอดกันรี หนีไปหา
ลูกไม้ ก็เยียะร้องให้ ก็เยียะลงไป น้ำตาจากเบ้า ไห้เข้าต้าวในดงไพรวันนั้นและ ตทา  ชูชกฺโกปิ  ในกาล
นั้นส่วนต้าวชูชกพราหมเฒ้าตื่นลุกเช้ากินงายมันก็สพายถงข่มเท้าพรหมเฒ้าค่อยลงมา  หนีเสียจาดป่า
ถ้ำ ยามกินน้ำอิ่มเพียงใจมันคนิงใจว่า ดังนี้นางมัทรีหล้างหนีไปป่าแล้ว ละลูกแก้วอยู่ศาลาชะและ มัน
เทียวไปด้วยมัคคาอันบ่ใหญ่ พรหมเฒ้าค่อยไต่ไปต๋ามเข้าสู่อารามป่ากว้าง  ที่พระเจ้าช้าง อยู่กระทำ
ธัมม์วันนั้นและ มหาสตฺโต เมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้า ก็ออกไปนั่งอยู่เฝ้าภาวนาแต๊ปประตู ศาลา เมื่อ
เจ้าต๋นเจ้านั่ง กดางคำและนา อิทานิ กันว่า.มหาสัตเจ้าไปอยู่แล้ว ตนแก้วท่านคนิงใจว่า บ่อย่าคะค้อย
อยู่กองทาง วันนี้ยาจกจักได้ไต่เต้าเข้ามาสู่ศาลาชะและ เจ้าอยู่กองทางยาจกไต่เต้าเป็นยั่งถงเหล้าอยู่
กองทาง ว่าจักได้เหล้าอันแม่ค้าจักเอามาสู่กูกินชะและ  



๑๕๘ 

 

เมื่อนั้น  กุมารทั้งสองพี่น้อง เล่นแต่ห้องศาลาส่ว ชูชกพราหมก็เข้าไปประตูป่าไม้อารมม์
และ โสโอโลเณนฺโต พระมหาสัตเจ้าอยู่กองทางก็หันยาพรหมเข้ามาสู่ในที่อยู่อารามก็มีใจบานจมจื่น 
เหตุว่าเจ้าจักได้ยกยื่นขึ้นยังหัวราชรถ  อันต๋นได้รารดปรดไว้เจ็ดเดือน คือว่าท่านคุณจักหื้อเป็นไปเล้า
ดั่งเกา ใจเจ้ารวดยินดี จึงเจียรจาตนเกล้าจาตนเล้าเองเดียว ว่าภรดูราเป็นชาวเรา พราหมยาจกมาแท้
และ ว่าอั้นแล้วอันจกเจียรจากล่าวเป็นคาถาว่า  อุฏฺเฐหิ  ชารีปฏิฏฐโปฬาณํ  วิย  ทิสนฺติ  พฺราหฺมณํ  
วิยปสามิ  นนฺทิโยมาภิณิร เล ดั่งนี ้

ว่าดูราเจ้าชาลีลูกรักแก่พ่อ  เจ้าจุ่งมีใจม่อลุกมาพันเต๊อะ พ่อก็หันยาจก เข้ามาปรากฏ
เป็นดั่งเราทั่งหลายอยู่ในเมืองแต่ก่อนคันลุกเช้ายาจกเข้ามาก่อนงายนั้นและนา จำเนียรแต่พ่อหัน
ยาจกเข้ามา พ่อก็มีใจยินดีปิติ  ชลาบอะงาบเหมือนดั่งชายผู้หนึ่ง ไปสู่ที่ร้อนขะหายม กนักหลอนได้
อาบน้ำมทุธาภิเศก มีภักเตว่าได้แสนขะออมนั้นและ ตํสุตฺวาเจ้ากุมมารชาลีได้ยินท้าวต๋นพ่อ ตั้งหน้าผ่อ
หันพรหมอันจกัขานคำต๋นพระบาท โอกาศ กล่าว คถาว่าอหํ ปิตา  ปสฺสาหิ ดั่งนี้เป็นเก้า ว่าตาต ข้าแด่
พ่อพระญาเป็นเจ้า อันว่า ยาจกไต่เต้าเดินมา อันพระปิตากากบิกข้า หันแต่นอกอาราม เหมือนพราหม
ผูวิเศษเดินด้าวเทสเถิงเรา มาบ่มีคู่แสวงหาสู่ศาลา คันมันมาถึงแล้ว ก็จักเป็นแขกแก้วแก่เราชะและ 
วตฺวา  จปนฺน คันว่าเจ้าชาลีกุมารเจรจากับด้วยพ่อต๋นแล้ว ต๋นแก้วจักแต่งปฏิบัติครบยำคำมหาสัตเจ้า           
ต๋นพ่อเจ้าก็ลุกไปม่อ ตามคำควรนำพราหมทุกเยี่ยง ขอเอาเครื่องถงพราหม วันนั้นและ  

โสพฺราหฺมโณ เมื่อนั้น  ชูชกพราหม ก็ซ้ำเมี่ยงตาผ่อ ตั้งหน้าล่อชาลี หันรูปแปลปอดเล็งดู
รอดหันงามพราหมคนิงใจบอกแล้ว ว่ากุมารผู้นี้รอยว่าเป็นลูกพญา อันกูจักมาขอเอาเป็นข้าข้อยร้อย
ว่ามาอยู่ถ้าหนทางกูนี่ชะและ ลูกท้าวพระญาทั้งหลายน้ีนา จาต่อชาวเมืองก็ว่าจักฆ่า  จ๋าไพรฟ้าก็ว่าจัก
ผูกมัคบุบตี๋ เขานี่แก่มีกำสหาว มานแคว่นใหญ่  จุ่งเบียนไพรโยธา มากูจักกล่าวกำขนาบคำหลาบแต่
หัวที่ หื้อเจ้าชาลีรู้ก่อน หื้อมันเปิงใจอ่อนหากู ทราว่าอั้นแล้ว  ก็กล่าวเซิ่งเจ้าชาลีว่า ดูรากุมมารน้อยมึง
จุ่งหลีกพีกทางกูอยู่อย่ายืนอยูทางกู มันจ๋าคำอย่าอู้ตอบแล็ว ก็ปัดมือล่อเจ้าชาลีว่าดูรากุมมารน้อย
หน้อย มึงจุ่งพิกทางกูอยู่ ตีนถูกถูกหัวถีบหน้ามึง  ว่าอั้นนั้นและ ชาลี กุมาโร  เมื่อนั้น เจ้าชาลีหันร้าย 
เจ้าจิ่งครายพีกจากหนทางแล้ว  

เจ้าจึงคนิงใจว่า โอยหนอ พราหมผู้นี้บ่เจียรจา เป็นดั่งพราหมแต่ก่อน ขอทานเยียะทยา
นทเยือก ตาเลือกเหลี้ยมปูนกลัว ปากเสียงแข็ง เหงี่ยงหน้าจ๋าคำหยาบช้าปูนกลัว เจ้าชาลีใค่หัวอยู่ ปู่
เฒ้าชีพราหมมีต๋รนดูบ่งาม พ้นแพง นับว่าได้สิบแปดแห่งในต๋นและนา พฺรามโณ ส่วนว่า พราหมผู้เฒ้า 
ก็เมื่อสู่สำนัก โพธิสัตเจ้า อันนั่งอยู่เฝ้า ศาลาอันเจียรจ๋าต้านต่อ เซิ่งหน่อท้าวโพธิ มันปงถงลงพามันไว้
แล้ว อันจักถาม เซิ่งต๋นแก้วยอด  สวัสดี ก็กล่าวเป็นคาถาว่า กจินุโภนฺโต  กุสฺสลํ  กจินุโภนฺโต อนามยํ 
กจิอุญฺเจนยาเปถ กจิ มุลฺลผาพหุ ดั่งนี้เป็น เก้าบัวพรีตราเหย ข้าไหว้พระบาทรสี ความสวัสดี ยังค่อย
อยู่ได้บ่ห่อนไข้เป็นสันใดชะฤา ท่านเลี้ยงต๋นในป่าไม้ ก็ว่าแสวงหาหัวมันและ ลูกไม้ ก่อยได้ปอแนและ
ฤา กจิฑังสา เหลือกยุง บินยะใย ยังบ่มาต๋อมต๋นท่านและฤา งูสิงสาสังในป่า ก็บ่มาผกผากท่านเตียว
ทางชะฤา  ในดงไพรป่ากว้าง มีทั้งแรดช้าง เสือหมียังบ่มาสิงสากระทำโทษ แก่ต๋นอยู่สร้างโพธิญาณ 
อันชะแล โพธิสตฺโต เมื่อนั้น โพธิสัตเจ้า ก็กระทำปฏิสัณฐานเจียรจ๋า กับชูชกพราหมดังอั้นจึงกล่าว
เป็นคถา ว่ากุสสลญฺเจว โน พราหเม ดั่งนี้เป็นต๋นและ 

 พราหเม  ดูราท่านพราหม เรามาอยู่ในอารามสุขมาก ก็บ่รำบากด้วยการใด ต๋นเราบ่มี
อาพาธ ก็บ่รำบากด้วยโรคาและเรามาเลี้ยงต๋นในป่า อันแสวงหาหัวมันและลูกไม้ ก็ยังมีรมากหัวมัน



๑๕๙ 

 

และหัวจวากก็ยังได้มากปอฉันและพราหมเหย อฏฺโฐ ฑํสาพราหเม ดูราพราหมเหลือกและยุงบ่แรง
มาก ซว่านสินล้ายล่าในดง งูสิงสนในป่า ก็บ่เข้าไกลอาศรม ดงมีหมู่เนื้ออยู่เลื่อดงลี เขาก็บ่มาราวี
กระทำโทษ เมตตาแล้วรวดหนีไปและ พราหมเหย พระมหาสัตเจ้าสำแดง กายิกทุกบ่มี แล้วที่นี้จัก
สำแดงยังเจ้า 

เจตสิกทุกข์ทีในใจสน่อย เล่าจึงกล่าวว่า สตตโน มาเสวสตฺต อรเญชิวิโส อิทํ ปิ ปถมํ 
เมตฺตํ ปสามิ พราหมณํ เทววณฺณิตํ ดังนี้เป็นประธานและ ดูราท่านพราหมอันแต่เราได้พัดพรากจาก
เมืองมาอยู่ศาลาป่าไม้ พร่ำว่าได้เจ็ดเดือน ชีวิตก็บบ่เป็นกับด้วยแกมโศก เหตุได้เสวยปิยวิปโยคโสก
ทุกข อันบ่ไอ้หันหน้าพ่อแม่พระญาเจ้าและ เล่าเท่าได้หันท่านพราหมมาสุบมีคู ปอสอง ท่านทรงครอง
นักปราชญ์มีเชื้อชาติเหมือนรสีท่านมีมือถือไม้เท้า แสวงไต่เต้ามาสู่ศาลา เหล็กไฟหนปอเหมื่น น้ำต้น
ชื่อคนธี  เครื่องรักสีมีทุกสิ่ง หันพร้อมฉันเราและนา สวาคตนฺตนฺเต ท่านพราหมมาเป็นแขกตั้งต้นแรก
หัวที บ่ผิดแผกการได้ท่านพราหมจุ่งไปสู่โรงน้ำชำระบาทยุคธร ทั้งคูแล้ว ท่า จุ่งเข้ามาสู่ดโรงเราแพ้ นั่ง
แห่งนี้สบายแรงก่อน 

ทราติญฺฑุณานิ  ปิยาลานิ อันว่าลูกไม้ทั้งหลายมีหลายหลาก อันนางมัทรีหากนำมาคือว่า
หมากคับตอง มากหาดกินสมฝาดข้อยท้อยและหว่านไหม้ หมากเต้าสุกรำ หมากม่วงคำสุกเข้มดุจจดั่ง
แก้วสาวราม เชิญท่านพราหมกินเน้อเจ้า คันเฒ้าจิ ่งมีแรงชะและ พราหมเหย อิทมฺปิ ปานิยํสิตํ 
กราพราหม น้ำกินอันนี้ใสเย็นจะจิ๋ว อันนางมัทรีหากตักติ้ว เอามาสู่ศาลาเมื่อเช้าเชิญท่านพราหมเฒ่า
ดูดกิน กันถัดแต่อันท่านกินลูกไม้คันดุดได้แรงชะดาย วตฺวาตจ ปนฺน คันว่ามหาสัตเจ้ากล่าวเท่านั้น
แล้ว ต๋นแก้วจิ่งคนิงใจว่ากูจักถามพราหทมผู้จักถามพราหมผู้เทียวเทสใค่รู้เหตุอันมันมา กูอย่าไปจ๋า
นานช้านานเต๊อะ กูจักถามดูเหตุ อันมันเทียงเทสมาเถิงกูนี้ก่อ .”เต๊อะ.” คนิงใจ๋ดังนี้แล้ว ต๋นแก้ว
กล่าวคถาว่า อฏฐตํ เกน วญฺเณน เกนวา ปนฺนเหตุนา อนุปตฺโต พรหรญญํ ตํเม อชาหิ ปุจฺฉิโต  ดั่งนี้
เป็นต้นและ 

  กูราพราหม ท่านอาไสลเชิ่งปัจจัยอันใดเป็นเหตุ จึงแสวงกาเทียวเทสเดินมาเราถามกา
ท่าน จุ่งกล่าวหื้อรู้คำเคิงท่านก่อนเต๊อะ  ชูชกฺโก เมื่อนั้น ชูชกพราหม ผู้เฒ่าไหว้พระบาทเจ้ากล่าวว่า  
ยถาวารี วาโหปุโล สณฺฐกาลํนขิยตฺติ เอสนฺตํ ยาจินฺโต คญฺกิญจิ ปุเตเมหิยาจิโต ดั่งนี้เป็นเก้า ว่าข้าแด่ 
พระรัสสีเป็นเจ้า ข้าจักอุปมาเผียวเทียม สัททาท่านท้าว อันฤา ทั่วด้าวธรณี ยังมีแม่น้ำใหญ่ห้าประการ  
อาจารยเจ้ากล่าวไว้ว่า จักใจ้สืบสายมา แม่หนึ่งไหลออกมาแต่ปากราชสี ตั๋วผันแผ้ว แม่หนึ่งไหล
ออกมาแต่ปากช้างแก้วราชกุญชร  แม่หนึ่งไหลออกมาแต่ปากมัสอัสดรตั๋วอง้าด แม่หนี่งไหลออกมาแต่
ปากงัว อุสฺสุภราคตั๋วงาม แม่หนึ่งไหลออกมาตาม เหวหาดลุกแต่เจ้าฟ้าหยาดลงมา เป็นมหานทีหลวง
ห้าสิ่งตกวิ่งลงมาคือว่า  คังคางามสะอาด ยมมุนาฟาดฟัดอง อจิรวดีนองแถวถั่ง สรภูหลั่งไหลตาม 

มหิ หลามไหลกว้าในป่ากว้างหิมพาน ใสเชียงคานในเถื่อน ไหลละเลื่อนสุดตา ฝูงปูปลา
กุ้งหอยเล่นสอดเสี้ยวผับวังยับอรป่ำเปิงเต็มงามบ่เคียด บ่แห้งเหียดเขินวัง ยังป่ำเปิงเต็ม ทุกเมื่อ ด้วย
กระแสนานาคี ดั่งสายสัททาท่านท้าว อันลือทั่วด้าวชมพู ส่วนต่นกูนี้นา เป็น พราหมเฒ้า ทุกขไร้
ยากลำบากเบียงหลอต๋าย ชื่อว่าข้าญิงข้าชายช่วยใช้  ก็หาบ่ได้ในเรือน  เดินดงชมชอง อันท้าวไธ้ทอง
เที่ยวมา อันข้าอาไสลเชิ่งเจ้าเพื่อใค่ขอลูเต้า ท่านรสี ยังชาลีและกัณหาลูกท้าวจุ่งนาวเททาน แก่ข้าอัน 
อว่ายหน้าเข้ามาขอนี้เต๊อะ   ตํสุตฺวา มหาสัตฺโต   ที่นั้น  พระมหาสัตเจ้าได้ยินพราหมเฒ้ า  กล่าว
ขอทาน ก็มีใจ๋บานชมชื่นใจ๋ต้องตื่นยินดีและ เป็นดั่ง  เสฏฐีผู้หนึ่งมีศัทธาปฏิสัณฐานตั้งไว้ยั งถงคำปัน



๑๖๐ 

 

หนึ่ง ตั้งไหว้เหนือมือผู้ทุกขไร้ อันยื่นมือไปขอ ได้คำปอปัน บ่โหดได้และรวดยินดีนั้นและ   ยํปพฺพตคิรี 
ป่าไม้จ้าจักหื้อไห้ร้องก้องไหวไปมา จึ่งกล่าวเป็นคถาว่า   ททา,uน วิกปฺปามิ อิสฺสโจย  พ์ราหฺมณปาโต 
คตาราชปุตุตี สายํ  อุญฺจาโต เอหิติ ดั่งนี้เป็นต้นและ ดูราพราหมท่านมา ทานอันใดงามแง่ กูก็จักหื้อ
ทานอันนั้นแก่มึงพราหมชะและ  บัดนี้ท่านมาขอเอาสองกุมมารลูกเต้า  กูก็จักหื้อเจิ่งเจ้าเป็นทานชะ
และ เราก็บ่บั่งรับไว้ ด้วยโลมเจรธัมม์ ท่านจุ่งมาเป็นเจ้า นำลูกเต้าไปเต๊อะ ประการหนึ่ง  นางสายใจ๋
ผ่านเผ้า คันรุ่งเช้าสองดงตาวังลงใกล้ค่ำ นางท้าวพร่ำเที่ยวมาชะและ เอกรตี ท่านจุ่งยั้ งอยู่ในแก้วคู
ศาลา หื้อนางพระญามารรอดยั้งจอดคืนเดียวก่อนนั้นเต๊อะ    ตสญฺหา อุปฺปฆาวิติ   ดูราท่านพราหม 
ไว้หื้อนางนงคาร มาอาบน้ำลูกน้อย อุ้มแล้วจูบจอมใจ๋ สองสรีหน่อไธ้ ทัดดอกไม้ทาจัน วันนี้ท่านจุ่งอยู่
น้ีเป็นคูต๋นเรา ตาวันออกมาพุกเช้า  ท่านเยียะนำลูกเต้าเราไป   

ทรานามอุปหิ  ดูราท่านพราหม นางมัทรีจักเอาดอกไม้อันดีงาม มาหลายสิ่ง สองเจ้าทัด
พร้อมยิ่งหลายอัน ทั้งจัมมันหอมชะชอน ทาสองอ่อนน้อยกุมาร ทังอาหารหลายหลาก ลูกไม้มาก
หัวมัน เพื่อเป็นเข้าไท่ถง กินหนทางแล้ว ท่านเยียะเอาลูกแก้วเราไปวันพูกเต๊อะ ชุชกพราหม ไหว้พระ
บาทเจ้าเจียรจ๋าว่า  สามภิลาจามิ ข้าแด่มหาราชเจ้า ต่นองอาจบัดนี้ โอกาสกล่าวคำงาม ว่าหื้อข้าอยู่
ในอารามงันลุก  วันพูกจึงหื้อ   ข้าไป  ข้าบ่ยินเปิงใจ๋ อันจกอยู่ ข้าเฒ่าปู่ขอไปชะและ  คันว่าข้านอนใน
แก้วกู่ ข้าเฒ้าปู่กลัวต๋าย อันตราย หลอนเกิด คำเดือดร้อนหลอนมี ในรวายตี๋บ่ชื่น หลับบ่ตื่นหลินต๋าย 
ก็จักผานใจ๋ พระสมสายผาบฟ้าอันจักสงสการซากข้าแก่กลางไพรชะและ ข้าจักไปวันนี้ บ่อยู่แห่งนี้ กู
ตามท่านชะและ  นเหตุรยา จโยนํ ข้าแด่มหาราชเจ้า ชื่อว่า มาตุคาม ผู้ญิงทั้งหลายนี่  จักเป็นที่เข้าไป
หา ยาจกวัณณิพกคนขอทั้งหลายนี้บ่มีและ  ญิงทั้งหลายนี้เทียนย่อม กระทำหื้อเป็น อันตรายหายจาก
บาปแก่ยาจกทั้งหลายและ ญิงทั้งหลายนี้บางพ่อง รู้ร่ายเรียนมนต์ คตเคี้ยวกระทำรับเรี้ยวแก่ผัวต๋น 
หื้อเป็นคนทุ่นเทียนกับเขาเงินมีเขาด้วย  บ่วุฒิสักอนัและ    

คันว่า ราชมัทรี มารอดแล้วรอดกู่แก้วอาราม จักมีความเคร่งเครียด หื้อเป็นเหตุในทาน
ชะและ  นางจักมาเป็นอันตรายเจ้าทัวลูกเต้าคำรามท่านชะและ  ญิงทั้งหลายนี่รู้เรียนมนต์ เสบร้ายยำ
ยำกระทำต๋นพระบาท มือซ้ายพาดหัวอกหื้อเจ้าตกใจ๋กลัว อ่อนยวม หื้อเจ้าครอบใจ๋ชะดาย คันข้าเอา
ลูกญิงชายเจ้าหนีจากวันนี้หากยินควรชะและ   สทฺธายทานํ ททนฺเต บัดนี่ท้าวสัททาเจื่อแล้ว จิงหื้อ
ลูกแก้วเป็นทาน อันว่าสอง กุมมารงามแง่ อย่าหื้อทันหันหน้า แม่พระญา  นางจักมากระทำร้ายราบ 
อันตรายหากเหมือนมีขออำลาพระรสีแต่เช้า นำลูกเต้าท่านหนีพลันชะและ  ข้าแด่มหาราชเจ้า คันว่า 
พระราชเจ้าจักสั่งอำลาจากลูกเต้าอันใดก็จารางแล้ว ยังลูกแก้วท่านทั้งสอง สรีบัวทองงามแง่ อย่าหื้อ
ทันหันหน้าแม่พระญามาเต๊อะ บัดนี้ท้าวมีศรัทธาเชื่อแล้ว จึงหื้อลูกแก้วเป็นทาน เป็นผละสารอัน
ประเสริฐ จักนำเอาเจ้าเมื่อเกิดเมืองสวรรคชะและ พระมหาสัตเจ้ากล่าวว่าสันนี้ สเจตํเน จเสทฏฐํ ดู
ราพราหม ผิท่านบ่ใค่หันหน้านางแก้วยอดฟ้า มัทรีผู้มี วัตงามแง่ ปฏิบัติแก่ผัวต๋น ดั่งอันฤา ขาสองคนพี่
น้อง คันท่านเอาหนีจากห้องหิมพาน ท่านจุ่งสองกุมมาร เมื่อถวายแก่พระญาต๋นปู่ สองขาอยู่ในเมือง 
พระบุญเรืองอะคราวต๋นท้าวชื่อสญเชยฺย อันอยู่ในเมืองเจตุตตร  นครนั้นเต๊อะ อิเม กุมาเร คันว่าหัน
แล้ว สายใจ๋เมื่อรอดแล้วสองหน่อแก้วเมื่อเถิงเมือง ปากจ๋า เนื่องชมชื่น หุมหื่นในใจ่ เข้าของอันใดมีบ่
ไร้ แดนแต่งให้ปันพราหมมาละและ  ชูชกพราหมกล่าวว่า อเจทนสฺสภายามิ ข้าแด่มหาราชเจ้า เข้า
เฒ้าจักเมือเมือง              



๑๖๑ 

 

 เจตุตตร นคร บ่ได้ กลัวท่านไธ้คุบชิงเอา สองนงเราหนุ่มเหน้า ข้าเฒ้าหากยินกลัว ยัง
พระเหนือหัวตนปราบฟ้า หันข้าผูกสองกุมมารอันเป็นหลานท่านท้าวเมื่อรอดค้าวสิมพี ท้าวปิดตาต่
นป่อแห่งจักเจ้าโขดมโนปโทษแกข้าว่า พราหมผู้นี้คุบเชิงเอา หลานกุมาชะดาย ว่าอันแล้ว ก็จักกระทำ
ทัณฑกัมม์แก่ข้า คือว่า ควรก็จักฆ่าหื้อต๋าย ควรขายก็จักขายหื้อเป็นแดน เที่ยงจักก้มหน้า สู่ทางต๋าย
ชะและ ข้าญิงท่านชิงเอาแล้ว ข้าเท่ามีมืออันเปล่าเข้าเมือสู่สำนัก  เมียแห่งข้าผู้ชื่อว่า อฺมิตฺตตา ปันฺนา
นั้นชะและ  เมียแห่งข้าผู้นั้น ก็ด่าคำร้าย จักไจ้ด้วยคำว่า  พราหมผู้นี้หาปัญญาบ่ได้ ขอข้าหื้อได้แล้ว
ปล่อยหื้อท่านชิงเอาว่าอั้นชะและ เวสฺสนฺตดร อาห พระญาเวสสันตรเจ้าจ๋ากับด้วยพราหมเฒ้าเล้าโลม
ใจ๋ว่า ดูราพราหม ท้าวต่นนั้นบ่ใจ๋สามาร เลยะมฺมเมตฺถิโต ตั้งอยู่ในเมตตาธัมม์ย่อมอินดูกรุณาผู้ไร้ หา
เข้าของบ่ได้ ย่อมหื้อท่านป่านดั่งท่านนี้และ  ดูการาท่านพราหม คันท่านนำสองหลานเมื่อรอดแล้ว 
ท้าวไธ้ยอดสญชัย คันหันหลานเมื่อรอด รู้ต้านถ้อยตอบคำ หลานท้าวองการต่นชอบด้วยประกอบด้วย
เมตตาธัมม์ บ่กระทำบาปยาบจ้า บ่ฆ่าท่านชีพราหมงายชะและ  นา   ท้าวมีใจ๋ชมชื่น เข้า ของยื่น
ปันพราหม ไถ่สองหลานงามท่านไว้ พราหมหากจักได้เหลือใจ๋ชะดาย ชูชกพราหม  ฟังดูบ่ยินชอบจิ่ง
กล่าวถ้อยตอบขุนธัมม์ว่า  

นหตมฺหิ กริสฺสามิ ข้าแด่พระบาทเจ้า หื้อโอกาสคำสอน ข้าบ่หลอนจักกระทำตามได้  ข้า
เท่าเอาสองแก่นไธ้นริน  เมื่อสู่เมืองกลิงกราช  อันว่าเจ้ากุมมารอันมีรูปงามถ้วนหน้า  จักเอาเมือไว้
ข้าบำเริญเมีย  หื้อกระทำการทุกคำเช้า  ยามนั้นเผือสองเฒ้ากอดกันนอนชะดาย  ผรุสส   วจนํ  สุตวา  
เจ้าชาลีสรีรัตตผันแผ้ว และนางหนอแก้วกัณหา ได้ยินคำพราหมคำหยาหยาบร้องออกปากเสียงแข็ง  
สองเปิงแปลงกลัว เป้นข้าใจ้ต่อหน้านางพราหมณี ก็ชวนกันหนีไปด้วยปองเลียบไปสู่ห้องศาลา บ่อาจ
สามารถจักอยู่ได้ ใต้คลุมเครือเขา เป็นดั่งพราหมจักไร่เรียเอา ที่นั้นสองต๋น เราพากันดันช่อไม้สู่ห้อง
ไพรสน มีตกอันหัวอกปั่นร้อน บ่ห่อนจักลี้ต๋นอยู่ได้  สองแก่นไธ้ฟั่งผะหนี จักไปลี้อยู่ที่ใดก็บ่ได้ เป็น
ดั่งพราหมเฒ้าเข้าใกล้ครุ่มไม้ ยับเอาเนง เราจึ่งหนีกว่าเถิงทาน้ำโปกขรณีเจ้าชาลีจึงเอามาคาดผ้าย้อม
ฝาดกับต๋น เอากันลงลี้อยู่ที่น้ำเลิกเปียกคอ  ยอหัวออกได้  น้ำแวดไว้ทั้งตั๋ ว เอาใบบัวงำหัวอยู่  เบื่อลี้
เฒ้าปู่ชีพรามหม วันนั้นและนา   

ตมตฺถํ  ปกาเสนฺโต  สตฺถา  อาห  พระต๋นเป็นเจ้า ปราบเหง้าติโลกา พระจักไข อัตถบาลี
อันนั้นมาหื้อแจ้งจิง่แส้งเทสนาว่า  ตโต  กุมาโร  พยตฺถิตา  สุติวา  ลุทฺธสฺส  ภาสิตฺตํ  เตน  เตน  ปถวสึุ 
ชาลี กณฺหา  ชินาจุโภ ดั่งนี้ ภิกฺขเว  ภิกขุทั้งหลาย  ฝูงทรงสิลใสสักสวาด  อันว่า เจ้าน้อยราชกุมาร ได้
ยินพราหมจ๋ากำหยาบกล่าวขนาบปุนกลัว  สองจ๋อมหัวทั้งคู่ ยินกลัวอยู่สาหัส  อดใจ๋ฟังบ่ได้  สอง
แก่น”ไธ้  แล่นผะหนีป่ายชีพราหม ปู่เฒ้า เข้าอยู่ในน้ำแค่ใบบัววันนั้นและนา   ชูชกฺโกปิ อตสา  เมื่อ
นั้น  ชูชกพราหม  บ่หันสองกุมมารในสฐานที่ใกล้ต๋นทานไธ้รสีจึงจ๋าคำหยาบคำลาบ ท้าวเวสสันตรว่า  

ดูรา วเสสันตร เหย บัดนี้กูวอนขอลูกแก้วท่านหื้อทานแล้ว  ชอบตามธัมม์ ท่าจำกูเมื่อสู่ 
ท้าวต๋นปู่สองขา  กูบ่จักเมื่อเมืองท่านท้าว  ในด่านด้าวสีพี  เมื่อกู จักเอาสองสรีเมื่อเป็นข้าใจ้  ตอก
หน้าเมียกูว่าอั้น  ท่านป้อยเล็งดูลูกท่านแล้ว  สัญญา คือว่า  พับต่าละ  ยักคิ้วยิ้วหน้า  ร่อหื้อลูกน้อย
ท่านหนีพลันบัดนี้  ท่านเยียะดังบ่หันบ่รู้ เท่านั่งคู้เข่าพับแพงเชิง  อันว่า  คนในเมืองลุด้าว ไผจักรู้ร่าย
เหมือนดังท่านท้าวรสี  บ่มีและ  บัดนี้ท่านรสี  ก้ยังรู้ร่าย  ปุนหม่ายแท้ดีหลียังใจ๋พระรสีก็บ่หื้อชมชื่น  
เจ้าตื่นใจ๋ ตื่นใจ๋กมอง เมื่อนั้นและนา  ตํสุตฺวา  มหาสตฺโต  เมื่อนั้น  พระมหาสัตเจ้า  ได้ยินกำพราหม
เฒ้ากล่าวติเตียน  จำเนียนแต่ต้น ต๋นได้หันหน้า  อันจักได้หื้อลูกกำพร้าเป็ นทาน  มีใจ๋บานชื่นชม              



๑๖๒ 

 

ใจ๋หอมชื่นด้วยชีพราหม  บัดนี้ท่านพราหม  ได้ยินกำผานผิดแผก  เป็นดังหัวใจ๋จักแตก  ยามเดียว   
พระสมเฉลียว ปราบฟ้า จิงอว่ายหน้าต่อตา  จ๋าพราหมแห่งกำงามปูลมพราหมเฒ้าอยู่ศาลาว่าดูราพ
ราหมกูนี่บ่ห่อนจักล่ายมึง  อย่าหม่ายหน้าต่อต๋นกู   ท่านจูงค่อยอยู่นี้ ลูกกูร่อยป่ายลี้เบื่อกลัวพราหม
ชะและ  กูหากจักไปหาเอามาหื้อได้  ยังสองแก่นไธ ้ กุมารหื้อ แก่ท่านชะและ   

ว่านั้นแล้วเจ้าจึงเยื้อนย้ายลุกคุมคว้าย จากศาลา ไปตวยหา  สองปุตตางามแง่  เตียว
ตามแต่รอยตีน  อันสองนรินเตียวเถิงท่าน้ำสระ  รสีหันรอยตีนลงสู่โปกขรรี ท่าน้ำ  เจ้าจึงช้ำคะนึงดูใจ่
ว่า  สองบุญชูลูกแก้ว  หันรอยตี๋นลงสู่น้ำแล้วดีหลี  อันจักเรียกหาเจ้าชาลี  มาก่อน  ด้วยเสียงอ่อนร้อง
หา  เจ้าจึงกล่าวกถาว่า   เอหิ  ตาต ปิยปุตฺตา ปุเลถมม ปารมี  ดั่งนี้เป็นเคล้าว่า ดูราเจ้าชาลี สรีลูก
อ้ายป่อเจ้าจุ่งมาด้วยม่อ  ตามกำป่สับพลันทราเจ้าจุงช่วยกูสร้างก่อปารมี  ธัมม์แด่เต๊อะ หื้อได้เถิงแก่
สัพพัญญู  ตัญญาณ  อันหนึ่ง  พราหมผู้นี้มาว่ากำกำร้ายว่าเหลือใจ๋ ป๋านด่ังไปแสนเปี๋ยว วู่ไหม้หาสุขบ่
ได้สักยามและ  เจ้าจุ่งมาเป็นดั่งน้ำใสงามชื่นช่อย  หดหล่อย้อยหัวใจยังพราหมตาร้อนไหม้กว่าไฟเผา
และนา  ยานานาเมโหถ  เจ้าจุ่งมาเป็นดั่งสำเภาคำลำเล่มใหญ่เอาป่อใส่  บ่หวั่นไหวในท่าส้าสาคร              
หื้อกูปอขี่ชอนไปถิงฝั่งกล้ำหน้า คือฟากฟ้าแต่สงสาร  มีนิพพานเป็นสุขยิ่งซ้ำสิ่งโลกา  ยังคนและเทวดา
แสนหมู่  ป่อก็จักเอาเข้าสู่นิพพาน  จากสงสารที่ร้าย ด้วยอันหื้อลูกอ้ายป่อเป้นท่านนี้เต๊อะ    

ตํสุตฺวา  ชาลี   กุมาโร  เมื่อนั้น เจ้าชาลีกุมมาร  ได้ยินกำพระ๓บาลต๋นป่อต้นถ้อยต่อ
ร้องหา  ด้วยสัญญาจะใจ๋ บ่อาจจักอดได้แต่สระสรี เจ้าจิ่งคนิงใจ๋ว่า  พราหมผู้นี้แม้นมันจักฆ่าจักตี๋ลูกกู
ฉันใดก็จุ่งกระทำตามใจ๋มันเต๊อะ  กูอย่าหื้อป่อกูเรียกป่อสองทีเต๊อะ  ว่าอั้นแล้ว  เจ้าก้อเปิกยังใบบัว                
อันกันบนหัวแห่งต๋นเสียแล้ว  ก็ออกมาจากสระแก้ว  เท่าต๋บเดียว  เตียวมาหาท้าวต๋นป่อ ร้องไห้ต่อ
นมัสการ เจ้ายินผานกราบไหว้  เยียะร้องไห้ ก็เยียะเตียวมา  ถือเอาหลังบาทาท้าวต๋นป่อ  ร้องไห้ต่อ
ปุนผานเช่นและนา   อถ  มหาสตฺโต   เมื่อนั้น  พระมหาสัตเจ้า  ก็บ่หันลูกเต้าท่านทั้งสอง  จิ่งถามเจ้า
ชาลีว่า  ดูราเจ้าชาลีสรีลูกรัก ป่อลูกน้อยหน่อสายตา อันว่า  นางกัณหาน้องเจ้า  เข้าลี้หน้าอยู่ทางใด  
นั้นชา ตาตุ  เมื่อนั้น  เจ้าชาลี กล่าวไหว้  เยียะร้องไห้  ก็เยียะเจียรจ๋า ว่าข้าแด่พระปิตตาเป็นเจ้า  ใน
เมื่อภัยใหญ่และเกิดมีแก่สัตว์ทั้งหลาย  คือว่า  ท่านฆ่า  เทียนยอ่มอวายหน้าสูทางหนี  บ่มีใคได้ไปเป็น
กู่  ไปอยู่ต๋นเดียว  นั้นนางกัณหาธิดาน้องข้า  บ่รู้ที่ไปลี้หน้าอยู่ทางใด  และ  ป่อเหย   อตฺ ถมสตฺโต   
เมื่อนั้น  พระมหาสัตเจ้า  ก็รู้ว่าดั่งนี่  ร้อยว่าลูกกูทั้งสองได้หื้อกำกติกา  แก่กันไปมา  ว่า คันได้ปี่  
อย่าวน้องยังหนีเน้อ  ว่าอั้นซะและ  พระมหาสัตเจ้า  แขวดกฎหมายรู้ดั่งนี้แล้ว  ต๋นแก้วจักเรียกหา
นาง  กัณหา ในเถื่อนอันจักออกมาเป็นเปื่อนเจ้าชาลี  พระรสีเป็นเจ้า  เรียกเอาลูกเต้า  ผู้ชื่อกัณหา
ธิดา  ลูกรักญิงเดียวแก่ป่อเหย  เจ้าจุ่งช่วยกูป่อสร้างปารมีธัมม์  ได้หื้อเต็มแก่หัวใจ๋ป่อ  ด้วยอันหื้อลูก
น้อย ห้อยเป็นทาน  พราหมผู้นี่  ก็มาว่า  กูป่อนี่ล่ายพรางมัน  ใจ๋ป่อนี้เป็นด่ังไฟพันพวงมาพอกร้อนแต่
นอกในเถิงเจ้า  จุ่งเอาน้ำแสนไหมาหดหล่อ  หื้อใจ๋ป่อเย็นมาต๊อะนา   เจ้ายามนั้นว่าเมโหถ  เจ้าจุ่ง  
มาเป็นสเภาคำเล่มใหญ่  เอาป่อใส่ไว้  บ่หวั่นไหว  สมุทรสาคร  คือ  ภวสงสาร  หื้อเถิงฝั่งกล้ำหน้า  
คือ นิพพานนั้นเต๊อะเจ้า  คันป่อข้ามพ้นแล้วและเท่าจักข้ามผู้เองเดียวดั่งบ่มีวันและนา  ป่อจักยกเอา
สัตตโลก กับทั้งเทวโลก  ข้ามพ้นจากโอฆสงสาร  ด้วยญาณอันเจ้าหากกำชูนั้นและ   เจ้าเมื่อนั้นนาง
กัณหาธิดา ได้ยินเสียงท้าวต๋นป่อ  อันตั้งหน้าต่อร้องหานางมีน้ำตารักป่อคนิงใจ๋ต่อว่าดั่งนี้    

กูบ่ควรหื้อป่อ กูร้องถ้วนสองที นางก็แป๋งใจ๋ดีว่า   พราหมผู้นี ่แม้นมัมจักฆ่าจักขาย             
กูด้วยประการฉันใดก็จุ่งหื้อกระทำความตามใจ๋มักแห่งมันเต๊อะ ว่าอั้นแล้วนางแก้วก็เปิกเวิก    เสียยัง
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ใบบัว  อันกั้งกลางหัว   แห่งต๋นเสียแล้ว   ก็ออกมาจากสระแก้ว  พรากเตียวมา  เจ้าก็ถือเอาหลังบา
ทาตีนซ้าย   เจ้าบาดร้ายไปไกลนางจ๋อมใจ๋รักป่อ   ร้องไห้ร่อปูนผานเช่นและนา   เตสํอสุณี  อันว่า  
น้ำตาแห่งสองกุมาร   ทั้งสอง  ก็ไหลหลั่งถั่งตกเหนอหลั่งตีน  พระกูบาลยะย้อย  แห่งสองออน่น้อย
กุมาร    ปานด่ังดอกบัวบานน้ันก็มีและ  ตสฺส อสุณี  ส่วนอันว่า  พระมหาสัตเจ้า  อันรักลูกเต้าทั้งสอง   
ก็ไห้มากนักหนักหนา    อันว่า   น้ำตาแห่ง   มหาสัตเจ้า   ก็ไหลตกต้องเหนือหลัง  แห่งกุมารทั้งสองป่ี
น้อง   อันใสงามเป็นดั ่งพิดานคำนั้นและ    อตฺถมหาสตฺโต เมื ่อนั ้น    ส่วนอันว่า  มหาสัตเจ้า                  
มีหัวใจ๋ปานดั่งจักแตก กิ้งไปมา   เจ้าลูปก็หลัง   สองบุตตาปี่น้อง  ด้วยพื้นมืออันอ่อนสุขุมาลแล้ว              
ยังลูกแก้วทั้งสอง   เจ้าก็หื้อยืนอยู่    ต่อหน้า   จึ่งเล้าโลมลูกแก้ว กำพร้าสองสรี ว่าดูราเจ้าชาลีสรีลูก
รักแก้วชายเดียวแก่ป่อเหย มีคาว่าเจ้าบ่รู้ยังหัวใจ๋ แห่งกูบ่อ อันมีปกติคึดใจ๋ต่อยังทานอันและฤา  อันว่า
หัวใจ๋แห่งกูป่อมักใค่หื ้อยังตาน   อันมีในตนเป็นยอดย่อมคนิงรอดคืนวันดาย  จุ ่งหื ้อมโนรสกำ
ปรารถนาแห่งป่อหื้อถ้วนต่อบรมวลเต๊อะ เจ้ากูป่อก็จักหื้อเจ้าทั้งสอง   เป็นทานแก่พราหมวันนั้นซะ
และ ว่าอันแล้วเจ้าก็กดด่าลูกแก้วแห่งต๋น  ก็หื้อมายืนอยู่สองหน้าเป็นดั่งป่อค้ากดค่างัว ว่าตามตั๋วใหญ่
น้อย   คะค้อยตามอันเปิงใจ๋ท่านและ โสกริพระรสีต๋นผ่านแผ้ว  ก็จ๋าเซิ่งถูกแก้วต๋นชื่อชาลีสรีลู กรัก
ชายเดียวแก่ป่อเหย จำเนียนแต่กาลนี้ไปภายหน้า  เขือเจ้าทั้งสอง ก็ได้ชื่อว่า   เป็นข้าแห่งชี พราหม
แล้วและ  ผิว่าเจ้ามักใค่พ้นจากข้า  อว่าวหน้าออกเป็นไท   ผู้ใดมีใจ๋มักใค่ไถ่เจ้า เอาเป็นลูกเต้าสืบ
วงศา  หื้อหาคำนิขงามชื่นซ้อยมายื่นยอปันหื้อชีพราหม   ยามนั้นเจ้า จึ่ งพ้น อันเป็นข้าอว่ายหน้า
ออกเป็นไทซะและปั๋นดั่งนางกัณหาน้องเจ้า  สรมหมุ่นเหน้าปอตาผุหินชาติกาต่ำก้อย  คือไพร่น้อย
แต่ปชา  อันบ่ใช่ท้าวพระญา  จักมาไถ่  หาได้   แต่อันมี  ปู่ชีพราหมปู่เฒ้าน้องเจ้าก็จักได้ออกเป็นไท
ซะและ เท่าจักมาม้างเสียชาติเชื้อเรา   อันเป็น   ขัตติยราชชาชาติท้าวพระญาและ   

ยํธนํ  เข้าของอันและร้อยบ่มีแต่ไพร่น้อยและริพล  โยธา   เท่าเว้นไว้แต่ท้าวพระญา              
จิ่งหาได้คนทุกข์ไร้หาดดอมดาย และนา   เหตุนั้น   ผิว่านางสายใจ๋น้อยเจ้า   ใค่หื้อพ้นจากข้าเฒ้าชีพ
ราหม   จุ่งหื้อหาช้างสารหลายพังพายงามปอร้อยข้าใหญ่น้อย  ก็สันเดียว   คำแดงงามเปี๋ยวเปล่งป้อย
ปอร้อยแต่งนำมาข้าญิงชาใหญ่น้อยจุคนคนตกแต่งเข้าของถ้าไถ่เจ้ายามนั้นจิ่ งพ้นจากข้าเฒ้าปู่ชีพ
ราหมและ พรมหาสตฺตรสี ก็สั่งเจ้าชาลีว่าดั่งนี้  วันนั้นและเอวํ  คันว่า   พระมหาสัตเจ้า  ตัดค่าลูกเต้า
ต๋นแล้ว  ก็เล้าโลมลูกแก้วอยู่ในกำ   เจ้านำสองขาเมื่อสู่ในที่แก้วกู่ศาลาอารามแล้ว  เจ้าก็ถือเอาน้ำต้น
คนธี  มาไว้ในที่ไกล้ต๋นคำเจ้าก็กระทำผูกเอายัง ปัญญาสัพพัญญูหื้อหมั้นรัดขาครั้งกัน จึ่งเรียกเอาพ
ราหมผู้เตียวหนมาใกล้เจ้าก็หื้อแก่นไข้เป็นทาน แก่ชูชกพราหมขนาดน้ำต้ มกยาคกฏหมาย สมบัติ
ทั้งหลายมีในโลกก็บริโภค จักปราถนาเอายังสัพพญูเราผ่านแผ้วอันจักนั่งแท่นแก้ว เทสนาธัมม์คันว่า
ท้าวปรารถนาเอาแล้วก็หื้อกลูกแก้วเป็นทานแก่พราหมนาจารผู้เฒ่าแก่ ก็มีวันนั้นและ ตมตฺถํปกาเสน
โตสตฺถา อาห สพฺพญฺญูพระพุทธเจ้า จักสำแดง อตฺถ อันมาหื้อแจ้ง พระจุ่งแส้งเทสนาเป็น กถาว่าตโต
กุมฺมาโร อทาย ชาลีกญฺหา ชินาจุโภ พฺราหฺม อทาจิตฺโตปุตฺตเกตน มุตฺตมํ ตทาสิยํ ภึสสนกํ ตทาสิโลมหํ 
สนํยํ กุมาโรปทินมฺหิ เมทนิย สมกปฺปถ ดั่งนี้เป็นเคล้าและ ภิกฺขฺเวดูราภิกขุทั้งหลาย ในกาลนั้น ส่วนว่า              
พระเวสตรรสีต๋นจำเริญสวัสดีแก่ชาวสีพีนคร ทั้งหลายก็นาเอามาแล้ว ยังลูกแก้วทั้งสอง ด้วยใจ๋ใส่ยินดี 
เจ้าก็ไหลหลั่งถั่งตกเหนือมือพราหมแล้วก็หื้อลูกแก้วเป็นทานอัน รเสียงบัณดาน เคลาคลึงเส้นขนตื่นปุ
นกลัว หนังหัวปองถกสั่น แผ่นดินลั่นไปมา ตทาสิยํ ในครายามนั้นส่วนพระต๋นงามแง่ จำเริญแก้ว สีพี 
เจ้าก็ยออัญชุลีกลาบไหว้ จิ่งหื้อสองแก่นไธ้กุมารเป็นทานอันยิ่ง เจ้าจ๋อมมิ่งยินดียังชาลีและกัณหาทั้งคู่
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เคยสุกขุมาน ถวาย เป็นทานบ่แผกท้าวก็แรกเอา ปัญญาพัญญูและนาทานเตเชน อันว่า แผ่นดินหนา
สังขยาว่าได้ สองแสนสี่หมื่นโยชนะ คนนาก็ร้องก้องสนั่นหวั่นไหวไปมา เป็นดั่งช้างสารตั๋วลงน้ำมันทัน
แก่หญ้ากล้าแก่ขอป่อหมอเอาบ่ได้และ ร้องแสนสเครียนเล่นไปมา นั้นและ               

สาคโร อันว่าน้ำสมุทธสาคร ก็ขรำเขรือกเยือกตี๋ฟอง นองตี๋ฝั่งไหลหลูถูถั่งไปมาก็มากรัก
และสิเนโลอันว่า เขาสิโนลุราชปัพพตาอันเป็นพระญาแก่ดอยทั้งหลายนั้นก็เบนหน้าเฉพราะเซิ่งวงกฏ
แล้วก็ก้อมไปมา เป็นดังยอดหวายอันท่านลนไฟ้ไกวกวัดแกวงไปมานั้นและ สกฺโก อันว่า พระญาอินทสุ
รินทเจ้าฟ้า ก็อว่ายหน้าร่อเมืองคนยินดีตบต้นแขนปูชาหื้อเสียงสาธุการมากนักมหาพราหมก็มีใจ๋ ชม
ชื่นยินดียอมือยื่นสาธุการมากนักและสพฺเพเทวา อันว่าเทวดา ทั้งหลายมวลหมู่ถ้วนหน้าอยู่สาธุการ
มากนักและอันว่าเสียงโกลาหลเกิดก้องเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องและดินร้องและดอยคางก็ซราบขึ้นไปต่อ
เท้าโสฬสมหาพรหมสวรรคเตวโลกพ้นก็มีและ ขนีติกํอันว่า ห่าฝนเมฆธาราก็ไหลหลั่งถั่งตกลงมาคระ
ศรีหากปุนกลัว อการํ อันว่า สายฟ้า บ่ใช่กาลควรแมบรวาย เรืองเหลืองทั่วป่าเป็นด่ังฟ้าจักผ่าดินทราย
หิมวนฺตํ สัตวทั้งหลายในเถื่อน ราชสีเปิน เสื่อเหลืองร้องนันเนืองคระครืนเป็นเสียงอันหนึ่งอันเดียวก็มี
และเอวํรูปํควรปุนกลัวมีมาก อัศจรรย์หากปุนกลัว เช่นและเมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้าจิ่งจ๋ากับด้วยพ
ราหมเฒ่าว่าภรพราหมมนลูกรักกูยังหนุ่มน้อยหน้อยกูรักเท่าหัวใจ๋เท่าว่าปัญญาสัพพัญญูอันใดอัน
ประเสริฐ กูรักรำเริศกว่าสองขา ดั่งจักสองขาสังขยาเรารักร้อยเท่าพันทีรักเถิงหมื่นเหลือแสนเหตุนั้นกู
จิ่งจุ้งแขนลูกกูมาถ้าแก่ชีพราหม เหตุใคร่ได้ปัญญาสัพพัญญูตัญญาณนี่และ พระมหาสัตเจ้าคัน ว่าหื้อ
ทานแล้วยังลูกแก้วทั้งสองเจ้าบังเกิดยินดีว่าสุทินฺนํวทาเมทานํดั่งนี้โอยหนิ  ทานอันกูหากหื้อเป็นทาน
อันดีนักและ ว่าอั้นแล้วเจ้าก็เล็งดูหน้าลูกแก้วทั้งสองวันนั้นและนาชูชกโกปิส่วนชูชกพราหมปู่เฒ่าบ่มี
เชือกอันจักผูก สองเจ้าลูกพระญา มันหันก็ละถงพามันไว้เข้าสู่ป่าไม้แสวงหายังเครือเขาอันจักผูกยัง
สองเจ้า ลูกพระญา ก็หันมหารตาเครือใหญ่มันก็ก้มใต้กัดเอากัดเครือเขาด้วยเขี้ยวทืงคาบเกี้ยวเคือลี่
เอามาผูกชาลีแขนขวากับมือนางกัณหาเบื้องรัคร้าย คาดกับกันพันพวงเป็นเกี๋ยวหนึ่งเหงื่อนึ่งก็เอาตี๋
หลัง สองหน่อแก้วลากล่น และนำไปวันนั้นและนา ตมตฺถํปกาเสนโต สตฺถาอาหพระพุทธเจ้าจัก
สำแดงอถอันนั้นมาหื้อแจ้ง  พระจิ่งแส้งเทสนาเป็นกถาว่าตโต โสพราหมโณ ลุทฬโธ รตํทนฺเตหิสินฺทิย 
รนตฺยหเถ กนฺธิตฺวารตานย อนุปชฏฐ ตโตรช มาทายทญฺฑญฺจ ทายพราหมโณ อโกตตยนโตเหิ สิวิราช 
เปกฺขโต ดั่งนี่เป็นประธานและ 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย ต๋นทรงสิลใส่บริยาส อันว่าพราหม์ผู้หยาบช้าสาหัส มันหนีเสีย
อาศรมบถ ออกก้าวสู่ป่าไม้แสวงหายังเครือเขาอันจักผูกยังลูกพระญา มันก็กัดเอาเครือเขาด้วยเขี้ยวทื
งคาบเคี้ยวเอากันมาผูกสองจอมขวัญลูกท้าวหนีจากด้าวศาลา  เมื่อนั้นและนา ตโตเมื่อนั้นชูชกพราหม
ผู้เฒ่าถือไม้เท้าเพือนถงพาตี๋หลังกัณหาชาลี นำกว่า ร้องด่าเจ้าจำไปปันมันมาตี๋หลังสองหน่อหล้าตี๋ต่อ
หน้าป่อพระญาหากำกรุณาบ่ได้เป็นดั่งข้าใช้ป่อหากปันมันมานั้นและ เตสํ พราหมตี๋หลังเจ็บบ่น้อยปอ
เป็นแถ้ว เลือดเหนือหลังผิวหนังสอง เจ้าขาดเคือเขาบาดเป็นรอยมันเล่งตี๋บ่น้อย ปอว่าแผวเลือดย้อย
ไหลลงและนา ในเมื่อพราหมนำสองเจ้าก็เบ่นหลังรำงับกับกันไว้ บ่หื้อพราหมตี๋ได้แต่สันหลังและ 
อเถกสมึในเมื่อพราหมนำสองเจ้า ก้าวดันป่าไม้คงไพรปู่จังไลกิ้งท่าว พื้นหัวหงหง่าว ลูกบ่พลัน เครือ 
เขาอันมันผูกก็หลุดมือจากกุมมารปู่ชีพราหมลูกบ่ได้ เหมือน ขอนไร่ไหม้ไฟรามชนแชนและนา กุมารา
ณํ เมื่อนั้นสองกุมมารหนีจาก อว้ายหน้าพรากเสียพราหม แล่นมาตามหาป่อร้องไห้ต่อปุนผานเช่นและ
นา ตมตฺถํปกาเสนโต สตฺถาอาห พระพุทธเจ้าจักสำแดงยัง อัตถอันนั้นมาหื้อแจ้ง พระจิ่งแส้งเทสนาว่า 



๑๖๕ 

 

ตโต กุมาโร ปณามุพราหมณสส ปมุญฺจิย อสุปุณหิเนเตหิปิตรํอุททิขตติดั่งนี้เป็นต้นและภิกขเวดูรา
ภิกขขุทั้งหลายยามเมื่อพราหมติงหงายไปด้วยน้ำตาวันนั้นและเจ้าชาลีตนสั่งเป็นดั่งไม้ปาแปงอัน
ลอหากเปิกปัดไปมาก็ไหวบาทาต๋นป่อร้องไห้ต่อเจี๋ยรจ๋าว่าอมฺมจนิขนฺตาข้าแด่ป่อพระญาเป็นเจ้าอันว่า
อันว่าแม่ออกเจ้ามัทรี เมื่อจักไปคงรีแต่เช้า ก็ยังมาฝากลูกเต้า เจ้าป่อแล้ว จิ่งจักไปและนา บัดนี้ลับ
หลังสายใจ๋ออกเจ้าป่อป้อยเอาเผือลูกเต้า ปั๋นพราหมง่ายนี้ชา ป่อจุ่งค่อยไว้สองเผือข้ามารอดแล้วยาม
นั้นป่อเยียะหื้อเผือลูกแก้วเป็นทานช่างเต๊อะอมมจตตาตข้าแด่ป่อพระญาเป็นเจ้ายศทั่วเท่ าสีพีบัดนี้
นางมัทรีอันม่ไปยังแต่เช้าล่าแสวงหายังผลาลูกไม้แม่มาฝากไว้แก่พระญาเพื่อเครื่องใจ๋พระมาดาฝันร้าย
เมื่อกลางคืนสายใจ๋ก็ยังสังเจ้าว่าหื้อดูลูกเต้าอย่าใจไกลเน้อว่าอันกี้ดายบัดนี้ลับหลังแม่ไปแล้วป่อป้อย
หื้อเผือข้าลูกแก้วเป็นทาน บัดนี่นางยังอยู่ดงด่านป้าแม้ออกไธ้ไป่ทันมาเตื่อนา ป่อจุ่งกรุณาคอยไว้อย่า
ด่วนได้เป็นทานอย่าเยียะผานใจ๋เผือข้าปอหื้อได้หันหน้าแม่กำพร้าต๋นงามยามนั้นเยียะหื้อทานเผื่อข้า
กำพร้าเป็นข้าแก่ชีพราหมนั้นแม้นมันจักขายและ จักฆ่าลูกกำพร้าบ่กลัวต๋ายและนาป่อเหยข้ากำพร้า
เป็นเจ้าพราหมผู้นี้มีรูปอันผางร้ายปูนกลัวและ พลํกปฺปาเท่าตีนพราหมหดเป็นทุคเป็นดั่งตีนช้างอยู่ลุน
รูยุ่นหนังมันหุดหู้ห้อยเป็นถ้อย อยู่นุงนังมีทุนชิ้นยานลงทัดสะแอวเป็นทูคดั่งทานขัดท้ายเข้าริมปาก
เฒ้ายานยะยาบตาบขาบปกคางดังพราหมขดคัดกองเขี้ยวชอนออกปูนกลั๋ว  

กุมโพ หลังมันโก ดั่งช้างปูมป้างสวดทุนยุน อโดตาพ่ายห้อยมืนหิหี่พายใหญ่ปิสานโลหมํสุ
หนวดมันแดงจักขิจักขิจักขิ เป็นดั่งหนวดกู้งจี่ไฟนั้นและนา วรินํต๋นมันเต็มด้วยไฝดำไฝแดงและ มีกลิ่น
อันเหม็นส้ม เป็นดั่งเข้าต้มใส่หมากแป๋คำนั้นและ ตามันเหลือกมะมาบเหลือกสากลกากปูนกลั๋วเช่น 
และจกนฺโตดูกมันลั่นคะคุดคะคาดเยียะดะดุดดะดาดกว่าเที่ยวพ้น อชินานิจสนทฺโธ หนังเสือหนาห่ม
ห้อยยานยางย้อยเหมือนผีอามนุสฺดสผู้นี่บ่ใช่คนดีเคยคู่กันหันหน้าอยู่ปูนกลั๋วเช่นและ มนุสฺโส มันผู้น่ี
รอยว่า เป็นผีเสือเอาเภทเชื้อเป็น  พราหมมํสํ โลหิตํอาหารมันย่อมชิ้นแก๋มเลือดชิ้นจับหนวดแดงเบิง
คาเมียมันขับจากบ้านเฒ่าถ่อยค้านการงานมาแสวงขอเผื่อข้าเฒ้าถ่อยช้านำไปเผื่อนี่นาเป็นสายใจ๋ธิ
ราชในเมื่อผีเสื้อผู้ยากเนื้อหากนำไปดั่งอั้น ป่อพระญาดั่งฤายังกว้างตาผ่อดูดายดั่งฤาได้ลูกน้องไห้ป่อก็บ่
กรุณานี่ชาอสฺมานุนข้าแด่ป่อพระญาเป็นเจ้าในเมื่อพราหมเฒ้าผูกเผือไปตี๋ใส่จำแล่นไม้เท้าแกวงหัวรา
ไปเผือบ่ไปมันก็จำกว่าพราหมเฒ้าด่าต๋ีไปไม้เท้าใส่หลังแล่น เหมือน ดั่งชายน้อยแกว่นต่ีงัว 

พราหมปาโล บาปร้าย ยินว่าได้ของง่ายป้อยบ่ที่แป้หัวใจ๋ป่อพระญาแข็งยังบ่รู้หมั้น ด่ัง
หีนหลวงเชือกเหล็กปวงผูกไว้ ป่อก็บ่รักเผือหน่อไธ้หากไห้ก็หากดอมดายนี่ชา อิเธวจ ตุญเตข้าแด่ป่อ
พระญาเป็นเจ้าอันว่านางกัณหางามยิ่งไวรสิ่งอารมยังกิ๋นนมบ่พราก เป็นดั่งลูกเนื้ยยายนมนางข้าขอไว้
ในอารามนี่แด่กับด้วยแม่มัทรีป่อเท่าหื้อข้าชาลีไปเป็นเพื่อนเข้าคงเถื่อนตามพราหมขอไว้นางกัณหา
งามน้องข้าอย่าหื้อนางน้อยนาสน้อยได้ปัดพรากหน้านมนางแด่เต๊อะ เอวํวุตเตในเมิอเจ้าชาลีร้องไหข้อ
ไว้น้องไธ้อยู่ศาลาส่วนมหาสัตเจ้าก็บ่ปากจ๋ากับลูกเต้าสักกำหั้นและตโตกุมาโร เมื่อนั้นเจ้าชาลียินปรา
รมรักแม่ไห้อ้อนแอ้จารจ๋าอิทํทุกฺขํลภาหิปุมุนาอิทํดั่งเป็นต้นว่าดั้กรา นางกัณหาน้องรักญิงเ ดียวแก่ปี่
เหยทุกขอันใดพราหมบุบตี๋ราวีไปไจ้ๆทุกขอันนั้นก็บ่เป็นทุกขใหม่ถนัดใจ๋แก่ราเตื่อและ  ดั่งฤาและปี่ว่า
อั้นนั้นชาแท้และผู้ชายทั้งหลายเกิดในโลกนี่เทียนย่อมได้ต้องทุกขโสกด้วยอันท่านบุบตี๋นี้และ ทุกขอัน
ใดบ่ได้หันหน้าป่อแม่พระญาจ๋อมมิ่งทุกขอันนั้นและเป็นทุกขอันล้ำยิ่งทุกขช้อนกว่าอันพราหมตี๋นี่
และโสนุนส่วนอันว่า ป่อพระญาเจ้าฟ้าตรกม่อนหน้าเข็ญใจ๋ เล็งไปมาบ่หันหน้านางกำพร้ากัณหาป่อ
พระญาจักไห้ ด้วยอันรักนางหน่อไข้  กัณหาชะและ โสนุน  อันว่าแม่ออกนมนางกำพร้าคาพรากหน้า



๑๖๖ 

 

บุตตา นางพระญาก็จักไห้ด้วยอันรัก นางดอกไม้กัณหา แม่พระญาก็จักไห้แต่วันเถิงคำและ แม่ก็ไห้เถิ้ง
ทีเถิงเที่ยงคืน แม่ก็จักไห้แต่เที่ยงคืนเถิงรุ่งต่อเท่ามุ่งเถิงขวาย หัวใจหายแห้งหอด น้ำห้วยน้อยขาดเขิน
ชายนั้นชะและ โสนุน ส่วนป่อพระยาเป็นเจ้า รักลูกเต้าอยู่เววล โศกเถิงต้นเดือนใหม่ ป่อก็จักนั่งอยู่ไห้
แต่กลางวันเถิงค่ำ ป่อก็จักไห้แต่ค่ำเถิงเที่ยงคืน ป่อก็จักไห้แต่เที่ยงคืนเถิงรุ่งต่อเท่ามุ่งเถิงขวาย  หัวใจ๋
หายแห้งหอด คือดั่งน้ำห้วยน้อยขาดเขิยทรายนั้นและ   

อิเม เตชมฺพุ การุชา ดูรานางกัณหาน้องรักญิง เดียวแก่ปี่เหย ชาติไม้ทั้งหลายฝูงนั้นคือ 
ไม้ชมพูเหลือแหล่ด้าวนี่แต่อาราม ย่างก๋ายงามพรำพร้อม  อ่อนอ้อมไปมา ราทั้งสองเคยเล่นแต่ห้อง
อาราม บัดนี้ลาหนีไกล ละไว้ร่มไม้หากหมองดาย เสียแท้ละหนอ ในวันนี้ ราทั้งสองปี่น้อง จักได้ละไว้
ยังหมู่ไม้หากหมองดาย ทั้งหมู่ทรายและงัวป่า แรดร้ายล่าทุกคิริ ทั้งเสือหมีและ ชะแค จ่อนหอกแจ้
และลิงลม สกุณาเคยชมร่ำร้อง เสียงหมี่ก้องนานา ชมดอกไม้บุบผาในที่ใกล้ พระปัณณศาลา ในวันนี่ 
ราทั้งสองปี่น้อง ก็จักได้ละไว้ตันป่าไม้ตามพราหมชะและ นางกัณหาแว่นฟ้า วันนี่นา ราทั้งสองจักได้
จรเดินเตียวตามป่า เนื้อร้ายล่าไปมา เตียว   มัคคาเทสท้อง ในแห่งห้องดงดอน ราจักหนีไปนอนป่าไม้
รี้นยุง ขึ้นไต่ขบต๋นและกาปี่ชาลี เยียะไปก็เยียะเขียรจาก กับด้วยน้องรักแห่งต๋นว่ากัณหาเหย แว่นฟ้า 
วันนี่ราทั้งสองปี่น้อง ก็จักไปเตียวหินผาและป่าแร่  ร้ายทุกเถื่อนถ้ำแง่คีรี พราหมจักไลจุ๋งแล่นข้าบ่
แกว่นเตียวทาง ตามดงซางและป่าไม้รวก ป่าไม้ไผ่แจ้เรียวแดง หญ้าคมบางก๋อกาย หญ้ามุ้งกระต่าย
หนามหนา ทั้งหนามคาและจวากอ่อน ในวันนี่นา ราทั้งสองปี่น้อง ก็จักได้พรากแม่ไปไกลชะและ กัญ
หาราชธิดา จิ่งจ๋ากับด้วยปี่ชาลีว่า ดูราปี่ชาลีเป็นเจ้าเหย  วันนี่แม่เท่ามัวเมาหาหัวมันและลูกไม้ ที่ใกล้
ที่ไกล ก็บ่ว่าจักมา ทุกขังแท้และนา แม่เป็นเจ้าละลูกเต้าอยู่หมองดาย ชะและหนอ กัญหาเหยแว่นฟ้า
เยียะผัดแผ่หน้าคืนมา เจียรจ๋ากับด้วยปี่ชาลีว่า ดูรา ปี่ชาลีในวันนี่นา ราทั้งสองจักไว้ละไว้ยังหมู่ไม้ยาด
ยายไป  ทั้งยางพรายและชะบาเทส ต้นกาเกส และ กัณณิกา ทั้งจำปา สบันงาแบ่งสร้อย สุรภีต้นใหญ่
น้อยสลิดสัณฐาน ทั้งดอกซ้อน ดอกท้ายหานและคามป่า ดอกพุดและจำยาม ในดงคานทุกที่ ในวันนี่
นา ราจักได้ละดอกไม้ไว้หมองดายชะและ ปี่ชาลีเป็นเจ้าเหย  

กัณหาเหยแว่นฟ้า เยียะผัดแผ่หน้าคืนเจียรจ๋ากับด้วยปี่ชาลีเหยเป็นเจ้า โอยหน่อทุกขัง
และหนอปี่ชาลีเหยเป็นเจ้า ในวันนี่นา ราทั้งสองปี่น้อง ก็เที่ยงว่า จักได้ละไว้ยังหมู่นกทั้งหลาย  คือว่า 
นกเขียนและนกยูง ทั้งนกทุงธุง และจาคปากและกาแก๋กาไข เทียนย่อมจรเดินเห่าร้องเสียงหมี่ก้อง อัน
ขันเถียรถ้องนับเนียง ยามเมื่อตาวันเหลืองจักใกล้ค่ำ โอต๋นร่ำร้องเสียงวอน  ว่านอนจำอยู่ พร้อมกับคู่
ผัวเมีย ร้องเสียงเชยทั้งป่า  กำล้าบินล่ำไปมา ในวันนี่นา ราทั้งสองปี่น้อง จักได้พรากแห่งห้อง 
พระปัณณศาลา ไปวันนี่ชะและ ปี่ชาลีเป็นจ้าเหย นางกัณหา เยียะไปก็ เยียะผัดแผ่หน้าเจียรจ๋า กับ
ด้วยปี่ชาลีว่า พราหมเฒ้าผู้นี่ บุบตี๋รา ราวีไปไจ้ๆ  เต็มว่าราร้องไห้มันก็บ่กรุณาและ ปี่ชาลีเป็นเจ้าเหย 
อสฺสตฺถา อันว่าหมากขนุนเป็นเจือเหนือคร่าบ่า  แปงป่าเป็นพวง นิโคธาหลวงชื่นช้อย หมากกวิดใหญ่
น้อยแก๋มกัน ราจอมขวัญทั้งคู่เคยเล่นอยู่หนหนีใดไกลละไว้ หมู่ไม้หากหมองดายชะและ  อิ มติฏฺฐนฺติ 
รามา อันว่า อารมเปียงลูกไม้ อินแต่งไว้ยายไย น้ำเย็นใสท่ากว้างไหลแต่ทาง   สุคตา ราทั้งสองเคย
อาบ เย็นชราบสุดใจ๋ บัดนี่ราหนีไกลละไว้ดอกไม้ล่นหมองดาย ชะและหนอ ลูกไม้ได้เหลือแหล่ สุกเข้ม
แก่กินหวาน ในดงดานสพรู  ตั้งต้นอยู่จ๋อมดอย ราค้อยใจ๋ลาปี่น้องกิ๋นแต่ก้องหนใด บัดนี่ราหนีไกลละ
ไว้ ลูกไม่หล่นเสียดายชะและหนอ อิเมโน หตฺถรกา อส อันว่ารูปช้างไชยชน แม้นรูปม้าองแอ่นหลาย



๑๖๗ 

 

ตั๋ว รูปงัวเถิกแม้ของเล่นแก่สองราเมื่อก่อนราย่อมเล่นชักเชือกเต้นชมกัน ราจ๋อมขวัญละไว้ รูปช้างม้า
ไม้หากหมองดาย ชะและหนอ เอวํ ปริเทว 

ในเมื่อเจ้าชาลีร้องไห้ในที่ใกล้ป่อพระญา  เจ้าจ๋ากับด้วยนางกัณหาหน่อไส้ ดั่งอั้นเวียงวัน
ชูชกพราหมผูกได้แล้ว ก็เข้ามาผูกยังสองกุมารตี่กล่าวร้องด่าเจ้าจำไปมากและนา  ตมตฺถํ ปกาเสนฺโต 
สตฺถา อาห พระพุทธเจ้าจักสำแดง ยังอัตถนั้นมาหื้อแจ้งพระจิ่งแส้งเทสนา เป็นกถาว่า นิยมนา กุมารา  
เตปิตฺตรํ เอตทพรวํ  อมมํ  อโรคยํชาลี ตญจ สุขิตา ภวอิเมโน หตฺถิกา อสฺส กริกทฺธา จ อิ เมตานิอมฺมา  
ยทฺทชาลี โสตนฺ เคหิสิวิเน  ปสฺสนฺติ ดั่งนี่เป็นเคล้า พระเจ้าว่า ภิกฺขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย ทรงศีลใส
บริสุท อันว่า สองเจ้าน้องราชกุมาร ในเมื่อ พราหมตี๋หลังนำก้าว เยียะด่าก็เยียะต๋ามตี๋ชาลีไห้เหลียวต่อ
ไห้สั่งป่อพระญา ปิตตาเทวข้าแต่ ป่อพระยาเป็นเจ้าหาเปียธิเผือข้าสั่งอำลาป่อพระยาเป็นเจ้าไปก่อน
และ ขอป่อพระญาเป็นเจ้าอินดูลูกเต้า บอกแก่แม่เผื่อข้าว่า ข้าทั้งสองหาเปียธิบ่ได้  เยียะร้องไห้ก็เยียะ
แล่นตามพราหม  ว่าอ้ันเตอะ ส่วนป่อพระย้าเป็นเจ้า  หาเปียธิบ่ได้จุ่งอยู่สวัสดีเต๊อะ  ป่อเหย ข้าแต่ป่อ
จ๋อใจ๋ออกเจ้า อันว่าเครื่องเล่น เผื่อลูกเต้าก็บ่เอาไป คือว่า รูปช้างไชยช้อนชื่น รูปม้าตื่นยอหัวรูปงัวดี
เถือกแม้ของเล่นแก่ข้าดาย  เมื่อใดแม่สายมารอด ป่อเยียะเอารูปช้างม้าทอดปันนาง คันว่าแม่ได้หัน 
เครื่องเล่นยังเหลือแหล่ แม่ก็ทายถูกแต่หัวใจ๋และแม่มัทรีเผือข้าปี่น้อง เท่าได้หันเครื่องเล่นก็จักเอา
บันเทาเสียยังโศกทุกข  หื้อเบาบางเสมอนางได้หันหน้า ลูกกำพร้าแม่ทั้งสองชะและ ในเมื่อกุมารน้อย
หน่อ ทั้งสองปี่น้องร้องร่ำไห้เรรน  สั่งยังพระทสพลต๋นป่อบ่ว้ายหน้าหน่อเจียรจ๋า ดั่งอั้นเบื้องบ้าน พระ
มหาสัตเจ้า รักลูกเต้าบุตตา แสนโสกาถูกต้องใจ๋ร้องดั่งเปลียวไฟ เหตุว่ารักสองจ๋อมใจ๋ปี่น้องไห้แต่ท้อง
ทั้งมวลและ โสเก ส่วนว่าพระมหาสัตเจ้า รักลูกเต้าสองพระองค์ เจ้าก็มีต๋นอันสั่นรสาย คือดั่งช้างสาร
ตั๋วองอาจ เกสราชหากถือ เอากินผิบ่มีเป็นดั่งพระจันในวันสิบห้าค่ำราหูงำถือเอา  เจ้าก็บ่อาจจักเขาต๋
นอยู่ได้  เจ้าก็ร้องไห้มากนักหนา  มีตาทั้งสองเต็มไปด้วยน้ำตา  ก็เข้าไปศาลาท่านไธ้ ร้องไห้ยังวงตาย  
วันนั้นและ  

ตมตฺถํ  ปกาเสนฺโต  สตฺถา  พระพุทธเจ้าจักสำแดงยังอัตถอันนั้นหื้อแจ้ง พระจิ่งแส้งเทส
นาว่า ตโต เวสฺสนฺตโร ราชาธานํ ทตฺวา นกฺขตฺติ โยปญฺญส ลํ ปวิสิตฺวา กรุณณํ ปริเทวยิ ดั่งนี้เป็นเคล้า 
พระพุทธเจ้าว่า  ภิกฺขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย  ในกาลเมื่อนั้น พระญาเวสสันตรราชเป็นเชื้อชาติ ราชา มี
สัทธาบ่แล้ว หื้อลูกแก้วเป็นทานและนา  ยังลูกแก้วทั้งสองท้าวก็เข้าไปสู่ศาลาร้องไห้ควรกระสัน กรุณา
มากนัก วันนั้นและนา ตโตปรํ เป็นต้นแต่นั้นหน้าอันว่าคถาไห้ภิลาบน้ำตา  ก็จักมีแก่มหาสัตเจ้า  เหตุ
เปิ่นรักลูกเต้าทั้งสองและนา  มหาสัตเจ้าร้องไห้ว่า  โอยหนออินดูสองกุมารเจ้าเป็นป่ออันกูหากได้หื้อ
แล้ว ก่อปารมีธัมม์ บัดนี้พราหมผู้นี้ป้อยมากระทำกำจัด ต่อหน้าป่อเป็นดั่ง  เป็นดั่งข้าเขาใช้เกิดกลาง
เรือนมันนั ้นชา บัดนี ่ตาวันใส่งามรามห้อยคลาคลาดค่อยลงแลง ชิลํ  สอง  เปิงแปงอยากเข้า                
ไผป้อยจักมาปั๋นลูก เต้ากูกิ๋นนั้นชากนวชฺชสา ตาค  สิตา  โอยหนอด้วยมีแท้และหนอ  กาลป๋างนี่ ก็
เป็นกาลอันค่ำ  ตาวันตกต่ำค่ำรับดอยไปแล้ว  ลูกแก้วทั้งสองเปิงว่าจักยากเข้ายากน้ำใจ๋จะร้องไห้เข้า
ไปใกล้เชิ่งบุคคลผู้ใด  ยามเมื่อจักกิ๋นเข้าแลง ว่าข้าแต่ป่อเป็นเจ้า เผือมาปิดปลาใส่มือซ้ายและเรียกว่า  
ลูก  เอื้อย  อ้ายป่อมากิ๋นว่าอันนั้นชา  ลูกทั้งสองเคยไปด้วย  

ยัวญาณ  สีวิก๋าย  บ่พราก  อันหนึ่ง  เคยขี่รถม้า  ลากชอนไปและ  บัดนี่ลูกกูทั้งสองจัก
ได้พลัดพราก  จากยัวญาณและจักเตียวต่อแผ่นแล่นตามพราหม ดั่งฤา  จักได้แก่ป่าไม้หนามหนา  นั่น
ชาอินดูสองกุมารเจ้าป่อ  กูได้หื้อแล้วก่อเป็นบารมีธัมม์ บัดน่ีเฒ่าชีพราหมตี๋จำกว่าตี่แล้วด่าจำไป บัดน่ี



๑๖๘ 

 

ตาวันใส่ตกต่ำ ค่ำแล้วคลาคลาดแคลดลงแลง ขีลังสองเปิงแปงหยากเข้า  ลูกเต้าหยากอาหาร สอง
สงสารหยากน้ำ  พราหมเฒ่าซ้ำเล่งตี๋ไป  สองสายใจ๋หน่อไธ้  จักไปร้องไห้เชิ่งบุคคลผู้ใด ว่ าแม่สายใจ๋
เหยออกเจ้า  จุ่งมาปั๋นเข้าหื้อแก่เผือกิ๋นพ่อง  ราว่าอั้น  ยามนั้นญิงผู้ใดและ  จักมีใจ๋เป็นดั่งแม่มัทรี  
สองขาเจ้าและ  จักมาปิดปลาใส่มือซ้ายปั๋นแก่ลูกเอื้อยอ้ายป่อได้กิ๋นนั่นชา หนอกา  อินดั่งสองกุมาร  
เจ้าป่อ  อว่ายหน้าร่อหนทาง  เตียวกลางดงดอยเทือก  บ่มีเกิบรองตีน ขาปองเป็นเลือด  เจ็บร้อน
เดือดผานใจ๋  พราหมจังไลจุ่งแล่น ชาบ่แกว่นเคยเตียว  ทางในดงกวางขวาง  เถื่อนถ้ำ  ชูกลำห้วยหิน
ผาคม คนใดป้อยจักมาจุ่งแขน  สองขาเจ้านำลูกเต้าค่อยเตียวทางนี่ชาหนอ  ที่  เนียบลูกกูทั้งสองที่สุก
ก็สุกเป็นหนองน้ำที่ซ้ำก็ซ้ำหมหนอง ที่พองก็พองเป็นเลือด  บ่รู้แห้งเหียดสักยาม  จักไปตามพราหมกั่ง
ฤาจักได้จักร้องไห้เชิ่งบุคคลผู้ใดว่าเผือข้าเจ็บตีนนักไปบ่ได้และว่าบุคคลผู้ใดป้อยจักมาอู้มเอาเจ้าชาลี  
ด้วยข้างกลำขวา  และจักมาอู้มเอานางกัณหาด้วยข้างกลำซ้ายและจักเรียกว่าลูกเอื้อยอ้าย ป่อเหยมา
มาเต๊อะว่าอันนั่นชา  กถํ นุโสน เชยยํ  อันว่าพราหมผู้นี่นา  หยาบช้าแก่นว่าหน้าบ่รู้ ละอาย  ลูกญิง
ชายบ่ชื่อกูหากหื้อปันดาย มันมาตีสองสายใจ๋  กำพร้าตี๋ตอกหน้ากูไป  พราหมจังไลผู้เฒ่า  กูหื้อลูกเต้า
ด้วยง่าย  มันป้อยมาต๋ี บ่มีใจ๋กรุณา  สองกำพร้ำ  ตี๋ด่ังข้าป๋ันมันนั่นชา   

โยปิเม  ทาสีทาสาญฺจสฺส  ในเมื่อกูอยู่ในเมือง  เสวยราชเป็นเจ้าอาวาสสีพี  ยังมีทาสีข้า
ใช้  ในที่ใกล้บาทา  ญิงผู้ใดเป็นข้าใช้  ต่อหน้าถัดกู ยังมีชายผู้หนึ่งมาตาม  ไถ่เล้าใช้ข้าเก่าถัดกู  สอง
ขานี่ชูกันเป็นข้าใช้  ต่อหน้าเป็น  แม้นมาปิง  ขงขวาย  หาได้ชื่อขา้สีบไว้ปอถ้วนสาม  ผู้หนึ่งป้อมาตาม
ไถ่เล่าใช่ข้าเก่าต๋นกู  ข้าผู้หญิ่งถ้วนสี่  เป็นข้าที่กระทำการ  คนผู้ใด ป้อยจักมีใจ๋กล้าและจักมาตี๋มาค่า
ทีค่าครัดใจ๋ก็บ่มี  เขายัง   กลั๋วฤทธีท้าวททุกด่านด้าว  ย่อมกลั๋วกูต๋นป่อมาตี๋ลูกน้อยหนอคอยใจ๋  ตี๋
นำไปต่อหน้า  อินกูลูกแก้วกำพร้าปอเข็นใจ๋ชะและ บัดนี่กูรักเกิดแต่อกกูมาหาโทษบ่ได้  พราหมผู้ไร้
หาความละอายบ่ได้  ป้อยมาต๋ีลูกกูต่อหน้า  ปานดังจักฆ่าหื้อต๋าย  นี่ชา  ในเมื่อกูยังข้องอยู่  โพธิญาณ  
จักยกมือยอมือ  บุบตี๋มันบ่ได้  เป็นดั่งปลาอันข้องอยู่ในไซและออกบ่ได้  ลู กยังร้องไห้ในที่ใกล้วิงวอน  
ขอจักใจ๋พราหมผู้ไร้ป้อยมาตี๋มาด่า  ลูกน้อยกูว่า  เวย  ต่อหน้ากูผู้เป็นป่อ  อันยังผ่อเล็งดูบ่เข็งขามนิชา  
เมื่อนั้นความตริวิตก  ก็จักเกิดมีแก่  มหาสัตเจ้า  ด้วยอันรักลูกเต้า  ท่านหันผาน  พระภูบาล จิ่งคนิง
ใจ๋เล่าว่า  พราหมผู้นี่มากรำทำร้ายแก่ลูกกูเหลือเช่นหนอ  กูนี่บ่อาจจักทะนงทรงต๋นอยู่ได้  ร้อนวู่ไหม้
หัวใจ๋กูเช่นและ  มากูจักไปด้วยตวยไปตายพราหมผู้นี่แล้ว  จักฆ่าหื้อต๋ายหงายไว้แล้วเอาลูกกูคืนมา
เต๊อะ  คาถัด  อันว่าคำวิตกสองประการก็เกิดมีมาแก่พระภูบาลเจ้า  เหตุว่า  รักลูกเต้าทั้งสองและหนา  
อทุจาปํ  คเหตฺวา  มากูจักถือเอาก๋งธนู  กลำซ้าย  คลับคลาย  ว่ายิงพราหม กูจักถอดสรีกัณจัยเถียน
เกล้า  ไปไล่ฆ่าชีพราหม  มันมาขอลูกหญิงชายงามบ่ชื่อ  กูหากหื้อด้วยง่ายปั๋นดาย  มันมาตี๋ลูกกู
ปอหล๋อต๋าย  ปานดั่งจักฆ่า  อินดูลูกแก้วกำพร้าปอเข็ญใจเช่นและ  คถานี่สำแดงมิจฉาวิตก  แห่งโพธิ
สัตเจ้าป้อยคนิง เล่าว่ากริยา  อันพราหมเบียดเบียน  บุบตี๋  ลูกกูนี่  จักเป็นโทษเสียประโหดบ่ได้                   
เป็นพระสัพพัญญู  ดั่งอั้นก็บ่หน้าชื่อว่าหื้อทานแล้ว  ป้อยคลาดแค้วกิ๋นแหนงใจ๋นี่เป็นเหตุ  บ่หื้อได้เถิง
สัพพัญญู  เป็นครูแก้วแก่โลกโลกาและนา   

อถนเมตฺตํ  โพธิสัตเจ้าซ้ำคนิงเล่าว่า  โพธิสัตเข้าแต่ก่อนสร้างสมพราน  ว่าทุกอันใดอันพ
ราหมมาตี๋และมาด่า  นำสองเจ้ากว่าหนีไกล  ก็หากผานใจ๋แท้และ  เท่าว่ากูมาคนิงดูนี่  หลายช่อง อัน
ว่า  โพธิสัตเจ้าแต่ก่อนสร้างปารมีธัมม์  คันว่าได้ทำทานแล้ว  บ่ห่อนคลาดแคลวกิ๋นแหนงใจ๋  เทียน
ย่อมแป๋งใจ๋  ชมชื่นหุมหื่นด้วยทานต๋นเที่ยงและ โสกิร ตสฺมึ  ในขระบัดเดี๋ยวนี่  ส่วนโพธิสัตเจ้า ดั่งได้



๑๖๙ 

 

ยินมาว่า  รวดระลึกนึกคิดเถิงคองอันดี  อันเป็นปาเวณีธัมม์แห่งโพธิสัตเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนใจ๋ท้าวอ่อน
หานวิรดังนี้และนา  ตโต สพฺเพ เมื่อนั้นโพธิสัตเจ้ามี  ปัญญารอดรู้ใจ๋จอดคองดี  ว่าโพธิสัตเจ้าต๋นดี  
เหลือขนาด  อันปรารถนาเอาปัญญาสัพพัญญู นั้นเทียนย่อมได้สระขวาง  วางยังมหาปีจาค  ห้า
ประการคือ  ธนบริจาคข้าวของ พรากหลายประการ  หื้อเททานด้วยง่าย  ชีวิตจ่ายสระไป ลูกทียมใจ
รักทั้งเมียมิ่งสระทาน  ดั่งว่าบ่หื้อทานบริจาคห้าประการ  นี่แล้ว  ป้อยจักได้ตรัส  ยอดแก้วสัพพัญญูมี
นา  หากเป็นประเวณีธัมม์แต่ก่อน  บ่ห่อนละทอดวางเสีย  คันกูบ่ได้หื้อทาน  เมียและลูกนั่น  บ่ร้างว่า
จักได้ตรัส  ยอดสร้อยสัพพัญญูและย่อมได้หื้อแล้วชุต๋น  จิ่งได้เป็นพระเจ้าดาย  หน่อพุทธังกุณ  ต๋นห
นึ่งและ  คั่นว่าท่านบ่ได้หื้อลูกเมียรักเป็นทาน  ดั่งอั่นท่านป้อยจักได้เป็นพระพุทธเจ้าต๋นหนึ่งดั่งอั้นบ่มี
ชะและนา  เจ้าก็มาตั้งคำสิเนหา   

อันรักลูกคึดคอง ถูกธัมมดาเจ้าจุ่งสอนต๋นเล่าหนักหนาว่า ดูราพระยาเวสสันตร  กุมาร
เหย  ท่านหื้อทานลูกแก้ว  เป็นประเวณีแก้วแห่งโพธิญาณ บัดน่ีท่านว่าจักไปฆ่าหื้อพราหมก้มกน้าท่าว
เป็นผีอันนี่บ่ใช่คองดีอันเป็นบาปใหญ่คั่งฤาท่านป้อยไฝ่กิ๋นแหนงนั้นชาว่าอั้นแล้วเจ้าก็ร่ำไรค่า   ต๋นเล่า 
สอนต๋นเก่าหนักหนา ว่าดูรา พระญาเวสสันตรเหย ท่านมีคาว่าบ่รู้ ยังสภาวอันเป็นข้าแห่ งท่านนั้น ก็
เป็นทุกขตรัสในโลกนี่และ ท่านหากรู้แล้วก็ยังหื้อลูกแก้ว เป็นทานแก่พราหมนั้นชาบ่ใช่ลูกท่านแล้ว
และ พราหมหากตี๋ข้าแห่งมันคาย ดั่งฤา ป้อยบังเกิดสัญญาในใจ๋ว่า ป้อยจักไปเติมตามแล้ว จักฆ่า
หื้อต๋ายหงายไว้แล้วจักเอาลูกแก้วกูคืนมานั้นชา ชื่อว่าหื้อทานแล้ว  ป้อยคลานแก้วกิ๋นเหนงใจ๋นี่นชา 
บ่ครวแก่ท่าน และจำเนียนแต่กาลนี้ไปเมื่อหน้า แม้นว่าพราหมผู้นี่จักฆ่า และจักขายยังลูกกำพ้าผู้ตาย 
ก็จุ่งกระทำตามใจ๋มักมันเต๊อะ ว่าอั้นแล้วเจ้าก็อว่ายหน้าออกจากศาลาสมาทานอธิฐานใจ๋ หื้อหมั้นอด
กั้นอยู่ในใจ๋เจ้าก็มานั่งอยู่เหนือหินแก้วอันมีที่ใกล้ปตูศาลา ซะกว้ายอยู่สันนี่มีรูปงามสะอาด เป็นดั่งอิน
ทาธราชนั่งอยู่ปารสาทแก้ววิมานคำ กระทำตามใจ๋หื้อหมั้นแล้ว บ่อาลัยกับลูกด้วยลูก แก้วทั้งสองวัน
นั้น และส่วนชูชกพราหมผู้เฒ่าก็ยังตี๋ลูกเต้าลากแขนไปวันนั้นและ เมื่อนั้นเจ้าชาลีสรียุวราชราชกุมาร 
จักเจียนจากับด้วยน้องรักแห่งต๋น จิ่งกล่าวคาถาว่า สจํกิเลวมาหํสุ ดูรานางกัณหาน้องรักญิงเดียวแก่ปี่
เหย คนทั้งหลายเกิดมาในสงสารก็ยังกล่าวตำนานว่าไว้ จะสืบสายมาว่าแม้เนื้อแม้ต๋นแห่งกุมารกุมารีส
รีหนุ่มน้อย ฝูงใดบ่อยู่ใกล้คือว่าพลัดพรากต๋ายไป เท่ายังแต่ป่ออยู่ไกลกุมารกุมารีทั้งหลายฝูงนั้น แม้นมี
ชีวิตก็ได้ชื่อว่าเสมอต๋ายแล้ว เหตุว่าได้พลัดพรากแม่แก้ว ผู้ใจ๋มุทูอินดูกรุณาลูกเต้าป่อเป็นเจ้า ก็บ่อินดู
ลูกเต้าอันนี่ก็ถูกโบราณโลกกล่าวไว้ก็มาได้แก่สองรานี่ และนางเหย เอหิกญเหมริสสาดูรานางกัณหา 
น้องรักญิงเดียวแก่ปี่เหย เจ้าจุ่งมาเร็วรีบอย่าหื้อพราหมเฒ่าตี้ราเช่นเต๊อะ ราทั้งสองปี่น้องอย่าประโย
ชนะ ด้วยชีวิตอันเป็นคนด้วยทานทั้งหลาย เต๊อะราจักได้กั้นใจ๋ต๋าย ลางแล้วร่วมที่นอนเดียวกันต๊อะ                                                       

จ้าพราหมเฒ่าผู้นี่นา หยาบช้าชาติดั่งข้าป่อหากปั๋น มันพราหมอธัมม์โลบล้นใจ๋บาปพ้น 
บ่กรุณาตี๋หลังราจำเล่นเป็นดั่งชายน้อยแกว่นตี๋งัวนั้น และอิมฺเตชมพุการุกฺขชาติไม้ทั้งหลายคือไม้ชมพู
งามพรายเพริดบาแปง เกิดนานายางพรายหนากิ้งก่อมอ้วนอ่อนน้อมไปมาอารามราทั้งสองละไว้หาก
หมองดายชะและ หน๋อน้องหน๋อน้องอิเมติฏฐนติอรามาอันว่าอารามเปียงระรื่นปูนสนุกชื่นใจ๋รา แม่น้ำ
ราเคยอาบลอยเล่นคราบไปมา วันนี่ราหนีไกลละซ้ำท่าน้ำเปล่าสงัดไปดองไม้บาน แต่เช้าหอมทั่งท้าว
คงไพรเป็นยายใยกั๋นอยู่ เหนือแก้วคู่ จ๋อมดอย ราค้อยใจ๋ทั้งคู่เทยทรงอยู่ตามใจ๋ ราหนีไกลละไว้ดอง
หล่นเสียดายชะแล้วนา ลูกไม้ได้เหลือแหล่ สุกเข้มแก่กิ๋นหวานในดงดานสะพรูตั้งต้นอยู่จ๋อมเขา           
ราเอากิ๋นและเล่นก่ำยื่นเต้นชมกั๋นวันนี่ ราจ๋อมขวัญละไว้ลูกไม้หล่นเสียดายชะและ  น้ำสระโบรขรณีมี
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น้ำอันเย็นบ่ขุ่นราเคยอาบเล่นชุมเย็นใจ๋ราหนีไกลพรากแล้ว ท่าน้ำแก้วเปล่าหมองดายชะและหน๋ อ อิ
เมโนรูปาอันว่ารูปช้างชัยตั๋วองอาจรูปม้าแก้วแกว่นสงครามรูปงัวงามตั๋วไวแว่นราชักแล่นชนกั๋นรา เคย
ผันผูกเล่นชักเชือกเต้นไปมา วันนี่ราจักได้ละไว้จักร้องไห้แล่นต๋ามพราหม วันนี่ชะและส่วนชูชก
พรพราหมก็เอาสองกุมารน้อยนาส ไปเถิงหนิ่งบาราบบ่เปียงมันจลาดพีพาคท่าวไปเล่า เฒ่าเล่าเก่าก็มา
ท่าวสองทีเล่าและอันว่าเคือเขาไร่อันคลาดก็หลุดจากมือพราหม แล้วเต ปหตุตตัง ตกุตตัง วิยามนั้น
สองกุมาร มีใจ๋สั่นยะยันแท้ทั้งต๋น   เชวัคผัดปั่นไปมา เป็นดังแม่ไก่อันไข่บ่สู้จำรังเจ้าชัคค้อนใส่หลังเช
ชัคผัดไปมา เมื่อหากพระญาต๋นป่อร้องไห้ต่อปุนผานเช่นและ 

 ตมัตถัง ปกาเสนฺโตสตฺถา อาห พระพุทธเจ้าจักสแดงยังอัตถอันนั้นมา หื้อแจ้งพระจิ่ง
แส้งเทสนา ว่านิยมนากุมารา เตพราหมณสส ปมุญจิยเตน เตนปฏฐวีสุชาลี กรหาชินาจุพโภ ดั่งนี่ภิกฺข
เวดูราภิกขุทั้งหลาย  ต๋นทรงสิลใส บียาทในเมื่อพราหมเฒ่าพลาดหนทางท่าวนอนหงายกลิ่ งไขว่เหนือ
คงขอนไร่ไร่ไหม้ไฟราม  เมื่อนั้นสองต๋นงามปี่น้องหลุดจากบ่วงค้องเคือเขาชาลีเล่าป้าย แล้วกัณหาแก้ว
แล่นจอนผัดเมื่อหาท้าวต๋นป่อร้งไห้ ปุ๋นเชนและ ชูชกพราหมผู้เฒ่าแบกไม้เท้า และถงพา โกงหลังชอม
เลยไลมาสู่ที่ใกล้สองสรี มายับยีผูกได้เป็นดั่งไฟไหม้เมื่อกับหลวงปันปวงแขนลูกท้าวร้องเอิ้นกล่าวปุ๋
นกลัว ว่าเชือนีนาหนีง่ายลักป่ายละส์อ เฒ่าจ่มฟ้องด่าเจ้าสองปี่น้องเสียงอื ทื หยุบผันมืออึดร้องนัน 
ทั่วท้องห้องอาราม   พราหมตามต๋ีชักพรากต๋ิวแขนลากลงไปวันนั้นและนา 

กปฺปาสทฺโท ที่นี้บ่ใช่กาลคายเหตุเจ้าอตฺถกตฺถา ว่ากปฺปาสทฺโท กาลวาจโกจิตรมาวสธนฺ
ตา โหติยดั่งนีเ้ป็นต้น และตมตฺถังปกาเสนโต สตฺถาอาหพระพุทธเจ้าจักสะแดงยังอัตถอันนั้นมาหื้อแจ้ง
พระจิ่งแส้งเทสนาว่า ตโตโสรชชมาทายทญ ฑญจทายพรหมโณ อตยนฺโต เตเน หิสิวิราชสฺสเปกขตโต
ดั่งนี้ภิกขวดูราภิกขุสังฆ ทรงสิลเก้าพันโกฏผู้โลภล้น สาหดมันขดกิ้งลูกได้ยับไม้เท้าหมวดเครือเขาไร่  
เลยเอาสองเจ้าถับทั่วท่าวอารามมันก็คำลาบเอาแล้วปาสองหนอแก้ว นำหนีมากวรต๋ีกวนค่าตี๋ต่อหน้าป่
ได้เยียะร้องไห้ก็เยียะหนีไปวันนั้นตมตถปกาเสนโต สตถา อาหสตถา พระเป็นเจ้าต๋นปราบเหง้าสัมโพธิ
ญาณพระจักไขอัตถนิทานป๋างเมื่อสองกุมารอ่อนน้อยไห้ชะข้อยปุ่นกรุณา    เหลียวหลังคืนมาผ่อ
ร้องไห้ ร่อพระปิตตา ก็เทสนา เป็นคถาว่า ตังตังกญหาชินาโวจ อยังมังตาตพราหมโณ ลฏฐียา              
ปฏิโกเตตีฆเรชาตังวทาสิยังดั่งนี้  ภิกขเวดูราภิกขุตังหลายต๋นสักสวดอันว่านางน้อยนาสกัณหา เหลียว
หลังจากต๋นป่อต้ังหน้าตอ่ต๋นคำว่า พระทรงธัมม์เหยยอดฟ้าพราหมตี๋เผือข้าก้าวหนีไปและ และป่อเหย
เครือเขาแข็งมันเอามาฟัดตี๋หลังเผือข้าน้อย ขาดเป็นรอยเป็นดั่งญิงชายพอมันได้ไถ่เกิดเก่าใช้กลาง
เรือนนั้น และป่อเหยจน ยังพราหมโณตาต ข้าแต่ป่อพระญาเป็นเจ้าอันว่าพราหมทั้งหลายแต่ก่อน 
เทียนย่อมมีใจ๋อ่อนกรุณาพราหมผู้นี่รอยว่าเป็นผีเสื้อ  เอาเภทเชื้อ เป็นพราหมยามได้นำผ์อก้าวคันลับ
ตาป่อ แคนว่าจักกิ๋นชะและเผือนี่นาเป็นใจ  ธิราชในเมื่อผีวิสารทร้ายนำไปดั่งอั้น ป่อพระยาเป็นเจ้า
ดั่งฦาป้อยยังไกวต๋า ต่อผ่อได้ลูกย้อยไห้ป่อบ่กรุณานี่ในเมื่อนางกัณหาร้องไห้แก้ป่าไม้หิพาน เอิ้นสั่งป่อ
พระญาเตียวมัคคาป่าไม้ร้องไห้สันสายต๋าย 

ยามนั้นพระมหาสัตเจ้ามักใคร่ผานต๋าผ่อตั้งหน้า ต่อเล้งแลดั่งอั้นกลวสิเนหาอันรักลูกซ้ำ
ถูกต้องหัวใจ๋ เข้าออกแต่ปายนอกลมดังกัณหาชังลาย แลกป๋านดังอกจังแตกตัดในโอยหายใจ๋ด้วยลวง
ปากร้องไห้มาก สั้นทั้งต๋นทาน และอสุณีอันว่าน้ำตา แห่งพระมหาสัตเจ้าอันรักลูกเต้าสองคนแสน
กังวลวูไหม้ ร้องร้ำไห้ปันวนต๋ายน้ำตา เป็นเลือดทุกขบังเกิดหลายสันซ้ำเล็งหันเลือดย้อยถั่งแถวไหลเจ้า
จิ่งคนิงใจ๋ กูว่าอันนี่บังเกิดหื้อน้ำเลือดต๋าไหล ก็บ่ใช่เหตุอันใดมาถูกต้องก็เหตุกูรักเจ้าปี่น้องนี่หากได้
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เป็นดาย กูบ่รบกวนรักสองสายใจ๋กำพร้ากูหากหื้อทานแล้ว เพื่อจักแรกเอาแก้วยอดฟ้าสัพพัญญู ควรกู
แป้งใจ๋หื้อหมั้นอยู่ในแถว แก้วกู่ศาลาเต๊อะ พระมหาต๋นผ่านแผ้วก็ตัดกำรักลูกแก้วหื้อขาดแล้ว  บ่อาลัย
ท้าวก้แป้งสตอิสมฤดีเล่าดีเล่าเจ้าก็นั่งอยู่ชะมัดชัคดั่งเก่าสันดีก็มีในวันนั้นและ คิริทวาเรอสมปตเตใน
เมื่อพราหมนำเอาสองเจ้าก้าว เถิงปตูป่าไม้อารามกัณหางามถ้วนถี่ไห้จ๋า ปี่ชาลีว่าอิโนปาทาทุกขาดูรา
ปีชาลีเหย เป็นเจ้าอันว่าที่เยียบราทั้งคู่ร้อนวะวูป๋านไฟหนทางไกล ไปยากน้องรำบากหิวแรงเตีย วดิน
แข็งแก๋มแร่ พรากหน้าแม่จ๋อมเมืองต๋าวันเหลืองตกต่ำ ค่อยลงรับห้อยอยู่จ่อมเขา พราหมตี๋ราจำก่าว 
พราหมเฒ่าด่าจำไปและปี่เหย โอยหน๋อกัณหาปี่ชาลีอันว่าพราหมตี๋ราจำรีบไม้เท้าถีบตีนจ่อม บัดนี่รา
ทั้งสองหาที่เปิ่งบ่ได้มาราจักก้มกลาบไหว้ค้าวป่าไม้ดงหนาด้วยหัวแห่งราทั้งคู่ไหว้หมู่เทวดา แต่ปรา
ปากล้ำแตแ่ม่น้ำทุกที่ทุกปาย ราจักไหว้เทวดาทั้งหลายทุกหมู่อันอยู่ห้องหิมพาน ในดงด่านที่ใกล้อันอยู่
ต้นไม้ และยายางอนันอยู่เครือเขาคำ และป่ากว้างในท่าทางหิมพานจักหื้อเทวดาเอาข่าวสารไปบอก
แก่แม่ออกเจ้ามัทรี ว่าเผือข้ายังอยู่ดีเน้อแม่บ่ต้องพลาดถีอันได เท่าว่าวันนี่พราหมเข็นใจ๋หยาบช้ามาตี๋
เผื่อข้ากลัวไกลนมแม่ว่าอ๋ันเต๊อะ  

ปชจนตุโภนฺโตดูราเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายเหยก่อยกรุณาเผือข้าอันเป็นกำพร้าพลัดพราก
ไกลนมนี่เต๊อะ ขอเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายอันอยู่ในดงป่ากว้างแต่ข้างอารามอันอยู่ในจ๋อมเขาคำปากถ้ ำ 
อันอยู่ในท่าน้ำวังวนปายบนหนอากาศไปใต้รวดธรณีในดงรีทุกข้อก ขอเอาคำเผือข้านี่ไปบอกแม่ออก
ท้าวมัทรี เผือข้าว่าดั่งนี่พราหมตี๋เป็นดั่งจักฆ่าชักพรากหน้าแม่นาไป และผิว่าแม่สายใจ๋ยังรักลูกก็จุ้งหื้อ
นางท้าวรีบมาเร็วห้ือเช่ียวมาพลันแด่เต๊อะ บอกแก่แม่ข้ามาพลันคันแม่มาทันทั้งคำสันรอดสันรอด ก็ยัง
จักได้หันหน้ายอดท้าวสองชะและ หนทางเตียวป่าไม้ได้คนเดียว เตียวไปมาด้วยช่องตักช่องนี่ป่อง
อาศรมผิว่านางยังผารมรักเผือลูก จุ่งหื้อนางท้าวถูกอย่านานก็ยังได้พบพานลูกเต้า จุ่งหื่อออกเจ้ารีบ
เตียวมาแม้นดั่งฤาก็ยังจักได้หันหน้าลูกกำพร้า แม่กลางทางชะและดูราเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายเหย                
สูเจ้าทั้งหลายจุ่งจักบอกแม่ออกเจ้าเผือเร็วพลันแด่เต๊อะ อโหวตตดูราเจ้าหมู่เทวดาทั้งหลายเหย  แม่
เผือข้าผู้ชื่อทรงเกิดหมวดเกล้าไปป่าแต่เช้า แสวงหาผลาลูกลูกไม้แม่ออกไธ้หากนำมาเพื่อว่าจักเลี้ยง
สองบุตตาลูกเต้า กับด้วยแม่ออกเจ้าหน่อราชาวันนี่แม่ก็จักมาหันศาลา อันเปล่าแม่จักมาเล็งแล้วเล่า
เล็งดายแม่จักมาฟายน้ำตาเสียแล้ว นั่งไห้ทุกขโศกไหม้ใจ๋นางชะและดูราเจ้าปี่ชาลีปี่อ้ายวันนี่ เคราะห์
ร้ายถูกต๋นราพระมารดา ก็จักมายามค่ำเกียบพ้นเวลาแม่รารอยขงขวายหาได้ลูกไม้มากหลาย พาแม่บ่รู้
ว่าพราหมบาปหนาผู้หนาผู้เฒ่านำลูกเต้าหนีไปมันมาตี๋หลังราใสแล่นเหมือนชายน้อยแกว่นตี๋งัวนั้นและ 
อโหวตฺตชาลีโอยหน๋อ อินดูแม่ มัทรีผู้ขอดเกล้า ไว้เป็นแม่เน่าเสียไผจักมากิ๋นน้ันชาหน๋อโกรา 

 แม่มัทรีสรีออกเจ้าแม่หาก  เสี้ยงลูกเต้ายากเสียดานนี่ชาหน๋อ  แม่พระญาวันนี่ร่วงเวลา
กาลอันค่ำต๋าวันตกตำแล้ว  แม่ก็บ่มารอยว่าแม่พระญาก็บ่รู้ได้เท่าขงขวาย หาลูกไม้รวดลึมมาชะและ
หน๋อ พราหมผู้นี่ก็บุบตี๋ราวีเผือข้านำไปไจ้ๆ แก่ป่าไม้ดงหนาแม่พระญา ก็บ่รู้ ได้เท่าขงขวายหาลูกไม้
หวังได้ดั้ชุวันชะ และแม่มาทันยามฟ้าเขียวค่ำด้วยเดือนดาวเต๊อะ ผิวาแม่มาทันสันรอดก็ยังจักทันหัน
หน้าลูกกำพร้าทั้งสอง ของกิ๋นใด แม่ได้คือลูกไม้หัวมันมาปั๋นพราหมผู้เฒ่าอันหายากเข้า เล้าโลมใจมัน
ชะและ คันอิ่มแล้วก็บ่ล้างว่าจักบุบตี๋ลูกแก้ว แม่ไปพุนชะและ  สุโนวจปาทา บัดนี่ตีนเผือพองทั้งคู่ซ้ำ
เลือดอยู่ภายใน พราหมจังไรจุ๋งก้าวเข้าป่าไม้แก่อารามหั้นชะและ หน๋อแม่สุโนปจปาทากาฬหํ วาตร
ติพราหมโณ อิตตฺถาวิรปิกุสุมาลา มาตุคิธิโนติภิกฺขุเวดูราภิกขุทั้งหลายนิยายอันนี่จักกล่าวเถิงสองกุมาร 
ลูกเต้าหากอันพราหม์เฒ่าหากนำไปตี๋หลัง ใส่จำกว่าตี๋ต่อหน้าป่อราชาบุญกรุณาใช่น้อย สองชื่ นช้อย
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กษัตริย์ดินฟับดมเมกบ่รู้กี่ร้อยอัศจรรย กับด้วยสองจ๋อมขวัญปี่น้องอันพราหม ผูกด้วยบ่วงค้องเรียวรัด
ด้วยเครือเขา มัคสองศอกเฒ่าหัวหงอกนำไปยับมือใส่หลัง แล่นสองเจ้าบ่แกว้นเคยเตียว สองสรีเหลียว
หลังก็เยียะไห้เฝ้าแม่ออกไธ้ต๋นมา กัณหาไห้อะแอ ไห้รักแม่หมองเถิงตามว่าคนิงเถิงก็หากแล้วมีแก้วรูป
น้ำต๋าที่เยียบราทั้งสองที่สุกก็สุกเป็นหนองที่พองก็พองเป็นน้ำ ที่ช้ำก็ช้ำเป็นเลือดรู้แห้งเหียดสักยาม       
พราหมผู้นี่ก็มารีบเรง เตงราไปไจ้ๆ เต็มว่าราร้องไห้มันก็บ่วางเต็มว่าคางมันก็บ่ยา เครือเขาผากตี๋ไป 
เยียะพรากไกลออกเจ้าแม่ ภาจักมาโศกเส้าโสกาหน้าต๋า เหลืองหลากเพราะว่าราปี่น้องพรากไกลต๋า 
แม่ราจักมาหันศาลาอันเปล่า แม่จักมาเลงแล้วเล่าเลงคาย  แม่เราจักฟายน้ำต๋าเสียบ่ขาดเพราะว่าบ่ได้
หันหน้านางน้อยนาสกัณหา วันนี่ราหนีไกลต๋าบ่ทันสั่ง บัดนี่แม่ออกเจ้านั่งรู้ว่านอนสองภูธรไห้รักแมไ่ห้
ออนแอไปมา ร่ำมาตาไจ๊ๆแก่ป่าไม้หิมพานก็มีด้วยประการดั่งกล่าวมานี่  ก็มีวันนั้นและเดฯ  กุมารปฺพํ
นิฏฐิตํกริยาสํวณฺณนาห้องเหตุกุมารบันกัณฑถ้วนแปดอันหน่อพุทธังกุณเจ้าแขลดเอาโพธิญาณอัน
ประดับประคาด้วยคถาว่าได้ร้อยหนึ่ง  ก็บังคมสมเร็จสรเด็จแล้วเท่านี่ก่อนแล 

จากการปริวรรตคัมภีร์เรื่อง กุมาร ในมหาเวสสันดรชาดก  ซึ่งเป็นภาษาล้านนาไทย             
สามารถ แปลสรุปใจความสำคัญเป็นภาษาไทยกลาง ได้ดั้งนี้ 

พระนางมัทรีทรงสุบินร้ายว่า มีบุรุษผิวดำร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าย้อมฝาด สองหูทัดดอกไม้แดง 
มือถือดาบใหญ่  ตรงเข้าจิกพระเกศาแล้วแทงดาบใส่ดวงพระเนตร ควักดวงตาออกไปทั ้งสอง
ข้าง  จากนั้นกรีดพระอุระควักเอาพระทัยไปทั้งดวง พระนางร้องลั่นสะดุ้งตื่นบรรทมพระวรกายสั่น         
สะท้าย รีบไปหาพระเวสสันดรเพื่อจะให้ทำนายฝัน แต่เมื่อเข้าไปในอาศรมพระเวสสันดรก็ตรงตรัสว่า 
"น้องหญิงจงเล่าความอยู่ที ่ข้างนอกเถิด" พระนางมัทรีทรงทูลเล่าพระสุบินนั้ นพระทัยสั ่น พระ
เวสสันดรทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรุ่งเช้า แต่ทรงตรัสแก่พระนางว่าเป็นความตรากตรำลำบาก   
จึงทำให้เกิดธาตุวิปริตดังนี้ เมื่อรุ ่งเช้าพระนางมัทรีมีลางสังหรณ์ไม่อยากเสด็จเข้าป่า  จึงตรัสสั่ง
พระโอรสและธิดาให้อยู่ใกล้ ๆ เสด็จพ่อ  

ครั้นพระนางมัทรีไปแล้ว เฒ่าชูชกจึงรีบเข้าไปยังบริเวณอาศรมทันที เมื่อพระกุมารชาลี
เข้าไปถามต้อนรับ ชูชกสังเกตรู้ว่าพระกุมารเป็นเด็กฉลาด   จึงทรงร้องตวาดไล่ไปด้วยหวังจะข่มให้
กลัวแล้วหนีไป แล้วเฒ่าชูชกก็เข้าเฝ้าพระเวสสันดรพยายามอ้างถึงความลำบากยากเข็ญนานาประการ 
ในการเดินทางฝ่าอันตรายมาถึงป่านี้  ก็เพื่อขอปิยบุตรไปช่วยงานที่บ้าน เนื่องจากตนจนยากไม่มีเงิน
ซื้อทาสได้ พระเวสสันดรทรงตรัสอนุญาต ชาลีกุมารแอบได้ยินจึงพาน้องสาวไปซ่อนที่ใต้ใบบัวข้างสระ
น้ำ เฒ่าชูชกเห็นเด็กทั้งสองหายไป ก็แกล้งติเตียนตัดพ้อพระเวสสันดรด้วยคำบริภาษว่า "ไหนล่ะที่
พระองค์บริจาคทาน  ปากยกให้แต่ไหนละเด็กร้ายทั้งสองคงจะคิดหนีไปแล้ว พระองค์มิได้มีจิตบริจาค
ทานตามที่ลั่นสัจจะไว้เลย"     

เมื่อสดับดังนั้น พระเวสสันดรจึงทรงเสด็จออกตามหาทั่วบริเวณ ชาลีราชกุมารมิอยากให้
พระราชบิดาออกร้องเรียกนานไป จึงจูงน้องออกมา พระเวสสันดรขอให้กัณหา ชาลี ติดตามเฒ่าชูชก
ไปเถิด แต่ให้รอร่ำลาพระนางมัทรีก่อน เฒ่าชูชกไม่ยอมฟัง รีบหาเชือกเถาวัลย์มาผูกมัดพระโอรส
พระธิดา แล้วเอาหวายเฆี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดร พลางฉุดกระชากลากไปอย่างโหดเหี้ยม กัณหา 
ชาลี     ถูกตีรุนแรงก็ร่ำไห้หาพระบิดาพระมารดา พระเวสสันดรทรงกันแสง แต่ก็ตั้งมั่นในสัจจะที่
พระองค์ตั ้งจิตไว้ ก่อนไปนั้นชูชกว่า ถ้าจะไถ่ตัวกันหาชาลีได้ต้องให้  ทาส  ทาสี  ช้าง  ม้า  โค
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นม  ทองคำ สิ่งละ ๑๐๐ แก่ชูชก ครั้นเมื่อเฒ่าร้ายนำตัวพระกุมารและกุมารีไปแล้ว ก็ให้เกิดอัศจรรย์
ดินฟ้าวิปโยคครืนครั่น ฟ้าผ่าน่าสะพรึงกลัวไปทั่วป่าหิมพานต์ 

 
 ๔.๒.๓ คัมภีร์กัณฑ์มัทรี ฉบับวงศา๒๑ 

นโมตสฺสตฺถุ ฯ  ยํ  ปนฺนทตํ รญฺญา มหาปฐวี อุนฺนาเทวฺตา พฺราหมณฺสส ปิยะปุตฺเตสุ ทินฺ
เนสุ ยาว พฺรหฺมโลกา เอโกลาหลํ ชาตํ อโหสิ  สาธโวฟังราโสตุชนสัพปุริสฺสทั้งหลาย จุ่งจักฟังยังนิยาย 
อันนี้จักกล่าว เถิงบรมโพธิสัตเจ้าสร้างโพธิสมปาน ปองเอาผญาสัพพัญญู ตญาณอันประเสริฐ อันพระ
ยาเวสสันตรเจ้าหากปรารถนาเอาแล้ว  ท้าวประสาทหื้อลูกแก้วเป็นทาน  แก่พราหมณาจารย์ผู้เฒ่า 
อันข่มเท้าเข้ามาสู่ศาลา สัตถาสัพพัญญูต๋นล้ำเลิศก็หื้อบังเกิดอัศจรรย์แก่ปฐวีแผ่นพระสุธาอันหนา
สังขยาว่าได้ สองแสนสี่หมื่นโยชนะคนะนา ก็หื้อบังเกิดโกลาหน อันหนึ่งอันเดียวคือว่า แผ่นดินหลวง
ไหววะวาดเหตุอันหื้อลูกรักราชเป็นทาน แก่ พราหมณาจารย์ผู้เฒ่า อันข่มเท้าเข้ามาขอนั้นแล ภิกขติ 
หทฺทยาวิยหิมวนฺตวา สินีโย เทวตาโยเตสิ พฺราหมเน นิยยานานํ ยํ เอราบํ สุตวา มนฺตยิ ส่วนเทวดา
ทั ้งหลายมวลหมู่ถ้วนหน้าอยู่หิมพาน สุตฺวา ได้ยินเสียงสารแหบไห้แห่งแก้วแก่นไท้สองศรี อัน
พราหมณ์บุบตี๋แล้วจ๋ำกว่า พราหมณ์เฒ่าด่าแล้วจ๋ำไป เทวดามีหัวใจ๋กว่าซ้ำทุกด่านด้าวด้วยกลาหนมี
มาก เทวดาจิ่งออกปากเจียรจ๋าว่า ผิว่าราชมัทรีต๋นหนุ่มเหน้า เสด็จเข้ามาสู่ศ าลา เมื่อยังวันดั่งอั้น 
หล่อนบ่หันสองโสภัณท์พี่น้อง ในแห่งห้องศาลา นางพญาจักได้ถามหาเล่า กันนางรู้ว่าพระหื้อลูกเต้า
เป๋นตาน นางก็จักได้แล่นตามรอยตี๋นอันใหญ่อันน้อย คะค้อยแลนาไปหานางพระยาจักได้ลำบาก เสวย
ทุกข์ยากเหลือใจ๋จะแล  เทวดาจ๋ากั๋นสันนี้แล้วก็บังคับเทวบุตสามต๋นวิเศษ ว่าสูตั้งหลายจุ่งไปเนรมิต
เพศ เป็นเนื้อเนตสามตั๋วมีรูปเปิงกลั๋วเคืองคราบ เยียะเป็นด่ังคันคาบแท้ดีหลี              

ตั๋วหนึ่งเป็นเสือเหลือง ไปนอนเนืองไขว่ขว้าง ยังกลางข้างหนทางตัดที่หล้างราชมัทรีจัก
เตียวท่องก็อย่าหื้อนางท้าวล่องเตียวมาแด่เตอะ อะถะเตตะโยเทวบุตโต ตุมฺหิสิหพยัคฺโฆทีวิจเสมี เทวี
ยาอาคมนม กํสนีจารุหิตฺวา กั้นว่าเนื้อกล้าคะนองทั้งหลายมีต้นว่าราชสี ปาวหยาบหากอย่าหื้อคันคาบ
เบียรนางจุง  ก่อยวางนางไปรอด  เจ้าทั้งหลายจุ่งรักษาแก้วยอดนางมิ่งเตอะ ตมตฺถํ ปกาเสนโต  สตฺถา
อาห พระอินทรีต๋นเป็นเหงา้ แก่โลกโลกา จักไขบาลีบทหลังนั้นมาหื้อแจ้งพระจิ่งแสร้งเทศนาเป็นคาถา 
จเตสํราร ปิตํสุตฺวา ตโยพาลาวเน มิคฺคาสิงฺโห โหพยัคโค จทิปิจอิทํ วจนมพรมฺ ดังนี้ภิกขเวดูราภิกขุ
ทั้งหลายฝูงทรงศีลใสบริยาด จงจักฟังโอวาสมงคลสอน เทวบุตรสามต๋นอันสักสวาดก็รับเอาโอวาทแห่ง
เทวดาทั้งหลายมวลหมู่อันตั้งหน้าอยู่  หิมพานได้ยินเสียงสารภิราบไห้  สะอื้นอาบน้ำต๋า ควรกรุณาใช่
น้อย แห่งพระยอดสร้อยสองศรี คือชาลีเลิศแล้ว กับนางหน่อแก้วกัณหา เทวดามีใจ๋ชมชื่นเทวบุต
สามต๋นชื่นชมบาน ก็มาเนรมิตเป็นเนื้อเจียงคานสามสิ่ง ใหญ่ล้ำยิ่งสามตั๋ว อันเปิงกลัวเคิงคาบ เป็นดั่ง
จักคั้นคาบแท้ดีหลี ตั๋วหนึ่งเป็นดั่งเสื่อโคร่งอาจเอาคน ตั๋วหนึ่งเป็นดั่งเสือเหลืองมานอนเนืองอยู่ถ้าตั้ง
ส่องหน้าที่มัคคา อันนางราชมัทรีจ๋ำเที่ยวท่อง เพื่อบ่หื้อนางท้าวล่องเทียวมานั้นแล มหาวนฺโน หวเนถ

 
๒๑ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์มัทรี  ฉบับ วงศา,คัมภีร์ใบลานฉบับวัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
 
 



๑๗๔ 

 

มิคคา นางราชมัทรีศรีจอม นางเป็นลูกท้าวราชพระยาธัมม์ คันว่ารัศมีพระจันทร์ เรืองไรใสส่อง เยียะ
หื้อนางท้าวท่องเที่ยวมานั้นเตอะ 

 มเหจมฺหากํ  คือว่า สัตว์นานาเครืองคาบอย่าหื้อเขากระทำร้ายราบแก่ราชมัทรี อันว่า
ราชสีตั๋วกล้า อย่าดันคันแก้วกว่ากินไหล สัตว์ในไพรหลายหมู่ อย่าหื้อเสือเหลืองลู่พาหนีกันว่าราชมัทรี 
ตายใจ๋ขาด ชาลียุวราชก็เที่ยวต๋ายตาม กัณหารามแว่นฟ้า ก็เที่ยงจักก้มหน้าสู่มรณาจะแล อุภเยนวเต 
กั้นว่าราชมัทรี  ตายไปแล้วก็จักเสียส่วนสองแก้วสองอัน คือว่าจักได้ตัดผัวขวัญ ผันแผ้วกับลูกแก้วทั้ง
สอง   บ่อย่าจะแล อตฺถเตตโย เทวบุตฺโต สาธุติสํ เทวตานํ ปฏินิวตฺวา หพยสิฆทิปิโน ญตฺวา อคนตวา 
ตสฺส อาคคอาคฺคมมคฺเค ปฏิปาติยานิวชิสมฺ เมื่อนั้นเทวบุตรทั้งสามก็รับเอาคำแห่งเทวดาทั้งหลายสาธุ
ดีดีแล ว่าอั้นแล้ว ก็ไปเนรมิตเป็นเนื้อเนตรสามตั๋ว อันเปิงกลัวเคิงคาบ เป็นดังจักกันคาบราวี เอาเพศ
เป็นดั่งราชสีเสือโคร่ง คิ้วคอมตั้งเสือเหลือง ไปนอนเนียงไขว่ขว้าง หนทางตั๊ดตี่นี้ ที่ข้างมัคคาอัน
ราชมัทรี จักเตียวมานั้นแล มัทรีเหย เมื่อนั้นราชมัทรีก็รำเปิงในใจในวันนี้  วันนี้กูหันอัศจรรย์อันเป็น
โทษ ฝันร้ายโสดดีหลี ควรกูราชมัทรีหาหัวมันและลูกไม้รีบได้ เมื่อพลันยามตาวันตกต้ำก้อย ลับตากูจัก
แสวงหาหัวมันแลลูกไม้หัวมันแล้ว ก็จักเมื่อในแก้วกู่ศาลา  นางพระยามีต๋นอันสั่นร้อนร้ายปั่นไปมานาง
ก็เช็ดน้ำตาเสียจักไจ้นางก็ร่ำไห้ ผิว่า อตฺถสห เตอขนิมิตตํ  เมวนฺติตํ  ดั่งนี้โอยหนอ ทุกขังแท้แลหนอ 
ขนิติกํ อันว่าเสียมสุบคันจอดบ้อง อันกูจักแต่งต้องหัวมัน กูยังหยุบผันบ่พราก ก็ขจัดจากมือไป กระเช้า
อันใส่ลูกไม้ ห้อยบ่าไว้ ก็หลุดตกบ่าคว่ำสะสาวตกดินไป ในป่าก็ปรากฏเป็นดั่งแปลกต๋า พระยาหลวง
หลายไม้ทั้งหลายฝูงอันมีลูก ก็ปรากฏเป็นดั่งหาลูกบ่ได้ ทิศะหนใต้ผะแผ่เพทไว้เป็นดั่งหนเหนือเสียสัน
นี้หนอลูกไม้ทั้งหลาย มวลมากเล็งถี่แท้หากกลับหายไปทิสสะใส้งามแง                    

ก็ปรากฏแก่กูนางแท้หนอ สถิง นุโขอิทังบุพเพ อภูตัง อชโมโหนติ นางราชมัทรีหัน
อัศจรรย์  อันนี้ดูหลากจิงออกปากไจ้ ๆ ว่าอันเนรมิตอันนี้นาแต่ก่อนก็บ่ห่อนเกยหัน ว่าวันนี้ป้อยห๋น 
เหลือตามวลมากจิ่งหลากแท้ปูนกลั๋ว นิมิตอันนี้จักเป็นเหตุแก่กูนาง รู้ว่าจักเป็นลางแก่ลูกน้อย รู้ว่าจัก
เป็นเหตุแก่พระยอดสร้อยจ๋อมธัมนี้จา นางรำเปิงสันนี้แล้ว นางแก้วกล่าว คถาว่า ขนิตีกํ เมปติกฺเข 
กกฺขจฺจฏนฺทติ อปลาปริโนรุกขา สพฺพมฺมณฺหนฺติเมธิสา ดังน้ีโอยหนออัศจรรย์อันน้ีนาดูหลากเกิดพร้อม
พรากหลายอัน เสียมสุบคันจอดบ้อง อันดาแต่งต้องหัวมัน กูยังเกาะกุมผันบ่พาก ก็หลุดหลุยตกจาก
มือไป ต๋าซ้ายใสป้อยสั่น ต๋าขวาปันแผ่ผวนไม้ทั้งมวลฝูงมีลูกในป่าก็หันคอบทุกคราเหลือตา ทิสสาทั้ง
มวลก็ดูไหวหวั่นผันมั่นคว้างไปมา  นี้หนอตัสส ยังพหากกลมฺหิ อสฺสเม เมนํ ปติ ในเมื่อตะวันลงวะว่อง
นางท้าวท่องเตียวมาสู่ศาลาเลิศแล้ว นางก็ว่าได้หันหน้าลูกแก้วแม่ทั้งสอง สุริเย อันว่าพระสุริยะ
อาทิตย์ ก็ตกต่ำ จักใกล้ค่ำลับตา เนื้อพาราตั๋วใหญ่ ก็มานอนขว้างไขว่หนทาง ตาวันตกต่ำก้อยลงลับ
ห้อยอยู่จอมเขาเขียว หนทางเตียวอันนี้ก็พอรอยติ๋นผู้เดียวเตียวไต่ได้ ย่อมเป็นป่ าไม่ แลเหวผาจันกูบ่
หันมคฺคาเสียแล้ว ก็จักหื้อกูเมือหาลูกแก้วแต่ตางใดนี่จา ลูกไม้นี้งามแง่อันกูแม่ได้แต่ป่าปามา เพื่อเป็น
ของกิ๋นดาหอมหื่น ๓ ท้าวชื่นกองกิ๋นจะแลหนอ สานุนาขติโย เอโกปัณณาศาลายังอัจจตีแก้วกับต๋นแม่
เหยเจ้าหล้า ลูกกำพร้าแม่สองคนอยู่ในอาศรมแก้วกู่ไผป้อยจักเป็นกู่นอนแฝงสองปิงแปงอยากข้าว พ่อ
พระยาเจ้าจักเล้าโลมขาจะแล เตนุนบุตตา กาเมเมยฺหํ กมฺปาโนขยาวรากิยา อันว่าสองกษัตราลูกเต้า 
เนื้อบ่เส้าปูนชม แม้อารมณ์ใจ๋ห้อย ตาวันตกก้อย สองอ่อนน้อยแม่เข็ญใจ พระอาทิตย์ใสส่องจักใกล้
ล่องตอแลง ลูกรักน้องแฝงใจ๋อยู่ คือดังลูกเนื้อกู่กองนม เจ้าคิงกลมยอดแย้มแม่จูบแก้มตึงวัน สองจอม
ธรรมพี่น้องโศกต้องกังวน ตาวันลงบ่ค้างปางนี้ก็หาล้างกินแลงสองปิงแปงไจ่จ้า รอยอยู่ถ้ากองกูจะแล
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สองสายใจ๋หน่อท้าวแม่หากน้าวคอนอนแม้อาวรณ์ลำบาก เข็ญใจยากเหลือต๋น สองลูกแว่นฟ้ารอยอยู่
ถ้ากองกู่กูคือดั่ง ลูกงัวงามแง่ร้องต้อนแม่ มาจวนกั๋นเล่น กลิ้งเกือกเต้นดอนทรายสองสหายใจ๋ล้ำเลิศ
ลูกแก้วเกิดกับต๋นสองอุดมพระแม่ ลูกแก้วแก่กูนาง เข็ญใจ๋จ๋างหิวหอดแม่อยู่ไห้ต๋ายผอม เพื่อเดินไปหา
ลูกไม้มาสันสองจอมทันยังห้องเล่นท้าวต๋นพ่อหากล้าวลมขาจะแล  

เอกยนาโถ ราโสภาจมสฺสตฺโตมคฺคเสยยฺ อันว่าหนทางเตียวยิงรอบห้วยหลีงเหวชัน ภู
ผาตั๋นไปยากมีทั้งรากไม้ไหรญานไร่ มีทั้งน้ำนองไหลตกตาด รอมห้วยหาดผาคม มีทั้งก้อนหินกลมลาด
มื่น ทางเส้นอื่นก็บ่มี อันนี้ได้ชื่อว่าคีรีวงกต เหตุมีทางคดนางรอด เกี้ยวสนสอดไปมาควรนมัสการไหว้
วอน พระยาเนื้อทั้งหลายฝูงนี้หื้อหลีก ปิกเมียหันหน้าลูกแก้ว แก่กูนางควรจะแลนางรำเปิงสันนี้แล้ว
นางแก้วกล่าวคาถาว่า มิคคานมัตถุราชาโนกานุนสฺมีมหาบัญพาโรธเมนา ภาตฺตโร โหถ มคฺคํเม เทสหา
ยาจิโต ดังนี้ว่า ดูราเจ้าพระยาเนื้อทั้งหลายเหย ข้าก็ยอมือสาสานขราบไหว้ข้าอยู่ไห้ขอหนทาง เจ้า
ทั้งหลายจุ่งวางข้าข้อยอินดูข้าน้อยหม่อนมัทรี เจ้าทั้งหลายมีกำลังแรงยิ่งกว่าช้าง ในป่ากว้างหิมพาน
ด้วยลวงธัมมถ้วนที่ สูเจ้าเป็นพี่น้องแห่งกูนาง ข้าขอหนทางจะช่องขอปล่อยม่อนน้อยแม่เตียวเมือแด่
เตอะ อวรูทฺธสาหัง ภริขานินา ก็เป็นภริยารักรอดเป็นเมียเจ้ายอดพระยาธัมมตนทานหื้อขำเขือกเป็น
เจ้าช้างเผือกไกลต๋น ทรงทัสสพลญาณสักสวาด เป็นลูกท้าวราชสัญชัย ตวญจหํขาธํ ปำเริญ ผัวทุกเมื่อ
สร้างผลเพื่อรักขาคือดังนางสีดางามแง่ ปฏิบัติแก่พระยารามนั้นแล ข้าก็บ่รักคนใดเหลือกว่ารักลูก  

สูเจ้าก็รู้ดี เมื่อหันตาวันตกต่ำ เข้าเถิ่งค่ำยามพอแลง ข้าก็ขอหนทางคะค้อย เมื่อหันหน้า
ลูกน้อยสองศรี คือชาลีชื่นช้อย กับนางน้อยกัณหาแม่แลนา พหุจิทฺทํมุลลผาลํอโยจยํ อันว่าหัวมันมี
หลายหลาก ลูกไม้มากเจือจาน เป็นอาหารต่างข้าว แก่ลูกเต้าและผัวขวัญ ข้าจักแบ่งปั๋นพร้อมเจ้า
ทั้งหลาย จุงยะช่องไว้เป็นทางขออินดูนางน้องไท้ จุ่งหลีกไว้หนทางพ่องเตอะ ราชบุตตีจะโน มาตาราช
บุตจะโนปิตา อันว่าแม่จอมธรรนั่งเกล้า เป็นลูกเต้าหนอกษัตรา พระปิต๋าต๋นพ่อ ท้าวต๋นนั้น             กิ๋
นเมืองแท้ดาย สูเจ้าทั้งหลายเป็นพี่น้อง เหมือนดั่งเกิดท้องแม่เดียวมาตามชอบประกอบ ด้วยบุตตาจุ่ง
หื้อหมทางเตียวแก่ข้า อันเป็นกำพร้าหากวรเมื่อนี้เตอะ อเตตโยเทวบุตฺโต เมื่อนั้นเทวบุตรสามต๋นอัน
วิเศษ อันเนรมิตเพศตั๋วงามแยงดูเวลากาลยามดี ใสส่องจึงยะช่องเป็นทาง หื้อแก่นางพระยาเมือรอด
เข้าใกล้จอดศาลาเมื่อนนั้นแล ตมตฺตํ ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห พระติโลกาจาร มีสมปานหากได้สร้าง
แล้ว นั่งเหนือแต่นแก้ว ปราบฝูงคนพระต๋นทรงกำพลได้แล้ว ต๋นแก้วจึงเทศนาว่า ตสฺสลบมาโนยพหุ 
การุณฺญาสมฺหิ  ตํสุตวา นเรปติวาตํวาราปฏา อบฺปกามํ ดังนี้ ภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายฝูงทรงศีลใส
สวาทฺ เป็นขีนาสาวกชาติ คณนาในเมื่อนางราชมัทรีขอหนทาง เซิงเทวบุตรสามต๋นวิเศษ อันเป็นเนื้อ
เนตรนรบดินทร์ได้ยินคำหวานคะค้อย อันนางหนุ่มน้อยหากวรพรางไห้ขอหนทางคะค้อย เสียงอ่อน
อ้อยรำหู ปูนอินดู กำปาก พระยาเนื้อจึงพลิกจากหนทาง เมื่อเสียงคราง อะอาดอะอาด น้ำลายหยาด
ถมตั๋วนางยินกลั๋วพิลาบ น้ำต๋าอาบอกนาง ก็ขอหนทางจะช่อง ขอน้องแม่ยิ่งเดียว เพื่อจักเตียวเมื่อสู่  
ในแก้วกู่ศาลาพ่องเตอะพาอะเภสุ อันว่าเนื้อมัคคามวลมาก ลุกแล้วจากหนทาง ส่วนว่าราชมัทรีนุช
นาถนางก็ยกย้ายหยาดลีลา เข้ามาสู่แก้วกูสาลาเมื่อนั้นแลนา  

ตถาจปณฺณอุปฺโปสโถ ในวันนี้ก็เป็นวันอุบสถศีล เดือนเป็งส่องแจ้งได้ ๑๕ ค่ำนางท้าว
พร่ำเคยหัน สองธรรม์มามแง่ แล่นต้อนแม่แต๋ไกลมา นางเล็งหาบ่อยู่ ก็บ่หันสองขาเจ้าเป็นคู่เล็งกัน 
นางก็ร้องไห้อยู่อาลัย น๋ำต๋าไหลบ่ขาดนางท้าวสวดคถาว่า อิมฺหินัง ปกาสมฺหิ ปุตฺตกา บ่สุกฏิตา ปจฺจุค
ตามิตํ ถนฺติวธา พลาวมากรํ ดั่งนี้เป็นต้นแล สถานที่นี้วิเศษด้าวประเทศสาลา กูเคยหันสองบุตตาแล่น 
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เล่นก๋ำฝุ่นเต้นผะผายสองสายใจงามแง่ แล่นต้อนแม่แต่ไกลมา กัณหางามอะเคล้า เคยมาหน่องหน้า
วกิ๋นนม สองอุดมอะเคือ เนื้อกลัวฝุ่นก๋องทราย กูนางมาเถิงยามค่ำลูกน้อยพร่ำ เรรน ลูกสองคนนา
เมื่อก่อนเคยแล่นมาต้อนอ้อนแล้วลวดกิ๋นนม กูยินปารมภ์บ่แล้วลูกแก้วแม่บ่หัน ปูนอัศจรรย์ดูหล าก 
กำพร้าพรากไปไหน บ่ห่อนมาแต่แดนไกลนี้จา อิมมฺหินํปกาสมฺหิ ปุตฺตกา ปพฺพํสุกุฏีตา ปจุคฺคตามัติฐนฺ
ติ อันว่าอารามเปียงร่มกว้าง ประเทศต้างดอนทราย สองขาผายฝุ่นเล่น กูก็หากบ่เว้นสักอันก็ บ่หัน
สองจอมขวัญแก่นไท้ ใต้ร่มไม้แลศาลานี้หนอ เตมิคฺคาหตฺถีโวติกา อันว่ารอยตีนช้างทลาข้างดอนทราย 
ก็บ่หันเสียงวรวิ่งบัดนี้ลูกแก้วยิ่งเสมอต๋า หลงไปทางใดนี้จา รู้ว่าไปแอ่วเล่น แดนด้าวขอกศาลาลวดลืม
มาอันจะฤา รู้ว่าไปขงขวายหาของเล่นลวดลืมอันจะฤา รู้ว่าพระปิต๋าต๋นพ่อ หื้อสองหน่อท้าวหลับไป ใน
ศาลาบ่ต่ืนเตื่ออันจะฤาสว่างว่าแม่เนื้อนกเป็นคู่ละลูกไว้อยู่ในรัง ไปแอ่วแสวงหาเยื่อ ละลูกไว้เพื่อหากิ๋น
คนเตียวดินมีมาก หันแล้วหากเอาไป  

ยถาอันนี้มีสันใดกูนางหนีไปป่า แต่เช้า ละลูกเต้าอยู่ศาลา กูคืนมาหาลูกบ่ได้เท่าร้องไห้
อยู่ดอมดาย พระโฉมฉายยอดฟ้าสองหน่อหล้าแม่ไปไหนนี้จา อันว่ารอยต๋ีนขาเตียวท่อง หยุดย่อนต๋าม
กัน ดั่งรอยตีนลูกช้างเตียวที่ข้างก็ยังปรากฏหัน บ่ผ่อนเท่าว่าสองอ่อนน้อยแม่บ่หันมาแล วรูกาอันว่าก๋
องทรายงามรอบลูกแก้วกอบก๋ำผาย สองสายใจ๋เฝ้าพระแม่ บ่หันแล้วแต่ศาลาแลนา อิทํเนสํ อันนี้
หมากขระตุ้มสุกดีหลายหลาก อันนี้ร้อยกิ่งตกจากมือขวา กูไปหารอดแล้ว บ่หันลูกแก้วกูไหน นี้จาโอย
หนอ คันนี้หนออันว่าก๋องทรายขาวงาม จะจ่อน สองอ่อนน้อยแม่เล่นสะเบย กูเคยหันบ่ขาด สองเจ้า
น้อยราดยิงวอยแลเด เยปํปุเร เมื่อกะระขาทั้งสองกูเคยเล่นใกล้กู่ศาลา หั๋นกูมาแล่นต้อนสองเจ้าพี่น้อง
เรียกเรียกหากั๋น  ว่ากัณหาเหยกัณหาพระมารดาแก่นไท้  ได้ลูกไม้มาหาราแล้วแล  คาวาสันนี้จุวันดาย  
บัดนี้กูป้อยบ่หั๋น  สองจอมขวัญลูกแก้ว  มิคคาว่าต๋ายแล้วจากกูนางจะฤา สาคีรีสาบ่คู่นางคือแก้วกอง
เป็นคู่อยากน้ำอยู่เรรนลูกสองคนยังอ่อนห่อนรู้พรากแม่ไปไหนกูอาลัยบ่เหิด  ลูกแก้วเกิดกลางอก  กูยิง
ทะรงทุกข์บ่ขาดเพราะว่าสองเจ้านอยราชคาไป  หนีไกลไหนกว่าจ้อยลูกน้อยบ่หันมานี้หนอในกาล
เมื่อก่อน  ลูกแก้วแม่บ่ห้อนไปไหนหั๋นกูแม่มาแต่เช้าใกล้แรงตอน   กูบ่ห้อนก๋ำค้อนไล่ตฆ่าสองบุตตา
ลูกแก้วย่อมมาออนแล้วกินนม  จุวันดาย อิทญฺจ เนณีรริตฺถานา บุณฺตาเอรุ   

ส่วนว่าเครื่องเล่นอันใสงามเลิศแล้ว  ลูกแก้วแม่ทั้งสองคือว่า หมากขะตอมตอง มีมาก 
กลิ้งตกจากมือขวากูเล็งหารอดแล้ว กูบ่หันลูกแก้วแม่หนใด คือชาลีใสชื่นจ้อย  กับทั้งนางนาฎน้อยกัณ
หา  แม่นี้นาถานานมแห่งกูก็ เต็มไปด้วยน้ำต๋าทั้งสองเต้า  เพราะว่าบ่พบลูกเต้าหนอกลางอก แม่ทรง
หมาดไหม้อยู่เรรนลูกสองคนงามแง่ ไปหลี้หน้าอยู่หนใดนี่จา สองต๋นเราเหยใช่ข้า  สังบ่หื้อแม่ได้หั๋น
หนาแล กินนมสองอุดมลูกแก้วยอมาขื้นตักแม่แล้วหลับไป จุวันดายแต่ก่อนกูมารอดยามวัน  กันยังหั๋น
ขาอยู่ทุกที่อันนี้มารอดหนียามเย็น  ขาเคย กิ๋นลูกไม้อันกูแม่ได้แต่ป่าพามา  สองบุตตาลูกแก้วดังฤา แม่
ห๋ันแล้วแต่วันมาน่ีจา  นางก็อธวาอยู่ไจ้ๆร้องร่ำไห้กล่าวคถาว่า อยํโย อสโม บุพเพสมโชภาติ  มตยราช
บุตโต  อปฺปสนฺโต อปฺปสนฺติ มยํอสโม  ดั้งนี้  ส่วนอาศรมบทนี่หนาเมื่อก่อนสองขา  เทียรย่อมขับฟ้อน 
อวนอ่อนเจรียรจ๋า  มีเสียงหวานเกิดก้องคือดั่งเสียงปาดก้องเมืองสวรรค์  วันนี่กูบ่หันสองจ๋อมขวัญพี่
น้อง  แก้วร่วมท้องแม่อุดม  กูเล็งดูอาศรมบทรอดก็บ่หันลูกแก่แม่หนใดนี่จ๋า  กิมิทํ อมสารทโท  อัน่วา
อาศรมบทนี่นาดูสงัดเยียกบ่ได้ยินเสียงร้องเรียกหากันก็บ่ได้ยินเสียง  เนืองนัน สักหยาด  ในห้อง
อาวาสศาลานี่หนอ กาโกลาปิแม้ว่า  หมู่กาดำในป่าก็บ่ร้องพามากาย  สองสายใจ๋หน่อเท้า ต๋ายด่าน
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ด้าวแดนใดนี่จา ในรวายตรีจักใกล้รุ่ง ข้าน้อยขุงฝันหันเกิด มาทั้งต่อหน้าเหตุพระยา บ่ปราศรัย นกใน
ไพรหลายหมู่  ก็มาเป็นคู่ขานขัน  เพราะจอมธัญเหยแก่นไม้  ละแม่ไว้รอยต๋าย จะฤา   

พระบัวโพธฺสัตรา  เฝยเจ้าค่อยไปเสียลูกน้อยลาไหนกลางดงไพรถ้วนถี่ ดูสงัดชีวอนใจ 
สัวต์ตั๋วใด เคืองคาบมาคันคาบลูกข้าไปกิ๋นนี่จา  อิติจิรปนฺติ  มหาสตฺตสฺต ตสนฺติ  กํ คนฺตว พลปฏิโอ
โลตรตฺวา มหาสตฺตํ ตมฺหิ  มนุสานํ  ทิสวาทารเกปสฺสสนฺติเก  อปฺปสนฺติ  อาหะส่วนว่า นางราชมัทรีศรี
แก่นไท้  ร้องร่ำไห้ไปมา  ก็เข้ามาศาลายศยิ่ง  นางท้าวจริงวางลงยังกงกระเช้า อันใส่ลูกไม้หลุดจากบ่า
เพื่อจักสัน  นางก็เล็งหันพระจอมธรรม์ต๋นพ่อก็บ่อวายหน้า ร่อร้องเจียรจ๋าอหนึ่งนางก็บ่หันสองบุตตา
ลูกแก้ว  งามเลิศแล้ว  เสมอต๋าในสำนักมหากษัตริยตราแก้นไท้นางก็ร้องร่ำไห้กล่าวคถา  จาติมิทํตมหิ  
พุตโตสิ  อปฺปิรโต  เมมโน  กโกราปินวสนฺติ มาตาเมนทารกา ดั่ งนี้โอยหนอวันนี้เป็นสันใดพระราช
เจ้าต๋นผันเผ่า บริสุทธิดังฤาป้อยมาทรงหนักแก่การท้าวก็บ่ต้านถ้อยต่อสักคำ  ความฝันอันนี่ชา  ก็ดูแท้
หนอ  ท้าวก็บ่อวายหน้าต่อเจียร  ฝูงหมู่กาดำดำในป่า  ก็บ่ร้องล่าบินบน  พระองค์ลูกแก้ว  รอยว่าต๋าย
แล้วจากกูนางจะฤา  ติถีนุโขเมเอยย  บตฺตกาข้าแด่  พระเหนือหัวเหยเจ้าข้อยไปเสียลูกน้อยลาไหน  
สัตว์ตั๋วใดในป่า  มายับเอาลูกแก้วแม่กว่ากินไกล๋ในดงไพรถ้วนกี่  ก็บ่ได้ยินเสียงหมี่มาเต  มิคาอันว่า
สัตว์ตั๋วใดปาวเปิบขา ยับเอาลูกแก้วกำพร้าแม่ต่าวทางใดนี่จาหนอ อทเตปติโนธันตา  ข้าแด่ พระบุญ
เรืองเหยเจ้าฟ้าไปเสียลูกกำพร้าลาไหน  รู้ว่าเจ้าจ๋ำไปหาท้าวสัญจัยต๋นปู่  หื้อรีบห้างหมู่เอามา  รู้ว่า
เจ้าจ๋ำนางราพี่น้อง  ไปเสียซ้อนคำเมือง  และหรือว่า  สองบุญเรืองต๋ายแล้วปายนอกแก้วศาลา  รู้ว่า
ขงขวายหาเครื่องเล่น  ก๋ำฝุ่นเล่นลวดลืมมาอันชะฤา  เนวจะสํกโสนทิสนฺติ  ข้าก็บ่หัน  ผมเขียวแชมด
อกไม้แห่งแก้วแก่นไท้สองศรี  รู้ว่านกหัสสดีลงล่า  ยับเอาลูกแก้วกว่ากินไกลสัตว์ตัวใดมาแสวงสอดยับ
เอาลูกแก้วตอดกิ๋นไปอันจะฤา  เอวํวุตฺโตปิ  มหาสัตโต  ส่วนว่านางราชมัทรี    ศรีหน่อไท้ ร้องร่ำไห้
โทรมมนัส  ส่วนพระมหากษัตริย์ต๋นยศมาก  ก็บ่ปากต้านเจียรจ๋า  ส่วนนางราชมัทรีศรีหน่อไท้  ก็ร่ำ
ไห้กล่าว คถาว่า  อกนํสาวกสฺมา  วันนี้เป็นสันใดเล่า  พระเหนือหัวเฝยหน่อท้าว มาเผยหน้าย้าวเกี๊ยด
บ่ปาก  ต้านเจียรจ๋า  กับด้วยข้าสันนี่  จาข้าบ่ได้ยินได้กระทำกรรมอันใดเป็นโทษแก่ทวารท่านสร้าง
ผนวชเป็นชีบ่ยินดีทุจริตกรรม  อันใดสักหยาด  ก็บ่ได้สักหยาด  ก็บ่ประมาทท้าวบุญเรือง  ขายินเคือง
ใจ๋คัดคั่ง  น้ำตาข้าถังไหลตก  ข้ายินทุกเท่าฟ้า  เพราะว่าพระราชบ่เจียรจ๋านี้แล  อิทํตโตทุกฺขํ ตรํ อิโต
สลวิทโธ  ยถาวณฺโณ  ตยชฺฌบุตเตนสามิ  ชาลีกัณหาจินาขุโพดั่งนี้  ข้าแด่มหาราชเจ้า ข้านี้มาทรง
ลำบาก  เพราะว่าพรพะราชเจ้า  บ่ปากต้านเจียรจ๋าคือดั่งปืนยายำ  หลุมใหญ่  ปักเสียบไหม้สันดาน  
เพราะว่าบ่ตันได้หั๋นชาลีงามชื่นจ้อย  กับนางหนุ่มน้อยกัณหา  แม่แลนา  อิทํทกฺขํ  อันว่าทุกอันนี้นา
ร้อนรีบ  ป๋านฟ้าหนีบกับดิน  ข้าไห้ตัวติ๋งยะยั้นร้อนร้ายปันไปมา  เพราะว่าบ่หันสองบุตตาลูกเต้า  กับ
ทั้ง  พระราชเจ้าบ่เจียรจ๋านี้และนา  ข้าแด่พระเหนือหัวเจ้าฟ้าผิว่าท่านบ่ปากจิ่มข้าเมื่อยังวัน  กั้นพอร
วายตรีคืนนี้  และรุ่งสายฟ้าพุ่งเรืองราย  ข้าเตี่ยงจักตายมรณาต  ใจ๋ข้ าขาดแล้วเป็นผี  ยามพอดีพูก
เจ้าต๋าก็ ตาพระราชาเจ้าก็หากจักหัน บ่อย่าชะแล   

อตฺถมหาสตฺโต  กขลกตฺถาย นํ ปุตต  มหาเปสามีติ  จินฺติตฺวา อิธังคถามหา  ในกาลนั้น
พระมหาสัตย์เจ้า ก็คณิงใจ๋ว่า    นางราชมัทรีศรีหนุ่มเหน้า  เป็นอันรักลูกเต้าเหลือขนาด  มามากกจ็ัก
ตัดเสียยังคำสระกาอันหยาบ  กูจักกำหลาบนางพระยา  เพื่อหื้อหายเสียยงัคำสิเนหาอันใหญ่ท้าวก็ต้าน
ถ้อยใส่คำหลาย  จิ่งจักได้ขงขวายอุบายอันใหม่  พระก็ต้านถ้อยใส่คถา อวานุนวราโรหาราชบุตตี  ยสฺส
สีณีปาตา  เนคฺคตา  อุจายกีมิทํสาย  มาคฺตา  ดั่งนี่ว่าดูรา  ราชมัทรีผู้ทรง  สมดีสั กสวาดเป็นลูกท้าว



๑๗๘ 

 

ราชฤาชานางนี่นาหนีไปป่าแต่เช้า  ละลูกเต้าล่าต๋นเดียว  มาทั้งวันค่ำต๋าวันตกต่ำพ้นเวลาดั่งกูพิจารณา
ดูนี่โสด  ลางเป็นโทษแก่กูฤา แม้รู้ว่าจักได้แก่มึงนาง อันไปจรเดินเตียวกลางป่า  ทุกแหล่งไหลดงหนา
นั้นจา  ดูรา ราชมัทรีผู้ทรงอาศรมดีหลีเลิศนางผู้ประเสริฐลำสนาน วันนี่นางไปสู่ป่าหิมพาน เดินล่า
ด้วยพรานป่า กิณณรอนทิพพยธร แล้วเนจร  เหลือแหล่ไปแอ่วเล่นแก่ระสี นางมีใจ๋บ่ตั้งได้สลั้ง แปรผิด
ผวน  กระทำกล้าอันบ่ควร  ผิดแผกไจฟุ้งแตก  เสียวิบัตติบัดนี่นางปอยตะริมาวอนแลมาไห้ เดิกคะไค้
กูพี่จักดีนอนนี่จา  ดูราราชมัทรีผู้ทรงโฉมดีแรบร้วน ชายผู้ถ้วนเปิงต๋านางไปหาหัวมันและลูกไม้  แหล่ง
ไหลดงไพร  ผู้ใดป้อยจักไปเตียวรู้หล่อนว่านางไปเล่นชู้ ไผป้อยจักหัน ในหิมวันป่ากว้าง  สัตว์สิงห์อาง
จรมีทังทิพยาธร  แล รสีจรพรานป่า  รอยนางไปเล่นชู้ล่ามายา  แย้มสองต๋าเสียวสอดเกี้ยวกอดได้จูบ
ชมเนียวถือนมนวดพั้น เหตุนั ้นนางจิงได้มาทั้งค่ำ จาริมาไห้ร่ ำเรรนนั้นจา  ยามเมื่อนางหื้อเสีย
อาศรมบทแต่เช้า  ละลูกเต้าอยู่ศาลา  ผู้ใดมาป้อยจักได้หั๋นมืงแม่ ลับรี้ แก่ดงหนานั้นจา  ดูราราชมัทรี
นางจุ่งมานี้ จักบอกจี้คำพายหลังอันคนทั้งหลายเล่าไว้ กูจักกล่าวหื้อนางฟัง ช้างพังจักหนีเสียหมู่ ก็
เพราะช้างพู้เพื่อนบ่มีหลาย คนจายร่วมรู้เมียมีจู้ ก็เพื่อว่าผัวใจ๋ดี  ราชสีหจักหนีเสีย ดอยก็เพื่อว่าดอย
อันนั้นบ่มีถ้ำ ปล๋าจักหนีเสียจากน้ำ ก็เพื่อว่าน้ำอันนั้นบ่มีต๋ม สรมจักหนีเสียครูเพราะว่าครูใบ้นัก นก
จักหนีเสียจากต้มไม้ก็เพราะว่าต้นไม้บ่ดอกดวง  ราชหงหลายหลวงหนีเสียสระเพื่อว่าสระอันนั้นบ่มี
ดอกบัว  ชาติผู้ยิงจักหนีเสียจากผัวก็เพ่ือว่าผัวอันนั้นมีใจ๋บ่สู้จึงปองหนี  แลหนอ   

ราชมัทรีหนอคำอันนั้นนี้ก็เป็นบัวราญท่านจ๋าไว้ก็มาได้แก่แก้วหน่อไท้มัทรีนี้แลหนาโอย
หนออัศจรรย์แท้แลหนอ  มนุสฺสสีนีฝูงยิงรามแถวเฒ่า  เปิ้นก็ยังอยู่กับด้วยลูกเต้าและผัวขวัญ  แม้นว่า
ยิงฝูงนี้มีผัวเปิ้นก็ยังอยู่เอื้อมข้าง  แม้นว่ายิงฝูงนั้นป็นแม่ร้างเปิ้นก็ยังอยู่ต๋นเดียว  ไผบ่ห้อนว่าจักเคียว
ทั้งค่ำต๋าวันตกต่ำพ้นเวลาเป็นดั่งมือนางนี้ข้ายมเญญ(มายา)ดั่งกูจักใส่ใจ๋ดูนี้ มึงนางก็รำเปิงตูทั้งสามพ่อ
ลูก อันอยู ่สร้างประหมวดสมปาน  อยู ่ในดงดานป่าไม้ จะไจอยู ่ดอมดาย ตูทั ้งหลายยินลำบาก               
อันทุกข์ยากเหลือใจ๋ มึงนางหนีไปในป่าแต่เช้า  แอ่วล่าต๋นเดียวนางจักเตียวมาสู่ ในแก้วกู่กุฏีรัศมี
พระจันทร์เรืองจ้อยโจด  อันนี้ก็หล้างเป็นโทษ แก่มึงนาง อันเตียวกลางป่าไม้ทุกข์แหล่งไหลดงหนานั้น
แล  ปองดั่งว่ากูพี่นี้เป็นพระยา ดังแต่ก่อนมีพวกน้อยอ่อนมาพลันในสีวิราช แทนท้าวอยู่เมืองขวาง กู
จักตัดหัวมึงนางหื้อเป็น เจ็ดบ้ัง เจ็ดท่อน  บ่ไว้หื้อผ่อนแก่มึงนาง  กูบ่ใช่หื้อคนทั้งหลายทันทาฆ่าชีวิตไว้ 
ก้ันหยับได้แขนร้องไห้ไห้พระนครหลวงเมืองใหญ่ ที่จักกลาดกว้างกลางเมือง   จักหื้อฝูงคนทั้งหลาย 
เรียกกันมาดูจุผู้  เพราะว่าหื้อผู้ยิงเล่นชู้จากผัวต๋นแม่ยิงแลคนหาไหนก็ยังได้แม่ยิงมีบ่ไร้ หากเหลือมึง
แลนา ยามนั้นไผบ่ล่างจักตั้งก้อยต่อทุจริต กามาอันเป็นบาปเป็นดั่งมึ งนางนี้สักคาบดีหลี  พระรสีก็
กล่าวคำโอวาท  เพื่อจักหื้อนางหายเสียยังคำโศกอันไหม้ท้าวใส่คำหลาย ด้วยอุบายผิดแผกหลายทาง
เมื่อนั่นแล  

โสตสฺสวจฺจนํ สุตฺวา อาห ส่วนว่านางราชมัทรี ได้ยินคำพระราชเจ้ารสีหน่อท้าว ด่าคำ
ท้าวว่าเหลือใจ๋ อกก็ร้อนปานไฟวะวาดนางท้าวสวดคถาว่า นุน ตวํ สทฺทมสฺโสสิ เยสารํปาตุ มาคฺตา 
สสหํสสวินาทนฺทส พยคฺฆสจฺจกชิตํ ดังนี้ เทวดาแด่พระเหนือหัวเหย เจ้าฟ้า สังบ่คอยยิงอวายหน้า แล
ตั้งหูฟัง ยังเสียงดังอันมี่ก้อง นันทั่วท้องดงหนา  สัตว์นานาเหลือแหล่ เพื่อจักมากิ๋นลูกแก้วสองแม่ศรี  
คือราชสีห์ตั๋วกล้าเสือโคร่งมาอยู่หน้าหนทาง     เสือเหลืองคางกลางป่า  ข้าก็ตกคะป้าแท้ปูนกลัว หนัง
หัวปองยะเยือก ข้าก็เกิดครุกรรม กำมือใส่เกล้ากื ๊ดต่อเต้าจอมธรรม  วันคืนเป็นสุขได้แกข้า                
ดินและฟ้ามืดมัวทุกปาย  ทิสสทิสาเหลือแหล่ขามันบ่หัน แผกผิดผวน ทิสสทั้งมวลข้าก็หันดูหลาก มิค



๑๗๙ 

 

คาว่าพระราชเจ้า ก็บ่รู้ ป้อยว่าข้าไปเล่นชู้จากพระเมือง กันว่าพระบุญเรืองบ่เชื่อข้าน้อย  เผือขอขัน
พระทรงธัมมบุญกว้างจุงเอาเชือกช้างคาดห้างแข่งขาฟัน ทั้งพระกุมพระกันจุ่งมารุที พิจจเนต ถ้วน
หน้ากู่อินทร์พรหมจุ่งมาสมกับเนตร ทั้งพระปัจเจกพระสุทา   ทั้งอรหันตาเจืองเจ้าทั้งหน่อเหน้ากุศลอ
นาคนจุ่งมารู้เหตุ กันว่าข้าเล่นชู้เสพกาม ผิดแท้ดีหลี จักมาตี๋ข้าด้วยแส้มีดสองศอกแบตี่หลัง ผิว่าอันก็
จุ่งฟันแทงด้วยหอกดาบ ผิบ่อันก็มัดเค้นคาบแกว่งเปลวไฟ ผิว่าใจ๋ขาบ่ไปดั่งอั้น ขอหื้อมั่นอยู่ทีฆา ข้าก็
เกิดมาแสนชาติ หื้อพระราชเจ้าเอาเป็นเมีย ข้าบ่รู้จักหนีเสียจากเจ้า เท่าจักอยู่เตียมต๋นพระนั่งเกล้า 
เสพสุขเหง้า กันว่าข้าบ่รักพระเทียมเง้ายอดฟ้า แลจักหื้อข้ารักแปงคนใด ข้ามาบำเริญพระสายใจ๋คิง
ข้อย ข้าแต่หนุ่มน้อยสาวจี๋ ได้สิบหกปี๋ปองรอดไป่รู้แจ้งจอดการยังเพราะจอมคิงดูก่อน อย่าว่าจัก
กระทำร้ายแก่ข้าน้อยแม่มัทรี พระก็ยังเป็นชีอยู่ป่าไม้ โทษแห่งข้าผู้เป็นน้อไท้ก็บ่ยินดี ข้าแด่พระรสี 
เหยเจ้าฟ้า ข้าน้อยจักไปออกหน้าท่านดังฤาดี เป็นจักถือว่านางมัทรีมีชู้ เปิ้นก็จักว่าข้านี้ไจ่ฉลาดรู้ด้วย
กามตัณหาจะแล  โอยหน่อเปิ้นก็จักถือว่าว่านางมัทรีนี้ใจ๋บาป เปิ้นก็ถือว่าข้านี้เป็นแม่ร้างราชมาตุคาม
เปิ้นจักถือว่าข้านี้จักกระทำกรรมหลายหลาก เปิ้นจักถือว่าข้าไปเล่นชู้จากผัวขวัญว่าสิ่นเปิงมีจะแลคำ
วันนี้บ่เป็นกองดีแลพระบุญเริงเฝยเจ้าฟ้าข้าก็บ่ว่าจักตกสู่อเวจี  

อันจะฤาอหุปุพพฺเพนิมิตฺตํวิจฺจรนฺโต พระมหาวันเนใจ๋ข้าเท่าไหว้อยู่วะวาดปูนกลั๋วมือทูล
ห้อกราบไหว้กลางป่าไม้เริงรายยังทิสสฺทั้งหลายเหลือแหล่ข้าก็หันแผ่ผิดผวนทิสสทั้งมวลก็หั๋นดูจ้อม
แคบสายฟ้าแมบมุงเมืองมุงเมืองเสือเหลืองแลเสือโคร่งเฒ่ามานั่งอยู่เฝ้าทางเตียวข้าจึงเคียวมาถึงคำต๋า
วันตกต่ำพ้นเวลา ขอพระราชาเจ้าจุ่งอดโทษข้าน้อยลวดขอสุมาก่อนเตอะพี่  พระยาเหยมาเหวัณโณ
ส่วนว่าพระรสีต๋นบุญกว้างอยู่ประเทศต้างดงรีอันว่าไกสรราชาสีและเสื้อป่าอย่าได้คั้นแก้วกลัวทั้งคู่สอง
อารมณ์ทั้งคู่สัตว์อย่ารู้พาหนีฝูงเสือหมีแลจะแค่อย่าได้กระทำร้ายแก่ลูกแก้วแม่ทั้งสองแด่เตอะข้าปรา
รถดั่งนี้ใจ๋ข้างร้องวอนคางจึงจัดได้หนทางทั้งค่ำข้าน้อยพร่ำเคียวมานี้แลนาสิ งโหพยัคโคจทิปิจฺจ 
อิทํวจนํ วพรมํตดยพาลาวเนมิคคาเตสํ  ปริสาวรู มคฺคาเตนสยน ยีอคตติ ดังนี้ส่วนว่าราชสีเสือโคร่งคิว
คอมปงเสือเหลืองมานอนเนืองอยู่ยายสพู่ข้างมัคคาในทิสสะ กลางป่าไม้ข้าเท่าร้องไห้อยู่วอนขอจิ่งจัก
ได้หนทางทั้งคำเคียวข้ามาสู่ศาลานี้แลนาที่พระยาเหยข้าแด่มหาราชเจ้าจุ่งค่อยอดโทษแก่ข้าน้อยขอ
พระยอดสร้อยโผดขมาก่อนเตอะ อภะมหาสัตโตภยสัทธิง พตฺตดม อกฺก ถํตวา ส่วนว่าพระยาเวสันดร
ต่อต้าวท้าวก็บ่ต้านถ้อยกล่าวคำดีเชิงราชมัทรีสักคำหั้นแล อถในกาลนั้นส่วนว่ารัศมี  พระจันทร์เรืองไร
ใสส่องในแห่งห้องยุคลธร ส่วนพระเวสสันดรเจ้าฟ้าบ่อว่ายหน้าต่อสักกำหั้นแล  

ตโตปถาย ตั้งแรกแต่กาลนั้นไปปายหน้า ส่วนว่าราชมัทรี ศรีแก่นไท้ก็ร้องไห้กล่าวคถา  
อตํปติญจบุตโต จริยะนิมานโว อนุตถี ตาทิวีรตฺติ มตฺติพรหมจาริณี ดั่งนี้ อุหังอันว่ากูนี้ก็มาปำเริญการ
ผ่านเผ้า ด้วยลูกเต้าทั้งสอง แม่ก็กองกระทำคอนติดต่อทั้งท้าวต๋นพ่อยาวยืนทุกวันคืนคำเช้า ปฏิบัติ
พระราชเจ้าแต้ดีหลีเพราะว่าสองรายังเป็นรสีอยู่เป็นเพื่อนท้าวจำศีลก็หาข้านี้แลนาโอยหนอข้าก็เทียม
ย่อมกระทำปำเริญการนักบวช เสื้อผ้าลวดหนังเสือเอาใจ๋เกื้อทุกข์ไร้ หาลูกไม้ ทาสันข้าก็ไปทุกวันค่ำ
เช้า เพื่อจักมาเลี้ยงลูกเต้าหน่อสองศรีแม่แลนา อิทํเมสกฺลาอชินานี่ จบปริทหิตวา อันว่าเข้ามิ้นคำ
งามจื้นจ้อย  แม่ก็เอามาหานางหนุ่มน้อยกัณหา  อาคคฺตา  อันว่าหมากขระตุมต้อง  งามผิวผ่อง แม่ก็
เอามาหาสองโสภาเหยแก่นไท้ จุ่งจวนพุมเล่นลูกไม้อันกูแม่ได้พามานี้เต๊อะ อิทํ มุฬาริโนริราบวัขาวงาม
จะจ่อน หวานอ่อนเอาใจ หมากซางสุกใส ม่วงไข่เต่าหวานใน หมากขะจับลูกใหญ่หมากขนุนใหญ่มียวง 
ลูกไม้ปวงหลายหลาก น้ำเผิ้งมาเจือจ๋าน ขออัญเชิญพระภูบาลเลิศแล้ว จุ่งเรียกลูกแก้วมาเสวยแด่เตอะ  



๑๘๐ 

 

ปุถุมังชาลีโนเทหิ   อันว่าดอกบัวบานงามเลิศแล้ว  จุ่งหื้อลูกแก้วชื่อชาลี ดอกขนุนดีบานแบ่งสร้อย  
ท่านจุ่งหื้อแก่นงหนุ่มน้อยกัณหาเตอะ มหาราชาเจ้าจุ่งเล็งดูสองขามาทัดทรงดอกไม้ในหูทั้งสองข้าง
เสมอดอกบัวทองชื่นช้อยฟ้อนอ่อนอ้อยไปมาจะแลบ่เท่าแต่นั้นมหาราชเจ้าจักได้ยินเสียงขับแห่งนาง
กัณหาหนุ่มน้อยขับอ่อนอ้อยเสียงหวานเสมอดังเสียงได้ยินเสียงขับนางนงคราญฟากฟ้าในแหล่งหล้า
ชื่อนันทอุทยานน้ันก็จักมีแก่มหาราชเจ้าจะแลอัญเชิญพระราชเจ้าจุ่งจักเรียกลูกเฒ่า  มาคือ ว่านางกัณ
หางามชื่นช้อยขับอ่อนอ้อยเสียงดีแม่นั้นนาสองบุตตาลูกแก้วแม่น้ำมารอดแล้ วก็หันไหนนี้จาโอยหนอ 
ส่วนราทั้งสองนี้นา โศกเศร้าก็เสมอกั๋นเสมอกั๋น เพราะว่าไพร่อธรรมจ๋ำจาก ขับพรากเมืองมา พระ
กษัตราเหยเจ้าค้อย ไปเสียลูกน้อยราไหน  คือว่าชาลีใสชื่นช้อย  กับทั้งหนุ่มหน้อยกัณหา             แม่
น้ันนา 

อะหัง  อันว่ากูนี้รอยว่าได้ด่าเจ้าศรมต๋นวิเศษ  พระทรงเพศต๋นดีตั้งใจบวชเป็นชีใช้ช้า 
หวังได้สวรรค์ชั้นฟ้ารอยว่าวิบากอยากอันมาสยองตอบ ข้าจึงบ่ได้หันหน้าลูกแก้วกำพร้าทั้งสอง  เปิงมี
จะแล นางก็มือสาสานกราบไหว้ ร้องร่ำไห้ไปมา เพราะว่าบ่หั๋นหน้าสองบุตต๋าแก่นไท้ แสนโศกไหม้
สันดานมากนักแล อิวํวิร  ปมานา ยสทฺธิง มหาสฺตฺตานกิญฺจิ กเถสิ ส่วนว่า นางราชมัทรีก็เจียรจ๋า
คะค้อยท้าวก็บ่ต้านถ้อยสักกำหั้นแล  ส่วนว่านางราชมัทรี ก็มีต๋นอันสั่นเซซัดผัดปั่นไปมา  มือเช็ดน้ำต๋า
เสียจะไจ้ นางก็ร้องร่ำไห้แล่นไปพลัน  ด้วยรัศมีพระจันทร์เรืองใสส่อง  นางท้าวท่องเทียวหายังสอง
โสภาบ่เวน้ เคยแล่นเล่นแต่ที่ใด นางก็แล่นไปหาซะซ้วย เป็นต้นว่าใต้ล่มไม้ชุมพู นางก็ไปเล็งดูรอดแล้ว 
ก็บ่หันลูกแก้วแม่ทางใด นางก็ไปแสวงหาทุกที่ เป็นต้นว่าคุ่มไม้ นางก็ไปตี่เล็งหาก็บ่หันสองบุตตานาง
แก่นไท้ นางก็ร้องร่ำไห้กล่าวคถาว่า  

อิเมเต ชุมพูการรุกขา เวทิสาสินธวาริตา  วิวิธานิรุกขา  ชาตานิ  เตอิมารานทิสาเร  ดังนี้
โอ้ยหนอ อันว่าไม้ชมพู แลไม้ยางไพรพราย  ก็ยังมีหลายสิ่งไร้กิ่งสะคราญ    สองกุมาร รักยิ่งเคยเล่น
ไต่กิ่งยางพราย  ไม้ทั้งหลายยังพรั่งพร้อม หมากกกิวดาอ้อมดงหนา  สองบุตตาเลยลูกแก้ว แม่บ่หัน
แล้วแต่วันมานี้จา  อัสสถา  อันว่าไม้ขนุนหากเหลือใจ๋  ไม้นิโครธไกวกิ่งก้อม  อวนอ่อนค่อมไปมา  ใน
ดงหนาถ้วนถี่  ก้านค่อมควี่ ไหลหลาย  ฝูงใบยายเป็นหมู่  ก็หั๋นพร้อมกู่ทุกอัน  เท่าว่าบ่หันสองจอม
ธรรม์ลูกแก้วต๋ายแล้วกว่าทางใดนี้จา  อิเมติถนติอารามฺ อยํ สิทุกฺกานทิสถาสุ อันว่าอารามเปียงระรื่น
ปูนสนุกชื่นเอาใจ๋  น้ำเย็นใสท่ากว้างไหลแต่ต้างสระมา  กูเกยหั๋นสองขาลอยร้อง  ว่ายน้ำจ่องจูงกั๋น  
วันนี้กูป้อยบ่หั๋นสอง  จอมขวัญ กำพร้า ออกมาอยู่ถ้ากูนางนี้จา  วิวิธานิรุกฺขาชาตานิ อันว่า ดอกไม้
หลายชื่นช้อย บานเบ่งสร้อยเป็นปวง ในดงหลวงพร่ำพร้อม            ยายหยาดดงเขียว สองศรีเตียว
ค่ำเช้า  ทรงเพศเกล้ากับต๋น ลูกสองคนแก่นแก้วพัดแม่รอยต๋ายจะฤา  ผลานิอันว่าดอกไม้มีหลายสิ่ง 
เป็นกิ่งเจอจานย่อมกิ๋นหวานจ้อย ๆ อ่อนน้อยแม่เล็งปิดกิ๋น  สองนรินทร์พี่น้อง  ไปอยู่แห่งห้องหนใด 
นี้จา   

อิเมหตฺถีกา อสฺสพฺพริพธาจเต   อิเมเยหิ สุบุพเพ  กิลิงฺสเต  กุมารานาทีสฺสเรดังนี้  โอย
หนออันว่าช้างชัยตั๋วเลิศแล้ว รูปม้าแก้วแก่นสงคราม รูปงัวงามตั๋วองแอ่น ขาชักแล่นเล่นชนกั๋น สองขา
เลยหยุบผันบ่พราก  รูปช้างม้าหากงัวควาย กูก็ยังหั๋นหลายมากแล้ว  เท่าว่าบ่หั๋นลูกแก้วกูไหนนี้จา  
โอยหนอ  อันว่าเนื้อแล นกทั้งหลาย ก็มีหลายหมู่ ตื่นเต้นสะสูเต็มไพร ด้วยเสียงอันจรเดินไปแลไห้หา              
สองบาทไท้บุตต๋านี้แลนา  นางก็บ่หันกุมารทั้งคู่ นางก็เท่าหั้นเนื้อแลนกหมู่เคยมา  นางก็กล่าวคถาว่า 
อิเมสามาสสา อุกกา  พหุกา  กทริมิคาเยหิสุ  ปุพฺพติรํสุเต  กุมารานทิสฺสเร  ดังนี้ อันว่า ทรายคำและ



๑๘๑ 

 

กระต่ายนกเก๊าเห็นอ้นลายตื่นเต้น ก๋ายไปมาขาก็เคยผันผูกเล่น เนื้อตื่นเต้นแอ่วไปมา  สองโสภาระ
ร่อย  ละเนื้อปล่อยเย็นวอยนี้หนอ  อิเมหํสาจโกญฺจมยุรา  ส่วนว่านกบินอากาศ  นกเขียนอาจบินสูง  
นกยูงบินก๋างปีกฟ้อน  จาคคภาคหย่อนเยียวหาง  สองกุมารเคยไล่เล่น นกตื่นเต้นร้องว่า  คอ คอ  
สองสอบอเฮยพระแม่  ขาบ่หั๋นแล้วทุกวัน  เท่าบ่หั๋นสองจ๋อมขวัญพี่น้อง แก้วร่วมท้องแม่รอยต๋ายแท้
อันจะฤา  ส่วนนางราชมัทรี บ่หั๋นสองศรีพี่น้องในแห่งห้องศาลา นางก็เซซัดผัดปั่นไปมาหาบ่อยู่  นางก็
แล่นเข้าไปสู่ดงหนา มีรุกขาหลายหมู่ ตกสร้อยซะพู่บานงามในดงดานป่าไม้  ก็บ่หันสองแก่นไท้แม่หน
ใด  นางก็คติงใจ๋ดูแล้วนางแก้วกล่าวคถาว่า   

อิมาตาวณฺณกุมพาโย ปุปฺพิตา สพฺพกาลี กยาถาสุปุพฺเพกลึสุ  เตกุมารานสฺสเร ดังนี้  โอย
หนอ ป่าไม้อันนี้นาหลายอะทุ่มเสียงคะคุ่มนันเนือง  ดอกไม้บานเรืองเรื่อ  กูก็บ่หั๋นทุกเมื่อหลายพันธุ์  
สองบัวสวรรค์แก่นไท้  ละแม่ไว้ลอยต๋าย          จะแล  โฉมฉายเหยเจ้าหลานแม่ ละไม่ไว้ เป็นกำพร้า 
อยู่ลูนหลังโอยทุกขังแท้ แลหนอ  ท้าวต๋นพ่อก็บ่ต้านถ้อยล่อสักคำ ๒ จอมขวัญลูกแก้วลอยต๋ายแล้วแต่
ทางใดน้ีจา อิมาจตาเกวาปกุชฺชิตา  ส่วนว่านางราชมัทรี  ก็จรเดินไปหาสองบุตตาลูกแก้ว  ที่ไปหาแล้ว 
ซ้ำไปหาเล่าไคว่ที่เก่าสองที สามที ก็บ่หั๋นสองบัวศรีที่ใดสักแห่ง  นางท้าวแล่นคืนมา สู่ศาลาที่เก่า  นาง
ก็เท่าผ่อหั๋น มหาสัตเจ้าเผยหน้าซบเซาเหลาอยู่  บ่ปาก นางท้าวหากกังวล  นางก็มีต๋นอันสั่นร้อนร้าย
ปั่นไปมา  เช็ดน้ำต๋าเสียซัวะไซ้  นางก็ร้องไห้กล่าวคาถา  วานคถา นิพินฺอินินเตอุตฺตกุมาภตฺตา  อคิปิ
เตน หสิตฺโต กึนุมนโทวชายสิดังนี้   เวท  ข้าแด่มหาราชเจ้าวนิด่ังฤา  ป้อยซบเซาเหงาอยู่ บ่อว่ายหน้าสู่
เจียรจ๋า ถถานิ  อันว่าไม้แลหลัว พระราชเจ้าก็บ่ตัดบ่ผ่า  น้ำยังท่าก็บ่ไปตักติ้วเอามา  ไฟฟืนก็หาบ่ได้  
ส่วนว่าพระราชเจ้าก็เป็นปิ่นเกล้าเหนือหัว เป็นผัวขวัญรักแห่งข้าแล  แม้นว่าบ่ได้หั๋นหน้าลูกเต้าแล ได้
หั๋นพระราชเจ้าปากเจียรจ๋าก็ดี  ทุกข์แสนปี๋ข่มไหม้ ก็เทียงรำงับกลับหายไปจะแล  ในเมื่อนางราชมัทรี
ศรีแก่นไท้  ก็ร้องร่ำไห้เหลือขนาด  ส่วนพระมหาสัตเจ้าก็อยู่บ่ปาก  นางก็ทรงทุกข์มากดีหลี นางก็
มีต๋นอันลั่นสาย  เหมือนคนจักต๋ายคั่งไค้ สติบ่มี เป็นดังแม่ไก่อันไข่บ่สู้จ๋ำรัง  เจ้ามันนั้นเยียะเกี๊ยด ค้อน
ฟาดสลั้งเซแซดผัดปั่นไปมา นางก็แล่นไปหาซัดซวายดั้นป่าไม้ดงเขียวจรเทียวหาลูก พอถ้านเถิง
ถนัดเสี ้ยงรติยากลางคืนนั้น แลรุ ่งแจ้งแล้วนางแก้วก็บาหันมา นางซ้ำเทียวไปหาเล่ารอดที่เก่า
หลายป๋างก๋ายร้อน  นางก็คืนมาสู่ในแก่กู่ศาลา  ก็บ่หั๋นสองบุตตาพี่น้องในแห่งห้องหนใด นางก็จรเดิน
ไปบ่ยั ้งทุกขอกข้างอาราม  ทุกดงรามแลบ่กล้วย ทุกสรอกห้วยเครือหนามทุกดงงามแลป่าไม้                 
ทุกแหล่งไหล้เขาเขียว ทุกรูเปลียวปากถ้ำ ทุกท่าน้ำและลอมคา ทุกรูผาเหวหาด นางก็ผ่อก็บ่หั๋นสอง
หน่อไท้แม่ทางใด  นางก็มีใจสงสัยอยู่จะไจ้ลอยว่าสองหน่อไท้แม่ต๋ายจะแล  

สาบุตฺตโส เกนตตฺถา  ส่วนว่านางราชมัทรี  รสีนี รักลูกเต้าสองเจ้าอยู่เรรน  ก็บ่ อาจ
ทรงต๋นอยู่บ่ได้  ร้องร่ำไห้แล่นไปมาเสี้ยงวันสามคาบ อันหยาบแลแสวงหา  สองบุตตาลูกแก้วอันพราก
แม่แล้วไปนานนั้นแล  ตสฺสปิหายิตฺวา ในกาลนั้นส่วนนางราชมัทรีศรีเลิศแล้ว ไปแอ่วหาลูกแก้วแต่ใน
ดงหนา ก็บ่พบสองพระองค์สักแห่ง นางท้าวแล่นคืนมาสู่ศาลาร้องไห้  ในที่จิ่ม ใกล้ผัวต๋นวันนั้นแลนา  
ส่วนว่านางราชมัทรี  ไปแอ่วหาสองพิมพาพี่น้อง  ก็บ่หั๋นในแห่งห้องดงรี  พอรวายตรีเขี้ยวค่ำ นางท้าว
พร่ำคนนา นับเป็นวาว่าได้แสนสี่หมื่นวาก็มีแล  โขโนเทวปส์สามี เยนเตนตามตากาโกลาปินวสนฺติ  
มาตาเม  นุนทารกา ดังนี้  เทวข้าแด่มหาราชเจ้า  ส่วนว่าลูกเต้าหน่อสายใจ สัตว์ตั๋วใดมาเยียะบาป มา
คั้นคาบกิ๋นขา  ฝูงหมู่กลาในป่าก็บ่มาร้องว่า กา กา  สองกษัตราเหยลูกแก้วรอยว่าต๋ายแล้ว แก่กูนาง
จะแลนา  อิวํวุตฺเตปิในเมื่อนางราชมัทรีแลเจียรจ๋าคะค้อย  ท้าวก็บ่ตอบถ้อยล่อสักคำหั้นแล  มตีปิโข  



๑๘๒ 

 

ส่วนนางราชมัทรีศรียศยิ่งนางท้าวจิงวางลง เพราะว่าบ่หั๋นสองอุดมพี่น้องแก้วร่วมท้องแม่เทวี  พอร
วายตรีคืนนั้นแลรุ่งสุริยะพุ่งใสแสง ต๋านางแดงดั่งเลือดไห้บ่เหือดสักยาม เพราะเซาะหาสองนงรามบ่ได้ 
นางท้าวไท้หอดหิวต๋าย  ท่าวยวงหงายตระแบงใกล้ท้องแท่นธรณี  เพราะว่าหาสองศรีบ่ได้นางท้าวไท้
ขาดใจ๋ต๋ายไปวันนั้นแลนา  

ตมตฺถํปกฺกาเสตฺโต สตฺถาอาห  สตฺถาสพฺพญฺญู ต๋นเป็นครูแก่โลก  สอนอัตถวิโมกข์แก่
ประชาจึงได้จื่อว่า สัตตถาต๋นองอาจ พระจักไขอัตถบาทบาลี บทหลังนั้นมาหื้อแจ้ง  พระจิ่งแสร้ง
เทศนา เป็นคถาว่า  สตฺตถ ปริเทวิตฺวา  ปพฺพตา  นิวณฺณานิจฺจปุณฺณา เทวอสฺสมํคนฺตฺวา  สสมิ  กสนฺติ
โรทนฺติ  ดังนี้  ภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลาย  จุ่งจักฟังยังนิยายอันเก๊า  จักเล่าห้องนางท้าวราชนงราม มีอง
คงามประเสริฐ ดูล้ำเลิศกว่าฝูงคน  ทรงรูปโฉมแฉล่ม  สองฝ่ายแก้มยิ่งบัวจีน  สองตาเขียวนิลดำปอด  
แขนเสี้ยวสอดอกไข่  ติ๋นมือใสจะจ่อน  เนื้ออ้วนอ่อนผิวนวล  ทรงลักขณาควรสะอาด  เป็นเชื้อชาติ
ท้าวราชวงศ์คำ  นางก็จรเดินหาลูกเต้ากู่เก๊าแล  มกุถา ดงหนามหนอถึงถ้ำ  ทุกท่าน้ำหาดเหวผา ก็บ่
หั๋นล่องบุตตาพี่น้อง  ในแห่งห้องดงหนา  นางก็คืนมาสู่ศาลาร้องไห้ในที่จิ ่มใกล้พระบาทไท้ผัวต๋น  
ทูนหัวกราบไหว้นางก็ร้องไห้กล่าวคถาว่า  นโขโนเทว สามิ  ข้าแด่พระเหนือหัวเหยเจ้าข้อย ไปเสียลูก
น้อยราไหน  สัตว์ตั๋วใดเคิงคาบมากิ๋น  นกในดงถ้วนถี่ ก็บ่ได้ยินเสียงมี่นันเนือง  รอยว่าสองบุญเรือง
ต๋ายแล้ว  จากลูกน้อยพรากนมกูจะแลหนอ  ข้าแด่พระจอมใจ๋เหยเจ้าฟ้า  ขอจุ่งบอกข้าด้วยฉับพลัน  
ก้ันพระราชเจ้าบ่กล่าวข้าน้อยแดนต้ายสยบต๋าย  ยามกองงายพรุกเจ้า  จักละพี่พระยาเจ้าอยู่ต๋นเดียว  
ในไพรเขียวกลางป่าเถื่อน  บ่มีไผเป็นเพื่อนเจ้าพอสองจะแล  อิติมทิวราโลหราชบุตฺตี  ส่วนนางราชมัท
รีศรีแก่นไท้ ร้องร่ำไห้ไปผ่อเล็งหัน ก็บ่หันสองบุตตาพี่น้อง ในแห่งห้องอาศรม ก็ยอมประนมพระบาท  
มรนาถติ๋งต๋าย  ดิ้นสะสายยะหยั่นต๋ากุ้มปั่นเป็นผี  ยามนั้นพระรสีป้อยสั่น  ใจ๋ปั่นไปมาส่วนพระยา
เวสสันทรต๋นั้นนาผ่านแผ้วท้าวก็หั๋นน้องแก้วท่าวทั้งยืน  โสกาคืนวู่ไหม้  เจ้าบ่อาจอดอยู่ได้  แต่สรมชี 
หัวใจ๋มี่เดืยดร้อนทุกข์โศกต้องโรคา ท้าวก็ควรกรุณณามีมาก อดลำบากเหลือใจ  เพราะอาลัยบ่แล้ว  
เหตุว่านางน้องแก้วท่าวมรณามรนาถ  น้ำต๋าท้าวก็ตกซะซู่  เจ้าจึงผุดลุกยอหัวนางพระยาขึ้นไว้  เจ้าจึง
ร้องไห้ว่า มัทรีนี้ต๋ายเสียแท้แลหนอ  ว่าอั้นแล้ว  เจ้าก็คนิงใจ๋ดูว่า มัทรีกูนี้ต๋ายแท้               

รู้ว่าไปต๋ายเตื่อ นั้นจา  ว่าอันแล้วเจ้าก็เอามือวางไว้เหนืออกน้องแก้ว  ร้องไห้แลผ่อดอม
ดายว่าคิงคนต๋ายนี้เย็น คิงคนเป๋นนี้อุ่น ยิงมะมุ่นต้องมือต๋น  ท้าวก็ถือเอาน้ำต้นคันที  มาผะผาบรูบห
น้าเมียกำพร้าแห่งต๋น  พระทศพลต๋นหน่อไท้ มาอยู่ป่าไม้ได้ ๗ เดือน  หนีเสียเรือนมาบวชสร้างผนวช
เป็นชี บ่ห่อนได้ถูกต้องต๋นมัทรีสักเตื่อ ในเมื่อโศกทุกข์แลเกิดมีดั่งอั้น  เจ้าก็บ่รู้ว่าต๋นเป็นนักบวชสร้าง
ประหมวดเป็นชี อสุปุนฺเนหิ  เจ้าก็มีต๋าทั้งสอง  เต็มไปด้วยน้ำต๋าก็ยอเอาหัวนางพิมพาแก่ไท้  ขึ้นพาด
ไว้เหนือตัก  ท้าวยินรักบ่แล้ว เหตุว่าหั๋นน้องแก้วทอดต๋นต๋าย พระโฉมฉายแก่นเหง้า  ก็นั่งเฝ้าดอมใจ๋
เมียนั้นแลนา  อถมหาสัตโต  ส่วน่าพระมหาสัตเจ้ามีใจ๋รักรักคะค้อย พระยอดร้อยบุญมี กล่าวคำดีว่า 
ดูราพระราชมัทรีพี่เหย ในที่นี้นาบ่ใช่เป็นที่ควรแม่มาต๋าย  เท่าสองรายดายหน่อไท้ ดังฤาป้อยมาละพี่
ไว้ ต๋ายไปนี้จา  ผิว่านางเมือต๋ายในพระนครหลวงใหญ่กว้าง กริยาอันพี่จักสร้างส่งสะก๋าร มีบริวารเชื้อ
ชาติ ญาติวงศา เทวรัฐาเมืองมิ่งทั้งสอง ก็จักไหวหวั่นสนั่นก้องเนืองนันด้วยอันเลิกซากสงสการดา 
บริขารทานทอดหยาดน้ำรอดหานางเป็นกระทึกหึกหนา  ทั้งลุงตาอ้ายเอ้ยแห่งเจ้า  เข้าก็จักมานั่งเฝ้า
เป็นบริวาร แหนแห่ บ่ใช่ว่าจักได้ละขอนแม่ไว้เปล่าดอมดายสันนั้นแลนา  
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ดูราราชมัทรีศรีสะอาดปองดั่งว่า สองราได้เสวยราชเป็นพระยาแล  นางมามรณาต๋า
ยจาก  กูพี่หากจักหื้อเปิ้นสร้างปราสาทหลังคราญ เป็นสถานงามแฉล่ม  กูพี่จักหื้อช่างแต้มขีดเขียน  
เหง้าเสาหอนั้น พี่จักพันไปด้วยผ้า ใส่ช่อฟ้าแลดวงปลี  พี่จักแต้มรูปกินนรีกินรอนแอ่น  ถือดอกร่อน
เปิงปาว พี่จักแต้มรูปนางสาวใส่สร้อย  แป๋งข่ายห้อยประตูโขง  ปราสาทน้ำแต้มหยาดลายคำ พี่จักหื้อ
แต้มรูปตั๋วดำแดงยายหยาด รูปนาคบวงบาศ เกี้ยวตี๋น  ลวงใส่ดอกพวงมอมมายรูปกระต่ายเต้นเพื่อน
มังกร มีทั้งรูปช้างงางอน รูปม้าอัสสดร  และม้ามณีกาศ  มีพร้อมพรากหลวงหลาย  มีทั้งรูปงัวควาย
แลอศุภราช  มีทั้งรูปจาคคภาค  แลหงส์สา  รูปมิคคาเตียวตี๋นข่าย รูปช้างน้ำก่ายงวงงา  ใส่รูปปู๋ปล๋า
แลสกุณณาตั๋วองอาจ  รูปเสือโคร่งหยาดยังยาย  รูปนกเขียนหัสสดีลิง และการวิกแขกเต้าปีกเขียวศรี  
มีทั้งรูปกินนรีนรอนม่ายฟ้อน  ป๋ายตีนหย่อนหากั๋น  มีทั้งหลายพันธ์หลายพราก  กับทั้งนาคน้ำนาคีรูป
หัตถีช้างม้า  หลายหลากหน้าเสือสิงห์  รูปผู้ยิงโฉมแฉลม  ชายจูบแก้มโลมใจ๋  รูปเมฆไหลเดรดาษ 
เครือวัลวาดสมตั๋ว ดอกบัวใสสะอาดดอกป้านหยาดเเจจน ดอกนิลบลเขียวอะตุ่ม ดอกแก่หนุ่มแก๋มกั๋น 
เครือวัลย์หยาดสะอาดปราสาทแก้วแววของ ก๋องหลัวสูงร้อยชั้น  ไม้แก่ขั้นจันทร์แดง  สมุลแวงมันชัวะ
ชวาด ปราสาทแก้วเริงราย  มีเชิงชายงามสะอาด น้ำแต้มหยาดดูปาว ดอกบัวขาวหยดหว่าง  แมงพู่
สว่างบินบน  เครือวัลย์สนแสนหนึ่ง ข่ายหิ่งแก้วมีทุกปาย ตระบอมคว่ำพี่จักใส่รูปม้าน้ำ และตั๋วกาย 
ตระบอมหงายพี่จักใส่บัวแว่นถัดแท่นหั้นพี่จักใส่ลายวง ประตูโขพี่จักแต้มเทวดาถือดอกไม้อยู่ซะลอน  
บางพร่องพี่จักหื้อถือจามรแก้วแกว่งปัด บางพร่องพี่จักหื้อถือฉัตรแต่งตั้ง บางคนพี่จักหื้อถือเครื่องหาง
ยองยอ  ยืนยะหยาบด้วยจามรี แควนยิ่งไต้ฟ้าขื่นดูคราม เพื่อจักส่งสการ นางน้องแก้วพี่ ทุกด้าวเจ
จนยนยังคนทั้งหลาย จักหื้อมาม่วนเล่น ชักเชือกเต้นหกกระโดง ฝูงหมู่คนถ้วนถี่ พี่จักหื้อตี๋พาทย์ก้อง 
เสียงต่ืนต้องด้วย สัพพะชัย สระในเสียงสั่น สนั่นด้วยเบงตรา   

จ๋ากับด้วยเสียงปี่นันทุกที่อือตือ บางคนพี่จักหื้อตบมือต๋างแฉ่ง พี่จักแต่งเครื่องเล่นทุก
ประการ เป็นประมาณดังกล่าวไว้  แล้วพี่จักแต่งไฟมาแก้วหยาดโยงยิง หนใต้พี่จักแต่งรูปนางสิงห์ไว้ถ้า 
หื้อขึ้นขี่ม้าหยาดยิงบน หนวันตกพี่จักแต่งรูปคนถือไฟยงยืนขึ้นขี่ช้าง แล่นขึ้นม้างกองฟอน หนเหนือพี่
จักแต่งรูปทิพยาธร แลนางฟา้ขึ้นขี้ม้าอัสสดร หัวก็งอนน่องก็อ้า ดั่งว่าจักขึ้นฟ้าก็บ่หน แล่นขึ้นสะสนสะ
สาด  ขึ้นเจาะโขงปราสาทแล้วลวดลงมา นางเทวดาป้อยแล่นขึ้น  เจาะแต่พื้นลายวงโขงปราสาทแก้ว  
เจาะแล้วแล่นลงมาบ่สิง  นางติ๋งป้อยแล่นขึ้น   เจาะแต่ปื้นขันหงาย  ไฟนางหายป้างขวาปายวันออก  
พีจ่ักแต่งไฟเข้าตอก และไฟขวี  รูปมอมพีตั๋วเติบไต่ เชือกขึ้นจับโขง  พี่จักแต่งรูปไฟหงส์ แลนกยูงตั๋วมี
ปีกขึ้นฟ้อนพีกกั๋นลงมากระทำการสันนี้แล้ว   

ไฟม้าแก้วแป๋งเป็นเปลี๋ยว ซัวะซวาดน้ำแต้มหยาดก๋องหลัวควันไฟมัวจะโจษ  โสลดขึ้น
กลางหาว ปานดั่งดาวยังฟ้า แลกูพี่หงายเหงี่ยงหน้าผ่อเล็งดู  ขึ้นพระพู่เป็นดั่งดอกพุทธถั่งผาย  ต๋าม
เป็นไฟงามย้อมดอก  ป๋านเข้าตอกเต็มก๋ำผาย  ไฟนางสง๋ายดอกน้อย  ควีดอกสร้อยเจจน สะโพกหล่น
หลุดแตก  ไฟม้าแก้วแยกเป็นเปรี๋ยว  ควันไฟเขียวตัดช่อฟ้า  ม่านค่าอ้าป๋านดังจักบินบน   ลมปิดกิ๋ ว
ปั่นเกล้า ปานดั่งจักยกเอาปราสาทเจ้าแม่เมือบน กระทำการสันนี้แล้ว จิงเป๋นโบราณส่งสการนางพระ
ยามาแต่ก่อนแลนา ภเท ดูรานางสายใจ๋พี่เหย อะหังอันว่ากูพี่นี้เท่าเป็นผู้หนึ่งผู้เดียว  อยู่กลางไพร
เขียวป่าไม้ ป้อยจักได้เครื่องอันใดมาส่งสการนางนงคราญ  อันมาต๋ายกลางป่าไม้  เท่าจักละพี่ไว้อยู่ต๋น
เดียว ผู้ใดป้อยจักมาในดงเขียวกลางป่า  ผู้ใดจักมาช่วยกูพี่ผ่าไม้ไว้เป็นหลัว ผู้ใดจักมาช่วยกูพี่ยอหัว
นางพระยาอันตกต่ำจา  ผู้ใดจัดมกซ่วยหน้าหื้อแม่อุดม ผู้ใดป้อยจักมาสางผมแม่หมวดเกล้า ผู้ใดจักมา
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อันอุ้มเจ้านั่งเหนือตัก  ผู้ใดป้อยจักมาตักน้ำลูบล้าง  ผู้ใดจักมาฝานต่างใส่สองหู ผู้ใดจักมาดูนางนาง 
ยามเน็บดอกไม้ ผู้ใดจักมานั่งไห้แก่มึงนางนั้นจา ภเท  ดูกรานางสายใจ๋พี่เหย   ผู้ฉลาดดังฤา ป้อยจักมา
เสียต๋นเจ้าคลาดกลางดง กูพี่จักปลงซากนางเสียกลางป่า กูพี่เท่าจักก้มหน้าไห้ผ่อดอมดาย ด้วยปริยาย
ป๋างเปล่า สองหัวเข้าเช็ดน้ำต๋า  เพราะกูพี่มาเสียนางงาม  แลหาบ่ได้ กูพี่เท่าจักก้มหน้าไห้อยู่ดอมดาย
จะแล ดูราแม่สายใจ๋พี่เหยกำพร้า  ตะหมอดหน้าอยู่กลางไพร บ่ใช่ว่ากูพี่บ่อาลัยแลแข้งวางนางไว้  ดั้น
ป่าไม้ต๋ายไปและนา แม่เหย  อา ถมหาสัตว์ ส่วมว่พระมหาสัตว์เจ้า ก็บ่อาจจักทรงต๋นอยู่ได้ แสนโศก
ไหม้ร้องร่ำไห้  

เรียกขวัญพลางว่า ลุกขึ้นมาเตอะยอดบุญขวางเฮย เมียมิ่ง  ลุกขึ้นมาเต๊อะเมียรักยิ่ง
เสมอต๋า  สามสิบสองขวัญ นางอย่าไปล่าดงหนาเถื่อนถ้อง   ขวัญนางอย่างไปล่าประเทศท้องที่พนาลัย 
ขวัญนางไปล่าดงไกลที่เหวหาดห้วย  ที่น้ำไหลหลิ่งจ้วยด่านผาจัน  สามสิบสองขวัญนางอย่าไปอยู่ป่า
ไม้จวงจันทร์  ที่ดอยดงตั๋นหนาลืบแน่น  ขวัญนางอย่าไปคัดคั่งแค้นมากเมามัว  บัดนี้กูพี่เป็นผัว ก็มา
ก้มหัวเรียกร้อง  สามสิบสองขวัญนางมัทรีนาฏน้องจุ่งรีบเร็วมา  ว่าลุกขึ้นมาเตอะยอดสิเนหาเฮยเทียม
ท้าว   เป็นที่เหนาะน่องน้าวชื่นเชยใจ  ลุกมาเตอะแม่ศรีนงวัยหนุ่มเหน้า  ฐานะที่นี้ บ่ใช่เป๋นที่เจ้าแม่
เมือมรณ์  ว่าลุกขึ้นมาเตอะแม่มัทรีผิวอ่อนพี่เฮย   แม่คอตกปล้อง  เต็มว่านางแม่บ่หย้อง  ก็หากดูงาม  
ตั๊ดที่นี้เป็นกลางดงรามป่าไม้  บ่ใช่เป็นที่แก้วแก่นไท้แม่ควรดีต๋าย  มีแต่สองราดายอยู่กล๋างเถื่อน  จักมี
ไผมาเป็นเพื่อนปิงเปา  จักมีไผมาช่วยกูพี่เอานางอาบน้ำ  ไผจักมาช่วยก้ำสระสรง  ไผจักมาหวีผมแม่
หมวดไว้เป็นเกล้า  ไผจักมาเป็นเปื่อนเฝ้าแม่จอมศรี   ว่าโอยหนอ  นางมาละทั้งเสียมคันรีและกระเซ้า  
มาละทั้งไม้เท้า และหนังเสือ  มาละทั้งผ้าเปลือกไม้เจือเลื่อนลวาด มาละทั้งสลาดและคันยู  นางบ่อิน
ดูกูพี่สักหยาด  ดังฤานางมาขาดใจ๋ต๋าย  ลุกมาเตอะแม่โฉมฉายเฮยสร้อยฟ้า  ลุกมาเต๊อะเมียกำพร้าคิ่
นเทียมองค์  ตั๊ดที่นี้เป็นกลางดอยดงเถื่อนถ้ำ  ถึกย่านน้ำแก่นทราบธาร ลุกมาเต๊อะแม่ศรีจอมนาฏ  
เป็นเมียรักราชเทียมใจ๋  ส่วนว่าพระยาศรีสัญชัยต๋นพ่อ  หลอนกึ๋ดถึงลาพี่น้องอันเป็นเพื่อนพ้องวงศา  
แลมาเอากูพี่เมือสู่พระนครหลวงใหญ่กว้าง  ชวนไพร่สร้างสมปาน  กั้นกูพี่ได้เสด็จขึ้นนิเวสดั่งเก่า  กั้น
กูพี่บ่ได้หั๋นหน้าเจ้า  พี่ก็ยินทุกข์ผานนั้นจะแล  อะโหโอยหนอ  น้องน้อยทุกขีแท้หนอ  ทุกข์กูพี่นี้หนอ
บ่ใช่น้อย  ทุกข์คะค้อยอยู่ต๋นเดียว  ฝูงคนเตียมมีมาก  พร้อมทุกป่ามาถามหา  พ่องว่ากูพี่มาเสีย
นางงามแลหาไหนบ่ได้  กูพี่เท่าจักก้มหน้าไห้กล่าวว่า  นางต๋าย นางต๋ายว่าอั้นจะแล  มัทรีปิโข โถกํวิต
นาเมตวา สติปถิลภตฺวา  

ในกาลนั้น ส่วนว่านางราชมัทรีศรีผ่านแผ้ว  นางแก๋วต๋ายไปน้อยหนึ่งแล้ว ได้สติคืนมา  
นางพระยากลัวเป๋นบาป  ด้วยบ่สุภาพอันควรละอาย นางก็ขอสุมาถวายกราบไว้ นบพระบาทภูธร ว่า
พระเวสสันดรเฮยเจ้าข้อย  ไปเสียลูกน้อยราไหน  บ่หั๋นมาในสัณฐานที่ใดอันจา  อถมหาสัตโต  ภเทอิ 
กัสสเม  พราหมณัสสะ ทายทินนาตีอโลเจสิ  ในกาลนั้นมหาสัตเจ้า จึงกล่าวหื้อรู้ข่าวอันมีว่า ภเทดูราก
ราราชมัทรีพี่เฮย  อันว่าสองศรีลูกเต้าพี่ก็ได้หื้อล่องเจื่องเจ้าเป๋นทาน แก่ พราหมณจารย์เฒ่าแก่  อัน
ลุกแต่บ้านมันมารอดศาลาเถิงถอง  มาขอเอาสองเจ้าพี่น้องไปในวันวาแล้วนี้แลนาแม่เฮย  ตมัตถัง 
ปกาเสนโต  สัตถา อาหสัตถา  อันว่า พระยอดสร้อยสยุมภู  ต๋นเป็นครูแก่โลกได้เถิง  วิเสฐาโชคแล้ว  
เป็นสัพพัญญูต๋นสักสวาด  มักใคร่หื้อนักปราชญ์เจ้าเหยสังกา  จึงกระทำเป็น วจนกถา ไขขว้าง  หื้อ
แจ้งสว่างสวณี  มาเล็งหัน อัตถะบาลีบทหลัง  ยังไปล่แจ้ง  พระจึงแสร้งเทศนาว่า  ตมัชชัง  ปุตตัง  
ราชปุตตี  อุททเกนา ภิสิญญเจ  ถอัสสถนัง  วิทิตวา นอัตถนัง  เอตทภวิ  ภิกขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย  



๑๘๕ 

 

จุ่งฟังยังนิยายบุพพชาติ  แห่งห้องมหาราชอันมี  ส่วนนางราชมัทรีโฉมสะอาด  อันเป็นเจื้อสมันตราช  
สืบสายมา นางพระยาก็ไปจรเดินหา สองบุตตาหลายแห่ง นางท้าวแล่นคืนมา สู่ศาลาที่ เก่าใกล้สำนัก
พระบาทเจ้าเวสสันดร  นางก็สยบเมื่อมรณ์ใจ๋ขาด ที่จิ่มใกล้พระบาทท้าวผัวต๋น ท้าวจิ่งเอาน้ำต้นคันธี 
พระรสีเปิงฟั่งเหงี่ยงน้ำหลั่งไหลตก มือลูบอกหื้อจื่น  แล้วนางแก้วตื่นคืนมา  จึงถามหาสองบุตตาแก่น
ไท้ ในที่ใกล้พระรสี ว่าข้าแด่มหาราชเจ้า ไปเสียลูกเต้าราไหน บ่หั๋นมาที่ใดอันจา ที่นั้นท้าวจึงไขสาร
ต้านต่อ อว่ายหน้าล่อเจี๋ยรจ่า ดูกราราชมัทรีพี่เฮย อันว่าสองศรีลูกเต้า กูพี่ก็จักได้หื้อสองขาเจ้าเป็น
ทาน แก่พราหมณาจารย์ผู้หนึ่งแล้ว เพื่อหื้อเป็นข้าแก้วแก่มัน  ในวันวานี้แล้ว กูพี่ก็หากแสร้งไขบังลับ
ไว้ บ่ได้ไขกล่าวแก้ แก้วแก่นไท้แม่ยามมา   

เยียวว่านางร้อนใจหอดหิวต๋ายเสียต๋นนางดายกลางป่าไม้  เยียวว่าเจ้าบ่ได้อนุโมทนา
ทานจิ่มพี่แลนา  ทริเท่าดูกราราชมัทรี ผู้มีรูปโฉมดีสะอาด อันว่าสองเจ้าน้อยราชกุมาร  ยังมีพราหมผู้
หนึ่งนาแม่ เฒ่าแก่ไร้เข็ญใจ บ่มีอันใดสักสิ่ง สุดที่ขิ่ งดอมดาย เทียนย่อมขงขวายหาเลี้ยงปาก เฒ่า
ลำบากโรยแรง ต๋นเดียวแสวงกลางป่าไม้  เพราะความทุกข์ไร้บ่กลั๋วต๋าย จึงสะปายถงข่มเท้าเข้ามาขอ  
เอาสองสอบอพี่น้อง  ก็บ่เป๋นเพื่อนพ้องราสี  ก็บ่ใช่กูพี่นี้แลชัง  บ่รักสักน้อยกูพี่   ก็ยังเท่ารักร้อยเท่า
เทียมจิต กูพี่ปองปิดเสียยังความตระหนี่ แล้วจึงจักหื้อลูกแก้วเป็นทาน พราหมณ์รีบชักหนีเจียรจาก  
เอาสองเจ้าน้อยพรากไปไกล  บ่ทันนางสายใจมารอด  บ่ทันนางมาอุ้มหอบเชยชม  บ่ทันนางมา
หื้อกิ๋นนมแลสอนสั่ง  นางบ่ทันมาอุ้มสองเจ้านั่งเหนือตัก สองกษัตราพี่น้อง ขอนางอย่าได้หม่นหมองใจ 
นางจงตัดอาลัยขาดไหม้ นางอย่าได้ไห้นักเช่นดีหลี เพราะสองรายังเป็นรสีอยู่คีรีในป่าไม้กว้างอดอยู่
สร้างสมปาน ยังค่อยอยู่สุขสำราญทุกค่ำเช้า บ่โศกเศร้ากังวน อัชชโรกั๋นว่าต๋นบ่ต๋ายเสีย เมื่อหน้าก็ยัง
ได้พบลูกแก้วกำพร้าหน่อจอมใจ  สองขาไปทางใดเจียรจาก บุญอันนั้นหากจักน้าวคืนมาบ่จะแล  มหา
สัตเจ้ากล่าวสันนี้แล้ว  ต๋นแก้วกล่าวคถา  ว่า  

ปุตเต ปสัญจ ธน ธัญญัญจ อยัง ขปโลถทนชสปุริโส ทานัง ทิสฺวายาจมุคัตต อนุโมทาหิ 
ปุตตเก ทานมุตตมันต ดังนี้ว่า ดูราราชมัทรี ส่วนสปุริสสต๋นดีมีผญา กั้นว่าหั๋นยาจก  เข้ามาสู่ยังตี่อยู่
ถามขอ เปิงยกยอหื้อด้วยง่าย จกจ่ายหื้อเป็นทาน ทั้งข้างสารแลข้าวเปลือก ทั้งจิ้นเลือดไขมัน  ทั้งเงิน
คำแลช้างม้า ทั้งหมู่ข้าญิงจาย ก็ควรขงขวายหื้อด้วยง่ายจกจ่ายหื้อเป็นทาน  นางจุ่งมีใจ๋บานกึ้ดถูก 
ด้วยกูพี่หื้อลูกแก้วเป็นทานนี้เต๊อะ มัททีปิโข ส่วนนางราชมัทรีศรีสะอาด  อันจักกล่าวโอวาทคำดี กับ
ด้วยพระรสีต๋นผ่านแผ้ว อันประสาทหื้อลูกแก้วเป๋นทานเพื่อแลกเอาผญาสัพพัญญูตญาณ อันเลิศแล้ว 
นางแก้วก็อนุโมทนา  ก็กล่าวคถาว่า อนุโมทามิเต เทวบุตฺตเก ทานมุตฺตมัง ททัตวา จิตตัง ปัสสาหิ 
ภิญโญ ทานัง ททโท ภว ดังนี้ เทวะข้าแด่มหาราชเจ้า อะหัง อันว่า ข้าก็ขออนุโมทนาสาธุการ เซิ่งอุตต
มทานแห่งมหาราชเจ้า อันประสาทหื้อลูกเต้าเป๋นทานนั้นแล  ข้าแด่มหาราชเจ้า ส่วนคนทั้งหลาย 
มีมัชเฌรธัมม์  ความปราถนาหากมาคอบงำไว้แล้ว บ่หื้อเป็นทานได้  คือว่าคนผู้ใดไป่ไร้ผญานักแล โยต
วัง อันว่า พระราชเจ้าต๋นจำเริญ  บ้านเมืองแก่ชาวสีพลีนาราชทั้งมวล หากได้ผจญแพ้ ยังความตระหนี่
เสียแล้ว จึ่งหื้อลูกแก้วเป๋นทาน จุ่งมีใจ๋บานชมชื่นใจ๋ต้องตื่นยินดีเต๊อะ   ในเมื่อราชมัทรีกล่าวคำดีสันนี้
ดั่งอั้น มหาสัตว์เจ้าจึงว่า ดูกรา มัทรีเฮย  เจ้าพี่นางป่อยมากล่าวคำเยื่องนี้รือจา ผิว่ากุพี่หื้อลูกรักทั้ง
สอง  เป๋นทานแล้วก็มีใจ๋ใส  ยินดีดั่งอั้น อัศจรรย์ทั้งหลายมวลฝูงนั้น  ก็บ่ล้างว่าจักเกิด มีแก่กูพี่สักอัน
จะแล  เจ้ากล่าวตอบคำนางท้าวนี ้แล้ว  มหาสัตเจ้าก็กล่าวยังอัศจรรย์ทั ้งหลายมวลฝูงอันมี  
แผ่นดินไหวเป๋นต้น  แก่นางราชมัทรีจุอันหั้นแล  ตะโต ในกาลนั้น  นางราชมัทรีต๋นเลิศแล้ว นางแก้ว



๑๘๖ 

 

กล่าวกิตตนา อาจาริยะทัง้หลายฝูงนั้นแล้ว นางหน่อแก้วจักกิตตนาสักเสริญยกยอ  อุตตมหาทาน แห่ง
มหาสัตเจ้าดั่งอั้นจึงกล่าวคถาว่า  

นิอิทิตวา เต ปฐวี สัทโท เตติ  ทิวัคโค สมันตา วิชชุลตา อาคูคิรินังว  ปติสุตวา ดังนี้ เทว
ข้าแด่มหาราชเจ้า ปฐวีอันว่าแผ่นดินหลวงลวงหน้า สังขยาว่าได้สองแสนสี่หมื่นโยชนะ ก็ร้องกึงก้อง
ไหวหวั่น สะท้านลั่นไปมา ก็ด้วยเตชะทานแห่งมหาราชเจ้า เหตุอันประสาทหื้อลูกแก้วเป๋นทานนั้นแล 
เสียงกิตติลือชาปรากฏแห่งมหาราชเจ้าต๋นสักสวาด ก็ซลาบขึ้นไปตราบต่อเท้าขึ้นเถิงพรหมโลกพ้นก็มี
แล  วิชุลตา  อันว่าสายฟ้าบ่ใช่กาลเมือแมบมะเมือง สะเทืองรอดจุกล่ำจุปาย สาคโร  อันว่าแม่น้ำ
สมุทรสาคร  ก็ขำเขือกฟุ้งยะเยือกต๋ีฟองนองคุงฝั่ง เสียงสนั่นลั่น เขาหิมวันดงเถื่อน  ก็เป็นด่ังจักเคลื่อน
จากพังไปนั้นแล นารทฺ ทว ปัพพตา อันว่าเทวดาสองหมู่ยว้ายแย้มอยู่หิมพานต์ ก็กระทำเสียงสาธุการ
เกิดก้องนันทั่วท้องดงรี หมู่หนึ่งชื่อว่าขุนศรีใสนารอด แจ้งจอดอนุโมทนา หมู่หนึ่งชื่อว่าพัณหาวิเศษ  
น้อมพระเนตรหน้าเล็งดู ไขประตูปราสาท ร้องเอ้ออาดชมทาน เซิ่งพระองค์ก๋ารต๋นเลิศแล้ว อัน
ประสาทหื้อลูกแก้วเป็นทาน  ทั้งพระยามารต๋นใจห้าว  ก็น้อมหน้าโมทนาทาน ด้วยใจใสศรัทาชื่นช้อย 
ใจอ่อนอ้อยชมทาน กับทั้งพระยายามภิบาลต๋นสุภาพ อันตัดแต่งบุญแลบาปตามทรา ก็อนุโมทนา
สาธุการ เซิ่งอุตตมทานแห่งมหาราชเจ้า อันประสาทหื้อลูกเต้าเป็นทาน เป๋นมหาสมัยกาลปางใหญ่ 
เหตุว่าพระยาเวสสันตรเจ้าต๋นนั้นใช่สามานแลนา   

อิติมัทรีวราโร หาราชบุตตี ยัสสะสินี เวสสันตรส อนุโมทิ ปุตตเก  ทานมุตตมมัง ดั่งนี้
ภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายต๋นทรงศีลใสบัวริยาด เป็นขีณาสาวกชาติ อรหันตา ราชปุตตี ส่วนนางราชมัท
รีเทวีต๋นเป็นลูกสาวศรี  พระยามัททราชมียศอาจฤาชา  โสภางามแลบล้วน  เนื้ออ่อนอ้วนเชียงคราน มี
บริวารแวดล้อม แหนแห่ห้อมไปมา นางก็อนุโมทนาด้วยใจ๋ใสบ่เศร้า อันพระประสาทหื้อลูกเต้าเป็น
ทาน สมปานมีบ่เท้า ก็สลาบขึ้นไปต่อเท่าถึงพรหม ก็มีด้วยนิยมดั่งกล่าวมานี้  ด้วยประการดั่งกล่าวมีนี้
และเด  มัทรีปัพพัง  นิฏฐิตังกริยา อันสังวัณณาวิเศษ จ๋าห้องเหตุมัทรีกัณฑ์ถ้วนเก้า อันนางหนุ่มเหน้า
อนุโมทนาทาน อันประดับประดาด้วยพระคาถาว่าได้ ๙๐ คถาก็สำเร็จสรเด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล 

จากการปริวรรตคัมภีร์เรื ่อง มัทรี ในมหาเวสสันดรชาดก  ซึ่งเป็นภาษาล้านนาไทย             
สามารถ แปลสรุปใจความสำคัญเป็นภาษาไทยกลาง ได้ดั้งนี้ 

พระนางมัทรีฝันร้ายว่ามีบุรุษมาทำร้าย จึงขอให้พระเวสสันดรทำนายฝันให้ แต่พระนาง
ก็ยังไม่สบายพระทัย ก่อนเข้าป่า พระนางฝากพระโอรสกับพระธิดากับพระเวสสันดรให้ช่วย
ดูแล หลังจากนั ้นพระนางมัทรีก็เสด็จเข้าป่าเพื ่อหาผลไม้มาปรนนิบัติพระเวสสันดรและสอง
กุมาร  ขณะที่อยู่ในป่า พระนางพบว่าธรรมชาติผิดปกติไปจากที่เคยพบเห็น เช่นต้นไม้ที่เคยมีผลก็
กลายเป็นต้นที่มีแต่ดอก  ต้นที่เคยมีกิ่งโน้มลงมาให้พอเก็บผลได้ง่าย ก็กลับกลายเป็นต้นตรงสูงเก็บผล
ไม่ถึง  ทั้งท้องฟ้าก็มืดมิด ขอบฟ้าเป็นสีเหลืองให้รู้สึกหวั่นหวาดเป็นอย่างยิ่ง   ไม้คานที่เคยหาบแสรก
ผลไม้ก็พลัดตกจากบ่า ไม้ตะขอที่ใช้เกี่ยวผลไม้พลัดหลุดจากมือ ยิ่งพาให้กังวลใจยิ่งขึ้นบรรดาเทพยดา
ทั้งหลายต่างพากันกังวลว่า   

หากนางมัทรีกลับออกจากป่าเร็วและทราบเรื่องที่พระเวสสันดร ทรงบริจาคพระโอรส
ธิดาเป็นทาน  ก็จะต้องออกติดตามพระกุมารทั้งสองคืนจากชูชก  พระอินทร์จึงส่งเทพบริวาร  ๓  องค์
ให้แปลงกายเป็นสัตว์ร้าย  ๓  ตัว  คือราชสีห์  เสือโคร่ง  และเสือเหลือง  ขวางทางไม่ให้เสด็จกลับ
อาศรมได้ตามเวลาปกติ เมื่อล่วงเวลาดึกแล้วจึงหลีกทางให้พระนางเสด็จกลับอาศรม    เมื่อพระนาง
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เสด็จกลับถึงอาศรมไม่พบสองกุมารก็โศกเศร้าเสียพระทัย  เที่ยวตามหาและร้องไห้คร่ำครวญ  พระ
เวสสันดรทรงเห็นพระนางเศร้าโศก  จึงหาวิธีตัดความทุกข์โศกด้วยการแกล้งกล่าวหานางว่าคิดนอกใจ
คบหากับชายอื่น จึงกลับมาถึงอาศรมในเวลาดึก  เพราะทรงเกรงว่าถ้าบอกความจริงในขณะที่พระ
นางกำลังโศกเศร้าหนักและกำลังอ่อนล้า พระนางจะเป็นอันตรายได้  ในที่สุดพระนางมัทรีทรงคร่ำ
ครวญหาลูกจนสิ้นสติไป  ครั้นเมื่อฟื้นขึ้น  พระเวสสันดรทรงเล่าความจริงว่า  พระองค์ได้ประทาน
กุมารทั้งสองแก่ชูชกไปแล้วด้วยเหตุผลที่จะทรงบำเพ็ญทานบารมี   พระนางมัทรีจึงทรงค่อยหาย
โศกเศร้าและทรงอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรด้วย 

คัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก เป็นคัมภีร์ที่มาจาก ธัมมบทขุททกนิกาย ซึ่งกล่าวว่า  เรื่อง
เวสสันดรชาดกเป็นพุทธดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสองหมื่นรูป  และพระ
ประยูรญาติที ่นิโครธารามหาวิหารในนครกบิลพัสดุ์   ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธ
บิดา  และพระวงศ์ศากยะบรรดาพระประยูรญาติไม่ปรารถนาจะทำความเคารพพระองค์  ด้วยเห็นว่า
อายุน้อยกว่า  

พระองค์ทรงทราบความคิดนี้จึงทรงแสดงยมกปกฏิหาริย์  โดยเสด็จขึ้นเบื้องนภาอากาศ
แล้วปล่อยให้ฝุ่นละอองธุลีพระบาทตกลงสู่เศียรของพระประยูรญาติทั้งหลาย   พระประยูรญาติจึงได้
ละทิ้งทิฐิแล้วถวายบังคมพระพุทธเจ้า  ขณะนั้นได้เกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุทั้งหลายเห็นเป็น
อัศจรรย์จึงได้ทูลถาม  พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต  แล้วจึงทรงแสดงธรรม
เร ื ่ อ งมหาเวสส ันดรชาดก   หร ือ เร ื ่ อ งมหาชาต ิ ให ้ แก ่พระภ ิกษ ุและพระประย ู รญาติ  
มหาเวชสันดรชาดก เป็นชาดกที่มีความสำคัญมากกว่าชาดกอื่น ๆ เพราะพระบารมีของพระโพธิสัตว์
ได้บำเพ็ญบริบูรณ์ในพระชาติน้ี  มหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐ บารม ี คือ 

 ทานบารมี  = ทรงบริจาคทรัพย์สิน  ช้าง  ม้า  ราชรถ  พระกุมารทั้งสองและ
พระมเหส ี

 ศีลบารม ี = ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวชอยู่ ณ เขาวงกต 
 เนกขัมมบารม ี = ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับ ณ เขาวงกต 
 ปัญญาบารมี  = ทรงบำเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาที่ทรงผนวช 
 วิริยาบารม ี = ทรงปฏิบัติมิได้ย่อหย่อน 
 สัจจบารมี  = ทรงลั่นพระวาจายกกุมารให้ชูชก  เมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรง

ติดตามให้ 
 ขันติบารมี  = ทรงอดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ ขณะที่เดินทางมายังเขา

วงกต  และตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั่น  แม้แต่ตอนที่ทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระกุมารอย่าง
ทารุณพระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได ้

 เมตตาบารมี   = เม ื ่อพราหมณ์เม ืองกล ิงคราษฎร์   มาท ูลขอช ้างป ัจจัย
นาค  เนื่องจากเมืองกลิงคราษฎร์ฝนแล้ง  ก็ทรงพระเมตตตาประทานให้  และเมื่อชูชกมาทูลขอสอง
กุมาร  อ้างว่าตนได้รับความลำบากต่าง ๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย 

 อุเบกขาบารมี  = เมื ่อทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆี่ยนตี  วิงวอนให้พระองค์
ช่วยเหลือ  ทรงบำเพ็ญอุเบกขา  คือทรงวางเฉย  เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไป
แล้ว 
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 อธิษฐานบารมี  = คือทรงตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สำเร็จโพธิญาณาเบื้อง
หน้าก็มิได้ทรงย่อท้อ  จนพระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่าง ๆ เพราะพระทัยอันแน่วแน่ของ
พระองค ์

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหารย์  ทำให้พระประยูรญาติ
ละทิฐิยอมถวายบังคม  ก็บังเกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า  พระ
พุทธองค์ตรัสเล่าว่า  ฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต  พระองค์จึงทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก   หรือเรื่องมหาชาต ิ ทั้ง ๑๓ กัณฑ ์ ตามลำดับ 

ด้วยอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดกดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงเป็น
เหตุให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย ได้นิยมถวายคัมภีร์มหา
เวสสันดรชาดกไว้ในพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมดังกล่างได้ส่งผลประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตวิถี
ชุมชนอย่างมากมาย ซี่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 

 
๔.๓ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย 

จากการสัมภาษณ์ (Interview) และ สังเกตการ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๕ รูป/คน          
ในพื้นที่ศึกษาใช้แบบเจาะจง  ชุมชนที่มีระบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มจังหวัด
ใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย และ ได้คัดเลือกวรรณกรรมใบลาน  ๑ เรื ่อง คือ                
มหาเวสสันดรชาดก โดยได้ นำมาปริวรรตเป็นตัวอย่างจำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ๑) อานิสงส์ เวสันดร ๒) 
กัณฑ์กุมาร และ ๓) กัณฑ์มัทรี  ซึ ่งเป็น ๓ เรื ่องท่ีเป็นที่นิยมของในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย ทั้งถวายทานและมีการแสดงธรรม  จึงได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรม
ใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย โดยได้แบ่งเป็น
ประโยชน์ ๕ ด้าน  ประกอบด้วย  ๑) ด้านสังคม ๒) เศรษฐกิจ ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม              ๔)ด้าน
พุทธศิลปกรรม  และ ๕) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ๔.๓.๑  ด้านสังคม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้
ส่งผลประโยชน์ต่อด้านสังคมมากที่สุด เนื่องด้วยในวรรณกรรมเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร โพธิสัตว์ นับเป็นพระชาติที่ ๑๐ ในทศชาติชาดก ซึ่งเป็นชาติสุดท้าย
ก่อนมาเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งมีเนื้อความปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่  ๒๘ ชาดกเรื่องนี้มีความมุ่ง
หมายที่จะแสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ว่า ได้ทรงบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่า
ปรมัตถบารมีเมื่อสิ้นชาตินี้แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไป และ ในคัมภีร์ดังกล่าวเต็มไปด้วย
หลักธรรมสอนสังคมปรากฏมากมาย อาทิเช่น  การให้ทาน  รักษาศีล เจริญภาวนา   กฎแห่งกรรม 
ความไม่ประมาท ฆราวาสธรรม  พรหมวิหาร ๔  ทิศ ๖  สังคหวัตถุธรรม  ความสันโดษ  มิตรแท้-มิตร
เทียม กาลามสูตร กตัญญูกตเวที โภชเนมัตตัญญุตา อภัยทาน และ สาราณียธรรม ๖ เป็นต้น 
ประกอบกับ อานิสงส์แห่งการฟังธรรมเวสสันดรชาดก คือ ๑) เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  จะมีโอกาสได้
พบพระพุทธเจ้า  พระนามว่า  ศรีอริยเมตไตย  ในอนาคต ๒) เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร ๓) เมื่อตายไปแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔  ๔) เมื่อเกิดมา



๑๘๙ 

 

เป็นมนุษย์อีกรอบจะได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐี มีสุขภาพดี มีสติปัญญาดี พร้อมที่จะมีเวลาปฏิบัติธรรม
เต็มที่ ๕) เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างลักษณะมีสง่าราศี มีเสื ้อผ้าอาภรณ์ที ่ครบสมบูรณ์           
และ ๖) เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จักเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และ มีบริวารมาก๒๒  

 สอดคล้องกับสังคายนาจารย์เจ้าทั ้งหลายกล่าวดั ่งนี ้แล้ว ก็กล่าวคาถามาว่า “...            
ปูชา ปาเก เตชยนติ ทุคคติ เตน ปุญญสส ปาเก ดังนี้ว่า อันว่าคนทั้งหลายฝูงใด ได้บูชามหาเวสสันดร
ชาตกะ ผู้นั้นก็จะได้เป็นเจ้าพระยาในเมืองคน ยศประวารบ่จนมีมาก ช้างม้าหากเนืองนันต์ มีกลอง
นันทเภรีเก้าพันลูก เปี๊ยะพิณผูกเก้าพันเสียง สัททะสำเนียงชมชื่น สนุกต้องตื่นทุกรวายตรีทิวา ทาสีทา
สามีมาก พร้อมอยู่แวดล้อมเฝ้าปฏิบัติ ทิพพสัมปัตติล้ำเลิศ ก็กลับเกิดมีตาม เล้มเงินเล้มคำและเสื้อผ้า 
ทั้งช้างม้าและข้าวเปลือกเข้าสาร ก็จักมีตามปรารถนาทุกเมื่อ จำเริญเชื่อมงคล ยถา ในกาลเมื่อใดพระ
ศรีอริยเมตไตรยมาตรัสประยาและปัญญา เป็นพระพายหน้าบุญแก่กล้าก็จักได้หันหน้าท่านบ่สงสัย 
เหตุได้เป็นปาเถยยะกับธัมม์เวสสันตระชาตกะ อันยกมาที่นี้แล้ว ก็จักเถิงเซิ้งเวียงแก้วยอดมหาเน
รพาน บ่อย่าชะแ…”    

 และในคัมภีร์มาลัยสูตร กล่าวเป็นใจความว่า “...เมื่อครั้งมหาเถรขึ้นไปนมัสการพระเกศ
แก้วจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์นั้น ได้พบพระอริยเมตไตรยเทพบุตร ท่านก็ได้สั่งมหาเถรเจ้ามาว่า 
“ให้คนทั้งหลายฟังธรรมมหาชาติให้จบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียวคืนเดียว แล้วจะได้ร่วมกับศาสนาของ
เรา” ดังนี้ เมื่อพระมหาเถรเทพมาลัยกลับจากสวรรค์แล้ว ก็นำเรื่องนี้มาบอกกับชาวโลกคนทั้งหลาย
ได้ฟังก็เลยพากันฟังเทศน์มหาชาติจนถือเป็นประเพณีสืบมา...” 
 ด้วยเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏมากหมายในชาดกนี้ คัมภีร์นี้จะเป็นวรรณกรรมยอด
นิยมของพระสงฆ์ที่ได้นำมาเป็นพระธรรมแสดงให้กับพุทธศาสนิกชนให้มีความประพฤติที่สอดคล้อง
กับคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องของการให้ทาน รักษาศีล และ เจริญภาวนา ดังนั้น
วรรณกรรมเรื่องนี้จึงสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ด้านสังคมที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย ได้ ๒ ลักษณะ คือ  ๑) วิถีชีวิตการให้  และ ๒) ประเพณีวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 ๔.๓.๑.๑  วิถีชีวิตการให้  หลักธรรมเด่นที่สุด ของมหาเวสสันดรชาดก คือ การ
ให้ทาน  ทั้งที่เป็น ๑) อามิสทาน คือการให้วัตถุสิ่งของ   พระเวสสันดรชาดก ได้ให้หลายอย่าง เช่น ม้า 
ช้าง พาหนะ  อาหาร น้ำ  ผลไม้  เครื่องนุ่งห่ม  มาลัยและดอกไม้  ของหอม (ธูปเทียน) ที่นอน ที่อยู่
อาศัย  บุตร ภรรยา และ ประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า)  เป็นต้น ๒) ธรรมทาน คือการให้ที่ไม่เป็นวัตถุสิ่งของ 
ได้แก่ ให้สติ ให้ธรรมะ สอนคุณธรรม ให้กำลังใจ ให้วิทยาความรู้   และ ๓) อภัยทาน คือการยกโทษ
ด้วยการไม่พยาบาทจองเวร บัณฑิตกล่าวเป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่
ทำร้ายตนอย่างสาหัส ๒๓  ด้วยหลักธรรม การให้ทานทั้ง ๓ นี้ ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ใน
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย โดยวรรณกรรมดังกล่าวสร้างความเชื่อว่า การให้
เป็นบุญ จึงทำให้เกิด วิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ การเป็นผู้มีจิตอาสา  คนในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  ภาษาหลักหลักท้องถิ่นที่ใช้พูด คือ ภาษ

 
๒๒ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

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


๑๙๐ 

 

เหนือ (ล้านนา) แต่ จังหวัดเลยจะพูดภาษาไทเลย ซึ่งจะพูดเป็นภาษาอีสานสำเนียงออกหลวงพระบาง 
เพราะคนในถิ ่นนี ้อพยพมาจากฝั ่งหลวงพระบางเป็นส่วนใหญ่ วิถีชีว ิตของคนในชุมชนแถบนี้               
ส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รักษ์ธรรมชาติ  มีนิสัยโอบอ้อมอารี จริงใจ ชอบเป็นผู้ให้ และ 
เป็นผู้มีจิตอาสาโดยตลอด ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกที่จัดให้มีการเทศน์ 
และ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และ เป็นชุดคำสอนของครอบครัว ของวงศ์ตระกูลที่ปลูกฝั่งกัน
เรื่องการเสียสละ  การเป็นผู้ให้ ดังเช่น เพระเวสสันดรชาดก ยิ่งให้ยิ่งมี ได้บุญมาก จึงส่งผลต่อวิถีชีวิต 
และ คุณลักษณะนิสัยของคนแถบนี้ ที่เป็นคนที่มีจิตอาสาโดยพื้นฐาน ไปทำงานที่ไหน ก็มักจะมีความ
เสียสละ ช่วยเหลืองานขององค์กร หรือ ชุมชนที่อยู่นั้น ๆ อย่างเต็มที่ จึงเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน และ 
ชุมชนที่อาศัยอยู่๒๔ ดังจะเห็นได้จากการอยู่กันในระดับครอบครัว ระดับชุมชน  และ ระดับสังคม มี
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันตลอด เช่น เมื่อทราบข่าวถึงการระดมทุนเพื่อจะช่วยเหลือบุคคล ชุมชนส่วนร่วม 
หรือ ช่วยเหลือสังคมอย่าใดอย่างหนึ่ง จะมีการร่วมกันบริจาคจากผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ในชุมชน หรือ สังคม จะได้เห็นภาพของการร่วมกันบริจาค การต้ังโรงทาน 
การระดมกำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย์ มาช่วยกันทุกฝ่าย ดังเช่นที ่เห็นได้ชัด ๒ กรณี 
ระดับประเทศที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้  คือ เหตุการณ์ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย  คือ 
กรณีมีเยาวชน ๑๒ คน และ โค้ช อีก ๑ คน รวม ๑๓ คน ที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ที่
จังหวัดเชียงราย  เป็นข่าวดังระดับโลก ในการร่วมกันจากจิตอาสา จากทุกฝ่ายในการช่วยเหลือผู้ติด
อยู่ในถ้ำ และ จุดเด่นที่สุดนอกเหนือจาก ผู้เข้าไปช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ คือ การระดับทรัพยากร
ช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจนี้  ที่เป็นข่าวระดับโลก คือ การตั้งโรงทาน ทั้งเงินบริจาค อาหาร น้ำดื่ม 
และ อุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย เป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่ชาวเชียงราย ได้เป็นผู้เริ่มต้นทั้งระดับจังหวัด 
และ ระดับชาวบ้านในพื้นที่ ต่างช่วยกันตั้งโรงทานเพื่อบริการแก่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และ จากทั่ว
ประเทศ และ ต่างประเทศมาช่วยผู้ติดถ้ำ จากการตั้งโรงทานของชาวเชียงราย ต่อมาได้มี่หลายจังหวัด
ในภาคเหนือ มาช่วยกันตั้งโรงทานด้วย รวมถึง จากทั่วประเทศไทยมาช่วยกันเช่นกัน และ ได้มีจิต
อาสาในท้องถิ่น ทั่วจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายด้วย ซึ่งทำให้ภาพวิถี
ชีวิตเช่นนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจของผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศ ที่ไม่เคยเห็นเหตุการณ์จิตอาสา ของคนไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือ เช่นนี้มาก่อน เพราะ ในต่างประเทศการระดมทรัพยากร เป็นเรื่องของภาครัฐที่ต้อง
ดำเนินการเอง ไม่มีการมาตั้งโรงทานช่วยเหลือแบนน้ี ๒๕    

อีกเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นผู้ให้ และ จิตอาสา ของคนใน
กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน คือ เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ หรือ โคโรนาไวรัส ในช่วง
เดือนมีนาคม –  มิถุนายน๒๕๖๓ เป็นช่วงที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผลเป็นอย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการช่วยเหลือระดับภาค
ประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ไปในที่ชุมชน  
และ มีการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ซึ่งในการร่วมกันป้องกันในครั้งนี้ ทางประชาชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด ในอัตตาที่ต่ำมา รวม ๕ จังหวัดแล้ว ไม่เกิน 
๑๐ คน ช่วงเริ่มต้นมีนาคม – เมษายน  โดยจังหวัดน่าน ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียว และ ตั้งแต่

 
๒๔ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูวิมลศิลปกิจ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๙๑ 

 

ช่วง พฤษภาคม มาจนถึงปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเลย และ ผู้ที่เคยติดเชื้อ ได้รับการรักษาหายไป
ทั้งหมด กลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว เนื่องจากใน ๕ จังหวัดนี้ คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
และ เลย มีกลไกลสำคัญของ คนในชุมชน ให้ความร่วมมือดีมาก  ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คือ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในหมู่บ้าน ต่างช่วยกันสอดส่องดูแลตามมาตรการดีมาก จึ ง
ทำให้ได้รับคำชมและยกย่องจากศูนย์ป้องการโรคโควิดส่วนกลางว่า ว่าทั้ง ๕ จังหวัดนี้มีการจัดการได้
ดี และ ที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการทำงานด้วยจิตอาสา และ เสียสละ ของคนในแถบ ๕ จังหวัดนี้
แล้ว  ยังมีภาพของการช่วยเหลือกันเองในระดับชุมชน ระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด คือ การตั้งโรง
ทานอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ และ สิ่งของจำเป็น ตามวัดต่าง ๆ และ จุดสาธารณะต่าง ๆ มีให้เห็นทั่วไป 
เป็นจำนวนมาก และ ระยะหลังมา มีโครงการ ตู้ปันสุข ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีในชุมชน ในเขต 
๕ จังหวัดนี้ ได้ร่วมกันเติมบุญ เติมสุข ที่ตู้ปันสุข มีปรากฏอยู่ทุกชุมชน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เกิดขึ้นทุกจังหวัด มีทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน เอกชน และ ราชการต่างร่วมกันนำสิ่งของมาบริจาค ตั้งโรง
ทานประจำจุด และ โรงทานเคลื่อนที่  คือ เน้นการช่วยเหลือด้วยการให้ ทั้งที่เป็นอามิสทาน คือ
สิ่งของ และ ธรรมทาน คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  จึงทำปัญหาโรคโควิดในประเทศไทยเรา 
คลี่คลายไปได้มาก จนได้รับการยกย่องระดับโลก ว่าประเทศไทยมีการบริการจัดการที่ดีมาก จุดเด่นที่
สำคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตการมีจิตอาสา  และ เสียสละร่วมมือ ปฏิบัติตามที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-๑๙ ขอความร่วมมือมาทุกประการ๒๖    

ซึ่งปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่งสำคัญมาจากการมีวิถีชีวิตที่มีความเชื่อเรื่อง
ของการให้ทาน แล้วมีผล เป็นบุญกุศล ที่ทำแล้วทำให้ผู้ที่ทำได้มีความสุขใจ และ สะสมบุญไปในชีวิต
ข้างหน้า เพราะผู้ที่มีความเช่ือเรื่องของการการให้ทาน เป็นบุญ เป็น ความเช่ือที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ในทาง
พระพุทธศาสนา  ซึ่งความเชื่อเล่านี้ เป็นผลมาจาการการบรรพบุรุษของเขาได้ร่วมฟังและบูชาธรรม
เวสสันดรชาดก และ เกิดเป็นชุดความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาเป็นวิถีชีวิตสูลู่กหลานเขามาจนถึงปัจจุบัน 

 

  
 

๒๖ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 



๑๙๒ 

 

  

  

 
(วิถีชีวิตการให้ของชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 

 
 ๔.๓.๑.๒  ประเพณีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  ด้วยเนื้อเรื่องและหลักธรรมที่

ปรากฏมากมายในวรรณกรรมมหาเวสันดรชาดก และ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนที่ได้ฟัง เพื่อมี
แนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดความ
ศรัทธา เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเขา และ ทำให้สังคมสงบสุข  นอกจากนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ปกติแล้ว เขาต้องการที่จะสืบสาน รักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้สำคัญนี้มายังคนในรุ่นต่อ ๆ ไป จึง
เกิดแนวคิดในการจัดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยภาพรวม เป็น
กิจกรรมงานบุญชองชุมชน นอกจากส่งเสริมให้ชุมชนได้รักษาองค์ความรู้หลักธรรมที่สำคัญผ่าน
กระบวนการประเพณีและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพื่อสร้างความสามัคคี และ การระดมทุน
ในการพัฒนาวัด พัฒนาชุมชนให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการจัดงานจะทำให้เกิดความน่าสนใจ และ เกิด
แนวร่วมมากมายในการมารับฟังธรรมและรักษาองค์ความรู้ สำคัญในครั ้งนี้ ซึ ่งวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดก มีอิทธิพลต่อชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  ได้แก่ เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน และ เลย เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดเป็น ประเพณีวัฒนธรรมมากมายใน ๕ จังหวัดนี้ 
โดยแบ่งเป็นประเพณี ๒ ลักษณะ คือ  ๑) ประเพณีหลัก และ  ๒) ประเพณีรอง  ได้แก่ 

 ๑) ประเพณีหลัก    ประเพณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับวรรณกรรม
เวสสันดรชาดก คือ ประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ  ซึ่งใน ๔ จังหวัดภาคเหนือใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
ของประเทศไทย คือ เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน จะเรียกประเพณีนี้ว่า  ประเพณีย่ีเป็ง  ซึ่งจะจัด



๑๙๓ 

 

ขึ้นในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกปี คือ วันลอยกระทง ชาวล้านามีพิธีสำคัญนอกเหนือจากการ
ลอยกระทง คือพิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ  ชาวบ้านจะมีการประดับประดาวัดวา
อารามบ้านเรือน ด้วยประทีปโคมไฟ โคมระย้า ทำอุบะดอกไม้ไปถวายวัด ทำซุ้มประตูป่าด้วยต้นกล้วย 
อ้อยก้านมะพร้าว เตรียมข้าวปลาอาหารเป็นพิเศษ เช่น ห่อนึ่ง แกงอ่อม แกงฮังเล ลาบ และขนมต่าง 
ๆ ไปทำบุญ บางแห่งมีพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวพระเจ้าหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาในตอนเช้ามืด
ของวันเพ็ญเดือน  ๑๒  นี้ด้วย จากนั้นก็จะมีการทานขันข้าวหรือสำรับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย 
ถวายอาหารและกัณฑ์เทศน์แด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน บาง
แห่งก็จะมีการสืบชะตาด้วย   จะมีการปล่อยโคมลอย  ในช่วงพลบค่ำจะมีการเทศน์ธรรมชื่อ  " 
อานิสงส์ผางประทีป" และชาวบ้านจะมีการจุดประทีป โคมหูกระต่าย โคมแขวน  เป็นพุทธบูชากันทุก
ครัวเรือนสว่างไสว ๒๗    

  

 

 

 

(ประเพณีเทศน์มหาชาติ หรอื ประเพณียีเ่ป็ง) 
 

๒๗ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรีเจริญ ไวยาวัจกรวัดศรีบุญเรือง, ๙ มถิุนายน ๒๕๖๓ 



๑๙๔ 

 

ขณะที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นอีก ๑ จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้มีการ
จัดการจัดประเพณีฟังเทศมหาชาติ เช่นกัน  โดยเป็นงานบุญประเพณีใหญ่หรือที่เรียกว่า "งานบุญ
หลวง" หรือ "บุญผะเหวด" ซึ่งตรงกับเดือน ๗  มีจัดกันเกือบทุกวัด แต่ที่มีชื่อเสียงระดับ ประเทศ คือ                     
จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  เพราะมีเรื่องของการแห่ผีตาโขนด้วย อันเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดเลยและจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับ งานบุญพระเวสหรือเทศน์ 
มหาชาติ ประจำปีกับพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้าย งานบุญหลวง ประเพณี 
ผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เป็นประเพณีสำคัญ เพราะอยู่ใน สิบสองเดือนสี่งานบุญผะ
เหวด (พระเวส)แหผีตาโขนแม้จะมีเล่นในอีสานถิ่นอื่นบ้าง แต่ที่วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
เป็นที่รู้จักและ จะยังคงอยู่คู่กับพระธาตุศรีสองรัก" ตลอดไป๒๘  

โดยการเทศน์มหาชาติ บางวัดอาจจะมีการเทศน์ให้เสร็จในวันเดียว ๑๓ กัณฑ์ 
บางวัดอาจคัดเลือกคัมภีร์ที่สำคัญ ๆ มาเทศน์เป็นบางเรื่องให้เสร็จภายในวันเดียวเช่นกัน เนื่องจาก
อาจจมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษน้อย จำนวนพระไม่พอในการเทศน์ทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ ขณะที่บางวัด
อาจมีการเทศน์จำนวน ๒ วัน คือ วันแรก เทศน์ ๓ กัณฑ์ คือ อานิสงส์เวสสันตระ มาลัยต้น และ 
มาลัยปลาย และ อีกวัดถัดมาถึงจะเทศน์ครบ ๑๓ กัณฑ์ เรื่องมหาเวสสันดรชาดก 

 

 

 
๒๘ สัมภาษณ์ ดร.ธีรวัฒน์  แสนคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๙๕ 

 

 

 

 

 

(ประเพณบีุญหลวง และ การละเล่นผีตาโขน) 
๒) ประเพณีรอง เป็นระเพณีที่วรรณกรรมเวสสันดรชาดก มีความเกี่ยวข้อง

ทางอ้อม กับ หลายกิจกรรม หลายประเพณี ที่เกิดขึ้นใน ๕ จังหวัดใกล้ ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของ
ประเทศไทย คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  ได้แก่  

 ๒.๑ กิจกรรมตานธัมม์ปีเกิด   เป็นการถวายคัมภีร์ตามความเชื ่อที่
เกี่ยวกับปีเกิดประจำคัมภีร์เวสสันดรชาดก ได้แก่ 

 ๑. กัณฑ์ทศพร ๑๙ คาถา กณัฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี ชวด หนู 
 ๒. กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี ฉลู วัว 

                ๓. กัณฑ์ทานกณัฑ์ ๒๐๙ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี ขาล เสือ 
 ๔. กัณฑ์วนปเวศน์ ๕๗ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี เถาะ กระต่าย 
 ๕. กัณฑ์ชูชก ๗๙ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี มะโรง งูใหญ่ 
 ๖. กัณฑ์จุลพน ๗๕ คาถา กณัฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี มะเส็ง งูเล็ก 
 ๗. กัณฑ์มหาพน ๘๐ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี มะเมีย ม้า 
 ๘. กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี มะแม แพ 
 ๙. กัณฑ์มทัรี ๙๐ คาถา กณัฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี วอก ลิง 
 ๑๐. กัณฑส์ักกบรรพ ๔๓ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี ระกา ไก ่
 ๑๑.กัณฑ์มหาราช ๖๙ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี จอ หมา 
 ๑๒.กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖ คาถา กัณฑ์เจ้าชะตาผู้เกิดปี กุน หมู 
 ๑๓.กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ คาถา กัณฑ์เรวมนักษัตรปีเกิด  
     ทั้ง ๑๒  นกัษตร 

 กิจกรรมถวายคัมภีร์ปีเกิด ตามกัณฑ์เทศมหาเวสสันดรชาดกนี้ ผู้ถวายทาน
สามารถถวายได้ตลอดปีตามโอกาสที่เหมาะสม ขณะที่บางวัดที่มีการจัดงานบุญ งานประเพณีประจำปี 



๑๙๖ 

 

อาจจัดให้มีการถวายคัมภีรป์ีเกิดภายในงานด้าย ซี่งผู้ถวายสามารถายได้เฉพาะคัมภีร์ทีต่รงกับปีเกิด
ของตนเอง หรือ จะถวายเป็นทั้งชุด ๑๓ คัมภีร์ได ้๒๙  

  

(ประเพณีตานธัมม์) 
 

 ๒.๒ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ เทศกาลสงกรานต์   ซึ่งเป็นประเพณีความ
ชุ่ม ความเย็น มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอขมาจากผู้สูงอายุ หรือ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ มีกิจกรรมทำบุญ
ตักบาตร และ มีกิจกรรมตานขันข้าว หรือ การถวายทานอุทิศไปหาญาติผู ้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ งใน
ประเพณีนี้มีความเกี่ยวกับกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก คือ การให้ทาน  การให้อภัย การ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งกันและกัน ซึ่งทุกวัดทุกชุมชนจะมีการทำกิจกรรม เรื่องการให้
ทาน ทั้งที่เป็นอาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม ปัจจัย ทั้งทำบุญกับพระสงฆ์ในวัด และ ทำบุญกับญาติ ๆ ของ
ตนเอง และ ทำบุญกับผู้ตกทุกข์ได้ยากทัง้หลาย เพราะประเพณีนี้ ถือ เป็นวันรวมญาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด
ของแต่ละครอบครัว โดยเฉพาะคนในชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ให้ความสำคัญกับประเพณีนี้มาก
เป็นพิเศษ เมื่อมาอยู่พร้อมกัน แต่ละครอบครัวจะมีกิจกรรมพากันไปทำบุญ อุทิศให้ญาติบรรพชนผู้
ล่วงลับ และ ยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อกันโดยกัน รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุใน
ครอบครัว ชุมชนบางแห่งจัดให้มีการเทศน์มหาชาติในประเพณีปีใหม่เมืองนี้ด้วย มีการประดับตกแต่ง
วัดให้เหมือนกับป่าหิมพานต์ โดยเรื่องที่นำมาเทศน์อาจจไม่ครบ ๑๓ กันฑ์ คัดมาเฉพาะเรื่องที่สำคัญ 
ๆ เช่น  กัณฑ์ทศพร   กัณฑ์ชูชก  กัณฑ์กุมาร  กัณฑ์มัทรี  กัณฑ์มหาราช  และ  กัณฑ์นครกัณฑ์               
เป็นต้น ๓๐ 

 
๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวภัณฑิรา จินดาสุ  สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

 
๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 



๑๙๗ 

 

  

(ประเพณีสงกรานต์ หรือ ปีใ๋หม่เมือง) 
 

๒.๓ ประเพณีกิ๋นสลาก  ประเพณีนี้ ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๕ จังหวัด 
คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดก เช่นกัน เรื่องของการให้ทานอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ยังไม่ได้ไปเกิดในสุคติภูมิ  ให้
ได้มารับผลทาน ๑๐ ประการ คือ อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ มาลัยและดอกไม้ ของหอม 
(ธูปเทียน) เครื่องลูบไล้ (สบู่เป็นต้น) ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า)  โดยมีการจัดพิธี
ดังนี้   ๑) ก่อนทำพิธี"กิ๋นสลาก" ๑ วัน เรียกว่าวันดาเป็นวันจัดเตรียมสิ่งของเพื่อใส่ในก๋วยสลาก ผู้ชาย
จะตัดไม้มาจักตอกสลากก๋วย (ชะลอม) ไว้หลายๆใบตามศรัทธาและกำลังทรัพย์ ฝ่ายหญิงจะจัดเตรียม
สิ่งของที่จะนำมาบรรจุในก๋วย เช่นข้าวสาร พริกแห้ง หอม กระเทียม เกลือ กะปิ น้ำปลา ขนม เมี่ยง 
บุหรี่ ไม้ขีดไฟ เทียนไข สีย้อมผ้า ผลไม้ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ แล้วบรรจุลงในก๋วยสลากที่กรุด้วย
ใบตอง ใบหมากผู้หมากเมีย"ใส่ยอด" คือธนบัตร ผูกติดไม้ เสียบไว้ในก๋วยให้ส่วนยอดหรือธนบัตรโผล่
มาแล้วรวบปากก๋วยสลากตกแต่งด้วย ดอกไม้ "ยอด" หรือธนบัตรที่ใส่นั้นไม่จำกัดว่าเป็นจำนวนเท่าใด  

ส่วนสลากสร้อย คือ กัณฑ์สลากที่ทำเป็นชั้นๆ จะมี ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๙ 
ชั้น หรือมากกว่านี้แล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละบ้าน ของที่นำไปแขวนบนชั้นสากจะเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่นเดียวกับสิ่งของที่ใส่ในก๋วยสลากแต่ปริมาณมากกว่าหรือพิเศษกว่า เช่น หม้อข้าว 
หม้อแกง ถ้วยแกงถ้วยชาม เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม อาหารสำเร็จรูปใส่ไว้ด้วย มีกล้วย ต้นอ้อยผูกติด
ไว้ "ยอด" หรือธนบัตรวันทานสลาก ชาวบ้านนำก๋วยสลากที่จัดทำแล้วไปวัด และเอา"เส้นสลาก" 
ทั้งหมดไปรวมกันที่หน้าพระประธานในวิหาร จะมีการฟังเทศน์อย่างน้อย ๑  กัณฑ์ ผู้รวบรวมสลาก
มักจะ เป็นมัคทายก (แก่วัด) นำเส้นสลากทั้งหมดมารวมกันแล้วแบ่งเส้นสลากทั้งหมด เป็น  ๓ ส่วน
(กอง) ส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้า (คือของวัด)อีก ๓ ส่วนเฉลี่ยไปตามจำนวนพระภิกษุสามเณรที่นิมนต์
มาร่วมในงานทำบุญ หากมีเศษเหลือมักเป็นของพระเจ้า (วัด) ทั้งหมด ๓๑ 

การถวายกัณฑ์สลากหลายชุมชนได้มีการถวายคัมภีร์มหาเวสสันดร
ชาดกร่วมด้วย บางคนถวายเฉพาะคัมภีร์ปีเกิดของตนเอง บางคนถวายเป็นชุดใหญ่ ๑๖ กัณฑ์ คือ 
คัมภีร์เวสสันดร ๑๓ กัณฑ์ และ คัมภีร์อานิสงส์เวสสันดร ๑ กัณฑ์  คัมภีร์มาลัยต้น ๑ กัณฑ์ และ 
คัมภีร์มาลัยปลาย ๑ กัณฑ์ ทั้งหมดน้ีเพื่อถวายทานร่วมกันกัณฑ์สลากที่เป็นเจ้าของ ขณะที่บางแห่งได้

 
๓๑ สัมภาษณ์ เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๑๙๘ 

 

จัดให้มีการเทศน์มหาชาติในงานถวายสลากนี้ด้วย แต่จะเทศน์ไม่มาก ส่วนใหญ่ จะมีแค่ ๑ กัณฑ์ เช่น 
กัณฑ์มหาราช หรือ กัณฑ์นครกัณฑ์ เป็นต้น เพื่อถวายทานเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และ สังฆบูชา 
และเป็นสัญลักษณ์ของการถวายทานตามรอย พระเวสสันดรชาดก ๓๒ 

  

 

 

 

 

(ประเพณีกิน๋สลาก) 
 
 

 
๓๒ สัมภาษณ์ นางแสงแก้ว คำมีสว่าง พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๙๙ 

 

  ๒.๔ ประเพณีฮ่ำปราสาทส่งสการเผาศพพระ  เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นใน
งานเผาศพของพระเถระ ในเขตชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๕ จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
และ เลย  โดยในงานศพวันเผา จะมีการการประดับประดาปราสาทศพของพระ โดยเฉพาะระดับเจ้า
อาวาส หรือ พระที่มีอายุพรรษามาก ๆ หรือเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ก็จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่มาก
ขึ้น สำหรับการจัดงานศพของพระในภาคเหนือจะนิยมเก็บศพของพระไว้ จนถึงหน้าแล้งหรือราวเดือน
มีนาคมจนถึงเดือนเมษายน การสร้างไม้ศพหรือเมรุนั้นจะประกอบด้วยไม้จิงเป็นพื้น ลักษณะรูปแบบ
ของไม้จะเป็นทรงปราสาทมีเสาตั้งแต่ ๑๒ ต้นขึน้ไป มีฐานตั้งอยู่บนนกหัสถ์ ศรัทธาชาวบ้านจะชักชาก
เมรุไปเผา มีฆ้องกลองเครื่องแห่ไป ระหว่างที่เคลื่อนปราสาทศพไปจะมีคนตีกังสดาล หรือที่คนเมือง
เรียกว่า “ปาน” การตีกังสดาลนั้นผู้ตีจะเดินไปตีไปตั้งแต่หัวขบวนจนถึงท้ายขบวน วนไปมาจนกว่า
ปราสาทจะถึงที่เผาสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งสำหรับพิธีเผาศพพระนั่นก็คือ พิธีจะจัดอยู่ในบริเวณวัด
และจะทำการเผาศพพระในบริเวณนั้นเลย ซึ่งต่างจากของคนทั่วไปที่จะไม่ให้เผาในวัด ปราสาทศพรูป
นกหัสดีลิงค์ของพระเถระชาวล้านนานอกจากจะเป็นวัฒนธรรมตามความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษแล้ว ถ้ามองในแง่ของงานศิลปะถือได้ว่าเป็นงานที่สะท้อนฝีมือและความคิดในการ
สร้างสรรค์ที่ไม่มีชุมชนใดของประเทศเสมอเหมือนนอกจากบนผืนแผ่นดินล้านนาน้ีเท่านั้น ๓๓ 

ในช่วงที่มีการเริ่มเผาศพจะมีพิธีการกล่าวบทพรรณนาปราสาท 
หรือ ทางเหนือเรียกว่า ฮ่ำปราสาทส่งสการ (ส่งสักการะ)  เป็นการกล่าวบทส่งวิญญาณของพระมหา
เถระไปสู่สวรรค์ นิพพาน หรือ สู่สุคติต่อไป โดยบทที่ใช้ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดก คือ เนื้อหาที่ไช้พรรษณา เป็นบทค่าวฮ่ำ มาจากในคัมภีร์กัณฑ์มัทรี  ที่พระเวสสันดร
ชาดกได้พรรณาปราสาทที่จะใส่พระศพของนางมัทรี ผู้เป็นมเหสี มีบพพรรณนาดังนี้ 

“...อถมหาสัตโต  ส่วน่าพระมหาสัตเจ้ามีใจ๋รักรักคะค้อย พระยอด
ร้อยบุญมี กล่าวคำดีว่า ดูราพระราชมัทรีพี่เหย ในที่นี้นาบ่ใช่เป็นที่ควรแม่มาต๋าย  เท่าสองรายดาย
หน่อไท้ ดังฤาป้อยมาละพี่ไว้ ต๋ายไปนี้จา  ผิว่านางเมือต๋ายในพระนครหลวงใหญ่กว้าง กริยาอันพี่จัก
สร้างส่งสะก๋าร มีบริวารเชื้อชาติ ญาติวงศา เทวรัฐาเมืองมิ่งทั้งสอง ก็จักไหวหว่ันสนั่นก้องเนืองนันด้วย
อันเลิกซากสงสการดา บริขารทานทอดหยาดน้ำรอดหานางเป็นกระทึกหึกหนา  ทั้งลุงตาอ้ายเอ้ยแห่ง
เจ้า  เข้าก็จักมานั่งเฝ้าเป็นบริวาร แหนแห่ บ่ใช่ว่าจักได้ละขอนแม่ไว้เปล่าดอมดายสันนั้นแลนา ดูรา
ราชมัทรีศรีสะอาดปองดั่งว่า สองราได้เสวยราชเป็นพระยาแล  นางมามรณาต๋ายจาก  กูพี่หากจักหื้อ
เปิ้นสร้างปราสาทหลังคราญ เป็นสถานงามแฉล่ม  กูพี่จักหื้อช่างแต้มขีดเขียน  เหง้าเสาหอนั้น พี่จั ก
พันไปด้วยผ้า ใส่ช่อฟ้าแลดวงปลี  พี่จักแต้มรูปกินนรีกินรอนแอ่น  ถือดอกร่อนเปิงปาว พี่จักแต้มรูป
นางสาวใส่สร้อย  แป๋งข่ายห้อยประตูโขง  ปราสาทน้ำแต้มหยาดลายคำ พี่จักหื้อแต้มรูปตั๋วดำแดงยาย
หยาด รูปนาคบวงบาศ เกี้ยวตี๋น  ลวงใส่ดอกพวงมอมมายรูปกระต่ายเต้นเพื่อนมั งกร มีทั้งรูปช้างงา
งอน รูปม้าอัสสดร  และม้ามณีกาศ  มีพร้อมพรากหลวงหลาย     มีทั้งรูปงัวควายแลอศุภราช  มีทั้ง
รูปจาคคภาค  แลหงส์สา  รูปมิคคาเตียวตี๋นข่าย รูปช้างน้ำก่ายงวงงา  ใส่รูปปู๋ปล๋าแลสกุณณาตั๋ว

 
๓๓ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วชิระ วชิรปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 



๒๐๐ 

 

องอาจ  รูปเสือโคร่งหยาดยังยาย  รูปนกเขียนหัสสดีลิง และการวิกแขกเต้าปีกเขียวศรี  มีทั้งรูปกิน
นรีนรอนม่ายฟ้อน  ป๋ายตีนหย่อนหากั๋น  มีทั้งหลายพันธ์หลายพราก  กับทั้งนาคน้ำนาคีรูปหัตถีช้าง
ม้า  หลายหลากหน้าเสือสิงห์  รูปผู้ยิงโฉมแฉลม  ชายจูบแก้มโลมใจ๋  รูปเมฆไหลเดรดาษ เครือวัลวาด
สมตั๋ว ดอกบัวใสสะอาดดอกป้านหยาดเเจจน ดอกนิลบลเขียวอะตุ่ม ดอกแก่หนุ่มแก๋มกั๋น เครือวัลย์
หยาดสะอาดปราสาทแก้วแววของ ก๋องหลัวสูงร้อยชั้น  ไม้แก่ขั้นจันทร์แดง  สมุลแวงมันชัวะชวาด 
ปราสาทแก้วเริงราย  มีเชิงชายงามสะอาด น้ำแต้มหยาดดูปาว ดอกบัวขาวหยดหว่าง  แมงพู่สว่างบิน
บน  เครือวัลย์สนแสนหนึ่ง ข่ายหิ่งแก้วมีทุกปาย ตระบอมคว่ำพี่จักใส่รูปม้าน้ำ และตั๋วกาย  ตระ
บอมหงายพ่ีจักใส่บัวแว่นถัดแท่นหั้นพี่จักใส่ลายวง ประตูโขพี่จักแต้มเทวดาถือดอกไม้อยู่ซะลอน  บาง
พร่องพี่จักหื้อถือจามรแก้วแกว่งปัด บางพร่องพี่จักหื้อถือฉัตรแต่งตั้ง บางคนพี่จักหื้อถือเครื่องหางยอง
ยอ  ยืนยะหยาบด้วยจามรี แควนยิ่งไต้ฟ้าขื่นดูคราม เพื่อจักส่งสการ นางน้องแก้วพี่ ทุกด้าวเจจนยน
ยังคนทั้งหลาย จักหื้อมาม่วนเล่น ชักเชือกเต้นหกกระโดง ฝูงหมู่คนถ้วนถี่ พี่จักหื้อตี๋พาทย์ก้อง เสียง
ตื่นต้องด้วย สัพพะชัย สระในเสียงสั่น สนั่นด้วยเบงตรา  จ๋ากับด้วยเสียงปี่นันทุกที่อือตือ บางคนพี่จัก
หื้อตบมือต๋างแฉ่ง พี่จักแต่งเครื่องเล่นทุกประการ เป็นประมาณดังกล่าวไว้  แล้วพี่จักแต่งไฟมาแก้ว
หยาดโยงยิง หนใต้พี่จักแต่งรูปนางสิงห์ไว้ถ้า หื้อขึ้นขี่ม้าหยาดยิงบน หนวันตกพี่จักแต่งรูปคนถือไฟยง
ยืนขึ้นขี่ช้าง แล่นขึ้นม้างกองฟอน หนเหนือพี่จักแต่งรูปทิพยาธร แลนางฟ้าขึ้นขี้ม้าอัสสดร หัวก็งอน
น่องก็อ้า ดั่งว่าจักขึ้นฟ้าก็บ่หน แล่นขึ้นสะสนสะสาด  ขึ้นเจาะโขงปราสาทแล้วลวดลงมา นางเทวดา
ป้อยแล่นขึ้น  เจาะแต่พื้นลายวงโขงปราสาทแก้ว  เจาะแล้วแล่นลงมาบ่สิง  นางติ๋งป้อยแล่นขึ้น   เจาะ
แต่ปื้นขันหงาย  ไฟนางหายป้างขวาปายวันออก  พี่จักแต่งไฟเข้าตอก และไฟขวี  รูปมอมพีตั๋วเติบไต่ 
เชือกขึ้นจับโขง  พี่จักแต่งรูปไฟหงส์ แลนกยูงตั๋วมีปีกขึ้นฟ้อนพีกกั๋นลงมากระทำการสันนี้แล้ว  ไฟม้า
แก้วแป๋งเป็นเปลี๋ยว ซัวะซวาดน้ำแต้มหยาดก๋องหลัวควันไฟมัวจะโจษ  โสลดขึ้นกลางหาว ปานดั่งดาว
ยังฟ้า แลกูพี่หงายเหงี่ยงหน้าผ่อเล็งดู  ขึ้นพระพู่เป็นดั่งดอกพุทธถั่งผาย  ต๋ามเป็นไฟงามย้อมดอก  
ป๋านเข้าตอกเต็มก๋ำผาย  ไฟนางสง๋ายดอกน้อย  ควีดอกสร้อยเจจน สะโพกหล่นหลุดแตก  ไฟม้าแก้ว
แยกเป็นเปรี๋ยว  ควันไฟเขียวตัดช่อฟ้า  ม่านค่าอ้าป๋านดังจักบินบน   ลมปิดกิ๋วปั่นเกล้า ปานดั่งจักยก
เอาปราสาทเจา้แม่เมือบน กระทำการสันนี้แล้ว จิงเป๋นโบราณส่งสการนางพระยามาแต่ก่อนแลนา” ๓๔ 
                                      บทพรรณนาฮ่ำปราสาทเพื่อส่งสการ หรือ ถวายสักการะส่งดวง
วิญญาณของพระมหาเถรตอนที่มีพิธีถวายเพลิงศพ บทนี้มีที่มาจากคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัท
รี ซึ่งแต่ละแห่งแห่งอาจจะมีการแต่งเพิ่มเติมจากนี้เพื่อเป็นการสอดแทรกคำสอนเรื่องกฏไตรลักษณ์แก่
ผู้มาร่วมงานศพด้วย นอกจากมีการนำเนื้อหาในคัมภีร์กัณฑ์มัทรีมาใช้พรรณนาในงานเผาศพแล้ว ยัง
ทำให้เกิดงานศิลปะวัตถุมากมายจากเนื้อหาของคัมภีร์ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้องานพุทธศิลปกรรมต่อไป 
 

 
๓๔ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกัณฑ์มัทรี  ฉบับวงษา, , ๒๓๗๙,หน้าลาน  

๕๑ – ๕๔ 



๒๐๑ 

 

  

(ประเพณีฮ่ำปราสาทส่งสการเผาศพพระ) 
 

๒.๕ ประเพณีประจำปีของชุมชน  และ กิจกรรมในวาระโอกาสพิเศษ  
 แต่ละชุมชนหลายแห่งในทุกจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีการจัด

ประเพณีประจำปีของทางวัด เช่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  ประเพณีปิดทองพระ  ประเพณีไหว้สา
พระพุทธรูป  ประเพณีไหว้พระธาตุ ประเพณีไหว้ครู  และ กิจกรรมบุญในวาระโอกาสพิเศษ เช่น 
กิจกรรมเฉพาะพระเกียรติ กิจกรรมฉลองถาวรวัตถุในวัด กิจกรรมพุทธพิเษก หรือ กิจกรรมระดมทุน
เพื่อพัฒนาชุมชนและจัดสร้างสาธารณะประโยชน   ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีการทำบุญตักบาตร และ 
เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน และ ผู้สนใจทั่วไปมาร่วมบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และ ร่วม
กิจกรรมตามที่ฝ่ายจัดงานกำหนด  สิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก
เกี่ยวข้อง คือ   การมีโรงทานประจำงานบุญทุกบุญ และ หลายแห่งจัดให้มีการเทศมหาชาติประจำ
งานประเพณี โดยอาจจะจัดให้มีการเทศน์วันจัดงาน ช่วงกลางวันบ้าง กลางคืนบ้าง  ส่วนจำนวนกัณฑ์ 
ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดงานว่าจะเทศน์กี่กัณฑ์ จะครบทุกกัณฑ์หรือไม่ หรือ จะเลือกเทศน์เป็นบางกัณฑ์ 
หลายแห่งทำเป็นงานใหญ่ นิมนต์พระนักเทศน์มหาชาติที่มีเสียงไพเราะและมีชื่อเสียง  จากวัดอื่น
อาจจะในจังหวัดหรือต่างจังหวัด มาเป็นองค์เทศน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมบุญฟังเทศน์
มหาชาติ ซึ่งเป็นนิยมของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นบุญใหญ่  ปัจจัยที่ร่วมบุญจากการบูชากัณฑ์เทศน์ 
นำมาเป็นกองทุนพัฒนาวัดที่จัดงานต่อไป ๓๕ 

จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นว่า วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก มีประโยชน์ด้าน
สังคมเป็นอย่างยิ่ง  ต่อวิถีชีวิต  และ ประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง
และยาวนาน เป็นมรดกธัมม์ ส่งต่อ ให้กับคนในชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน  ด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีวัฒนธรรม อันสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกนี้ 
จึงส่งผลให้ สังคมในชุมชนจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา  แพร่ น่าน และ เลย 
จึงเป็นดินแดนที่สงบสุข  มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นที่พื้นที่ที่น่าอยู่ มีธรรมชาติสวยงาม 

 
๓๕ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
 
 
 



๒๐๒ 

 

เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดนี้จำนวนมาก 
เพราะมีบรรยากาศดี ผู้คนมีน้ำใจ  มีอัธยาศัยดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส และที่สำคัญ เป็นพื้นที่
ที่ปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายและเกิดอาชญากรรมรุนแรงใด ๆ  

  

  

(มีการเทศน์มหาชาตใินกิจกรรมสำคัญอืน่ ๆ) 
 

 ๔.๓.๒  ด้านเศรษฐกิจ  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า   เนื่อง
ด้วยวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณกรรมที่เป็นที่นิยมอย่างมาก และ ได้มีอิทธิพลต่อ
รูปแบบวิถีชีวิต อันหลากหลาย ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมมากมายในทุกชุมชนของกลุ่ม ๕ 
จังหวัดในกลุ่ม ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย มีผลทำให้วรรณกรรมดังกล่าวส่งผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก เกิดขึ้นกับ ชุมชนใน ๕ จังหวัดด้วย อันได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
และ เลย โดยได้แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ด้านอาชีพ และ ๒) ด้านการท่องเที่ยว 

  ๔.๓.๒.๑ อาชีพ  ด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีวัฒนธรรม ที่
เกี่ยวเนื่องมาจากวรรณกรรมมหาเวสันดรชาดก ทำให้เกิดอาชีพมากมาย สามารถสร้างรายได้อย่าง
มากมาย ให้คนในชุมชน ๕ จังหวัด อันได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และ เลย  โดยแบ่งประเภท



๒๐๓ 

 

อาชีพเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนดังนี้ ๑)เกษตรกร ๒ ) อาชีพช่าง  ๓) ค้าขาย ๔) มัคนายก ๕) จัดงาน  ๖) 
การแสดง ๗) ออกแบบ ๘) โฆษกพิธีการ และ ๙) ครู โดยมีรายละเอียดดังนี ้

   ๑) อาชีพเกษตรกร  เมื่อถึงช่วงเทศกาลเทศน์มหาชาติ หรือ 
เทศกาลยี่เป็ง หรือ เทศกาลที่มีการจัดให้เทศน์มหาชาติ จะมีการประดับประดาตกแต่งสถานที่ที่วัดจัด
งาน ให้มีบรรยาการเหมือนป่าหิมพาน ดังเช่น กัณฑ์จุลพน และ มหาพน ซึ่งในการจัดสถานที่ จะมี
การนำผลิตผลทางการเกษตรมาจัดสถานที่ให้ได้บรรยากาศเหมือนป่าหิมพานต์ มีผลไม้ ผัก พืช ต้นไม้ 
นานาพันธ์นำมาประดับ เช่น  ฟักขาว  ฟังทอง มะม่วง ส้ม ต้นข้าวทีม่ีเมล็ด  ต้นกล้วย กล้วย อ้อย ต้น
อ้อย  และ ต้นข่า เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ว่าจะจัดงานเล็กหรืองานใหญ่ ซึ่งสิ่งของที่นำมาประดับ
เป็นป่าหิมพานต์เป็นผลิตผลจากการเกษตรที่ชาวบ้านได้ปลูกรับประทานเอง หรือ ปลูก เพื่อจำหน่าย
เป็นอาชีพเกษตรกร โดยพืชพันธ์หลายชนิดปรากฏอยู่ในเนื้อหาในคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก มีการ
ปลูกสืบทอดกันมา และ พัฒนาเป็นอาชีพมาตั้งแต่สมัยโบราณ และ เมื่อถึงคราวทำให้ เกษตรกร
เหล่านั้นจะนำผลิตผลของตนเองมาทำบุญถวายวัด ถวายทานเช่นเดียวกับพระเวสสันดรชาดก สำหรับ
คนที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นเกษตรกร และ ไม่ได้ปลูกพืชผัก หรือ ต้นไม้ใด ๆ ก็จะไปหาซื้อผลิตผลดังกล่าว
กับ ชาวเกษตรกรในชุมชน และ นำมาทำบุญถวายทานที่วัดในวันเทศกาลยี่เป็ง หรือ ประเพณีเทศน์
มหาชาติ ซึ่งนอกจากหาซื้อพืชผลทางการเกษตรมาทำบุญในวันเทศน์มหาขาติแล้ว ยังได้ ซื้อเพื่อมา
ทำบุญในวันงานบุญอื่น ๆ ด้วย ทำให้เกิดเป็นอาชีพเกษตรกร จากที่เคยทำเพื่อรับประทานเอง แต่ได้
ทำเพิ่มเพ่ือจำหน่าย เป็นต้น ๓๖ 

 

  

(อาชีพเกษตรกร) 
 

๓๖ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสุคนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 



๒๐๔ 

 

 ๒) อาชีพช่าง  มีอาชีพช่างหลายแขนงที่เกิดขึ้น อันเป็นผล
จากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ทีเห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ งานศพพระเถระ  มีช่างหลายประเภทที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างทำปราสาทงานศพพระ เพราะในงานศพพระเถระ หรือ พระมหาเถระ จะมีการ
จัดงานอย่างยิ่งยิ่งใหญ่ ทำปราสาทเพื่อใส่โลงศพของพระ และ ประดับประดาด้วยองค์ประกอบหลาย
อย่าง  และ ประกอบพิธีเผาศพโดยช่วงจุดไฟเผาศพจะมีการพรรณาฮ่ำปราสาท เพื่อส่งสการ หรือ 
ถวายสักการะ ส่งดวงวิญญาณของพระเถระ หรือ พระมหาเถระ ขึ้นสู่นิพพาน ซึ่งในการจัดทำปราสาท 
และ จัดสถานที่ในการเผาศพของพระ จะมีอาชีพที่เกี่ยวกับข้องอยู่มากมาย โดยเฉพาะการทำปราสาท
สำหรับเผาศพ ซึ่งจะต้องใช้ช่างฝึมือที่มีความรู้ความสามารถมาก องค์ประกอบของปราสาท และ 
สถานที่จัดงานศพ จะมีลักษณะคล้ายกับปราสาทนางมัทรี ที่พระเวสสันดรในพรรณนาไว้ในคัมภีร์มัทรี 
นอกจากนี้ ยังมี  ช่างทำพลุ หรือ ดอกไม้ไฟ  และ ช่างศิลปะอื่น ๆ เกี่ยวกับงาน           ศพพระ  
สำหรับอาชีพช่างอื่น ที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชราดก คือ ช่างงานศิลปะ มีงาน
ศิลปะเกดิขึ้นมากมายอันเนื่องมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก จึงทำให้เกิดอาชีพช่างงานศิลปะ
เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ๑) ช่างวาด คือ วาดเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดกตามวัดต่าง ๆ ตาม สถานที่
สำคัญทางพุทธศาสนา  หรือวาดเพื่อจัดทำหนังสือ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ และ ยังมีวาดแบบอิสระ 
เพื่อจำหน่ายตามสถานที่หรืองานต่าง ๆ เป็นงานพุทธศิลป์ ๒)ช่างประติมากรรม คือ รับงานปั้นที่
เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก หลายวัด มีการแสดงเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดก
ออกเป็นเป็นงานปั้นหลายแบบ ได้แก่ ประติมากรรมแบบนูนต่ำ  นูนสูง และ ลอยตัว ทั้งที่เป็นงานไม้ 
งานปูน งานโลหะ และ งานหินอ่อน ๓) ช่างสถาปัตยกรรม วัดส่วนใหญ่ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 
งานศิลปะที่เป็นอาคารต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่นิยมมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจาก
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นวิหาร ศาลา ธรรมาสน์ และ สิ่งประดับทั้งหลาย จึง
ทำให้เกิดอาชีพสถาปนิกที่สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างในทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับงาน
ศิลปะในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก อาชีพช่างเหล่านี้ คือ ตัวอย่างของอาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ๓๗ 

  

(อาชีพช่าง) 
 

๓๗ สัมภาษณ์ นายบุญโชติ สลีออ่น พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 



๒๐๕ 

 

 ๓) อาชีพค้าขาย  เนื ่องด้วยประเพณี และ วิถึชีวิต ที่
เกี ่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ทำให้เกิดอาชีพค้าขายมากมาย อาทิเช่น ๑) ร้าง
สังฆภัณฑ์  มีสินค้าที่เกี่ยวกับการทำบุญเนื่องด้วยงานเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดกมากมาย เช่น 
คัมภีร์ธรรมมหาเวสสันดรชาดก  ผ้าไตรจีวร บาตร  ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น  ๒ ) สินค้าทาง
การเกษตรและดอกไม้สด  เมื่อมีการจัดงานเทศน์มหาชาติ หรือ งานบุญอื่น ๆ ที่มีการเทศน์มหาชาติ 
จะมีการประดับประดาสถานด้วยดอกไม้สด และ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ต้นไม้ ต่าง ๆ จัดจำลองเป็นป่า
หิมพานต์  จึงทำให้เกิดการจัดหาและซื้อขายสิ่งเหล่านี้เพื่อนำมาจัดงาน และ ในงานมีการตั้งโรงทาน
เป็นจำนวนมาก ตามรอยการให้ทานของพระเวสสันดรชาดก การซื้อสินค้าทางการเกษตรจึงเกิดขั้น
เพื่อนำมาประกอบอหารทำโรงทาน  ๓ ) ประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ  ในช่วงของการจัดงานประเพณียี่เป็ง
ของทางล้านนา ทุกวัดจะมีการจุดพลุ จุดประทัด ภายในงาน  หลังจากที่พระเทศน์เสร็จแต่ละกัณฑ์ 
จึงทำให้ภายในงาน หรือ ภายสนชุมชน มีร้านค้าที่จำนวนสิ่งของเหล่านี้  และ ๔ ) ขายอาหาร น้ำดื่ม 
และ ของใช้ ของเล่น             อื่น ๆ  หลายวัดมีการจัดงานเทศน์มหาชาติ เป็นงานใหญ่ หลายที่
จัดเป็นงานประจำปี ขณะที่บางที่มีการจัดงานประจำปีของวัด แต่จัดให้มีการเทศน์มหาชาติด้วย และ 
ยังมีมหรสพ และ การละเล่นอื่น ๆ ประกอบด้วย เปิดโอกาสให้มีร้านค้าจากคนในชุมชน และ นอก
ชุมชน ได้มาขายอาหาร น้ำดื่ม ของเล่น เสื้อผ้า และ สินค้าอื่น ภายในบริเวณวัด หรือ รอบ ๆ วัดด้วย 
บรรยากาศเหมือตลาดนัด ทำให้งานมีผู้คนมาร่วมเป็นจำนวนมาก ๓๘ 

 

  

(อาชีพค้าขาย) 
 
 ๔) มัคนายก  ปัจจุบัน มัคนายก ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่ง ที่

สามารถสร้างรายได้ได้ดี เพราะ เป็นอาชีพที่ขาดแคลาน ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เป็น
กิจกรรมงานบุญบ่อย ทั ้งงานมงคล และ งานอวมงคล ผู ้ที ่จัดงานไม่มีความรู ้ด้านพิธีกรรม จึง
จำเป็นต้องจัดหาผู้นำพิธีกรรม เพื่อให้พิธีกรรม ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมี
มัคนายก  นำผู้ทำบุญประกอบพิธีต่าง ๆ ซึง พิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ วรรณกรรมหาเวสสันดร
ชาดก มีปรากฏอยู่ในทุกชุมชน บางชุมชนมีหลายครั้งตลอดปี จึงทำให้เกิดอาชีพมัคนายก ซึ่งมีกันอยู่

 
๓๘ สัมภาษณ์ นายบุญโชติ สลีอ่อน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 



๒๐๖ 

 

แทบทุกชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และ เลย ที่เห็น
ได้ชัดเจนที่สุด คือ งานประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งจะต้องมีมัคนายก ทำหน้าที่ นำชาวบ้านในการ
ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำหน้าที่เป็นผู้อาราธนาธรรม ในแต่ละกัณฑ์จนครบ ๑๓ กัณฑ์ 
หรือ  แม้แต้งานประจำปีของวัด เช่นงานนมัสการพระธาตุ งานสงกรานต์  งานปิดทองพระ  ที่ภายใน
งานจัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ก็จะต้องมีมัคนายก ในการเวนตาน และ อาราธนาธรรม เพราะการ
เทศน์มหาชาติ เรื ่อง มหาเวสสันดรชาดก เป็นงานที่มีความสำคัญมาก และ จัดขึ ้นในทุกชุมชน 
มัคนายก จึงเป็นอาชีพที่จำเป็นกับงานนี ้๓๙ 

  

(อาชีพมัคนายก) 
 
 ๕) อาชีพจัดงาน  ปัจจุบัน การจัดงาน มีอาชีพที่รับจ้างจัด

งาน เพื่อความสะดวกของเจ้าภาพ ประเพณี หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดก         ก็เช่นเดียวกัน เช่นงานเทศน์มหาชาติ  วัดหลายแห่ง มีเจ้าภาพรับจัดงานให้ โดยไปว่าจ้าง 
คนที่ทำอาชีพจัดงานมาจัดให้ อาทิเช่น ๑) จัดสถานที่ประกอบเทศน์ธรรมมหาชาติ ให้มีบรรยากาศ
เหมือนป่าหิมพานต์ และ จัดหานักแสดง มาแสดงประกอบ ระหว่างพระเทศน์ด้วย เพื่อสร้างบรรายา
กาศ และให้ผู้ฟังธรรมได้เข้าใจเรื่องรายที่พระเทศน์มากขึ้น  ๒) รับจ้างจัดแสง สี เสียง ประกอบ
ภายในงาน  มีการประดับไฟทั้งในวัด และ รอบวัด พร้อม จัดหาเครื่องเสียงมาใช้ภายในงาน เป็นต้น 
และ  ๓) จัดงานมหรสพและการค้าขายในงาน  บางวัด นอกจากที่มีการจัดงานประจำปีและจัดให้มี
การเทศน์มหาชาติแล้ว ยังได้มีเจ้าภาพที่ไปจ้างผู้รับเหมาจัดงาน ได้มารับจ้างจัดมหรสพเพิ่ม และ 
ออกแบบจัดงานให้มีการละเล่น การแสดง และการค้าขายในบริเวณงานเพื่อ สร้างบรรยากาศของงาน  
ทำให้มีผู้คนมาร่วมงานบุญจำนวนมากขึ้น ๔๐ 

 
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์วชิระ วชิรปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔๐ สัมภาษณ์ พระเด่นชัย เมติโก  วัดศรีบุญเรือง เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๐๗ 

 

  

(อาชีพการจัดงาน) 
 

 ๖) อาชีพการแสดง   หลายวัดที่จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ 
บางแห่งจัดให้มีการแสดงละครประกอบการเทศน์ด้วยในแต่ละกัณฑ์ หรือ อาจจะมีเวทีการแสดงให้ชม
ในช่วงกลางคืน เพื่อให้เกิดความเข้าในในเนื้อหาของคัมภีร์มากขั้น และ ยังรักษาศิลปะการแสดงของ
ชุมชน ให้งานเทศมหาชาติเป็นงานที่น่าสนใจ เพราะหลายแห่งจัดเป็นงานใหญ่ประจำปี และ มีการ
ระดมทุนเพื่อหาปัจจัยในการบำรุงบุรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา หลายขุมชนทำให้
เกิด  อาชีพนักแสดง เพื่อ แสดงประกอบในการเทศน์มหาชาติ เป็นต้น ๔๑        

  

(อาชีพการแสดง) 
 

 ๗) อาชีพออกแบบ  หลายวัดมีการก่อนสร้างถาวรวัตถุ
ภายในวัด เช่น วิหาร อุโบสถ ศาลา และ กุฏิ เป็นต้น และ มีความประสงค์จะสร้างให้มีสถาปัตยกรรม
อันเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสเวสสันดรชาดก จึงจำเป็นต้องปรึกษากับ ผู้มีอาชีพออก คือ 
สถาปนิก เพื่อให้มาออกแบบการก่อสร้างถาวรวัตถุตามที่เจ้าอาวาสมีความประสงค์ จึงทำให้เกิด 
อาชีพออกแบบการสร้างวัดให้มีสถาปัตยกรรมที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องราวของมหา เวสสันดรชาดก  
นอกจากนี้ ยังมีอาชีพออกแบบการจัดงานประจำปีของวัด  ออกแบบชุดเสื้อผ้าสำหรับนักแสดงในงาน

 
๔๑ สัมภาษณ์ พระมหากิตติ กิติเมธี  วัดศรีจันทร์  จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 



๒๐๘ 

 

เทศน์มหาชาติหรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาเวสสันดรชาดก  และ ออกแบบการจัดบรรยายกาศให้
เหมือนกับป่าหิมพานต์ เป็นต้น ๔๒   

  

(อาชีพออกแบบ) 
 

 ๘) โฆษกพิธีการ  หลายวัดที่มีการจัดงานเทศน์มหาชาติ
ประจำปี  หรือ งานประจำปีของวัดและชุมชนที่มีการจัดเทศน์มหาชาติ ซึ่งในการจัดงานนอกจากจะ
เป็นการรักษา  สืบทอด และ เผยแพร่พระธรรมคำสอนอันดีงานที่ปรากฏในคัมภีร์ ไปสู่ คนรุ่นปัจจุบัน
แล้ว อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ การระดมทุน เชิญผู้มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญกับการจัดงาน เพื่อวัตพุ
ประสงค์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา หรือ บูรณปฏิสังขรณ์ หรือ จัดสร้างถาวรวัตถุ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
สิ่งที่จำเป็นต่อการจัดงาน คือ โฆษกพิธีกร ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระสำคัญของการจัดงาน และ เป็นผู้
เชิญชวนคนร่วมทำบุญ หลายชุมชน มีโฆษกพิธีกรเป็นคนในชุมชนมีคามสามารถมาช่วยงานแบบจิต
อาสา ขณะที่หลายแห่งไม่มี จึงจำเป็นต้องจัดหา โฆษกพิธีกรที่เป็นมืออาชีพมาช่วยงาน จึงทำให้เกิด
อาชีพ โฆษกพิธีกร ในงานบุญ โดยเฉพาะในงานบุญเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นงานยอดนิยม จัดกันทุก
ชุมชนทั้งเป็นงานประจำปี และ งานเฉพาะกิจก เช่น งานฉลองต่าง ๆ  ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้มีการจัดเทศน์
มหาชาติทั้งสิ้น และ ที่คู่กับการจัดงาน คือ โฆษกพิธีกร   ถ้าได้โฆษกพิธีกรดี จะทำให้การจัดงาน
ประสบความสำเร็จ  อาชีพโฆษกพิธีกรในงาน จะเป็นอาชีพที่มีอยู่ทั่วไปในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ๔๓   

 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสาวภัณฑิรา จินดาสุ  สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๖ พฤษภาคม 

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



๒๐๙ 

 

  

(อาชีพโฆษก พิธีกร) 
 

๙) อาชีพครู   สมัยก่อนการเทศน์มหาชาติ เป็นที่ยมอย่าง 
มาก มีพระภิกษุสามเณรฝึกเทศน์เป็นจำนวนมาก เพราะมีการจัดงานเทศน์บ่อย จึงทำให้มีอาชีพครู
สอนเทศน์ และ มีหลายสำนัก หลายสำนวนการเทศน์ สำหรับปัจจุบันมีอาชีพครูที่สอนประจำการอยู่
ทั้งในโรงเรียนเอกชน และรัฐบาล โดยเฉพาะครูวิชาภาษาไทย และ ครูสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
ความรู้เรื ่องของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมสำคัญของประเทศไทย มีการ
ถ่ายทอดไปสู่นักเรียนในเกือบทุกระดับ เมื่อถึงช่วงเวลาประเพณีเทศน์มหาชาติ แต่ละโรงเรียน จะนำ
นักเรียนเข้าร่วมกับชุมชน ร่วมกิจกรรมในงานประเพณี เช่น ร่วมฟังธรรม ร่วมทำบุญ ตักบาตร หลาย
โรงเรียน มาร่วมจัดงานกับทางวัดและชุชน ด้วย เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดการการแสดง เป็นต้น  
เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนได้มีคุณธรรมตามวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก โดยเฉพาะ เรื่องของการให้
ทาน การเสียสละ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาประการหน่ึง ๔๔ 

 ความจริงยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก และ สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน  แต่ทั้ง ๙ อาชีพนี้
เป็นตัวอย่างที่ปรากฏเห็นได้ชัดมากที่สุดที่เป็นอาชีพอันมีผลสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมยอดนิยมของ
กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนแถบนี้อยู่ดีกินดี
มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

 
๔๔ สัมภาษณ์ พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
 



๒๑๐ 

 

  

  

(อาชีพครู) 
 

 ๔.๓.๒.๒ การท่องเที่ยว   ปัจจุบันประเทศไทยให้คามสำคัญเรื่อง
การท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เพราเป็นรายได้หลักของประเทศไทยอีกวิธีหนึ่ง  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่ง ๕ จังหวัดในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย คือ เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน และ เลย ถือว่า เป็นจังหวัดหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ  มีแหล่งที่
เที่ยวน่าสนใจมากมาย  เนื่องจาก  เป็นดินแดนมีทุนทางสังคมและทางวัฒนธรรมที่สูงมาก ทั้งทางด้าน
วัดวาอารม ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ ตลอดถึง มีผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และ ลักษณะนิสัยของผู้คนในชุมชน มีลักษณะที่เป็นมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส รักความ
ความสะอาด รักสิ่งแวดล้อม ซี่งต้นทุนเหล่านี้ ส่วนหนึ่งมีอิทธิพลมาจากชุดความคำสอนในวรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดก ที่สอนสืบต่อ ๆกันมาผ่านวิถีชีวิต และ การจัดงานประเพณี มีการถ่ายทอด
หลักธรรมผ่านการเทศน์มหาชาติ   ซึ่งต้นทุนทางสังคมของคนในชุมชนแถบนี้ เป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง
สำหรับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างรายได้และประโยชน์อย่าง
กว้างขวางให้เกิดขึ้นกับชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ซึ่งการท่องเที่ยวในแถบนี้ ที่ มีความ
เกี ่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งทางตรงและทางอ้อม  สามารถแบ่งออกเป็น ๓ 
ลักษณะ ดังนี ้  ๑) การท่องเที่ยวเชิงประเพณี  ๒) การท่องเที่ยววิถีชุมชน  และ ๓ ) การท่องเที่ยวเชิง
มิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑) การท่องเที่ยวเชิงประเพณี   ตามที่เคยกล่าวในหัวข้อประเพณีว่า 
ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ทำให้เกิดประเพณีมากมายในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่ม



๒๑๑ 

 

แม่น้ำโขงตอนบน ทั้งประเพณีหลักและประเพณีรอง ซึ่งแต่ละแห่งมีการจัดในรูปแบบที่ต่างกันออกไป  
หลายแห่งจัดอย่างยิ่งใหญ่และน่าสนใจ ทำให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงประเพณีได้ มีผู้คนให้ความ
สนใจอยากมาชมและร่วมบุญงานประเพณี เช่น ประเพณีบุญผะเวต ของจังหวัดเลย  เป็นประเพณีดัง
ระดับโลก ซึ่งในงานบุญประเพณีนี้นอกจากจะมีการแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดกแล้วยังมีประเพณี
แห่ผีตาโขน  เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย ของจังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่อยู่ทางภาคอีสานของ
ไทย ไม่มีข้อมูลชัดแจ้งว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่มีข้อสันนิษฐว่าน่าจะมีตั้งแต่มี บุญหลวง คือบุญพระเวช
สันดรและบุญบั้งไฟรวมกัน ซึ่งเป็นเวลานาน หลายร้อยปีมาแล้ว เดิมผีตาโขน มีชื่อเรียกว่า ผีตามคน 
เป็นเทศกาลที ่ได้ร ับอิทธิพลมาจาก มหาเวชสันดร ชาดกในทางพระพุทธศาสนา ที ่กล่าวถึง                  
พระเวสสันดร และ  พระนางมัทรี จะออกเดินทางจากป่าสู่เมืองหลวง เหล่าบรรดาสัตว์นานาชนิดป่า
รวมไปถึงภูตผีปิศาจหลายตนที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น จึงได้ออกมาส่งเสด็จโดยแห่แหนแฝงตัวตน มา
กับชาวบ้าน ด้วยความอาลัยรัก หรือ แม้แต้ทางเขตภาคเหนือล้านนา มีประเพณียี่เป็ง ซึ่งจัดขึ้นในวัน
ลอยกระทง ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ ไทย ซึ่งจะตรงกับเดือนทางเหนือ คือ เดือนยี่  ประเพณีนี้นอกจากจะมี
การแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดกให้จบใน ๑ วัน แล้ว ยังมีการกิจกรรมงานบุญอื่น ๆ จัดขึ้นเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย คือ การปล่อยโคมไฟ  การประดับตกแต่งสถานที่แบบป่าหิมพานต์ล้านนา  
การแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ และ การแสดงต่าง ๆ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ เป็นการจัด
เพื่อให้คนทั้งในชุมชน และ คนต่างจังหวัด ต่างประเทศที่สนใจ มาร่วมบุญ และ ร่วมท่อง เที่ยว ชม
ประเพณีวัฒนธรรมแบบลานนานสามารถทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชนได้ทุกปีจำนวนมหาศาล ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีจึงเป็นการท่องเที่ยวลักษณะหนึ่งที่สามารถทำให้ชุมชนมารายได้หลายด้าน๔๕ 

  

(การท่องเที่ยวเชิงประเพณ)ี 
 

๒) การท่องเที่ยววิถีชุมชน  ปัจจุบันการท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นที่นิยม
อย่างมาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวที่มาจากเมืองเจริญทาง
วัตถุ มีคามต้องการที่จะมาชมวิถีชีวิตของคนในชนบทแบบธรรมชาติ หลายคนมาแบบส่วนตัวมาอยู่
แบบใช้เวลานาน เรียนกว่าแบบโฮมสเตย์ เพื่อมาสัมผัสกับวิถึชีวิตจริงของคนในชนบท  ซึ่งจังหวัดใน
กลุ ่มลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย การท่องเที ่ยวลักษณะนี้ เป็นที ่นิยมอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพะที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และ จังหวัดเลย มี

 
๔๕ สัมภาษณ์ ดร.ธีรวัฒน์  แสนคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๑๒ 

 

นักท่องที่มาชมวิถีชีวิตของชุมชนแบบธรรมชาติ จำนวนมาก หลายคนมาแบบส่วนตัว หลายคนมา
แบบเป็นคณะทัวร์ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ๔๖  ซึ่งวิถีชีวิตชุมชน ของในกลุ่มจังหวัด
ดังกล่าว ล้วนแล้วมิอิทธิพลมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น ในการสอนหลักธรรมต่าง ๆ 
ทำให้คนในชุมชน มีลักษณะนิสัย    ชอบให้ทาน ชอบทำบุญ ให้อภัย  มีความโอบอ้อมอารี มีจิตอาสา 
มีความเสียสละ  ซี่งคุณสมบัติคุณธรรมเหล่านี้ ทำให้เกิดวิถีชีวิต ที่คนในชุมชนแถบนี้ รักษาความสงบ 
ความสะอาด ม ีความกตัญญูกตเวท ี  ให ้ความเคารพนับถ ือในสถาบ ันชาต ิ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์   มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคารพกฎหมาย และความเป็นธรรม  จึงทำให้เกิด
การรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีป่าชุมชนที่สมบูรณ์   มีไม้นานาพันธุ์ ตามแบบกัณฑ์จุลพน และ 
มหาพน มีวิถีเกษตรแบบพอเพียง ไร่นาเขียวชอุ่ม  และ ยังมีจิตเลื่อมใสในการสร้างถาวรวัตถุที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่น วิหาร อุโบสถ ศาลา งานพุทธศิลป์ทั้งหลายสร้าง
อย่างสวยงามวิจิตรตามศรัทธา ตลอดถึงบ้านเรือน และ อาคารต่าง ๆ ในชุมชน มีศิลปกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกด้วย เป็นต้น๔๗    

ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จึงผลพวงของอิทธิพลงานวรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดก ที่มุ่งสอนให้คนมีจิตที่เป็นผู้ให้ และ เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที รักบ้าน รักเมือง 
รักวิถีดั้งเดิมของชุมชน รักษาไว้ให้ลูกหลายสืบไป ซึ่งวิถีดังกล่าว เป็นวิถีโบราณ และ เป็นที่น่าสนใจ
ของคนสมัยใหม่ ทำให้เกิดการท่องเที่ยวแนวใหม่ คือ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ซึ่งสามารถนำรายได้
มาสู่ชุมชนได้อย่างมากในหลายชุมชน  

  

(การท่องเที่ยววิถชุมชน) 
 
๓ ) การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  การท่องเที่ยว

ลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวัดในพระพุทธศาสนาโดยตรง ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดก ทำให้เกิดงานพุทธศิลป์ ประเพณี และ วัฒนธรรมมากมาย ที ่ปรากฏอยู ่ในวัด
พระพุทธศาสนา ของชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ทำให้หลายวัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ หรือ ระดับ  เชียงราย  วัดร่องขุ่น ซี่งมีงานศิลปะที่เป็นแบบสมัยใหม่ แต่มีงาน
ศิลปะที่เกี่ยวกับข้องกับคติธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก เช่น จิตกรรมฝากผนังในวิหาร

 
๔๖ สัมภาษณ์ นางเบญจมาส บุญเทพ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย,                        ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔๗ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๑๓ 

 

วัดร่องขุ่น งานประติมากรรมรอบบริเวณวัด ตลอถึงถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น๔๘  และ ยังมีที่ จังหวัด
น่าน มีวัดหลายวัดเป็นแหล่งที่เที่ยวยอดนิยม เช่น วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง มีภาพจิตรกรรมฝากผนัง
โบราณที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ กระซิบรักเมืองน่าน ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในวิหารของวัด
ภูมินทร์ ความจริงมีหลายภาพซึ่งมีภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านหลายกิจกรรม และ ที่สำคัญ
คือวิถีชีวิตเข้าวัดทำบุญ และ ฟังเทศน์มหาชาติด้วย๔๙   หรืออีกแห่งหนึ่ง คือ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ซึ่งเป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานมากที่สุดในโลก ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก และ มีคัมภีร์ที่
สวยงาม และ ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคัมภีร์ธรรม คือ การตานธัมม์ หรือ การถวายคัมภีร์ปีเกิด 
ซึ่งเป็นคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันทำบุญถวาย และ ให้ได้ชมสถาปัตยกรรม
ของวัดซึ่งหลายอย่างความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่นลายแก่สลักไม้ ในวิหาร 
เป็นสัตว์ที่ปรากฏในคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก เป็นต้น๕๐      

ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม จึงเป็นการ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมาจากวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดก สามารถทำให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนในการมาร่วมกันจากการท่องเที่ยวในวัด ชุมชนได้
จำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นต้น 

  

(ท่องเที่ยวเชิงมิติ ศาสนา ศลิปะ และ วัฒนธรรม) 
 

 ๔.๓.๓  ด้านสิ่งแวดล้อม  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า   วรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดก  นอกจากเป็นวรรณกรรมที่มีคติธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ที่
มุ่งสอนให้ผู้ฟัง มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี มิจิตสาธารณะ มีจิตเมตตา มีจิตให้ทาน และ มีจิตกตัญญูกตเวที
แล้ว  ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย   ซึ่งในเนื้อหาของ
คัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกหลายกัณฑ์ เช่น หิมพานต์   จุลพน มหาพน  และ  วนประเวศน์  ได้ให้
ความสำคัญในการพรรณนาถึงธรรมชาติในป่าอย่างละเอียดมากมาย ทำให้ผู้ฟังได้เกิดจิตนาการเห็น
ภาพชัดเจน                  เกิดอรรถรส เสมือนได้เดินป่าร่วมกับพระเวสสันดรชาดก และ เป็นการ
สร้างความตระหนักและซึมซับให้ผู้ฟังได้เกิดความศรัทธาถึงการอนุรักษ์ป่าของชุมชน เพราะถ้ามีการ

 
๔๘ สัมภาษณ์ พระครูวิมลศิลปกิจ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๐ สัมภาษณ์ นางสาววันเพ็ญ แก้วกัน สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๑๔ 

 

อนุรักษป์่าไมอ้ย่างดี จะเกิดความสมบูรณ์ของผลไม้นานาพันธุ์  และ สัตว์ป่าอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่สูญ
พันธ์ เมื่อป่าสมบูรณ์  ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น เกิดแหล่งน้ำที่มีความ
สมบูรณ์อันก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงกับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะ
ชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ประโยชน์จากแม่น้ ำจำนวนมาก ทั้งเรื ่องของการ
ดำรงชีวิต อาชีพต่าง ๆ และ ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังส่งให้คนในชุมชน ได้มีการจัด
บรรยากาศที่อยู่อาศัยให้มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ดังตัวอย่างเนื้อหาในคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก
ภาษาล้านนา กัณฑ์ จุลพน ที่ไดพ้รรณนาธรรมชาติในป่าที่สมบูรณ์ ดังนี ้

“...ดูราท่านพราหมณ์ ไม้ทั้งหลายเหลือแหล่ ทรงหลากลูกล้วน เป๋นแต่ต้นแถม
ใบสุดจอมไพรปลายเมฆปากฎวิเศษนานา คือดังเขาเองชันดาเปรียบในประเทศท้องป่าหิมพานนันแล 
ธวสฺสกนฺนา ขที รสตฺถา ทนฺนานมา รู้ว่าสพฺพเวเทนติเตนสกิปิตฺวา ส่วนว่าไม้ทั้งหลายฝูงนั้นคื อไม้สะ
เคียนอยู่ยายตระแบกหมู่หูกวางไม้ยางสูงพ้นเพื่อน เป๋นที่นกแอ่วเล่นเลื่อนไปมา ไม้สะเคราะห์หนา
หลายกมู่ ตั้งต้นอยู่ในไพร ลมพัดใบอ่อนน้อมค่อมไปมา คือดั่งมานวชายหนุ่มเหน้า ก้มดูดกิ๋นกว่า
สักเสิก นกบินเหิรเป๋นคู่จับไม้อยู่กับเมียขันเสียงเชียในป่า ลูกบินกว่าต๋ ามกั๋น นกนันเนืองเสียงมี่ก้อง 
หลายเถื่อนถ้องขันเสียงกลมนั้นแล พราหมณ์เหย อุปฺปริทุมํปริยาเยสพรามเม ดูราพราหมณ์อันว่านก
ทั้งหลายฝูงนั้น คือว่านกโพลดกร้องเสียงชื่น ตระเหว่าตื่นตามลางบินกลางไพรเป๋นคู่ จับไม้ดงหนามี
ภาษาต่างๆ ร้องเสียงสว่างขานขัน เซิ ่งกันไปมาเหมือนดั ่งเสียงขับทิพย์แห่งเทวดาทั้ งหลายนั้น
แลอวหยนฺโต วคสนฺตํ ส่วนอันว่ากิ่งไม้แลใบไม้ทั้งหลายในป่าที่นั้น อันลมหากมาเปิกปั๊ดกวัดแกว่งไปมา 
เอ นกเป๋นดั่งรู้กวักรู้เรียกคนไปบ่คืนมา ฝูงใดมาใหม่เข้าใกล้ใฝ่หุมชมคน ฝูงใดอยู่เก่าก็สุขใจ๋เล่าหลาย
สันจะแล ยถาเวสฺสนฺตโรราชา ส่วนว่าพระยาเวสสันตรต๋นผ่านเผ้า อยู่กับด้วยลูกเต้าคู่บุตตา มีพระ
ยาเป๋นเพื่อนอยู่เถื่อนถ้องดงรี บวชเป๋นชีทรงเพศ ผูกเกล้าเกศเกษี ถือขอลีเกี่ยวลูกไม้ เอาได้จึงนำมา
หนังเสือลายถี่นุ่งแล้วก็รองนอนผ่อมีวรใส่เกล้าทุกค่ำเช้าไหว้เปลวไฟแล ตะโตพรานเจตบุตร จักสัง
วัณณายังอาศรมบทแห่งพระมหาสัตเจ้ายิ่งกว่านั้น เมื่อหน้าจึงกล่าวคถาว่า อมฺพากบฺปนฺนาสาลา ชมฺ
พูปิ เภทกาหริตกิ อมรกา อสตฺถา พุทฺธนิลาจ พราหมเม ดูราท่านพราหมณ์ หมากขนุนก้มหมากม่วง 
หมากกวิดร่วงตกดิน ไม้แหนชมพูยิ่งไม้ลางสิงหลายชม หมากสมอและหมากขามป้อม เป๋นแวดล้อมอยู่
อาราม ปาแปงต๋นวิเศษสะเองเทศดูงาม หมากเกื้อหล่นโลดไม่นิโคธหลายชุม หมากกิดมีบ่ไร้ รังเผิ้ง
มากเปิงใจ๋ น้ำมันไหลออกพับทุกขอกเหล อ ดอกหมากเกื๋อสุกดูยิ่งถ้วนทุกสิ่งนาๆ ปาเรวตฺตกวยฺยาจ 
พรามเม ดูราพรามหณ์ กล้วยกานบุญมีมาก กล้วยฝ้ายหากเป๋นก๋อ กล้วยตีบปอทุกสิ่ง กล้วยส้มยิ่ง
หลายเหลือ รังเผิ้งเจื๋อกั๋นอยู่ หมู่แม่เผิ้งบินไปมา คนฝูงใดไป รอดสอดแสวงเอา พอเต๋มเปาบ่น้อย 
หวานกว่าอ้อยปูนกิ๋นเช่นแลพราหณ์เหย อเญตถปุริสฺสโต อตฺถประการหนึ่ง หมากม่วงมีหลายแห่งสุก
แก่ต้นหอมใจ๋ ลางอันก็ยังใสปอด ยายไว้รอดอาราม ลางอันงามทุกสิ่ง ลูกดิบเป๋นทุกกิ่งดูพวง วรรณ
เขียวทุกเทศ เป๋นดั่งเขียดหลงเขียวนั้นแล อตฺเถคเหตฺวาปุริสพราหมเม ดูราท่านพรามหร์ คนใดยืนอยู่
ใกล้ หากยุต่างปูนกิ๋นอยู่เหนือดินเอาง่ายบ่ได้ปายบิดเอา ลูกสุกใสรสมาก เอาใต้อยู่กิ๋น หอมห้อมรส



๒๑๕ 

 

เหล้า แผ่ทั่วเท่าอารามท่านแล อโฐโมอจริยํ ดูราพราหมณ์ อัศจรรย์มีเหลือแหล่ ทุกด้าวแด่แดนดิน 
เสียหึ่งๆมี่ก้อง สัตว์สิงห์ ร้องไปมายินปรากฎหันทุกเทศ แดนด้าวเขตอารามเม อจฺจริยํ สระงามเหลือ
ทุกที่ เหมือนที่อยู่เจ้าหมู่เทวดาแลวิเภทกานารีเก ดูพราหมณ์ไม้ทั้งหลายมีเหลือแหล่จุด้าว ต้นป้าวลูก
เนเลื่อแดนดินเจือทุกท่า ปุมเป้งป่าหอมรสเร้าเอาใจ๋ คนหั๋นไกลปูนผ่อเหมือนดั้งช่อหน้อยแกว่งไกวลม 
ในดงมีหมู่ไม้ยายต้นไว้อยู่ที่อารามมากนักแล วิเภทกา ตัดที่นี้บอกไม้ต่างหายเหตุ เจ้าอตฺถ กตฺถา วิเภท
กาติตาดังนี้แล กุตฺตาชีกุฐาตคโล พฺราหฺเม ดูราพรามไม้กดสอชื่นชอย เพื่อนตักคันแคฝอย ทุกขอกผง
เป๋นดอกบานงาม หมากนาวก๋านและหมากม่วงมื่น เป๋นต้นเพื่อนกั๋นไป ไม้ทองหลางมีในป่า หอมรสร่า
ผับดง มีทั้งไม้ลมแล้งแลไม้หมากเกือ เป๋นต้นเจือทุกแห่งในที่ใกล้แจ่งอาราม ไม้กำยานมีเหลือแหล่ เกส
นาแต่อาราม กุ่มน้ำบานงามทั้งพุ่มเป๋นเฟือย ดูก้มเฝือยปุ๋นผ่อ ไม้จอหล้อหลายลำ ไม้มุกหลวงแลไม้
จ๋วงต้นพุ่มไม้กุมเกาะหนุ่มเป๋นก๋อ ไม้ข้าวสารกับไม้ไค้ตะแบกใกล้ศาลา ไม้รังดาเป๋นดอก ผ่ออ้อมทุก
ขอกอาราม ตกเจื๋อจ๋านแต่เก๊า เป๋นดั่งท่านปลูกข้าวก๋องเฟืองนั้นแล ตสฺสวิทุเลโมกขรณี ดูราพราหมณ์
โมกขรณีหลวงใหญ่กว้าง มีที่ข้างราม ท่าเปียงงามระรื่น ปูนสนุกช่ืนใจ๋คน ดอกบ๋ัวสนกั๋นอยู่อุบลคู่เขียว
งาม เหมือนสวนอุทยานฟากฟ้า ในแหล่งหล้าชื่อตาวติงสานั้นแล อเฐถตฺธบุผาลรสฺสมตา ประการหสึ่ง
ในพงไพรป่าไม้พับแต่ใกล้อาราม ดอกไม้บานหอมหื่น รสฟุ้งขึ้นตื่นหอมนกเลยขันเป๋นคู่  จับกิ่งไม้อยู่
เป๋นจุม นกตระเหว่าหุมชมดอก แซงแซวล่อดต๋ามเรียว ร้องเซียวๆ ในป่าแต่ใกล้อารามแล้ว บิน
กว่าต๋ามกันนกเนืองนันเหนือค่าไม้ มีที ่ใกล้อารามไกสรงามมีมาก ฟุ้งขึงหากผายลงในโบกขรณี
หลวงฃามแง่ ดอกบัวแพร่เป๋นก๋อ ลมจอยพัดดอไม้หอมกว่าใต้หนเหนือ เจือวันออกวันตก รอดทุกปา
ยอาศรมไดท้าวอยู่ ดอกไม้คู่เลียงลาย ตกยายกั๋นทุกขอก ด้วยละดอกไกสร ปูนใจ๋วอนหอมหื่น ควร
สนุกชมชื่นยินดีมากนักแลนา ธุราสีฆาตกา เจฏประการหนึ่งในโบกขณีท่ากว้าวที่มีข้างอาศรม หมาก
กระจับจุมกลีบใหล้ ลูกน้อยใหญ่แกมกัน ข้าวสาลีอันคนบ่ฝังบ่ปลูก หากเป๋นลูกเหลือต๋าปล๋าฝาแกมฝูง
เต่าลอยเล่นเร้าไปมา ฝูงปล๋ามีหลายแหล่ มีข้างแต่ตระพัง รสมันหวานไหลผับ ทุกขอก ใบบัวหอมรส
หวานชื่นช้อย เป๋นดั่งน้ำอ้อยใส่สูนงานั้นแลพราหมณ์เหย สุรพีสัพพว่า ยันติ ดอกไม้สุรพีบานชื่นชอย 
ผงหอมหื่นเอาใจ๋ คันธหอมตลบไปทุกแง่ หอมรสแต่อาราม มีลูกสุกงามตามใจ๋ใฝ่ หอมรสใช่สามาน ดู
งามด้วยดอกไม้ บานดอกไว้อยู่เอิ้งเถิ้งแม่เผิ้งเนืองต๋อมดอก บินแล้วสอดไปมา ทั่วทิศสาขอกข้างสัตว์
สิ่งอ้างอาศรมมากนักแลหราหมณ์หย อเฐตฺถสกุนนาสันติ นกทั้งหลายมีในป่าบินพับล่าในดงอันเกิด
มาป๋งกรงฟักไข่ มีวัณณใช่สามาน เข้าชมบานเป๋นคู่กับหมู่เมียต๋น บินสะสนอยู่ร้องเสียงมี่ก้องอาร าม
ท่านแลนา นนฺทิกา ชีวปุตฺตา จพฺราหมเม ดูราท่านพราหมณ์ นกทั้งหลาย ๔ หมู่ร้องสะลู่ไปมา มีหลาย
ภาษาต่างๆ ร้องเสียงซว่างเหมือนแน หมู่หนึ่งร้องว่าลูกรักพ่อ เป๋นท้าวหน่อกิ๋นเมือง หมู่หนึ่งว่าพระ
บุญเรืองเฮยเป๋นเจ้ารักลูกเต้าสุดใจ๋ หมู่หนึ่งว่าหนีเสียไวเมืองมิ่งใจ๋เจ้าจุ่งชุมบาน หมู่หนึ่งร้องว่าอย่ากึ๊ด
คำผลาญโศกเศร้ารุ่งเช้าแต่ก๋องบุญ เข้าแป๋งรังสูญกั๋นอยู่ในสระคุ่มใบบัว มาลาวคนฺธิตาฐนฺติ พราหมเม 
ดูราพราหมณ์ในอาศรมบททุกขอก มีดอกไม้บานเรืองหล้างอันเหลืองจะจ่อนลางอันแดงใสผ่อง ปูนดูจุ



๒๑๖ 

 

อันเร องทุกแห่ง เป๋นดั่งช่อหน้อยแกวงไกวลม เต็มในดงในด่าน มีวรรณต่างๆ หลายสัน เหลือบทุกอัน
ในป่า หอมรสล่าพับดงมากนักแลนา...” ๕๑ 

สรุปแปลเป็นภาษาไทยกลางได้ว่า  กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน (ป่าเล็ก) 
“...พรานเจตบุตรได้พรรณนาถึงผืนป่าที่พระเวสสันดรอยู่เท่าที่ตนเองรู้มา

ให้ชูชกฟังด้วยว่ามีความมหัศจรรย์และมีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 
เขาเล่าว่า บริเวณป่าที่อยู่ของพระเวสสันดรนั้น สะพรั่งไปด้วยแมกไม้

นานาพันธุ์ ทั้งไม้ดอก ไม้ผล อาทิ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคียน ไม้รัง หูกวาง ไม้สะคร้อ ไม้ย่างทราย ที่โอน
อ่อนไปตามลม ภายในป่าจะได้ยินเสียงเหมือนเพลงขับบนสวรรค์ของฝูงนกโพระดกและดุเหว่าที่จับอยู่
บนกิ่งไม้ โผบินจากต้นนั้นสู่ต้นนี้ หมู่ไม้ทั้งหลายต้องลมพัดสะบัดกิ่ง ใบเสียดสีกันประหนึ่งจะเรียกผู้คน
ที่กำลังเดินให้หยุด  บริเวณอาศรมที่อยู่ของพระเวสสันดร มีหมู่ไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน สมอพิเภก 
สมอไทย ไม้โพ พุทรา มะพลับทอง มะขวิด ไทร มะซางหวาน มะเดื่อ มี ทั้งผลดิบและสุกอยู่ต่ำๆ 
สามารถหยิบเอามาบริโภคง่ายดาย รอบๆ นั้นยังมีต้นปาเรวัต ต้นกล้วยผลยาว ต้นองุ่น ต้นจันทน์ ซึ่ง
หวานเหมือนน้ำผึ้ง พร้อมกับมีรวงผึ้งปราศจากตัวซึ่งคนสามารถเอื้อมมือปลิดมาบริโภคได้โดยไม่ต้อง
ใช้ไม้สอย คนยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็เก็บมะม่วงสุกกินได้ รสชาติหวาน กลิ่นหอม อร่อย   

บริเวณอาศรมยังมีไม้โมกมัน โกฐ สะค้าน แคฝอย ไม้บุนนาค บุนนาคเขา 
ไม้ซึกที่มีดอกบานสะพรั่งด้วยสีต่างๆ ไม้ราชพฤกษ์ มะเกลือ กฤษณา รักดำ ต้นไทรใหญ่ และไม้อื่นๆ 
อีกมากมาย ใกล้อาศรมมีสระโบกขรณีดาดาษไปด้วยดอกบัวนานาชนิดเหมือนดังสระโบกขรณีใน
สวนนันทวันของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ รอบๆ สระโบกขรณีมีนกดุเหว่ามาส่งเสียงไพเราะจับใจจับอยู่
บนดอกไม้ที ่บานสะพรั่ง รสหวานดังน้ำผึ้ งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้มาค้างอยู่บนดอกบัวในสระ
โบกขรณี ในสระมีกระจับขนาดใหญ่ ทั้งข้าวสาลีอ่อนและแก่ล้มดาดาษอยู่บนพื้น น้ำในสระใสมาก 
สะอาดมองเห็นเต่า ปู และปลาแหวกว่ายไปมา นอกจากนี้ยังมีน้ำหวานปานน้ำผึ้งไหลออกมาจากเหง้า
บัว และมีน้ำดังนมสดและเนยใสไหลออกมาจากสายบัว  ป่าไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมชนิดต่างๆ ถูกลมรำเพย
พัดมาทีไรก็หอมฟุ้งไปทั่วทิศ แมลงภู่ต่างบินว่อนส่งเสียงรอบๆ ใกล้ดอกไม้ ฝูงนกจู๋ จี๋อยู่กับคู่ของตน             
กู่ขันประชันเสียงกัน ปานประหนึ่งมีกรรมการตัดสิน…” 

ด้วยอิทธิพลของเนื้อหาในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งในแง่ของคติ
ธรรมคำสอนที่มุ ่งอบรมจิตใจของคนฟังให้มิจิตเป็นผู้ให้แล้ว และ เนื้อหาในคัมภีร์หลายกัณฑ์ได้
พรรณนาถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของป่าจึงได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมชองชุมชนใน
จังหวัดกลุ่ม        ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย โดยได้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  ๑) 
ระดับวัด  ๒)  ระดับชุมชน และ ๓) ระดับสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๓.๓.๑ ระด ับว ัด   หลายว ัดในชุมชนได ้สร ้างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมภายในวัดที่มีความเกี ่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกมากมาย ได้แก่ ๑ )  
สิ่งแวดล้อมงานพุทธศิลป์  เช่น งานจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถ  ในวิหาร หรือ ในสถานที่สำคัญของวัด 

 
๕๑ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกัณฑ์จุลพน  ฉบับวงษา, , ๒๓๗๙,หน้า

ลาน  ๗ – ๙ 
 



๒๑๗ 

 

หลายวัดมีการวาดภาพที่เกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดกติดฝากผนัง  งานประติมากรรม หลายวัดมีการ
ปั่นตัวละครที่เกี่ยวกับกับมหาเวสสันดรชาดกภายในวัด เช่น ชูชก  นางมัทรี  กัณหา ชาลี  ช้าง  และ 
ท้าวเวสสันดร และ ยังมีประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง ที่เป็นทั้งงานไม้ งานหิน และ วัสดุชนิดอื่น ๆ ที่สะ
ท้องให้เห็นถึงอิทธิพลของวรรณกรรมดังกล่าว  และ ยังมีเรื่องของ ลักษณะสถาปัตยกรรมในวัด  ที่มี
การออกแบบลักษณะเช่นเดียวกัน สถาปัตยกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม เช่น วิหาร โบสถ์  หรือ 
ศาลา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสั่งสอนเผยแพร่หลักธรรมให้กับคนในชุมชนผ่านงานพุทธศิลป์  และ  
๒) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เช่น การปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมกัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ กัณฑ์
หิมพาน กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน หรือ กัณฑ์วนประเวศน์ เป็นต้น หลายวัดจัดเขตแดนในวัดเป็น
อรัญวาสี เพื่อให้มีบรรยากาศเป็นแบบป่าหิมพานต์ และ เป็นสถานที่ธรรมชาติที่เหมาะกับการบำเพ็ญ
เพียรปฏิบัติธรรม เช่นเดียวกันสถานที่ปฏิบัติธรรม ของพระเวสสันดร  และ หลายวัด ภายในวัด จัดให้
มีสระบัว หรือ สระโบกขรณี สร้างบรรยากาศตามแบบ สระโบกขรณี ในกัณฑ์กุมาร และ กัณฑ์มัทรี 
ในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  

 ๔.๓.๓.๒ ระดับชุมชน สำหรับสิ ่งแวดล้อมในระดับชุมชนที่
เกี ่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก คือ  ๑ ) สิ ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชน  เนื ่องด้วย
หลักธรรม และ เนื้อหาของวรรณกรรม ที่มีการสอนสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่ รุ่นต่อชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ทำให้เกิดอาชีพต่าง ๆ มากมายตามที ่ได้กล่าวไว้ในหัวข้ออาชีพ   
นอกจากนี้ ยังเกิดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่หลายหลายในชุมชน  เกิดประเพณีงานบุญ และ ลักษณะ
การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในงานบุญที่เกี่ยวข้องกับมหาเวสสันดรชาดกของแต่ละชุมชน  และ 
มีลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน เรื่องของการทำบุญให้ทานตามรอยพระเวสสันดรชาดก สิ่งเหล่านี้  
เมื่อมีการรักษาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ย่อมทำให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ
ชุมชน แต่ละจังหวัด   ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่สำคัญ สามารถทำให้เป็นที่จดจำ นำไปสู่การท่องเที่ยว
ของชุมชนได้ ๕๒  และ ๒ ) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ในที่นี ่หมายถึงเรื ่องของการรักษาและจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในชุมชน   การรักษาแหล่งน้ำ   และ การรักษา
คุณภาพอากาศ ตามที่เคยกล่าวไว้ว่าเนื้อหาในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ที่พรรณนาเกี่ยวกับ
ความสมบูรณ์ของป่า ของน้ำ ของสัตว์ ทำให้คนได้ฟังธรรมเวสสันดรชาดก มีความปรารถนาที่จะได้
บ้านอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์  เพราะถ้ารักษาธรรมชาติป่าไม้ได้ดี บรรดาสัตว์
ทั้งหลายจะมีชีวิตที่สงบดี  ส่วนมนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  หลายชุมชนจึงได้ให้ความสำคัญกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการวางแผนของคนในชุมชน เพื่อจัดพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ รักษาแหล่ง
น้ำ กำจัดมลพิษ และ กำจัดขยะ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจุดเริ่มต้น เรื่องของ
จิตใจของคนในชุมชน ที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คนที่จะมีจิตสำนึก คุณสมบัติสำคัญ คือ 
มีจิตใจที่เป็นผู้ให้  เสียสละ และ จิตอาสา ซึ่งในส่วนของพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญมากที่จะช่วยในเรื่อง
ของการอบรมจิตใจ ๕๓   

ซึ่งคัมภีร์ที่พระสงฆ์มักจะนำมาเทศน์ และ ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ 
มหาเวสสันดรชาดก  ให้เห็นว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการให้อย่างหนึ่ง  เป็นบุญมหาศาล 

 
๕๒ สัมภาษณ์ ดร.ธีรวัฒน์  แสนคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจ.เลย, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๓ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสุคนธ์ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๑๘ 

 

เมื่อมีจิตใจที่จะให้กับชุมชนแล้ว ขั้นต่อไป คือ การจัดหาต้นไม้มาปลูกในชุมชน ซึ่งความเชื่อหนึ่งที่
สำคัญของการปลูกต้นไม้ คือ ต้นทีมีชื่อเป็นมงคล  ซึ่งบรรดาชื่อต้นไม้มงคลทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่
ปรากฏในงานวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น ทั้งในกัณฑ์หิมพานต์  กัณฑ์วนประเวศน์  กัณฑ์
จุลพน และ กัณฑ์มหาพน เป็นไม้มงคล ซึ่งพระสงฆ์สามารถแนะนำ และ เชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชน
ร่วมกันปลูกต้นไม้เหล่านี้ในบ้านของตนเอง และ ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยให้รักษาและดูแล
ต้นไม้มงคลเหล่านี้ให้ดีที่สุด เพื่อความเป็นมงคลเกิดขึ้นในชุมชน เมื่อคนในชุมชนมีความเชื่อเช่นนี้ จะ
ทำให้การรักษาสิ่งแวดลอ้มในชุมชนดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน และ เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนเอง ๕๔    

ดังนั้นจะเห็นว่า นอกจากการที่ทำให้คนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการรักษา
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชย และ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชนตามหลักวิชาการ
แล้ว หลักของความเชื่อว่าเป็นบุญในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในงานวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดก เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน ที่บรรพบุรุษของชุมชนนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้นำมาใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่กันอย่างสงบสุขทั้งทางโลกและทางธรรม 

 ๔.๓.๓.๓ ระดับสาธารณะ    สำหรับระดับนี้ เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ในพื้นที่สาธารณะ มีหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ  เช่น ป่าไม้  ป่าชุมชน สวนสาธารณะ น้ำตก แม่น้ำ ลำ
คลอง  บ่อน้ำพุร้อน  ถนน และ ยังรวมถึงอาคารสถานที่ที่เป็นสาธารณะชนเข้าใช้บริการการได้  ทุก
จังหวัดในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ได้แก่  เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และ เลย ได้ให้ความสำคัญกับ
พื้นที่  ป้าไม้อย่างมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาจำนวนมาก และ ยกระดับให้เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ เพราะเป็นป่าต้นน้ำ ทางฝ่ายบ้านเมือง จึงพยายามปลูกฝังให้ชาวบ้านในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ 
ได้มีจิตสำนึกช่วยกนัรักษาป่าไม้ในจังหวัดของเขาให้อุดมสมบูรณ์ ๕๕ 

 ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบันในการปลูกฝังเรื่องดังกล่าว คือ การร่วมมือกับพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ในการเทศนา
สั่งสอนชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาป่าไม้ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และ มีความ
ศรัทธาในคำสอนของพระสงฆ์  สอนให้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าว่าการรักษาป่าไม้ เป็นบุญเป็นกุศลอัน
ย่ิงใหญ่  โดยที่ภูเขาหลายแห่ง ทางกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้มีที่พักสงฆ์สร้างอยู่ เพื่อให้พระสงฆ์ได้เป็น
ผู้นำชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าไม้ทั้งในเขตป่าชุมชนที่ชาวบ้านอาศัย และ เขตป่าอุทยานแห่งชาติ  ๕๖  
วิธีการหนึ่งที่พระสงฆ์ใช้กับชาวบ้านให้เห็นความสำคัญของการรักษาป่าไม้ให้สมบูรณ์ คือ การแสดง
ธรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่น กัณฑ์มหาพน   กัณฑ์จุลพน  หรือ กัณฑ์มัทรี เป็นต้น   ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพรรณนาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  ลำธาร ชีวิตสัตว์ในป่า ตลอดถึง ชีวิตของมนุษย์ใช้
ชีวิตในป่า ได้แก่ พรานเจตบุตร  พระนางมัทรี กัณหา  ชาลี และ  พระเวสสันดร  โดยนางมัทรีมีหน้าที่
ไปเก็บไม้ผลไม้ สมุนไพร พืชพันธุ์ธัญญาหาร และ น้ำดื่มจากในป่า มาถวายแก่พระเวสสันดร และ 
นำมาเลี้ยงบุตร คือ กัณหา และ ชาลี ๕๗   เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นคติธรรม ที่พระสงฆ์นำมาเทศน์สอนให้

 
๕๔ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๕ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๖ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๗ สัมภาษณ์ พระครูวิมลศิลปกจิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๑๙ 

 

ชาวบ้านเห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้ในวรรณกรรมนี้ ว่า  เมื่อป่าสมบูรณ์แล้ว ทำให้ระบบนิเวศน์
ต่าง ๆมีควมสมบูรณ์ด้วย ทั้งสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ออกมาร้องเสียงเนืองนัน วิ่งกันควักไคว่ อันหมายถึง ใน
ป่ามีอาหารที่อุดสมบูรณ์ สัตว์ทุกประเภทมีอาหารที่เหมะกับของตน ทั้งพืช และ ผลไม้  ทำให้สัตว์
หลายชนิดสูญพันธ์เพราะมีอาหารเพียงพอสำหรับมัน  ขณะที่มนุษย์เองสมัยก่อนดำรงชีวิตด้วยการเข้า
ไปเก็บของกินในป่า เช่น พืช ผัก ผลไม้ น้ำ และ สมุนไพรเป็นต้น และ เมื่อป่าไม้มีความสมบูรณ์ ย่อม
สามารถรักษาความชุ ่มชื ้นของน้ำ และ สามารถผลิตน้ำไหลลงจากภูเขาป่าต้นน้ำไปสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ได้แก่ ห้วย หนอง คลองบึง ลงไปถึงแม่น้ำ  ซึ่งมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นราบชุมชน สามารถที่
จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นหลายประการ ทั้งด้านการดำรงชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม 
และ ด้านอาชีพต่าง ๆ  เพราะน้ำถือว่าเป็นต้นกำเนิดกิจกรรมวิถีชีวิตทั้งปวง ชุมชนไหนที่มีน้ำใช้ได้
เพียงพอตลอดปี  ชุนชนนั้นย่อมสร้างความมั่นคงให้กับ สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมได้ง่าย  
ขณะที่พื้นที่ใดขาดแหล่งน้ำ หรือ มีใช้ไม่เพียงพอ ที่นั่นย่อมมีการพัฒนาได้ยาก๕๘     

ด้วยอิทธิของการแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดก และ คติธรรมอื่น ๆ ในคัมภีร์ที่
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และเห็นว่าการรักษาธรรมชาติเป็น                    บุญ
ในพระพุทธศาสนา   โดย ผ่านการจัดงานเทศน์มหาชาติ หรือแสดงธรรมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ที่
พระสงฆ์ใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนให้ประชาชนได้ส่งให้ป่าไม้ในเขตกลุ่ม ๕ จังหวัดค่อนข้าง
มีความอุดมสมบูรณ์มาก แม้ว่าบางที่อาจจะมีการตัดไม้ทำลายป่าบ้างด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ              
แต่เขตป่าต้นน้ำหลัก ๆ ของในกลุ่ม ๕ จังหวัดนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ ยังมีสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ใน
ป่าจำนวนมาก และ ป่าเหล่านี้ยังคงผลิตน้ำลงสู่แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และ แม่น้ำโขง
อย่างต่อเนื่อง  ๕๙ 

ขณะที ่พื ้นที ่สาธารณะในเขตชุมชน หลายพื ้นที ่ได้ให้ความสำคัญเรื ่องการ             
จัดเขตสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียว ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน        
มีการปลูกต้นไม้หลายประเภท ในสวนสาธารณะชนชน   บริเวณสองฝั ่งถนนหลวง  และ ถนน             
ในชุมชน ตลอดถึง ปลูกในบริเวณพ้ืนที่ส่วนราชการต่าง ๆ  เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล ทั้งที่เป็น ต้นไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่  ต้นไม้ประดับ  ต้นไม้ผล เป็นต้น ซึ ่งต้นไม้เหล่านี ้ ล้วนมีที่มาจากต้นไม้ใน              
ป่าหิมพานต์ที่ปรากฏในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกทั้งสิ้น คนในอดีตที่ได้ฟังธรรม  และได้รวม
รวมชื่อต้นไม้ดังกล่าว และ แสวงหาต้นไม้เหล่านั้น โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล  เช่น ต้นแก้ว ต้น
ไทร ต้นโกศล  ต้นกระดังงา ต้นมะยม ต้นบานไม่รู้โรย  ต้นดาวเรือง ต้นวาสนา และ ต้นพุทธรักษา 
เป็นต้น ในมาปลูกประจำที่บ้านและในชุมชน  หรือ มาปลูกในชุมชนพื้นที่สาธารณะ  และ ได้รักษา
องค์ความรู้เหล่าน้ีส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ปลูกสืบต่อกัน  แม้ว่าคนในปัจจุบันอาจจะไม่ทราบว่าต้นไม้เหล่านี้
มีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องใด แต่ ต้นไม้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ เป็นต้นไม้ที่ปรากฏในวรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดก ดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ๖๐ 

ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  โดยเฉพาะการพรรณนา
เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าหิมพานต์  ผ่านประเพณีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  ซี่งเป็น

 
๕๘ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสวัดพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๕๙ สัมภาษณ์ นางแสงแก้ว คำมีสว่าง พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๖๐ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๒๐ 

 

ประเพณีที่นิยมอย่างยิ่ง ในจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย ซี่งเป็นกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบจึงส่งผลให้คนในชุมชน ๕ จังหวัดน้ีตั ้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบัน  ได้ร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นป่าไม้ ที่ดิน อากาศ และ แหล่งน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะมี
ความเชื ่อว่าเป็นมหากุศลอันยิ ่งใหญ่ ตามแบบที่พระเวสสันดรชาดกได้ปฏิบัติมา และ เมื ่อป่า                  
อุดมสมบูรณ์  ย่อมเป็นหลักประกัน ให้คนในแถบนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยด้วย เพราะในอดีต
คนในกลุ่ม ๕ จังหวัดนี้อาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม และ ใช้ชีวิตโดยอาศัยไปหาของป่ามาอุปโภค
และบริโภค เพราะป่าดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก  เพราะคนในอดีตไม่กล้าตัดไม้ทำลายป่า 
เพราะเชื่อว่ามีเทวดา และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ทั้งหลาย ซึ่งได้รับอิทธิพล
ความเชื่อมาจากการฟังธรรมมหาเวสสันดรชาดก ที่เกี่ยวกับข้องกับเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าทั้งหลาย 
เช่น รุกขเทวดา เป็นต้น ด้วยความเชื่อนี้ ทำให้คนในชุมชนดูแลรักษาป่าไม้เป็ยอย่างดี เพราะเชื่อว่า
รักษาดี เทวดาคุ้มครอง แต่ชาวบ้านสามารถที่จะ เก็บผัก ผลไม้ ในป่าไปรับประทานได้๖๑  

เช่นเดียวกับในเนื้อเรื่องวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ที่นางมัทรี เก็บผลไม้ ไป
เลี้ยงลูก และ ถวายพระเวสสันดร เพื่อดำรงชีวิตในป่า  จึงทำให้คนใน ๕ จังหวัดนี้ รักษาดูแลป่าไม้เป็น
อย่างดี และ สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยวิถีเกษตรกรรม และ วิถีป่าไม้   แม้ปัจจุบันอาชีพของคนในแถบ
นี้เปลี่ยนไป ไม่ได้ใช้ชีวิตในป่าเหมือนแต่ก่อน  มีของอุปโภค บริโภคที่สำเร็จรูป แต่ ธรรมชาติสิ่งแวด
ใน ๕ จังหวัดนี้ ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่   ด้วยการปลูกฝังความเชื่อเรื่องการรักษาป่าไม้ จากรุ่นสู่รุ่ น   
แม้หาก เกิดปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเมือง  เชื่อว่าคนในชุมชน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ยังที่จะ
สามรถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะ
แหล่งน้ำที่นี่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  เพราะ น้ำคือต้นกำเนิดวิถีชีวิตทั้งปวงของคนในชุมชน ชุมชนยัง
สามารถดำรงชีวิตด้วยวิถีเกษตรกรรม แบบดั้งเดิมเช่นในอดีตได้  มีข้าวกิน มีผักบริโภค เลี้ยงสัตว์เป็น
อาหารได้ และ มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดป ี

  
 

๖๑ สัมภาษณ์ นางสมพร รัตนภักดีหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๒๑ 

 

  

  

  

(สิ่งแวดล้อม ระดับ วัด ชุมชน และ สาธารณะ ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 

  ๔.๓.๔  ด ้านพุทธศ ิลปกรรม ผู ้ ให ้ข ้อม ูลสำค ัญส ่วนใหญ่เห ็นว่า  
วรรณกรรม มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมในพระพุทธศาสนา  มีอิทธิพลอย่างมากกับงาน
พุทธศิลปกรรมที่เกิดขึ้น ในชุมชนต่าง  ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน 
แพร่ และ เลย จุดประสงค์ เพื ่อเป็นการสร้างงานพุทธศิลป์ เพื ่อเผยแพร่หลักธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรมผ่านงานศิลปกรรม และ ยังเป็นการตอกย้ำให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทาน
บารมี และ บารมี ๑๐ อย่างที่พระเวสสันดร ได้ปฏิบัติในชาติ สุดท้าย ก่อนที่จะได้มาเกิดอีก ๑ ชาติ 
บำเพ็ญเพียรตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะทางพระสงฆ์ และ ผู้นำ ผู้ปกครองในชุมชน และ 
ผู้ปกครองในบ้านเมือง ในกลุ่ม ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เห็นว่า วรรณกรรมเวสสันดรชาดก เป็น
วรรณกรรมชั้นเอก มีอานิสงส์มหาศาล  เพราะมีเนื้อหาสมบูรณ์มากนำเสนอเป็นตอนๆ เข้าใจง่าย และ               
มีหลักธรรมมากมายที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข และ ส่งเสริมอบรมให้คนมี



๒๒๒ 

 

คุณลักษณะที่เอื้อต่อการปกครองบ้านเมือง คือ เรื่องการให้ทาน  การมีจิตสาธารณะ การมีความ
เสียสละ มีความอดทน ความมีสัจจะ การรักษาศีล การเจริญภาวนา รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และ ที่สำคัญส่งเสริมเรื่องความกตัญญูกตเวที คุณธรรมเหล่านี้ เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบ้านแปง
เมือง จึงทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้ถูกนำมาแสดงบ่อยครั้ง จนถึงขนาดจัดงานประจำปีเกี่ยวกับการเทศน์
มหาชาติ และ ด้วยความสำคัญเหล่านี้ ตลอดถึงความศรัทในในพระเวสสันดรชาดก และ ตัวละครอื่น 
ๆ ในวรรณกรรม จึงทำให้เกิดงานพุทธศิลปกรรมมากมาย   โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่                
๑) จิตรกรรม ๒) ประติมากรรม  และ  ๓ ) สถาปัตยกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ๔.๓.๔.๑ จิตรกรรม    ซึ่งในที่นี้ หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออก
ด้วยการวาด   การระบายสี  และ การขีดเขียน ลงบนวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบคัดลอกตามแบบ และ 
ทำตามจินตนาการ ทั้งที่เป็นภาพแบบเรื่องราว เป็นรูปธรรม และ ที่เป็นแบบแนวตีความ คือ เป็น
นามธรรม  วรรณกรรมมหาเวสสันดรขาดก ทำให้เกิดงานจิตรกรรมมากมายหลายประเภทต่อชุมชน
ในจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้แก่  

 ๑. จิตรกรรมฝาผนังในวัด   คือ การวาดเรื่องราวของมหา
เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ที่จะเห็นได้ชัดเจนและมมีปรากฏอยู่ทั่วไปในจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขง           ตอนบนุ คือ จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร หรือ อุโบสถ หรือ ศาลาการเปรียญ ตามวัด
ต่าง ๆ ในทุกจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ทั้งที่วาดบนผนัง และ วาดใส่กรอบติดบนผนัง เพราะหลาย
วัดมีการจัดเทศน์มหาเวสสันดรชาดกทุกปี จึงเป็นภาพที่เป็นองค์ประกอบเพื่อให้คนที่ฟังธรรมเห็นภาพ
และเข้าใจได้ง่ายขณะฟังธรรมแต่ละกัณฑ์ และ เพื่อเป็นการปลูกฝั่งให้คนที่เข้าไว้ ได้ทำบุญให้ทาน  
รักษาศีล และ เจริญภาวนา แผ่เมตตา ตามรอยธรรมของพระเวสสันดรชาดก ๖๒                 

 ๒.จิตรกรรมบนวัสดุต่าง ๆ  ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท  
ได้แก่ ๑) ภาพวาดเกี่ยวกับตัวละคร ต้นไม้ สัตว์ป่า และ ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรม มี
ศิลปินหลายท่านนำมาวาดลงในวัสดุหลายประเภท เช่น กระดาษต่างประเภทต่าง ๆ  ทำเป็นโพสต์
การ์ด วัสดุไม้ ได้แก่ หีบธรรม ตู้ธรรม ลายเสา  เป็นต้น และ ยังใช้วัสดุผ้า เช่น ผ้ายันต์  ผ้อห่อคัมภีร์ 
ผ้าห่มพระธาตุ หรือ เจดีย์  และยังมีว ัสดอื ่น ๆ ได้แก่ พลาสติก  โลหะ หินต่าง ๆ เป็นต้น                    
เพื่อสำหรับจำหน่ายเป็นอาชีพ หรือ เพื่อเป็นการประดับในสถานที่สำคัญ หรือ ในบ้านของตนเอง                    
เป็นต้น  ๒) การขีดเขียน  ได้แก่ การบันทึกเรื่องราวของพระเวสสันดรลงวัสดุต่าง ๆ  เป็นอักษร เช่น 
คัมภีร์ใบลาน  ปั๊บสา กระดาษ  ไม้ โลหะ หรือ ผืนผ้ายันต ์ เป็นต้น และ ๓) การทำเป็นภาพเทคโนโลยี   
ซึ่งเป็นสมัยปัจจุบัน คือ การทำสื่อการสอน  สื่อเผยแพร่ เรื่องของพระเวสสันดรชาดก ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น การทำภาพลงในหนังสือ และ  สิ่งสื่อพิมพ์อื่น ๆ ตลอดถึง การทำภาพแอนนิเมชั่น  การตัดต่อ
ทำคลิบวีดีโอ นำเสนอทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น ๖๓ 

 
๖๒ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖๓ สัมภาษณ์ นางแสงแก้ว คำมีสว่าง พิพิธภณัฑค์มัภีรใ์บลาน วดัสงูเม่น, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๒๓ 

 

  

  

 

  

(จิตรกรรม ภาพวาดทีเ่กี่ยวเนื่องกับพระเวสสนัดรชาดก ตามวัด ในพืน้ที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 

 ๔.๓.๔.๒ ประติมากรรม    คือ  งานแสดงผลงานศิลปะออกมา
ด้วยการปั้น  การแกะสลัก  การหล่อ  หรือใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่างผสมกัน ทำได้กับวัสดุหลาย ๆ 
อย่างเช่น ปูน   ไม้ หิน  ดิน ทราย สัมฤทธิ์  โลหะ กระดาษ  เทียน  หรือ ของรีไซเคิ้ลทั้งหลาย เป็นต้น  



๒๒๔ 

 

ในที่นี่ หมายถึงงานประติมากรรม  ที่เป็นงานพุทธศิลป์ อันเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดก มีการสร้างผลงานออกมาหลายรูปแบบ ที่เป็นงานพุทธศิลป์ โดยในพื้นที่ชุมชนกลุ่ มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน        มีงานประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ปรากฏครบทั้ง 
๓ ประเภท ได้แก่   ๑) ประติมากรรมแบบนูนต่ำ  ๒) ประติมากรรมแบบนูนสูง และ ๓) ประติมากรรม
แบบลอยตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ๑.ประติมากรรมแบบนูนต่ำ  มีลักษณะเป็นเส้นร่องหรือเป็น
แอ่งลึกลงไปเพียงเล็กน้อย หรือนูนจากพื้นขึ้นมาเพียงเล็กน้อยสามารถมองด้านหน้าได้เพียงด้านเดียว 
เช่น                 ไม้แกะสลัก งานปูนปั้น เหรียญ ศิลาจารึก เป็นต้น สำหรับประติมากรรมประเภทนี้
ที่เกี่ยวกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก สำหรับในพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จะปรากฏ
อยู่ในวัด และ พิพิธภัณฑ์ เป็นหลัก  โดยได้ทำเป็นทั้งงานไม้แกะสลัก  และ งานปูนปั้นแบบนูนต่ำ  
โดยนำเอา สิ่งสิ่งสำคัญที่ปรากฏในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้แก่  ๑ ) ตัวละครมนุษย์ เช่น  
พระเวสสันดร  พระนางมัทรี เป็นต้น   ๒)สัตว์ต่าง ๆ  เช่น ช้าง ม้า ลิง เป็นต้น  และ ๓) ผลไม้ พืช
พันธ์และใบไม้ในป่าหิมพานต์  เช่น  ดอกบัว  ใบตอง  กล้วย มะม่วง เป็นต้น  หลายวัดได้นำมาทำเป็น
งานพุทธศิลป์แกะสลัก หรือ ปั้นไว้ ไว้ประจำวิหาร อุโบสถ  ศาลาอเนกประสงค์  หอพระธรรม กำแพง  
ธรรมมาศน ์หรือ สถานที่ และ วัสดุสำคัญต่าง ๆ ภายในวัด ๖๔ 

 ๒.ประติมากรรมแบบนูนสูง  มีลักษณะเช่นเดียวกับแบบนูน
ต่ำ    แต่นูนขึ้นมาจากผิวพื้นมากว่า ซึ่งงานลักษณะนี้ ในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จะ
เป็นลักษณะเป็นงานปูนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนรายละเอียดสิ่งที่นำมาปั้นจะเป็นลักษณะเรื่องราวเดียวกับ
แบบนูนต่ำ  มักจะนิยมมาทำเป็นแบบนูนสูงปรากฏอยู่กลางแจ้ง ได้แก่ รอบกำแพงวัด กำแพงเจดีย์                   
เจดีย์  หรือ พระธาตุ   พระพระธรรม รอบอุโบสถ รอบวิหาร เป็นต้น ๖๕ 

 ๓.ประติมากรรมแบบลอยตัว     มีลักษณะผลงานที่มองเห็น
ได้รอบด้านชัดเจน งานลักษณะนี้มีปรากฏอยู่มากในวัดต่าง ๆ ทุกจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ทั้งเป็น
งานปูนปั้น งานหล่อโลหะ งานแกะสลักไม้  สิ่งที่นำมาทำส่วนใหญ่  ได้แก่ ๑) มนุษย์ ได้แก่ พระ
เวสสันดร    พระนางมัทรี  กัณหา  ชาลี และ ชูชก  ๒) สัตว์ ได้แก่  ช้าง  ลิง  นก และ ปลา และ  ๓) 
พืชพันธุ์ไม้ ได้แก่  ดอกบัว ใบบัว  ต้นอ้อย  ต้นกล้วย และ ต้นมะม่วง  จุดประสงค์ของการสร้างงาน
ศิลปะประเภทนี้ คือ ๑) ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เผยแพร่ธรรม สร้างปัญญา บางวัดให้ความสำคัญ ได้
จัดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการปั้นเป็นฉากเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก เป็นตอน ๆ  มีทั้ งตัวละคร  
บรรยากาศ และสถานที่ต่าง ๆ ประกอบ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป  และ  ๒) เป็นที่
สักการะบูชา เพราะหลายแห่ง ชาวบ้านเกิดวามศรัทธาในตัวละครของวรรณกรรม จึงได้เป็นเจ้าภาพ
จัดสร้าง  เช่น องค์พระเวสสันดร ชูชก พระนางมัทรี  เทวดาต่าง ๆ  และ ช้าง เพื่อจดุประสงค์ของการ
เคารพบูชาตามความเช่ือท้องถิ่น ๖๖ 

 
๖๔ สัมภาษณ์ นายวิวิชชัย  อุปเสน  พิพิธภัณฑ์ประภัศรจ์นัทโชติ วัดศรีจนัทร์ จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
๖๕ สัมภาษณ์ นายบุญโชติ สลีอ่อน พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๖๖ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรีเจริญ ไวยาวัจกรวัดศรีบุญเรือง, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๒๕ 

 

  

 

 

 

  

 
(ประติมากรรม ที่เกี่ยวข้องกับพระเวสสันดรชาดก ตามวัด ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 



๒๒๖ 

 

 ๔.๓.๔.๓ สถาปัตยกรรม  เป็นรูปแบบการก่อสร้าง  และ การ
ออกแบบพื้นที ่ผังเมือง โดยสถาปัตยกรรม จะเป็นงานพุทธศิลป์โดยภายรวมแบบกว้าง ๆ เป็น
เอกลักษณ์ โดยรายละเอียดของสถาปัตยกรรมนั้น จะต้องประกอบไปด้วย งานจิตรกรรม และ งาน
ประติมากรรมปรากฏอยู่ด้วย  แต่งานสถาปัตยกรรมในที่นี้ หมายถึงออกแบบที่ มีความเกี่ยวเนื่องกับ
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก โดยในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมทีเกี่ยวข้องอยู่ ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับวัด และ ๒) ระดับชุมชน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

 ๑. ระดับวัด  ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมมากมายที่เกี่ยวข้อง
กับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้แก่ ๑) สิ่งก่อสร้างภายในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร หอธรรม เจดีย์ 
กำแพง และ ธรรมาสน์ เป็นต้น ซึ่งการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั้งหลายในวัด  หลายวัดได้นำเอาเรื่องราว
ในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกมาออกแบบสร้างวัด เช่น ลวดลายประดับต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงาน
แกะสลัก งานปูนปั ้น งานลงรักปิดทอง งานจิตรกรรมฝาผนัง รูปแบบหน้าจั ่ว  ช่อฟ้อ ใบระก า             
ที่ปรากฏในสิ่งก่อสร้างเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ที่เคยมีผลงานออกมาเป็นละครทีวี  เมื่อหลายสิบปี
ก่อน  และ ภาพจิตกรรมฝากผนังในหลาย ๆ วัด จึงทำให้หลายวัดได้นำภาพจินตนาการดังกล่าวมา
เป็นแบบในการก่อสร้างวัดในปัจจุบัน และที่ให้ได้ชัดเจนที่สุด คือ ธรรมาส์หลวง  ซึ่งเป็นธรรมาสน์เอก 
ที่ใช้กับการเทศน์มหาชาติโดยเฉพาะ  ในจังหวัด เชียงาย พะเยา แพร่ และ น่าน จะสร้างขึ้นเกือบทุก
วัน และ สร้างอย่างสวยประดับด้วยกระจกลงรักปิดทอง เพราะธรรมาสน์หลวง ถือเป็นงานแสดงภูมิ
ปัญญาสถาปัตยกรรมช้ันยอดของช่างแต่ละวัด  จะมีงานเทศน์มหาชาติ หรือ ประเพณียี่เป็ง ในวันลอย
กระทงเป็นประจำทุกปี พระที ่แสดงธรรม จะได้ขึ ้นไปเทศน์บนธรรมาสน์หลวงนี ้ จะเห็นได้ว่า
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก มึความสำคัญต่องานสถาปัตยกรรม ดั่งเช่นธรรมาสน์เป็นอย่างมาก ๖๗  
และ ๒) รูปแบบแผนผังของวัด  หลายวัดได้มีการออกแบบวัด แบ่งเป็นเขต พุทธาวาส เขตธรรมาวาส 
และ เขตสังฆาวาส เป็นสัดส่วน เหมือนลักษณะสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระเวสสันดร  มีสระน้ำบัว 
หรือ สระโบขรณี ใกล้สถานที่ปฏิบัติธรรมภายในวัด กรณีที่วัดมีพื้นที่มาก และ จัดเขตสังฆราวาส เป็น
เขตอรัญวาสี    นอกจากนี้ ยังได้จัดบรรยากาศทั่วไปภายในวัดให้มีบรรยากาศเหมือนป่าหิมพานต์  คือ 
มีความสมงบร่มเย็น มีต้นไม้ต่าง ๆ ที่ปรากฏชื่ออยู่ในวรรณกรรม เป็นต้น๖๘ 

 ๒. ระด ับช ุมชน งานสถาป ัตยกรรมพ ุทธศ ิลป์ ท ี ่ เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน  ที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ของชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  หรือ ประกอบในงานประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน ทั้งทีเป็นงานมงคล และ งานอวมงคล ตั้งแต่สิ่งเล็กไปจนถึงสิ่งใหญ่ ได้แก่ ๑) งานมงคล  เป็นสิ่ง
ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างมาเพื่อเป็นสาธารณกุศล  เช่น  การสร้างศาลาพักร้อน  การสร้างธรรมาสน์ 
การสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หรือ การสร้างอาคารสาธารณะของชุมชน หลายชุมชนได้มีการออกแบบ
สิ่งก่อสร้างเล่านี้ตามแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดในชุมชน ซึ่งลวดลายส่วนใหญ่ก็จะมีที่มาจาก

 

 ๖๗ สัมภาษณ์ นางสาวภัณฑิรา จินดาสุ  สถาบนัอนรุกัษค์มัภีรใ์บลาน วดัสงูเม่น, ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
 ๖๘ สัมภาษณ์ นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๒๗ 

 

เรื่องราวของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกเป็นฐาน๖๙  และ ๒) งานอวมงคล   ได้แก่งานที่เกี่ยวกับ
งานศพ  เช่น  การสร้าง              รถลากศพของคนในชุน ซึ่งหลายชุมชนมีการออกแบบรถลากศพที่
งานสถาปัตยกรรมมีลวดลายดอกไม้ รูปเทวดา  และ รูปสัตว์ ที่ปรากฏในป่าหิมพานต์  นอกจากนี้ ยัง
มีเรื่องของ ปราสาทเผาศพ ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่รวบรวมทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรม
ผสมเข้าด้วยกัน ปราสาทศพทั้งที่ใช้กับชาวบ้านทั่วไป และ ใช้งานงานศพของพระสงฆ์ ซึ่งจำลองมา
จาก ปราสาทศพ ที่ปรากฏในกัณฑ์ มัทรี ตอนที่ พระเวสสันดร ได้พรรณนาถึงประสาทใส่พระศพของ
นางมัทรี  จากบทพรรณนานั้น ได้นำมาสู่วัฒนธรรมการสร้างประสาทเผาศพของชุมชนในล้านนา  ซึ่ง
รวมถึงจังหวัดในลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนด้วย  ปราสาทศพ เป็นงานสถาปัตยกรรม ที่มีผลมาจาก
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  ดังนั้นสถาปัตยกรรมระดับชุมชน จึงมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ๗๐ 

  

  
 

 ๖๙ สัมภาษณ์ พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยวํโส มจร.วิทยาเขตพะเยา, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๗๐ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรีเจริญ ไวยาวัจกรวัดศรีบุญเรือง, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๒๘ 

 

  

  

  

  

(สถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับพระเวสสันดรชาดก ตามวัด ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 



๒๒๙ 

 

  ๔.๓.๕  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่า  
วรรณกรรม  มหาเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นวรรณกรรมยอดนิยมของชุมชน เป็นต้นกำหนดในการทำให้
คนในชุมชน สามารถสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อีกหลายเรื่อง และ ทำให้เกิดเป็นภูมิปัญญา
หลายอย่างในชุมชน  จึงทำให้ทางฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายบ้านเมือง และ ฝ่ายชุมชน ได้มีการร่วมกัน สืบสาน 
รักษา และต่อยอด วรรณกรรมสำคัญนี้ ทั้งเรื่องของการเทศน์สั่งสอนในงานบุญ  ๗๑ การบรรจุเนื้อหา
เพื่อใช้สอนในโรงเรียน และ สถานศึกษาระดับต่าง ๆ  การรักษาต้นฉบับคัมภีร์ใบลาน  และ การ
บันทึกเรื ่องของมหาเวสสันดรชาดกเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  ดังนั ้นวรรณกรรมเรื ่องนี ้ จึงเป็น
วรรณกรรมที่เป็น  ภูมิปัญญาสำคัญ ที่คนในชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน และ ผู้สนใจทั่วไป ควรได้
นำมาศึกษา และ สืบทอดไว้เหมือนเช่นคนในอดีตได้ศึกษา และ ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ๗๒ โดยภูมิ
ปัญญาหลักที่ควรให้มีการเรียนรู้และสืบต่อมี  ๒  ด้านหลัก ได้แก่  ๑) ด้านวรรณศิลป์ และ  ๒) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน   โดยมีรายละเอียดดังนี ้
                           ๔.๓.๕.๑ ด้านวรรณศิลป์    ในที่นี้หมายถึง ศิลปะในการ
แต่งวรรณกรรม ซึ่งวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้รับการย่อย่องเป็นวรรณกรรมชั้นครู จึงได้ถูก
คัดเลือกให้นำมาแสดงธรรมในงานสำคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ของประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จัดให้มีงานประเพณีเทศน์ธรรมมหาชาติ
เวสสันดรชาดกเป็นประจำทุกปี ซึ่งใน ๔ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน เรียกประเพณี
นี้ว่า ประเพณียี่เป็ง  ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง  ขณะที่ จังหวัดเลย มีชื่องานว่า บุญผะเหวด  และใน
งานบุญพิเศษและสำคัญของวัดและชุมชน  วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกมักจะถูกนำมาเทศน์เสมอ  
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า เพราะมีองค์ประกอบวรรณศิลป์ที่สำคัญ ๓ ประการ ประกอบได้ ได้แก่ ๑ ) 
อารมณว์รรณกรรม  ๒)  เนื้อหามีหลักธรรม และ  ๓)  รูปแบบในการนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ๑.อารมณ์วรรณกรรม เนื ้อหาของวรรณกรรมเวสสันดร
ชาดกซึ่งได้แบ่งออกเป็น ๑๓ ตอน หรือ ๑๓ กัณฑ์ มีเนื้อหาทำให้ผู้อ่าน ผู้ฟัง หรือผู้ชม ได้อารมณ์ทาง
วรรณกรรมหลายประเภทในแต่ละตอนเพราะมีการพรรณนาเหตุการณ์อย่างละเอียดและใช้ภาษาได้
อย่างสละสลวย อารมณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ๑) อารมณ์ปลื้มติ ๒)อารมณ์เพลิดเพลิน และ ๓)อารมณ์
สะเทือนใจ มีรายละเอียดดังนี ้

 
 ๑.๑ อารมณป์ลืม้ปตีิ  หรือ อารมณ์สุข  ใน ๑๓ กัณฑ์ 

มีการกล่าวถึงความน่ายินดีในสิ่งที่ปรารถนาและการทำบุญในวรรณกรรมกัณฑ์  เช่น  ๑) กัณฑ์ทศพร 
กล่าวถึง ความปลาบปลื้มของนางผุสดี ทีได้รับพร ๑๐ ประการ จากท้าวสักกเทวราช คือ ให้ได้อยู่ใน
ประสาทของพระเจ้าสิริราชแห่งนครสีพี ขอให้มีจักษุดำดุจนัยน์ตาลูกเนื้อ ขอให้คิ้วดำสนิท ขอให้พระ
นามว่า ผุสดี ขอให้มีโอรสที่ทรงเกียรติยศเหนือกษัตริย์ทั้งหลายและมีใจบุญ ขอให้มีครรภ์ที่ผิดไปจาก
สตรีสามัญคือแบนราบในเวลาทรงครรภ์ ขอให้มีถันงามอย่ารู้ดำและหย่อนยาน ขอให้มีเกศาดำ

 
๗๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจา้อาวาสวัดศรีบุญเรือง จ.เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรนันทสาร เจา้อาวาสวดัพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๐ 

 

สนิท  ขอให้มีผิวงาม และข้อสุดท้ายขอให้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษได้ ๗๓   ๒) กัณฑ์หิมพานต์  พระ
นางผุสดี ให้กำเนิดบุตรชาย และ ตั้งชื่อว่า   พระเวสสันดร  ทำให้พระเจ้ากรุงสญชัย และ นางผุสดี 
ทรงมีความปลื้มติมาก เพราะประสูติได้บุตรชาย มีรัชทายาท ที่จะสืบต่อราชบัลลังแล้ว   และ ในวันที่
ประสูตินั้นได้มีนางช้างฉัททันต์ตกลูกเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์จึงนำมาไว้ในโรงช้างต้นคู่บารมีให้มีนาม
ว่า “ปัจจัยนาค”  และ ต่อมา เมื่อพระเวสสันดรเจริญชนม์ ๑๖ พรรษา พระราชบิดาก็ยกสมบัติให้
ครอบครองและทรงอภิเษกกับนางมัทรี พระราชบิดาราชวงศ์มัททราช มีพระโอรส ๑ องค์ชื่อ   ชาลี 
ราชธิดา ชื่อ กัณหา พระองค์ได้สร้างโรงทาน บริจาคทานแก่ผู้เข็ญใจ เป็นบุญปลื้มปิติอย่างมาก ๗๔  ๓) 
กัณฑ์ทานขันธ์  ความปลื้มติในบุญทาน  คือ ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรี ชาลี 
และกัณหาออกจากพระนคร จึงทูลขอพระราชทานโอกาสบำเพ็ญมหาสัตสดกทาน คือ การให้ทาน
ครั้งยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้าง ม้า โคนม นารี ทาสี ทาสาสรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้งสุราบานอย่างละ 
๗๐๐ สร้างความสุขในบุญทานให้เกิดขึ้นกับพระเวสสันดรอย่างมาก ๗๕  ๔) กัณฑ์มัทรี  ความปลื้มปีติ
ในการฟื้นชีวิตของนางมัทรี   ในกัณฑ์นี้ ตอนที่พระเวสสันดรได้พรรณนาถึงปราสาทและการจัดงาน
ศพงานนางมัทรี ที่คิดว่านางมัทรีได้เสียชีวิตแล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่า นางได้ฟ้ืนกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้ง 
ทำให้พระเวสสันดรดีใจเป็นอย่างมาก และ จึงเล่าความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ทีได้มอบกัณหา และ ชา
ลี ให้กับ ชูชกไป เพื่อให้นางมัทรีได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน และ ๕) กัณฑ์นครกัณฑ์  เป็นกัณฑ์ที่หก
กษัตริย์นำพยุหโยธาเสด็จนิวัติพระนครททพระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา  สร้างความ
ปลื้มปิติให้กับชาวเมือสีพีเป็นอย่างมาก และ มีการตั้งโรงทานแจกจ่ายให้กับประชมชนมารับอย่าง
เต็มที ่๗๖ 

ทั้ง ๕ กัณฑ์นี้เป็นตัวอย่างของความปลื้มปีติ หรือ ความดีใจของตัว
ละคร ตลอดถึง ผู้ที่ฟัง ผู้ที่อ่าน และผู้ที่ชมเรื่องนี้ มีความปลื้มติตามตัวละครไปด้วย 

 ๑.๒ อารมณ์เพลิดเพลิน  เป็นอารมณ์ผู ้ฟัง ผู ้อ่าน 
และ ผู้ชม รู้สึกอารมณ์ผ่อนคลาย ฟังแบสบาย ๆ ไปกับเนื้อเรื่อง ที่เด่นชัดที่สุดได้แก่ ๑) กัณฑ์จุลพน 
พรรณนาถึงสภาพธรรมชาติในป่า   หิมพานต์และบริเวณอาศรมของพระเวสสันดรชาดกดังนี้  “...
บริเวณป่าที่อยู่ของพระเวสสันดรนั้น สะพรั่งไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้ดอก ไม้ผล อาทิ ไม้
ตะแบก ไม้ตะเคียน ไม้รัง หูกวาง ไม้สะคร้อ ไม้ย่างทราย ที่โอนอ่อนไปตามลม ภายในป่าจะได้ยินเสียง
เหมือนเพลงขับบนสวรรค์ของฝูงนกโพระดกและดุเหว่าที่จับอยู่บนกิ่งไม้ โผบินจากต้นนั้นสู่ต้นนี้ หมู่ไม้
ทั้งหลายต้องลมพัดสะบัดกิ่ง ใบเสียดสีกันประหนึ่งจะเรียกผู้คนที่กำลังเดินให้หยุดบริเวณอาศรมที่อยู่
ของพระเวสสันดร มีหมู่ไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน สมอพิเภก สมอไทย ไม้โพ พุทรา มะพลับทอง มะขวิด 
ไทร มะซางหวาน มะเดื่อ มีทั้งผลดิบและสุกอยู่ต่ำๆ สามารถหยิบเอามาบริโภคง่ายดาย รอบๆ นั้นยัง
มีต้นปาเรวัต ต้นกล้วยผลยาว ต้นองุ่น ต้นจันทน์ ซึ่งหวานเหมือนน้ำผึ้ง พร้อมกับมีรวงผึ้งปราศจากตัว

 
๗๓ สัมภาษณ์ นางสาวภัณฑิรา จินดาสุ  สถาบนัอนรุกัษค์มัภีรใ์บลาน วดัสงูเม่น, ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
๗๔ สัมภาษณ์ นายเดช ทะลือ พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๕ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๗๖ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรีเจริญ ไวยาวัจกรวัดศรีบุญเรือง, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๑ 

 

ซึ่งคนสามารถเอื้อมมือปลิดมาบริโภคได้โดยไม่ต้องใช้ไม้สอย คนยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็เก็บมะม่วงสุกกิน
ได้ รสชาติหวาน กลิ่นหอม อร่อย บริเวณอาศรมยังมีไม้โมกมัน โกฐ สะค้าน แคฝอย ไม้บุนนาค 
บุนนาคเขา ไม้ซึกที่มีดอกบานสะพรั่งด้วยสีต่างๆ ไม้ราชพฤกษ์ มะเกลือ กฤษณา รักดำ ต้นไทรใหญ่ 
และไม้อื่นๆ อีกมากมาย  ใกล้อาศรมมีสระโบกขรณีดาดาษไปด้วยดอกบัวนานาชนิดเหมือนดังสระ
โบกขรณีในสวนนันทวันของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์รอบๆ สระโบกขรณีมีนกดุเหว่ามาส่งเสียงไพเราะ
จับใจจับอยู่บนดอกไม้ที่บานสะพรั่ง รสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้มาค้างอยู่บนดอกบัวใน
สระโบกขรณ ีในสระมีกระจับขนาดใหญ่ ทั้งข้าวสาลีอ่อนและแก่ล้มดาดาษอยู่บนพื้น น้ำในสระใสมาก 
สะอาดมองเห็นเต่า ปู และปลาแหวกว่ายไปมานอกจากนี้ยังมีน้ำหวานปานน้ำผึ้งไหลออกมาจากเหง้า
บัว และมีน้ำดังนมสดและเนยใสไหลออกมาจากสายบัว...” ๗๗ 

ขณะที่ กัณฑ์มหาพน มีการพรรณนาที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่า
หิมพานต์ ดันนี้  “...อัจจุตฤาษีเล่าว่า ที่ภาคพ้ืนบริเวณอาศรมของพระเวสสันดรนั้นน่ารื่นรมย์ยินดีมาก 
มีดอกกุ่มตกเกลื่อนกลาด พื้นแผ่นดินเขียวชอุ่มด้วยหญ้าแพรกสีเขียวคล้ายขนคอนกยูง ไม่มีฝุ่นฟุ้งใดๆ 
หญ้านั้นโดยรอบยาวไม่เกิน ๔ องคุลี มีต้นมะม่วง มะเดื่อ ต้นหว้า ต้นมะขวิด มีผลสุกน่ากินอยู่ในที่ต่ำ
สามารถหยิบเก็บกินได้สบาย  ไม่ไกลอาศรมมีสระโบกขรณีชื่อมุจลินท์เต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิด 
ทั้งบัวเขียว บัวขาว บัวแดง มีดอกบานสะพรั่งทุกฤดู ส่งกลิ่นหอมฟุ้งทั่วบริเวณ  ใกล้ขอบสระมีต้นไม้
หลายสิบชนิด เช่น กระทุ่ม แคฝอย ต้นปรู ต้นซาก ปาริชาต กากะทิง ต้นซึก แคขาว ต้นมะซาง ต้น
แก้ว มะรุม การะเกด กรรณิการ์ ต้นรกฟ้า อินทนิล ต้นตีนเป็ด กล้วย คำฝอย ประดู่ลาย มะไฟ ต้นงิ้ว 
เป็นต้น  นอกนั้นก็มีพืชต่างๆ เช่น ตะไคร้ ถั่วเขียว ถั่วราชมาส สาหร่าย มีฟักแฟง ๓ ชนิด โตเท่าหม้อ 
อีกสองชนิดเท่าตะโพน นอกจากนี้ มีพันธุ์ผักกาด กระเทียม ผักสามหาว เถาโคกกระออม นมตำเรีย 
เถาหญ้านาง เถาชะเอม ไม้โศก ต้นเทียน บอระเพ็ดไฟ ชิงช้าชาลี  ต้นก้างปลา กำยาน คัดเค้า 
มะลิเลื้อย มะลิธรรมดา ชบา บัวบก ประยงค์ ต้นสารภี กฤษณา ฯลฯ ในสระมีทั้งปลาตะเพียน ปลา
ช่อน จระเข้ ปลามังกร ปลาฉลาม เข้าไปในป่าก็มีสัตว์หลายประเภท เช่น ราชสีห์ เสือโคร่ง ช้างพัง 
ช้างพลาย เนื้อทราย เนื้อฟานละมั่ง อีเห็น จิ้งจอก หมาไน กระรอก ชะนี ลิง ค่าง กวาง กระทิง หมี 
วัว แรด หมู พังพอน งูเห่า ส่วนที่อยู่ใกล้สระก็มีกระบือ หมาไน จิ้งจอก กิ้งก่า ตะกวด เสือดาว เสือ
หลวง และพวกนก เช่น นกกวัก นกยูง หงส์ขาว ไก่ฟ้า ไก่ป่านกหัสดีลิงค์ นกโพระดก ต้อยตีวิด นก
กระเรียน เหยี่ยวดำ เหยี่ยวแดง นกกะปูด นกกระเต็น นกนางแอ่น นกคุ่ม นกกระทา และนกอื่นๆ อีก
มากมาย  บริเวณสระมุจลินท์เต็มไปด้วยฝูงนกหลายชนิด นกยูงส่งเสียงร้องไพเราะไม่ขาดสาย มี
สร้อยคอเขียวส่งเสียงร้องหากัน กึกก้องไปด้วยเสียงร้องของสัตว์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ผืนป่าแห่ง
นี้ยังเต็มไปด้วยธัญพืชจำนวนมาก และเกิดเองในที่ที่ไม่ได้ไถ เช่น หญ้ากับแก้ ลูกเดือย ข้าวสาลี อ้อย 
อนึ่ง ทางที่ไปสู่อาศรมของพระเวสสันดรเป็นทางเดินได้คนเดียว และเป็นทางตรงไปจนถึงอาศรม และ
ใครที่ไปถึงอาศรมของพระเวสสันดรนั้นย่อมไม่มีความหิวกระหายหรือความไม่ยินดีใดๆ เรียกว่าทั้ง
สัตว์ ต้นไม้ และพืชเกือบทุกชนิดมีอยู่ในป่าผืนนั้น นี่คือความมหัศจรรย์ของป่าในเขาวงกต...” ๗๘ 

 
๗๗ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกัณฑ์จุลพน  ฉบับวงษา, , ๒๓๗๙,หน้า

ลาน  ๘ – ๙  
๗๘ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร วัดสูงเม่น , คัมภีร์ใบลานกัณฑ์มหาพน  ฉบับวงษา, , ๒๓๗๙,หน้า

ลาน  ๑๐ – ๑๑  



๒๓๒ 

 

ด้วยตัวอย่างวรรณกรรมทั้ง ๒ ตอนนี้ จะเห็นเนื้อหาเป็นลักษณะให้
ผู้ฟังที่จิตนาการเห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าหิมพานต์ สถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม จึงท
ให้ผู้ที่อ่านเนื้อเรื่อง  ผู้ที่ฟังพระเทศน์ หรือ ผู้ที่ชมภาพเคลื่อนไหวใน ๒ ตอนนี้ จะมีการปรับอารมณ์ไป
ตามธรรมชาติที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 

  ๑.๓ อารมณ์สะเทือนใจ หรือ ความเศร้าโศกเสียใจ 
กัณฑ์ที่ปรากฏชัดเจนที่สุด ได้แก่ ๑) กัณฑ์หิมพานต์ ตอนที่ พระเวสสันดรชาดก ถูกเนรเทศออกจาก
เมืองสีพี เนื่องจากชาวเมืองไม่พอใจที่พระองค์ได้พระราชทานช้างเผือก ปัจจัยนาเคนทร์ ช้างประจำ
เมืองไปให้กับชาวเมืองกลิงคราษฎร์ ซึ่งเป็นเมืองที่แห้งแล้ง ข้ าวยากหมากแพงมาหลายปี ทำให้
ชาวเมืองสีพีโกรธและเรียกร้องให้พระเจ้ากรุงสญชัยทรงลงโทษพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสญชัยจึงทรง
เนรเทศ พระเวสสันดรไปจากเมือง ด้วยเนื้อหานี้ทำให้ผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟังหลายมีความสะเทือนใจ
และสงสารพระเวสสันดร พร้อมด้วยบุตร และ ภรรยา ที่ต้องระเหเร่ร่อนออกจากเมืองที่อยู่อย่างสุข
สบายทางกาย ไปใช้ชีวิตในป่าเขาวงกต ๗๙   ๒) กัณฑ์กุมาร  เป็นตอนที่พระเวสสันดร ได้มอบกัณหา 
และ ชาลี ไปเป็นทาสี และ ทาสา แก่พรามณ์เฒ่าชูชก ซึ่งเป็นคนที่รูปร่างน่าตาอัปลักษณ์และมีจิตใจที่
อัปลักษณ์ด้วย  ในเนื้อเรื่องกัณหา และ ชาลี มีชีวิตที่น่าสงสารมาก ไม่อยากไปกับชูชก จงไปหลบอยู่
ในสระโบกขรณี ใกล้กับอาศรมของพระเวสสันดร แต่สุดท้ายก็ต้องไปกับชูชก และ โดนพรามณ์เฒ่าชู
กชก ตี และ ดุด่า ตลอดทาง เพราะต้องรีบไป ก่อนที่พรนางมัทรี จะตามมารับคืน ด้วยเนื้อเรื่องเช่นนี้ 
ทำให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน และ ผู้ชมมีอารมณ์สะเทือนใจเป็นอย่างมาก ทั้งอารมณ์โกรธแค้นพรามณ์เฒ่าชูชกที่
มีจิตใจอำมหิต และ ส่งสาร เสียใจ กับ กัณหา และ ชาลี ที่ไปกับชูชก  หลายท่านที่ฟังธรรมมาถีงกัณฑ์
นี้มีอาการร้องไห้ให้ปรากฏหลายคน ๘๐  และ ๓ ) กัณฑ์มัทรี  เป็นกัณฑ์ต่อเนื่อง ที่ กัณหา และ ชาลี                         
ซึ่งเป็นลูกได้ถูกพรามณ์เฒ่าชูชาขอไปจากพระเวสสันดร  แต่ ตอนแรก พระนางมัทรีไม่ทราบ จึงถาม
พระเวสสันดร พระเวสสันดรเกรงว่า ถ้าบอกไป พระนางมัทรีจะโศกเศร้ามากยิ่งขึ้นไปอีก พระองค์จึง
ตรัสตอบว่าไม่ทราบเช่นกัน ไม่รู้ไปไหน และจึงแสร้งพูดแสดงความหึงหวงขึ้นเป็นทำนองระแวงที่นาง
กลับมาจนมืดค่ำ  ไม่สนใจดูแลลูก ๆ  กลับมาถึงที่พักมืดเกินไป นางนางมัทรีพยายามอธิบายให้พระ
เวสสันดรฟังว่า เพราะเหตุไร จึงกลับมาค่ำมือ แต่พระเวสสันดรแกล้วไม่สนใจฟังใด ๆ ทั้งสิ้น กลับว่า
กล่าวพระนางมัทรีหลายอย่าง จีงทำให้พระนางมัทรีมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก จึงเที่ยวตามหา
สองกุมารไปทุกหนทุกแห่ง แต่ไม่พบ จึงกลับมายังพระอาศรมของพระเวสสันดร แล้วสลบไปด้วยความ
โศกเศร้าและสิ้นแรง จีงทำให้พระเวสสันดรเสียใจมากนึกว่าพระนางมัทรีสิ้นพระชน จึงได้พรรณนา
รำพึงรำพันหลายเกี่ยวกับความดีของพระนางมัทรีหลายประการ จนกระทั่งพระเวสสันดรแก้ไขจน
พระนางมัทรีฟื้น พระเวสสันดรจึงเล่าให้ฟังว่าได้บริจาคบุตรเป็นทานแก่พราหมณ์เฒ่าไปแล้ว พระนาง
มัทรีก็มิได้เศร้าโศก แต่กลับชื่นชมกับมหาบริจาคทานของพระเวสสันดรด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้น   ผู้ที่

 

 
๗๙ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๐ สัมภาษณ์ นางสาววันเพ็ญ แก้วกัน สภาวฒันธรรมอ าเภอสงูเม่น, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๓๓ 

 

ฟังเทศน์กัณฑ์นี้หลายท่านมีความสงสารพระนางมัทรีแบบจับใจ ที่พยายามตามหาลูกให้พบ และ ยัง
มาเสียใจพระเวสสันดรชาดกที่มากล่าวหาว่านางมีชู้ ไม่สนใจลูก ๆ จึงกลับมาที่พักค่ำ ๘๑  

ซึ่งถ้าพระสงฆ์หรือสามเณรที่เทศน์กัณฑ์นี้มีความสามารถสูง คือ มี
เสียงที่ไพเราะ มีลูกเล่นในการใช้เสียง และ ใส่บทกาพย์เพิ่ม  เป็นบทพรรษาเกี่ยวกับนางมัทรี  จะทำ
ให้ผู้ฟังเกิดอรรถรสเพิ่มขึ้น และ สงสารพระนางมัทรีเพิ่มขึ้น  กัณฑ์มัทรีน้ี จึงเป็นกัณฑ์เอกและกัณฑ์
ยอดนิยมของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เพราะมีเนื้อหาที่สะเทือนใจอย่างมาก ภาษาสละสลวย  
พระสงฆ์หรือสามเณรผู้ที่จะเทศน์กัณฑ์นี้ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งทางด้านอักขระภาษาและ
ปฏิภาณไหว้พริบแล้ว ยังต้องมีเสียงไพเราะชัดเจน เพื่อสื่อเนื้อหาและอารมณ์วรรรกรรมของกัณฑ์นี้
ไปสู่ผู้ฟังให้ได้อรรถรส เกิดความศรัทธา และ เกิดปัญญาได้ครบสมบูรณ์  วัดหลายแห่งเมื่อถึงประเพณี
การเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี จึงต้องนิมนต์พระภิกษุสามเณรองค์เทศน์ที่มีความสามารสูงมาเทศน์ ถ้า
ไม่มีในวัดของชุมชน ทางวัดหรือชุมชนจะไปนิมนต์ พระภิกษุหรือสามเณรที่มีความสามารถจากวัดอื่น
มาเทศน์ เพราะกัณฑ์นี้จะมีผู้มาฟังเป็นจำนวนมาก และ เป็นกัณฑ์ที่ ๙ ด้วย เป็นเลขมงคล ตามความ
เชื่อของคนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง  หรือ แม้แต่ ในงานบุญสำคัญพิเศษของวัดและชุมชน ถ้ามีการ
จัดเทศน์มหาชาติ ส่วนใหญ่มักจะจัดให้มีกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์มัทรีเป็นหลัก โดยนิมนต์พระภิกษุสามเณร
ที่มีความสามารถมาเทศน์กัณฑ์น้ีเป็นต้น ๘๒ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เป็นวรรณศิลป์
ชั้นครูที่เนื้อหาและภาษา สามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ  ใก้เกิดขึ้นกับผู้ฟังได้ครอบอรรถรสของ
วรรณกรรม  ได้แก่  อารมณ์ปลื้มติ  อามรณ์เพลิดเพลิน และ อารมณ์สะเทือนใจ จึงทำให้วรรณกรรม
เรื่องนี้จะเป็นที่นิยมตลอดกาล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ๒.เนื้อหามีหลักธรรม  ความนิยมของวรรณกรรมเวสสันดร
ชาดก            ใน ๑๓ กัณฑ์ ปัจจัยหนึ่งที่โดดเด่นมากที่สุด  เป็นวรรณศิลป์  หรือ ศิลปะในการ
ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่า  คือ การมีหลักธรรมปรากฏอยู่จำนวนมากในทุกกัณฑ์  
หลักธรรมสำคัญหลักที่ปรากฏ  ได้แก่ ๑)  การให้ทาน   ๒) การรักษาศีล เจริญภาวนา  และ ๓) ความ
กตัญญูกตเวที              โดยมี มีรายละเอียดดังนี ้

 ๒.๑ การให้ทาน   เป็นหลักธรรมที่เด่นชัดที่สุดของ
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เพราะเป็นการสร้างมหาทานบารมี ในชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ 
พระมหาเวสสันดร ทั้ง ๑๓ กัณฑ์จะมีเรื่องราวของการให้ทานปรากฏอยู่ทุกกัณฑ์ ซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะการให้ทานที่ปรากฏในเนื้อเรื่องดังนี้ ๑) อามิสทาน ได้แก่เหตุการณ์การตั้งโรงทานของทั้งเจ้า
เมืองสีพี  และ พระเวสันดรชาดก มีการให้ทานอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ชาวเมืองสีพี
บ่อยครั้ง ตั้งแต่ตอนพระเวสสันดรกำเนิด  ตอนอภิเษกสมรส  ตอนให้ประสูติแก่กัณหา และ ชาลี ตอน
ขึ้นครองราชย์  ตอนที่โดนเนรเทศอาจจากวัง  และ ตอนที่นิวัติกลับวัง  และหลังจากที่กลับมาเป็น

 
๘๑ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสุคนธ์ พิพิธภณัฑค์มัภีรใ์บลานวดัสงูเม่น, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๘๒ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ วรรณสุคนธ์ พิพิธภณัฑค์มัภีรใ์บลานวดัสงูเม่น, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 



๒๓๔ 

 

กษัตริย์ครองเมืองสีพีอีกครั้ง ได้มีการให้ทานหน้าวังอยู่ตลอดหลายเพลา  นอกจากนี้ยังได้ให้ทานช้าง 
ปัจจัยนาเคนทร์ แก่ชาวเมืองกลิงคราษฏร์ ในกัณฑ์หิมพานต์ และ ต่อเนื่องมาถีง กัณฑ์ทานขันธ์  ตอน
ที่พระเวสสันดร พร้อมกับมหาสีและบุตรธิดา  เสด็จออกจากวัง เพื่อไปเขาวงกต  ระหว่างทาง  ให้
ทานตลอดเวลา พระองค์ให้ผู ้ติดตามได้เบิกแก้วแหวนเงินทองบรรทุกรถเสด็จออกจากเมืองต าม
พระองค์มาด้วย และทรงโปรยแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้นเป็นทานแก่ยาจกโดยทั่วหน้า แล้วจึงตรัสสั่ง
ให้เสนาอำมาตย์กลับคืนมายังเมือง ส่วนพระองค์พร้อมทั้งพระนางมัทรีและกัณหา ชาลี ก็มุ่งสู่ป่า มี
พราหมณ์มาทูลขอรถทรงและม้าทรง พระองค์ก็ทรงบริจาคให้จนหมดสิ้น พระเวสสันดรจึงอุ้มพระชาลี
และพระนางมัทรีอุ้มพระกัณหาเสด็จพระดำเนินต่อไปด้วยพระบาท หรือ แม้แต่ บุตร และ มเหสี ของ
พระองค์ พระเวสสันดร ได้ทรบให้เป็นทานทั้งหมด ๘๓   ๒) ธรรมทาน พระเวสสันดรให้ธรรมทาน โดย
การที่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ชาวเมืองสีพี และ ชาวเมืองอื่น ๆ  ตลอดถึงผู้ เกี่ยวข้องทั้งหลาย โดย
ธรรมทานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทรงทำให้เป็นตัวอย่าง คือ การให้  การเสียสละ การอดทน การปล่อย
วาง การมีสัจจะ และ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘๔  ๓) อภัยทาน ตลอดครบ ๑๓ กัณฑ์ 
จะเห็นว่าชีวิตของพระเวสสันดร เป็นชีวิตที่ดูเหมือนถูกเอาเปรียบและโดนทำร้ายตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นเหตุการโดนเนรเทศออกจากเมือง โยมบิดา และ ชาวเมืองสีพีโกรธแค้นพระองค์ เหตุการณ์ถูก
ขอทานทุกอย่าง และ  เหตุการณ์ที่ชูกชกมาขอบุตรไปเป็นทาสา และ ทาสี  แต่พระเวสสันดร ท่านได้
บำเพ็ญเพียรขันติบารมี มีความอดทนอย่างสูง และ ให้อภัยกับทุกคนอยู่ตลอดเวลา จนท้ายที่สุดทุก
ฝ่ายเข้าใจความเจริญและเข้าถึงเจตนารมณ์ของพระเวสสันดร จึงได้มาทูลเชิญพระองค์ลาสิกขา และ
ขออัญเชิญนิวัติกลับเมืองไปเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองเช่นเดิม ๘๕ 

๒.๒ การรักษาศีล เจริญภาวนา   ตั้งแต่กัณฑ์ ๔ คือ วนประเวศน์ 
เป็นต้นแบบ จะมีหลายตอนที่พรรณนาเกี่ยวกับเรื่องของความเคร่งครัดของพระเวสสันดร ตลอดถึง 
พระนางมัทรี และ กัณหา ชาลี ในการบำเพ็ญเพียร รักษาศีล และ เจริญภาวนา อยู่ที่อาศรมในเขา
วงกต ซึ่งจะต้องเดินทางผ่านป่าหิมพานต์ไป เหตุผลหนึ่งที่ไปพำนักอยู่ที่นั่น เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปรบกวน
การปฏิบัติธรรมของครอบครัวพระเวสสันดร โดยเฉพาะผู้ไปขอทานทั้งหลาย เพราะ ใครขออะไร                      
พระเวสสันดรจะพระราชทานให้ทั้งหมด เจ้าเมืองเจตราษฏร์จึงมอบให้พรานเจตบุตรเป็นผู้ดูแลมิให้
ใครเดินทางไปรบกวนพระเวสสันดรที่เขาวงกต และ ที่เขาวงกต พระเวสสันดร ได้ออกกฏในการอยู่
ร่วมกันกับ พระนางมัทรี และ พระราชโอรส พระราชธิดา ว่าตอนนีพระองค์จะบวชเป็นฤาษี บำเพ็ญ
เพียร รักษาศีล เจริญภาวนา ดังนั้นจะใช้ชีวิตเหมือกับอยู่ในวังปกติไม้ได้แล้ว ต้องการมีกฎเกณฑ์กัน
ใหม่  พระนางมัทรี ทำให้หน้าที่เลี้ยงลูก ๆ  และ จัดหาอาหาร น้ำดื่ม โดยจะต้องอยู่อีกอาศรมหนึ่ ง 
พร้อมกับลูก ส่วน พระเวสสันดร จะอยู่อีกอาศรมหนึ่ง อยู่คนเดียวเพื่อรักษาศีล และ เจริญภาวนา

 
๘๓ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ ์พระครูวิจิตรนันทสาร เจา้อาวาสวดัพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๕ สัมภาษณ ์พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์ เจา้อาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๗ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
 



๒๓๕ 

 

อย่างเคร่งครัด ๘๖  เหล่านี้คือภาพของการจัดการเรื่องการบำเพ็ญเพียร รักษาศีล และ เจริญภาวนา 
ของพระเวสสันดราชาดกา ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่าง และ แรงบรรดาใจของนักปฏิบัติ ทั้งพระภิกษุ
สามเณร และ อุบาสก อุบาสิกา ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดพื้นที่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติธรรม
ต่อไป 

 ๒.๓ ความกตัญญูกตเวที   หลักธรรมข้อนี้ปรากฏสอดแทรก
อยู่ในทุกกัณฑ์ของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก โดยแบ่งประเภทของความกตัญูญกูตเวทีดังน้ี                      

       ๑) กตัญญูกตเวทีต ่อคน  พระเวสสันดรชาดให้
ความสำคัญเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อคนเป็นอย่างมาก เริ่มที่ ๑) กตัญญูกตเวที ต่อพระราชบิดา 
และ พระราชมารดก โดยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ ได้อภิเษกสมรสให้กำเนิดบุตร และ ได้ขึ้น
ครองราชย์ช่วยงานด้านาการปกครองบ้านเมือง แม้ว่าพระองค์จะถูกพระราชบิดาเนรเทศออกจากวัง
ในกัณฑ์หิมพานต์ แต่ เมื่อถือ กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ กัณฑ์นครกัณฑ์ ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายพระองค์มิได้
ถือโทษโกรธพระราชบิดา และทรงได้นิวัติกลับพระนครช่วยพระบิดาปกครองชาวเมืองสี พีให้มี
ความสุข สงบร่มเย็นสืบไป ๒) กตัญญูกตเวทีกับพสกนิกรทั่วไป   พระเวสสันดรชาดก พระองค์ทรง
สร้างทานบารมี และ ได้เห็นว่า มีคนเป็นจำนวนมากที่ยังทุกยากลำบากอยู่ และ เขาเหล่านั้นเป็นเพื่อน
เกิดแก่เจ็บตายร่วมกัน  เป็นผู้ที่ร่วมพัฒนาบ้านเมือง พระองค์จึงทรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือพสกนิกร
ของพระองค์ และ บุคคลทั่วไปทั้งหลาย ที่มีความเดือนร้อนเรื่องอะไร พระองค์จะช่วยทุกเรื่อง เพราะ
พระองค์ได้ตั้งสัจจะไว้ในการสร้างมหาทานบารมี พระองค์จึงต้องโรงทานอยู่เป็นนิตย์  และ ในช่วงที่
ออกจากเมืองไป ได้ให้ทานอยู่ตลอดเช่นกัน ใครมาขอ พระองค์ทรงพระราชทานทั้งหมด แม้แต่ช้าง
คู่บารมี  พระโอรส พระราชธิดา และ พระมเหสี ยังให้ทานทั้งหมด  ๘๗ 

  ๒ ) กตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
เนื่องจากพระเวสสันดร ได้ถือเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียร พระองค์จึงให้ความสำคัญกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึง สัตว์ป่าทั้งหลาย  และ ดวงวิญญาณพร้อมกันเทวดาทั้งหลายด้วย 
พระองค์ได้ทรง แผ่เมตตา และ อุทิศบุญให้ตลอดหลังจากที่มีการปฏิบัติธรรม พระองค์ได้ทรงสั่งให้
พระนางมัทรี  ห้ามตัดไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาด  ห้ามฆ่าสัตว์นำมาเป็นอาหาร ให้หาเฉพาะผลไม้ที่สุก
แล้ว หรือ หล่นจากต้น ส่วนไม้ที่นำมาทำเป็นฟืนให้เอาเฉพาะกิ่งไม้แห้งที่ตายแล้วมาใช้ ทั้งนี้เพราะ
พระองค์รู้ว่าต้นไม้ที่ยังยืนต้นอยุ่ มีเทวดารักษาอยู่ และ เป็นที่อาศัย เป็นแหล่งอาหารของสัตว์นานา
พันธ์ จึงทำให้ในวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก มีการพรรณนาถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ใน
กัณฑ์จุลพน และ มหาพน เพื่อเป็นการสั่งสอนให้ผู้ฟังธรรมได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้
อุดมสมบูรณ์ตามรอยพระเวสสันดรชาดก ๘๘ 

 
๘๖ สัมภาษณ ์พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน  รองเจา้อาวาสวัดศรีจันทร์  จ.เลย, ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๘๗ สัมภาษณ ์พระเด่นชัย เมติโก  วัดศรีบุญเรอืง เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๘๘ สัมภาษณ ์พระมหากิตติ กิติเมธี  วัดศรีจันทร์  จ.เลย, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๖ 

 

 ๓) กตัญญูกตเวทีต่อบุญ    หลักธรรมข้อนี้ปรากฏให้
เห็นชัดตั้งแต่กัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร ที่พระนางผุสดี มีความปรารถนาขอพระ ๑๐ ประการ ได้แก่                   
๑.ขอให้เกิดในกรุงมัทราช แคว้นสีพี ๒.ขอให้มีดวงเนตรคมงามและดำขลับดั่งลูกเนื้อทราย ๓.ขอให้คิ้ว
คมขำดั่งสร้อยคอนกยูง ๔.ขอให้ได้นาม “ผุสดี” ดังภพเดิม ๕.ขอให้มีพระโอรสเกริกเกียรติที่สุดในชมพู
ทวีป ๖.ขอให้พระครรภ์งาม ไม่ป่องนูนดังสตรีสามัญ ๗.ขอให้พระถันเปล่งปลั่งงดงามไม่ยานไม่คล้อย
ลง ๘.ขอให้เส้นพระเกศาดำขลับตลอดชาติ ๙.ขอให้ผิวพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติ ๑๐.
ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้  ซึ่งพระ ๑๐ ประการที่พระนางผุสดีของต่อพระ
อินทร์นี้ สืบเนื่องมาจากบุญเก่าของพระองค์ ที่เคยได้เป็นผู้ ถวายแก่นจันทร์บด  แด่พระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่ง และตั้งจิตปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นพระพุทธมารดาในอนาคต ด้วยบุญอันยิ่งใหญ่ที่พระ
นางผุสดีเคยถวายทานไว้กับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง จึงทำให้พระองค์ได้ลงมากำเนิดในกรุงมัทราช 
แคว้นสีพี มาเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร ที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป  ๘๙ และ ตั้งแต่
กัณฑ์ที่ ๒ เป็นต้นไปจนจบ หลัก ๆ  จะเป็นเรื่องของพระเวสสันดร ที่มีความเชื่อในบุญกุศลอย่างแรง
การในการสร้างมหาทานบารมี พระองค์เกิดมาเป็นอภิชาตบุตร นำพระราชบิดา และ พระราชมารดา 
ได้เป็นผู้ทำบุญให้ทานโดยตลอดถึง พระองค์ยังมีผู้นำบุญ ชวนคนอื่นให้ทาน และ ร่วมอนุโมทนาใน
มหาทานทั้งของพระองค์และของผู้ที ่ร่วมบุญด้วย เมื ่อให้ทาน รักษาศีล และ เจริญภาวนา แล้ว 
พระองค์ได้มีการอธิษฐานบารมี เพื่อที่จะได้กลับมาเกิดบำเพ็ญเพียรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติ
ต่อไป ๙๐ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า  การให้ทาน   การรักษาศีล เจริญภาวนา  
และ  ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สำคัญมาก  เป็นผลงานวรรณศิลป์ที ่สำคัญที่ปรากฏใน
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งได้ถูกทอดมายังทั้งผู้เทศน์ และ ผู้ฟังได้นำมาเป็นข้อปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต ทำให้คนในชุมชนกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนจึงมีลักษณะที่ยืดเอาหลักธรรมดังกล่าว
มาเป็นคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิต และด้วยคุณธรรมข้อนี้ เป็นเห็นให้ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบ
สุข ไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายใด ๆ ที่รุนแรง เพราะทุกคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อกัน จึงเป็นสิ่งคมที่
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสังคมแห่งเมตตาธรรม ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อ จึงมีความ
สมบูรณ์มากในดินแดนแถบนี ้

 ๓.รูปแบบในการนำเสนอ วรรณกรรมมหาเวสันดรชาดกที่
ปรากฏในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นวรรณศิลป์ที่น่าสนใจมาก มี
การแบ่งเป็นตอน ๆ หรือ  เป็นกัณฑ์ ๆ  จำนวน ๑๓ กัณฑ์  เพราะวรรณกรรมดังกล่าว เ ป็น
วรรณกรรมยอดนิยม มีการนำมาจัดเป็นงานใหญ่ประจำของชุมชน  หลายแห่งจัดเป็นงานระดับ
จังหวัด  จึงทำให้มีการการพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้ฟัง 

 

 ๘๙ สัมภาษณ ์พระครูสังฆรักษ์วชิระ วชิรปญฺโญ รองเจา้อาวาสวัดหลวงราชสัณฐาน จ.
พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๙๐ สัมภาษณ ์นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓  



๒๓๗ 

 

โดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้   ๑) สำนวนวรรณกรรม ๒) ทำนองในการเทศน์ และ ๓) รูปแบบการจัดงาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ๓.๑ สำนวนวรรณกรรม จากการสำรวจคัมภีร์ใบลาน
ใน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทยได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย พบว่า 
มีสำนวนวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ปรากฏเกิดขึ้นมากมายมากว่า ๑๐๐ สำนวน เป็นร้อยแก้ว
ทั้งหมด เพราะเป็นการเทศน์โดยใช้ทำนอง เหตุที่มีสำนวนจำนวนมากเพราะ  ๑) ความเชื่อว่ามี
อานิสงส์มาก เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากของผู้สร้างคัมภีร์ธรรม เพื่อเชื่อว่าใครได้
สร้างคัมภีร์มหาชาติถวายไว้กับพระพุทธศาสนาจักมีอานิสงส์ผลบุญมาก และ จะได้ไปเกิดในยุคพระ
ศรีอาริยเมตไตย หรือ ได้มาเกิดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ หรือ มาเป็น
พระพุทธเจ้าในชาติต่อๆ ไป จึงทำให้เป็นที่นิยมถวายคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดกเป็นอย่างมาก มี
ปรากฏทั่วไปทุกวัดในทุกจังหวัด โดยการถวายคัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก มีทั้งจารเองถวายด้วยตนเอง
ตามสำนวนของตนเอง และ มีทั้งเจ้าภาพไปจ้างให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจารให้ในสำนวนของ
อาจารย์ท่านนั้น หรือ เจ้าภาพอาจจะนำสำนวนที่ชอบมาให้ผู้เชี่ยวชาญในการจารธัมม์จารให้และ
ถวายไว้กับวัดอุทิศบุญให้กับบุคคลผู้เสียชีวิต หรือ ดวงวิญญาณอื่น ๆ ต่อไป ๙๑  ๒)  ประกวดสำนวน
เทศน์   เนื่องจากแต่ละวัดมีการจัดเทศน์มหาชาติให้เป็นงานประจำทุกปี พระสงฆ์และสามเณรทุกรูป
ในอดีตจะต้องได้เทศน์ธรรมมหาเวสสันดรชาดก พระภิกษุสามเณรแต่ละรูปจึงต้องเข้าหาครูบา
อาจารย์ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรด้วยกัน หรือ อาจจะเป็นฆราวาสที่มีความสามารถในการเทศน์ได้ 
เป็นอาจารย์ ผู้สอนแต่ละท่าน มีคัมภีร์ที่เป็นสำนวนการเทศน์แตกต่างกัน หลายที่ท่านเป็นบัณฑิต
นักปราชญ์ มีความเชี่ยวชาญในการเทศน์ ได้มีการแต่งสำนวนขึ้นมาใหม่ให้เป็นลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง เมื่อมีลูกศิษย์มาเรียนการเทศน์ ก็จะให้เรียนในสำนวนของตนเอง  เมื่อถึ งเวลาจัดให้มีการ
เทศน์จริงในงานต่าง ๆ พระภิกษุสามเณรที่ทำการเทศน์ก็จะเทศน์ตามสำนวนของแต่ละอาจารย์ที่ได้
สั่งสอนมา เป็นการประกวดลูกศิษย์แต่ละอาจารย์ไปในตัวในการนำแต่ละสำนวนมาประชันกัน  ๙๒  
และ ๓) ผู้นำให้ความสำคัญ   ขณะที่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดสำนวนการเทศน์มหาชาติที่หลากหลาย 
คือ การที่การสร้างธรรมและการแสดงธรรมมหาเวสสันดรชาดกเป็นที่นิยมของเจ้าเมืองทั้งหลาย ซึ่ง
ชอบถวายคัมภีร์พระเวสสันดรชาดกทุกปี และ ได้จัดงานเทศน์มหาขาติในวัดที่เจ้าเมืองไปทำบุญอยู่
ทุกปี จึงทำให้บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายทั้งที่อยู่กับเจ้าเมือง และ ที่อยู่ในชุมชน ต่างกันแต่สำนวนใหม่ 
ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เจ้าเมือง และ เครือญาติได้ดูและโปรดสำนวนไหนในการถวายหรือฟังในปี 
นั้น ๆ ซึ่งถ้าเจ้าเมืองโปรดสำนวนไหนที่แต่งใหม่ อาจจะมีการให้รางวัลในรูปแบบต่ าง ๆ กับผู้แต่
สำนวนนั้นมาถวาย จึงเป็นเหตุให้มีบัณฑิต นักปราชญ์ จำนวนมากได้แต่งสำนวนวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดกมายเพ่ือถวายแก่เจ้าเมืองในสมัยก่อน ๙๓ 

 
๙๑ สัมภาษณ ์นายนิพนธ์ วรรณสุคนธ ์พิพิธภณัฑค์มัภีรใ์บลานวดัสงูเม่น, ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
๙๒ สัมภาษณ ์นายเดช ทะลือ พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙๓ สัมภาษณ ์นางสมพร รัตนภักดีหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๓๘ 

 

รายชื่อสำนวนวรรณกรรมเวสสันดรชาดก ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนที่ค้นพบ มีรายช่ือเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

“...๑) นกยองปลี  ๒) แผ่นดินไหว  ๓)ท่าแป้น ๔) สิบสองปันนา
เชียงรุ ่ง ๕) ป่ากล้วย  ๖) หมาจ๋อย ๗) พระรอม ๘) ของนองบน ๙) เชียงทอง ๑๐) บงกฏหลวง            
๑๑)ไชยสถาน ๑๒) ข่ายคำหน้อย ๑๓) ล้านช้าง ๑๔) เชียงทอง ๑๕) กำแพงชั้นใน ๑๖) ลวงคำ              
๑๗) หิ่งแก้วโฮงคำ ๑๘) เชยีงไชย ๑๙)นันทชัง ๒๐)ป่าซาง ๒๑)ป่าเจ้าสรีไชย ๒๒) ละห้อย ๑๓) ตะโก้ง 
๒๔) แสนยอด ๒๕) พร้าวแสนยอด ๒๖) สร้อยสังกร  ๒๗) วงษา  ๒๘) ช้างขึด ๒๙) วิงวอนหลวง และ 
๓๐) ฉบับเชียงไซ...” ๙๔ 

 ๓.๒ ทำนองในการเทศน์  ความน่าสนใจอีก
ประการหนึ่งของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย 
ที่ได้ชื่อว่าเป็นชั้นครู เนื่องจากมีความนิยมในการจัดให้มีการเทศน์จริงในงานสำคัญต่าง ๆ  ด้วยความ
เชื่อเรื่องอานิสงส์ของการฟังเทศน์  เช่น ฟังจบ ๑๓ กัณฑ์ภายใน ๑ วัน จะได้ไปเกิดในยุคพระศรี                   
อาริยเมตไตรย เป็นต้น  ทำให้เกิด เป็นประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปีของหลายชุมชน และ จัดให้มี
เทศน์พิเศษในงานสำคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุให้คุณภาพของการเทศน์ต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความไพเราะในการเทศน์  การเทศน์มหาชาติมีทำนอง หรือ ระบำการ
เทศน์ที่เป็นลักษณะเฉพาะ เรียกว่า ทำนองมหาชาติ  ซึ่งในอดีตมีครูบาอาจารย์ที่สอนการเทศน์
มหาชาติอยู่หลายสำนัก ในแต่ละชุมชน แต่ละจังหวัดมีทำนองการเทศน์ที่คล้ายกันบ้าง แตกต่างบ้าง 
ซึ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอวรรณกรรมและหลักธรรมผ่านทำนองการเทศน์มหาชาติ ทำนองที่ปรากฏ 
มีเป็นตัวอย่างเช่น ทำนองมะนาวล่อง  ของจังหวัดเชียงราย ทำนองแมลงภู ่ชมดวง  พะเยา                
ทำนองนกเขาเหิน จังหวัดแพร่  ทำนองช้างข้ามทุ่ง  จังหวัดน่าน  และ ยังมีทำนองอื่น ๆ เช่น  น้ำตก
ตาด  และ พร้าวไกว๋ใบ ขณะที่ จังหวัดเลย ใช้ทำนองแหล่อีสาน เป็นส่วนใหญ่ ทำนองหรือระบำการ
เทศน์มหาชาติส่วนใหญ่ มีที่มามาจากเสียงธรรมชาติ เช่น น้ำตก น้ำไหล เสียงนกร้อง  ลักษณะการ     
สั่นไหวของใบไม้ และ ลักษณะการเดินของสัตว์ป่า เปน็ต้น ๙๕ 

 ๓.๓ รูปแบบการจัดงาน  การจัดงานเกี่ยวกับ
การเทศน์มหาชาติ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก ได้รับความสำคัญ
ในการเข้าร่วมฟังและร่วมทำบุญ จึงแบ่งลักษณ์การจัดงานได้ ๒ รูปแบบ ได้แก่  

 ๑) จัดเต็มรูปแบบ  หมายถึงจัดให้มี
การฟังเทศน์ครบทุกกัณฑ์ หลายแห่งมีการจัดเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีระดับชุมชน ระดับอำเภอ และ 
ระดับจังหวัด เช่น เทศกาลยี่เป็งล้านนา ของจังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา และ น่าน โดยมีรูปแบบการ
จัด  ดังตัวอย่างเช่น “...ก่อนการจัดพิธีตั้งธรรมหลวง พระเณรและชาวบ้านต้องช่วยกันเตรียมงานเป็น
การใหญ่ ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเดือน เพราะต้องเตรียมการในหลายส่วน เช่น การ “ตกธรรม” คือ
การไปนิมนต์พระเสียงดีมาเทศน์ การตกแต่งสถานที่ การทำรั้วราชวัตร ประตูป่า ประดับโครงซุ้มด้วย

 
๙๔ สัมภาษณ ์นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙๕ สัมภาษณ ์นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 



๒๓๙ 

 

ทางมะพร้าว ประดับด้วยฉัตร ธง ช่อช้าง ต้นกล้วย ต้นอ้อย ต้นข่า ต้นกุก มาปักไว้ให้ดูเหมือนกับ
ประตูเข้าป่า การที่จัดทำประตูป่านี้ คาดว่าคงจำลองมาจากเรื่องในเวสสันดรชาดก คือตอนที่พระ
เวสสันดรถูกขับให้ออกจากเมือง พร้อมทั้งพระมเหสีและโอรสธิดา จึงพากันเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อบวช
เป็นฤาษีบำเพ็ญบารมี เมื่อไปถึงประตูป่าที่มีพรานเจตบุตรเป็นผู้เฝ้า ได้ชี้ทางไปเขาวงกตให้และอาจมี
การจำลองเขาวงกตไว้ภายในวัดให้ได้เดินเล่น โดยตรงกลางเขาวงกตจะมีแท่นบูชาพระพุทธรูปอยู่ 
หากหลงก็วนเวียนอบยู่จนกว่าจะเข้าไปสักการะพระพุทธรูปได้ จึงเป็นที่สนุกสนานของผู้ที่ มาร่วม
ทำบุญ ๙๖ 
 สถานที่ใช้ในการ ตั้งธรรมหลวง จะนิยมใช้วิหาร ภายในจะต้องตกแต่งไปด้วย
เครื่องบูชาเวสสันดรชาดก ได้แก่ ดอกบัว ดอกพ้าน(บัวสาย) ช่อสามเหลี่ยม ติดกนะดาษต้อง(กระดาษ
ฉลุ) รูปช้าง ม้า วัว ควาย ทาสหญิง ทาสชาย แก้ว แหวน เงิน ทอง อย่างละ ๑๐๐ รูป ประดับโคมผัด
ที่เล่าเรื่องเวสสันดรชาดก มีการทำค้างโคมแขวนบูชา มีเชือกสำหรับดึงขึ้นลงได้ จึงเรียกว่า โคมล้อ 
ล้อ หมายถึงรอกที่ใช้สำหรับชักเชือกขึ้นลงเพ่ือจุดประทีปบูชา ๙๗ 
 ส่วนธรรมมาสน์สำหรับเป็นที่นั่งเทศน์ของพระสงฆ์ก็จะประดับตกแต่งด้วยม่าน 
และห้อยดอกพัน ที่อยู่ใน หับดอก ที่สานโดยแตะไม้ไผ่ประกบกัน ดอกไม้พันดอก หรือ สหสสฺปุปฺผานิ 
เป็นเครื่องบูชาพระธรรม บูชาพระคาถาจำนวน ๑ ,๐๐๐ พระคาถา ที่เรียกว่า สหสฺสคาถา ดอกไม้ที่
นิยมได้แก่ดอกกาสะลอง ดอกจีหุบ(มณฑา) ดอกสารภี เป็นต้น ดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้หอมทำช่วย
ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์ที่พระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีอยู่ที่นั่น ส่วนด้านข้างก็จะมีการ
จำลองเป็นป่าหิมพานต์ ปัจจุบันมีการตกแต่งด้วยซุ้มต้นไม้ดอกไม้ใส่กระถางไปประดับตกแต่งให้
งดงาม ๙๘ 
 ด้านข้างพระประธานในวิหารก็จะมีการอ่างน้ำมนต์ โดยใช้น้ำมันงา หรือน้ำมัน
มะพร้าว ใส่ลงไป โยงสายสิญจน์จากพระประธาน ไปยังธรรมมาสน์ โยงมาพันที่อ่างน้ำมนต์สามรอบ 
แล้วโยงกลับไปยังธรรมมาสน์ให้พระถือไว้ขณะเทศน์กัณฑ์ต่างๆ เชื่อว่าอานุภาพของการเทศน์ตั้งธรรม
หลวงจะทำให้น้ำมนต์นี้ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทาแผล แก้ปวดเคล็ดขัดยอก แก้ผื่นคัน และเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยง
กระพนั ๙๙ 
 สำหรับระยะเวลาการเทศน์ในอดีตนั้นส่วนใหญ่จะทำกัน ๒ วัน เพราะจะต้อง
เทศน์คาถา พัน มาลัยต้น มาลัยปลาย และอานิสงส์เวสสันดรก่อน ๑ วัน แต่ละวันถัดไปก็จะเทศน์
มหาชาติทั้งวัน ทั้งคืนจนจบ ด้านรูปแบบวิธีการเทศน์พระนักเทศน์จะใช้เวลานานในการเทศน์แต่ละ
ผูกศรัทธาจะต้ังใจฟังเทศน์กันอย่างจริงจัง ๑๐๐ 
 ขณะที่จังหวัดเลย มีประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีแห่ผีตาโขน ซึ่งจัดร่วมกัน 
สำหรับสถานที่จัดงานที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด คือ วัดโพนชัย อ.เชียงคาน โดยมี

 

 ๙๖ สัมภาษณ์  พระครปูัญญาสารนวิิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

 ๙๗ สัมภาษณ์ นายสมเจตน์ วิมลเกษม พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด จ.น่าน, ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๙๘ สัมภาษณ์ นางสาวคำใส  ไชยสาร วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๙๙ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรีเจริญ ไวยาวัจกรวดัศรีบุญเรือง, ๙ มถิุนายน ๒๕๖๓ 
 ๑๐๐ สัมภาษณ์ นายสมเกียรติ ทพิย์ป่าโมกข์, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๒๔๐ 

 

รูปแบบการจัดคือ  วันแรก เริ่มพิธีตอนเช้า ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น. คณะแสนหรือข้าทาสบริวารของเจ้า
พ่อกวนจะนำอุปกรณ์ มีด ดาบ หอก ฉัตร พานดอกไม้ ธูปเทียน ขันห้าขันแปด (พานดอกไม้ ๕ คู่ หรือ 
๘ คู่) ถือเดินนำขบวนไปที่ริมแม่น้ำหมัน เพื่อนิมนต์พระอุปคุตต์ พระผู้มีฤทธานุภาพมาก และมัก
เนรมิตกายอยู่ในมหาสมุทร เพื่อป้องกันภัยอันตราย และให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อถึงแล้วผู้อันเชิญ
ต้องกล่าวพระคาถาและให้อีกคนลงไปในน้ำ งมก้อนหินใต้น้ำขึ้นมา ถามว่า "ใช่พระอุปคุตต์หรือไม่" ผู้
ที่ยืนอยู่บนฝั่งตอบว่า "ไม่ใช่" พอก้อนหินก้อนที่ ๓ ให้ตอบว่า "ใช่ นั่นแหละพระอุปคุตต์ที่แท้จริง" เมื่อ
ได้พระอุปคุตต์มาแล้ว ก็นำใส่พาน แล้วนำขบวนกลับที่หอพระอุปคุตต์ ทำการทักขิณาวัฏ ๓ รอบ มี
การยิงปืนและจุดประทัด ซึ่งช่วงเวลานั้นบรรดาผีตาโขนที่นอนหลับหรืออยู่ตามที่ต่างๆก็จะมาร่วม
ขบวนด้วยความยินดีปรีดา เต้นรำ เข้าจังหวะกับเสียงหมากกระแร่ง ซึ่งเป็นกระดิ่งผูกคอวัวหรือกระด่ิง
ให้ดังเสียงดัง  
 วันที ่สอง เป็นพิธ ีแห่พระเวส ในขบวนประกอบด้วย พระพุทธรูป  ๑ องค์ 
พระสงฆ์ ๔ รูป นั่งบนแคร่หามตามด้วย เจ้าพ่อกวน นั่งอยู่บนกระบอกบั้งไฟ ท้ายขบวนเป็นเจ้าแม่
นางเทียม กับบริวาร ชาวบ้าน และเหล่าผีตาโขน เดินตามเสด็จไปรอบเมือง ก่อนตะวันตกดิน สำหรับ
คนที่เล่นเป็นผตีาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน 
ห้ามนำเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป รอจนปีหน้าฟ้าใหม่แล้วค่อยทำเล่นกัน
ใหม่  
 วันที่สาม เป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจำเดือนต่างๆของปีมารวมกันจัด
ในงานบุญหลวง ประชาชนจะมานั่งฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ที่วัดโพนชัย เพื่อเป็นการสร้างกุศล
และเป็นมงคลแก่ชีวิตแก่ชีวิต ๑๐๑  

 ๒) จัดเป็นกรณีพิเศษ  หมายถึงจัดให้มีการฟังเทศน์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ นอก 
ช่วงเวลาปกติของประเพณี  ได้แก่ ๑) การจัดงานมงคลต่าง ๆ ของวัด ของชุมชน หรือ ของบ้านเมือง 
โดยอาจจะจัดแบบเทศน์ครบทุกกัณฑ์ ๑๓ กัณฑ์ หรือ จัดให้มีการเทศน์เป็นบางกัณฑ์ โดยคัดเลือก
กัณฑ์สำคัญ ๆ  งานที่จัดเช่น งานปฏิบัติธรรม  งานปิดทองฝังลูกนิมิตร งานสงกรานต์ งานฉลองวัด  
งานพุทธาภิเษก  งานเฉลิมพระเกียรติ และ งานระดมทุนเพื่อจัดสร้างสาธารณประโยชน์ เปน็ต้น  และ 
๒) งานอวมงคล  เช่น การเทศน์ในงานศพคนทั่วไป   หรือ   การเทศน์ในงานศพพระ เป็นต้น ๑๐๒   

 ดังนั้นรูปแบบการจัดงานการเทศน์มหาชาติ จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการ 
สร้างศรัทธาให้คนได้เข้ามาฟังธรรมเพื่อเป็นการอบรมจิตใจ และ เป็นการสืบทอดวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดกให้อยู่คู่กับชุมชนเป็นมรดกธรรมอันเป็นเครื่องมือในการทำให้ชุมชนมีความสงบสุข
ต่อไป   

 
๑๐๑ สัมภาษณ ์ดร.ธีรวัฒน์  แสนคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจ.เลย, ๑๕ มิถนุายน 

๒๕๖๓ 
๑๐๒ สัมภาษณ ์นางสาววันเพ็ญ แก้วกัน สภาวฒันธรรมอ าเภอสงูเม่น, ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
 



๒๔๑ 

 

 ด้วยองค์ประกอบวรรณศิลป์ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ  ๑ ) อารมณ์วรรณกรรม  
๒)  เนื้อหามีหลักธรรม และ  ๓)  รูปแบบในการนำเสนอ ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมมหาเวสสันดร
ชาดก จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมวรรณกรรมเรื่องนี้จะเป็นที่นิยมชาวชุมชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน อันได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  ในการถวายคัมภีร ์มหาเวสสันดก            
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา  ไว้กับวัดอยากมายมาย  มีปรากฏให้เห็นแทบทุกวัด ตลอดถึง
วัดและชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการจัดเป็นงาเทศน์มหาชาติประจำปี โดยอาจมีชื่อแตกต่างกันใน
การจัดงานของแต่ละชุมชน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อรับอานิสงส์แห่งการฟังเทศน์ และ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกให้รู้ว่าวรรณกรรมเรื่องมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนี้มากน้อยแค่ไหน 

  



๒๔๒ 

 

 

  

(คุณคา่วรรณศิลป์ ทีเ่กี่ยวกับพระเวสสนัดรชาดก ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 

 ๔.๓.๕.๒ ผลิตภัณฑ์อัตลักณ์ชุมชน ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรม
มหาเวสสันดรชาดกที่มีต่อวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ของคนในชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างมากมายหลายอย่าง ทำให้เกิด
รายได้ เกิดเป็นอาชีพของคนในชุมชน หลายแห่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่งออกจำหน่ายได้ทั่ว
ประเทศ บางแห่งส่งออกต่างประเทศ   หลายชุมชนได้นำเอาสัญลักษณ์ในท้องถิ่นมาจัดทำผลิตภัณฑ์
อัตตลักษณ์ของท้องถิ่น สัญลักษณ์หลายอย่างมีที่มาจาก ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) งานพุทธศิลปกรรมใน
วัดของชุมชน  เพราะสัญลักษณ์หลายอย่างที่นำมาทำเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น มีที่มาจาก
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  เช่น งานศิลปะที่เป็นลวดลายดอกไม้ ใบไม้ รูปผลไม้ รูปเทวดา และ 
รูปเทวดาทั ้งหลาย ที่ปรากฏอยู ่ในวัดโดยมีลักษณะงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ทั ้งงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม หลายชุมชนได้นำสัญลักษณ์ หรือ งานพุทธศิลปะ ที่อยู่ในวัดนำไป
ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น  งานของที่ระลึกชุมชนทีม่ีลวดลายที่เป็นคน เป็นสัตว์ 
เป็นเทวดา และ ลวดลายต่าง ๆ โดยใช้วัสดุหลายรูปแบบ อาทิ ปูน  ผ้า   ไม้  พลาสติก โลหะ และ 
กระดาษ   เป็นต้น๑๐๓  และ ๒) วิถีชีวิตธรรมชาติ   หลายชุมชนได้สร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
จากวิธีชีวิตดังเดิมของคนในชุมชน ซึ่งวิถีชุมชนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากวิถีชีวิตใน
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก เช่น ประเพณีที่เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ  การปลูกต้นไม้ชื่อมงคล
ตามที่ปรากฏในวรรณกรรม  ความเชื่อเรื่องอานิสงส์การทำบุญให้ทาน รักษาศีล แลเจริญภาวนา  
ความเช่ือเรื่องอานิสงส์แห่งการถวายคัมภีร์พระเวสสันดรชาดก  และ วิถีชีวิตการเป็นอยู่แบบเรียบง่าย 
การให้อภัยตามหลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรม ด้วยวิถีชีวิตธรรมชาติเช่นนี้ ทางชุมชนได้ออกแบบ

 

 ๑๐๓ สัมภาษณ์  พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๒๔๓ 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้หลายประการ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสมุนไพรต่าง ๆ  
ผลิตภัณฑ์ของใช้ภูมิปัญญท้องถิ่น ได้แก่ไม้กวาด  อุปกรณ์ออกกำลังกาย  ของใช้ ภายในบ้า  และ 
เฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น  เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาใช้สามารถหาได้ในชุมชน ๑๐๔ 

ผลิตภัณฑ์อัตตลักษณ์ของท้องถิ่นหลายชุมชนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน มีการ
พัฒนาและได้รับความนิยมอย่างมากในระดับประเทศ หลายแห่งมีการส่งออกต่างประเทศ เป็นสินค้า 
โอทอป ระดับ ๕ ดาว ทั้งที่เป็นของที่ระลึก  ของใช้ ของประดับ ของตกแต่ง ของรับประทาน และ 
เครื่องแตง่กาย เช่น ๑) ผลิตภัณฑห์มอนผ้าด้นมือ และผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม  ของจังหวัดแพร่ที่ใช้ตัว
ละครมนุษย์   ใบไม้ ผลไม้ เทวดา และ สัตว์ป่าในวรรณกรรมเวสสันดรชาดกใส่ลงบนหมอน และ บน
ผ้าหม้อห้อม ๑๐๕  ๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรม  จังหวัดน่าน ๑๐๖                     
๓) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกงานพุทธศิลป์ต่าง ๆ ที่เป็นประติมากรรม และ จิตรกรรม ทั้งเป็นงานไม้ งาน
ปูน งานพลาสติก งานกระดาษ หรือ งานโลหะ  ตลอดถึงเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของจังหวัด
เชียงราย  ที่มีตัวละครและลวดลายธรรมชาติที่ปรากฏในวรรณกรรม ๑๐๗  ๔) ผลิตภัณฑ์อาหารและ
ผลไม้แปรรูปต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา ซึ่งวัตถุดิบอาหาร และ ผลไม้มีปรากฏในวรรณกรรมมหา
เวสสันดรชาดก ๑๐๘ และ ๕ ) ของที่ระลึก หน้ากาก และ เสื้อผ้า เกี่ยวกับผีตาโขน ที่จังหวัดเลย ซึ่งผี
ตาโขนจะมีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก  กล่าวกันว่าการแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อ
ครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่า กลับสู่เมืองบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์
นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตัวแฝงตน มากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง 
เรียกกันว่า "ผีตามคน" หรือ "ผีตาขน" จนกลายมาเป็น "ผีตาโขน" อย่างในปัจจุบัน ๑๐๙ 

ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชน จึงเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่คนในชุมชน
ได้รับประโยชน์ หลายชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างมหาศาล ทำให้คนในชุมชนมีงาน
ทำในชุมชนของตนเอง ได้อยู่กับครอบครัวและลูก ๆ มีความสุขทั้งทางกายและทางใจ ทำให้ปัญหาใน
ชุมชนลดลงไป อันเนื่องด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมหาเวสสันดรชาดก 

 

 ๑๐๔ สัมภาษณ ์พระครูวิมลศิลปกจิ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๑๐๕ สัมภาษณ ์นางสาวภัณฑิรา จินดาสุ  สถาบนัอนรุกัษค์มัภีรใ์บลาน วดัสงูเม่น, ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ๑๐๖ สัมภาษณ ์นายเอ็ด ติ๊บปะละ พิพิธภณัฑช์มุชนวดัพระเกิด  จ.น่าน, ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

 ๑๐๗ สัมภาษณ์ นางสมพร รัตนภักดีหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๑๐๘ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรีเจริญ ไวยาวัจกรวัดศรีบุญเรือง, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๑๐๙ สัมภาษณ์ นายวิวิชชัย  อุปเสน  พิพิธภัณฑ์ประภัศรจ์นัทโชติ วัดศรีจนัทร์ จ.เลย, ๑๖ มิถนุายน 

๒๕๖๓ 



๒๔๔ 

 

 
  

  

  

(ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ที่เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 
 
 
 
 

 



๒๔๕ 

 

ตารางที ่  ๔.๘ แสดงเนื ้อหาสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที ่สำคัญทีม ีต ่อชุมชน  
                   ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
 

สรุปโครงสร้างสรุปประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน  
ในกลุ่มจังหวดัลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

ด้านสังคม    ๑.วิถีชีวิตการให้  (อามิสทาน  ธรรมทาน และ อภัยทาน) 
๒.ประเพณีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม   
   ๒.๑  ประเพณีหลัก   ได้แก่ ประเพณียี่เป็ง และ งานบุญผะเหวด 
   ๒.๒ ประเพณีรอง  
         ๑ กิจกรรมตานธัมม์ปีเกิด    

๒ ประเพณีป๋ีใหม่เมือง  
         ๓ ประเพณีกิ๋นสลาก   
         ๔ ประเพณีฮ่ำปราสาทส่งสการเผาศพพระ   
         ๕ ประเพณีประจำปีชุมชน และ กิจกรรมในวาระโอกาสพิเศษ   

ด้านเศรษฐกิจ ๑ อาชีพ   
   ๑.๑ เกษตรกร  

๑.๒ อาชีพช่าง   
๑.๓ ค้าขาย  
๑.๔ มัคนายก  
๑.๕ จัดงาน  
๑.๖ การแสดง                
๑.๗ ออกแบบ 
๑.๘ โฆษกพิธีการ  
๑.๙ ครู  

๒ การท่องเที่ยว    
   ๒.๑ การท่องเที่ยวเชิงประเพณี    
   ๒.๒ การท่องเที่ยววิถีชุมชน   
   ๒.๓ การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

๑ ระดับวัด   
   ๑.๑ สิ่งแวดล้อมงานพุทธศิลป์   
   ๑.๒ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   
๒ ระดับชุมชน  
     ๒.๑ สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชน   
     ๒.๒ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   
๓. ระดับสาธารณะ     



๒๔๖ 

 

ด้านพุทธศิลปกรรม    ๑ จิตรกรรม     
   ๑.๑ จิตรกรรมฝาผนังในวัด    
   ๑.๒ จิตรกรรมบนวัสดุต่าง ๆ   
        ๑) ภาพวาดเกี่ยวกับตัวละคร  
        ๒) การขีดเขียน   
        ๓) การทำเป็นภาพเทคโนโลยี    
๒ ประติมากรรม     
   ๒.๑ ประติมากรรมแบบนูนต่ำ   
   ๒.๒ ประติมากรรมแบบนูนสูง  
   ๒.๓ ประติมากรรมแบบลอยตัว  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๓ สถาปัตยกรรม   
   ๓.๑ ระดับวัด   

๑) สิ่งก่อสร้างภายในวัด  
๒) รูปแบบแผนผังของวัด   

   ๓.๒ ระดับชุมชน  
๑) งานมงคล   
๒) งานอวมงคล    

ด ้ า นภ ู ม ิ ป ั ญญา
ท้องถิ่น    

๑ ด้านวรรณศิลป์     
   ๑.๑ อารมณ์วรรณกรรม 

๑) อารมณ์ปลื้มติ  
๒)อารมณ์เพลิดเพลิน  
๓) อารมณ์สะเทือนใจ  

๑.๒ เนื้อหามีหลักธรรม   
๑) การให้ทาน    
๒) การรักษาศีล เจริญภาวนา  
๓) ความกตัญญูกตเวท ี

๑.๓ รูปแบบในการนำเสนอ  
           ๑.๓.๑ สำนวนวรรณกรรม  
                   ๑) ความเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก  
                   ๒) ประกวดสำนวนเทศน์    

๑.๓.๒ ทำนองในการเทศน์   
๑.๓.๓ รูปแบบการจัดงาน 

                  ๑) จัดเต็มรูปแบบ  เทศกาลยี่เป็ง และ บุญผะเหวด  
                  ๒) จัดเป็นกรณีพิเศษ   
                      ๒.๑ การจัดงานมงคลต่าง 
                      ๒.๒ งานอวมงคล 



๒๔๗ 

 

๒ ผลิตภัณฑ์อัตลักณ์ชุมชน  
   ๒.๑ งานพุทธศิลปกรรมในวัดของชุมชน  
   ๒.๒ วิถีชีวิตธรรมชาติ    

 
 
๔.๔ เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย  

จากการนำชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR Network) ไปใช้ในการสร้างเครือข่าย
ชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย จำนวน                 
๕ จังหวัด  ในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย  และ ได้ขยายเครือข่ายการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย                   
จึงได้ให้เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน  ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  

  ๑) เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย และ 

  ๒) เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยมีกระบวนการ ในการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในการสร้างและพัฒนาจนเกิดเป็นเครือข่าย ดังนี้  

 ๔.๔.๑ การทำ MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยใช้วิธีประสานแต่
ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน จัดหวัดละ 
๑ แห่ง จำนวน ๕ จังหวัด  จึงทำให้เกิดเครือข่าย ดังนี้  ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด 
อ.เมืองน่าน  จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัดแพร่  และ ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์              
อำเมือง  จังหวัดเลย  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ โดยได้จัดงาน MOU อย่างเป็นทางการ ในเดือนวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 

 

  

  

 
(ประสานความร่วมมือ เพื่อทำ MOU ในการร่วมมืออนรุักษ์วรรณกรรมใบลาน 

 ในกลุ่มจังหวดัลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 

 ๔.๔.๒ การพัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำจังหวัด   โดย
พัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด  ได้แก่  ๑ ) ชุมชนวัด
ศรีบุญเรือง   อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา            
จังหวัดพะเยา  ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัด
แพร่  และ  ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อำเมือง  จังหวัดเลย  ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง 
ร่วม ๕  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ด้วยวิธีการจัดทำป้ายชุดองค์ความรูด้้านการอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลาน จำนวน ๑๐ ชุด ไว้ประจำศูนย์เรียนรู้ของแต่ละชุมชน และ ร่วมจัดระบบและรูปแบบการ
นำเสนอเรื่องของการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ในศูนย์เรียนรู้ของแต่ละแห่ง ทั้งนี้มีพิธี
มอบป้ายชุดองค์ความรู้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ วัดสูงเม่น 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  

 



๒๔๙ 

 

 
 

  

  

  



๒๕๐ 

 

  

วัดศรีเกิด  จ.น่าน วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา 

  

  
วัดศรีบุญเรือง  จ.เชียงราย วัดศรีจันทร์  จ.เลย 

 
(วางแผนการร่วมมืออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบระดบัจังหวัด 

 ในกลุ่มจังหวดัลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 

 

  

วัดศรีเกิด  จ.น่าน วัดหลวงราชสัณฐาน จ.พะเยา 

  
วัดศรีบุญเรือง  จ.เชียงราย วัดศรีจันทร์  จ.เลย 

  
วัดสูงเม่น จ.แพร่ ผู้แทนจากตอนกลาง และ ตอนใต ้

 
(พิธีมอบป้ายชุดองค์ความรู้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเมน่ จังหวัดแพร่ ) 
 
 
 
 



๒๕๒ 

 

  

  

  

 
(ตัวอย่างป้ายชุดองค์ความรู้ด้านการนอนุรักษ์คัมภ์ใบลาน ที่ได้มอบให้แตล่ะวัด รวม ๑๑ 

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



๒๕๓ 

 

  

  

(ตัวอย่างป้ายชุดองค์ความรู้ด้านการนอนุรักษ์คัมภ์ใบลาน ที่ได้มอบใหแ้ต่ละวัด รวม ๑๑ วัด ๆ ละ 
๑๐ ป้าย  โดยแบ่งเป็น ตอนบน ๕ วัด ตอนกลาง ๔ วัด และ ตอนล่าง ๒ วัด  

ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงประเทศไทย ) 



๒๕๔ 

 

๔๔.๓ การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่นำโขง
ตอนบน  โดยพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ให้เป็น
ชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จำนวน ๑ ชุมชน  ได้แก่              
ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัดแพร่  ด้วยวิธีการจัดทำป้ายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
จำนนวน ๑๐ ชุด และ จัดระบบและรูปแบบการนำเสนอเรื่องของการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ในศูนย์เรียนรู้ และ จัดทำป้าย ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  

 

  

  

  
 

( พัฒนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบระดับภูมิภาค 
 ในกลุ่มจังหวดัลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเมน่ จังหวัดแพร่) 

 



๒๕๕ 

 

๔.๔.๔ การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์  
เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
และ ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย จำนวน ๕ จังหวัด ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  และ จัดพิธี
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน 
๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต            
(นาคลอง)  อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธ์ิศรี  อำเภอนครพนม   จังหวัดนครพนม                 
๔) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร และ กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และ 
๒) ชุมชนวัดโนนดู่   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ   รวมทั้ง ๓ พื้นที่แล้ว เป็น ๑๑ 
จังหวัด และ ได้กำหนดให้ วัดสูงเม่น  เป็น ศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ใน
กลุ ่มจัหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี  พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน             
เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจัหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่              
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  มีผู้คนเข้าร่วมงานเสวนาการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานสร้างสรรค์ กว่า ๒๐๐ รูป/คน ทั้งคณะสงฆ์   หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ชุมชน ทั้งใน
จังหวัดแพร่ และ ผู้แทนชุมชน จาก ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ได้แก่ ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง   
อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา               
๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัดแพร่  และ  ๕ ) 
ชุมชนวัดศรีจันทร์ อำเมือง  จังหวัดเลย   และ มีผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ 
ตอนล่าง   โดยมีพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ มีนายพยุง
ศักดิ์ พลลุน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  สำหรับวิทยาร่วมเสวนา ประกอบด้วย ๑) พระสุธีรัตนบัณฑิต 
รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ๒) พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต รศ.ดร. ประธาน
หลักสูตรรัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุวิชาการ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี ๓) พระมหาสิทธิชัย ชย
สิทฺธิ ปธ.๙ ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตแพร่  ๔) นายสมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์
คัมภีร์ใบลาน จังหวัดน่าน ๕) พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระ
อารามหลวง ปราชญ์คัมภีร์ใบลาน ล้านนา และ มีผู้ดำเนินรายการสานเสวนา คือ รศ.พูนทรัพย์ เกตุวี
ระพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัย มจร.วิทยาเขตแพร่ 

 
 
 
 
 

 



๒๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภรี์ใบลานสร้างสรรค์ และ พิธีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง  

ของประเทศไทย ณ วัดสงูเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 



๒๕๗ 

 

 
 

  

  

  
 

( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภรี์ใบลานสร้างสรรค์ และ พธิีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง  

ของประเทศไทย ณ วัดสงูเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 
 



๒๕๘ 

 

  

  

  

  
( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภรี์ใบลานสร้างสรรค์ และ พธิีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง  

ของประเทศไทย ณ วัดสงูเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 



๒๕๙ 

 

  

  

  

  
( จัดเสวนาการอนุรักษ์คัมภรี์ใบลานสร้างสรรค์ และ พธิีลงนามสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ตอนกลาง และ ตอนล่าง  

ของประเทศไทย ณ วัดสงูเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่) 
 
 



๒๖๐ 

 

๔.๕  องค์ความรู้จากการวิจัย  
องค์ความรู้จาการศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรม

ใบลาน ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย”  ผู้วิจัยได้มีข้อค้นพบดังนี้ ๑) ปัญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ๒) ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
๓) แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ ๔) ชุดความเชื่อในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
และ ๕) หลักวิชาการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในปัจจุบัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
๑.  ผู้นำไม่ให้ความสนใจ 
๒.   ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในพื้นที ่ 
๓. ขาดงบประมาณในการทำดำเนินงาน  
๔. ขาดการบริหารในรูปของคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเฉพาะ 
๕. ขาดเทคโนโลยมีาช่วยส่งเสริมการทำงาน โดยเฉพาะการถ่ายคัมภีร์ดิจิทัล  
๖. ขาดทายาท หรือ บุคลากรแกนนำผู้สืบต่อ ในการสานต่อการอนุรักษ ์
๗. ขาดการสร้างเครือข่ายในการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ ์
๘. ขาดระบบการเผยแพรแ่ละบริการ  
๙. ขาดระบบยกย่องผู้ทำงาน 

๑๐. การอนุรักษ์ไม่เกิดประโยชน์กับชุมชน 
๑๑. ชาดระบบการประเมินผลและสรุปข้อมูลการทำงาน 

 
๔.๕.๒  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

๑. ผู้นำและชุมชนให้ความสำคัญ  
๒. คณะสงฆ์ระดับผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญและสนับสนุน 
๓. มีระบบการสร้างความตระหนักและศรัทธาให้ยั่งยืน  
๔. มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเฉพาะอันเป็นที่

น่าเช่ือถือของคนในชุมชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
๕. มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ  
๖. มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือและร่วมมือจำนวนมาก  
๗. มีบุคลากรเช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในพื้นที่ 
๘. มีการจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
๙. มีการให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะชน  
๑๐. มีระบบเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการอนุรักษ ์
๑๑. ประชาชนในชุมชนได้ประโยชน์จากการอนุรักษ์  
๑๒. มีระบบการยกย่องเชิดชูคณะทำงานด้านการอนุรักษ ์
๑๓. มีการวัดผลประเมินผมอย่างเป็นธรรม  
 
 



๒๖๑ 

 

๔.๕.๓ แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ 
      ๑) วิธีการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
 ๑. การทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 ๒. การเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายที่ก่อตั้งไว้แล้วอย่างเป็นทางการ             
ทั้งของรัฐ และ เอกชน  

 ๓. การเชิญชวนจัดตั้งเครือข่ายใหม่ร่วมกัน ทั้งที่เป็นทางการ และ ไม่เป็น
ทางการ เพื่อจุดประสงค์ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

 ๔. เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษา หรือ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 ๒) วิธีการรักษาเครือข่ายให้อยู่อย่างยั่งยืน 

  ๑.มีการกำหนดแผนงานและมาตรฐานที่ชัดเจนร่วมกันแต่ต้น 
  ๒.มีการร่วมงานและจัดงานร่วมกันตามเหตุสมควร 
  ๓.มีการเช่ือความสัมพันธ์มิตรภาพกันทางช่องทางต่าง ๆ 
  ๔.มีการจัดระบบการบริหารเครือข่าย  มีประธาน มีผู้ประสาน มีกรรมการ 
  ๕.มีการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม 
  ๖.มีการช่วยเหลือและให้กำลังใจกันอย่างต่อเนือ่งไม่เป็นภาระ 
  ๗.มีความเคารพ จริงใจ ซื่อสัตย์ และไว้วางใจระหว่างกัน 
  ๘.ให้เกียรติ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งในด้านพื้นที่และ
องค์กร  
  ๙.มีระบบสร้างแรงจูงใจในการเป็นเครือข่าย 
  ๑๐.มีการสร้างและพัฒนาหาทายาทในการเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๑.มีงบประมาณในการบริหารและจัดกิจกรรมเครือข่าย 
  ๑๒.มีการติดตามประเมินผลร่วมกัน 
  ๑๓.มีการสรุปและถอดบทเรียนร่วมกันอย่างเป็นธรรม 
  ๑๔.มีระบบการยกย่องบุคลากรในเครือข่าย 

 
 

๔.๕.๔  ชุดความเชื่อในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
                       ๑) การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  
                                คัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่ เป็นการบันทึก พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  
โดยเฉพาะพระไตรปิฏก ถือว่า เป็น คำสอนโดยตรงที่พระพุทธองค์ได้มอบไว้ให้กับชาวโลกทั้งหลาย       
ในนามพระพุทธศาสนา  คำสอนและข้อปฏิบัติ หรือ พระธรรมวินัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของอายุ
พระพุทธศาสนา  เป็น  ศาสดาของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้กับ
พระอานนท์  ก่อนปรินิพพานว่า   “ โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว 
มมจุจเยน สตฺถา” ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงและบัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย 
ธรรมและวินัยนั้นแล จัดเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว  (สุตตันตปิฎกฑีฆ
นิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร) ในสมัยพุทธกาลการรักษาพระธรรมวินัย คือ การเก็บไว้ในคน 



๒๖๒ 

 

หมายถึง มีการถ่ายทอดโดยการฟังและปฏิบัติตามจากผู้สำเร็จพระอรหันต์สืบต่อกันมา  ส่วนในยุค
หลักพุทธกาลประมาณก่อน ๔๐๐ ปี มีการรักษาโดยมุขปาฐะ คือ การสวดทรงจำท่องพร้อมกัน     สืบ 
ๆ กัน  ถ่ายทอดจากครูสู่ศิษย์  และ หลักจากช่วง พ.ศ.๔๐๐ เศษ เริ่มมีการรักษาพระธรรมวินัย ด้วย
วิธีการจารึกอักษรบนใบลานโดยเริ่มที่ลังกาเป็นที่แรก จากนั้นมีการจารึกสืบต่อ ๆ กันมาในหลาย
ประเทศ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และ รวมถึงประเทศไทย  ดังนั้นจะเป็นได้ว่า คัมภีร์ใบลานจึงเป็น
ตัวแทนสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะคำสอนของพระพุทธเจ้า การสร้างคัมภีร์ การอนุรักษ์คัมภีร์
ใบลาน จึงเป็นการรักษาอายุพระพุทธศาสนา  ทำให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่เป็น
ประโยชน์ต่อไปแก่มนุษยชาติ ที่ต้องการศึกษาวิธีการพ้นทุกข์ หรือ ดับทุกข์เหมือนพระองค์ เพราะ
สามารถศึกษาพระธรรมคำสอนจากคัมภีร์ใบลานได้ ในฐานะที่เป็นเอกสารมรดกโบราณที่มีการสืบ
ทอดกันมา  ผู้ที่ได้สร้างคัมภีร์ และ อนุรักษ์คัมภีร์จึงได้รบัอานิสงส์อย่างมหาศาล  ๑๑๐  

๒ )  การมีอานิสงส์มาก  
           คนสมัยก่อนมักนิยมสร้างหรือถวายคัมภีร์ไว้ในพระพุทธศาสนา เป็น

จำนวนมาก เนื่องจากมีความเชื่อว่า มีอานิสงส์มาก  เพราะมีปรากฏในคัมภีร์ใบลานสมัยโบราณที่มีการ
จารคัดลอกกันไว้ และ เป็นความเชื่อที่บรรพบุรุษ บรรดาบัณฑิต นักปราชญ์ ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา  
ได้แก ่

 ๒.๑  อานิสงส์ในการสร้าง และ อนุรักษ์คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา 
         ได้แสดงไว้ในคัมภีร์จูฬคันธวงศ์ปริจเฉทที่ ๕ ว่า   ผู ้ใดผู้หนึ่งเป็น

บัณฑิตมีปรีชาญาณสร้างเองก็ดี ให้คนอื่นสร้างก็ดี ซึ่งคัมภีร์อรรถกถาฎีกาย่อมเป็นกองบุญอันหาที่สุด
มิได้ มีอานิสงส์บุญไม่มีที่สุดเช่นเดียวกับการสร้างเจดีย์ ๘๔ ,๐๐๐ องค์ และเช่นเดียวกับการสร้าง
พระพุทธรูป ๘๔,๐๐๐ องค์ เช่นเดียวกับการปลูกต้นโพธิ์ ๘๔,๐๐๐ ต้น และเช่นเดียวกับการสร้างพระ
วิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง 
 อนึ่ง ผู้ใดสร้างหีบใส่พระพุทธพจน์หรือแนะนำให้คนอื่นกระทำก็ดีอนึ่ง ผู้ใดให้เอง
ก็ดี ให้ผู้อื่นให้ก็ด ีซึ่งในใบลานก็ดี มูลค่าใบลานก็ด ี
 อนึ่ง ผู้ใดให้เองก็ดี ให้ผู้อื่นให้ก็ดี ซึ่งน้ำมันก็ดี จุณก็ดี ข้าวเปลือกก็ดี ผ้าใหม่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ดี เพื่อประโยชน์แก่การเช็ดใบลาน 
 ซึ่งด้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การเป็นหมุดร้อยในรอยเจาะใบลานก็
ดี 
 ซึ่งแผ่นกระดานคู่ก็ดี ซึ่งผ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การห่อใบลาน 
 ซึ่งเชือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่การผูกใบลานซึ่งถุงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อประโยชน์แก่การห่อกำใบลาน 
 อนึ่ง ผู้ใดกระทำการเองก็ดี ใช้ผู้อื่นให้กระทำก็ดี ซึ่งการประดับใบลานก็ดี ซึ่งการ
ประดับแผ่นไม้กระดานไม้ก็ดี ด้วยหรดาลหรือด้วยมโนศิลา หรือด้วยทองและเงิน ผู้นั้นย่อมมีกองบุญ 

 

 ๑๑๐
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), ดร. และ คณะ, การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมใน

ประเพณีตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่, (รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๘), หน้า  ๕๖. 
 



๒๖๓ 

 

อานิสงส์บุญหาที่สุดมิได้ เช่นเดียวกับการสร้างพระเจดีย์ ๘๔ ,๐๐๐ องค์ เช่นเดียวกับการสร้างพระ
วิหาร ๘๔,๐๐๐ หลัง ผู้นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศีลคุณ เมื่อบังเกิดอยู่ในภพ ย่อมเป็นผู้มีเดชมากอยู่ทุก
เมื่อ บันลือสีหนาทแกล้วกล้า ประกอบด้วยอายุ วรรณะ และพละ เป็นผู้ใคร่ธรรมอยู่ทุกเมื่อ เป็นผู้มี
ศักดิ์ใหญ่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ ปราศจากโรคาพาธ 
 ผู้นั ้นเมื ่อบังเกิดอยู่ในภพ เป็นผู้มีปัญญา มีจิตตั ้งมั ่นด้วยดี มีความเป็นใหญ่
ประกอบด้วยบริวาร ย่อมบรรลุสุขทั้งปวง เป็นผู้มีศรัทธา มีหิริ รู้ถ้อยคำของผู้ขอ ด้วยวิบากผลของตน 
ย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ มีทรวดทรงงาม เป็นที่รักใคร่ของสัตว์ทั้งปวง ได้รับการบูชาใน
ที่ทุกสถาน เมื่อยังท่องเที่ยวไปในหมู่เทวดาและมนุษย์ ก็มีมิตรสหายคุ้มครอง ย่อมเสวยเทวสมบัติอยู่
เนืองๆ จักบรรลุอรหัตผล ถึงซึ ่งพระนิพพาน จักบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ อัน
ประเสริฐในอนาคตกาล 
 เพราะฉันนั้นนั่นแหละ บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเล็งเห็นประโยชน์ของตน ควรสร้างเอง
และให้แม้ผู้อื่นสร้างซึ่งคัมภีร์ และจารเอง ให้ผู้อื่นจารคัมภีร์บาลี อรรถกถาเป็นต้น ลงในใบลานและ
หีบใส่คัมภีร์พระธรรม พึงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสให้เอง และชักชวนมิตรสหายพวกพ้องให้สร้าง หรือ 
ร่วมกันอนุรักษ์ก็ดี ย่อมจะได้อานิสงส์ดังกล่าวนี้   นี่คืออานิสงส์ของการสร้างคัมภีร์และอนุรักษ์ทาง
พระพุทธศาสนา 

๒.๒ อานิสงส์ในการถวายผ้าห่อคัมภีร์ 
         หลายพื้นที่มีความเชื่อที่เหมือนกันและแตกต่างกันในการถวายผ้า

ห่อคัมภีร์ไว้ในพระพุทธศาสนาดังนี ้
 ๑.ได้บุญเท่ากับฝ่ายชาย : แต่ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัย 

และความปรารถนาที่จะสั่งสมบุญในการสร้างสรรค์คัมภีร์ใบลานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง
จึงอาศัยความสามารถด้านหัตถกรรมที่ตนมีทอผ้าขึ้นมาเพื่อทำเป็นผ้าห่อมัดคัมภีร์ถวายเป็นพุทธบูชา 
เพื่อเป็นอานิสงส์ในชาติภพหน้าต่อไป 

 ๒.ลดหย่อนกรรมเบียดเบียดสัตว์ : การทอผ้าเพื่อห่อคัมภีร์ดังกล่าว 
ก็เพื่อลดทอนผลแห่งกรรมที่ตนต้องคร่าชีวิตหนอนไหมเป็นจำนวนมากในการทอผ้านุ่งห่มจึงทอผ้าห่อ
คัมภีร์ขึ้นเพื่ออานิสงส์ผลบุญของตัวผู้ทอเอง เป็นการขอขมาและอุทิศส่วนกุศลแก่สรรพชีวิตที่ถูก
ทำลายไปเพราะการทอผ้า 

 ๓.ได้ขึ้นสวรรค์  : ผ้าห่อคัมภีร์หลายผืน มีการใช้ไม ้ไผ่นำมาทอสอด 
ในผืนผ้านั้นเปรียบเสมือนขั้นบันไดที่ผู้ทอและผู้ถวายจะสะสมไว้เป็นเนื้อนาบุญ เมื่อผู้ทอและผู้  ถวาย
สิ้นชีวิตไปแล้ว ดวงวิญญาณจะอาศัยขั้นไม้ไผ่นั้นแทนบันได เพื่อเดินทางขึ้นไปสู่สวรรค์ได้ ไม้ไผ่ที่นำมา
ทอ ร่วมในผืนผ้า จะมีทั้งที่มีลักษณะเป็นเส้นกลม และเส้นแบน ใช้สอดแทนเส้นพุ่งในการทอ  

 ๔.ได้ร่วมสืบทอดงอายุพระพุทธศาสนา : การทำผ้าห่อคัมภีร์ก็เป็น 
โอกาสที่ผู้หญิงจะได้ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ด้วยการอุทิศแรงกายและความตั้งใจจริงในการถักทอ 
และตัดเย็บผ้าห่อคัมภีร์ให้เป็นเครื่องปกป้องพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 
โดยการฝากฝีมือทางหัตกรรมของสตรีในรูปแบบผ้าที่สวนงามแบบต่าง ๆ 

 ๕.ความงาม  และ ยศถาบรรดาศักดิ์ : บางแห่งมีคติชนว่า การ 



๒๖๔ 

 

ถวายผ้าไว้ในพระพุทธศาสนาผู้ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และ
เครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า เมื่อใดก็ตาม
จะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภยันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของ
มีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้ อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วย
หน้าตาที่งดงาม ต่อไปจะได้คู่ครองที่ดี  มีฐานะและยศถาบรรดาศักดิ์ที่ดี และมีสติปัญญาที่น่านับถือ
อย่างยิ่ง๑๑๑ 

 ๖.คู่ครอง : หลายแห่งมีความเชื่อสืบกันมาว่า การได้ถวายผ้าห่อ 
คัมภีร์ร่วมกับฝ่ายชาย คือ ฝ่ายชายจารธัมม์ สร้างคัมภีร์ใบลาน ส่วนฝ่ายหญิงถวายผ้าห่อคัมภีร์ และ
ห่อให้  โดยมีความเชื่อว่า เกิดภพใดชาติใด จะได้เป็นคู่บุญ คู่ธรรม ร่วมสร้างบารมีไปจนถึงมรรค ผล 
นิพพาน  

 ๗.จะได้มาบวช : ในส่วนของสตรี ที่ความปรารถนาอยากเกิดเป็น 
ผู้ชายได้และได้มาบวชปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จึงได้ถวายผ้าห่อคัมภีร์และห่อคัมภีร์ถวายด้วย
ตนเองเป็นการรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา เพื่อ ปรารถนาจะได้เกิดมาพบพระธรรมวินัย 
ไปทุกภาพทุกชาติ และได้มีโอกาสเกิดมาเป็นผู้ชายได้บวชในพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติธรรมจนพ้น
จากความทุกข์โดยสิ้นเชิง 

 ๘.เกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตย :  บางแห่งมีความเช่ือว่าการได้ 
ถวายผ้าห่อคัมภีร์ จะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกับการสร้างคัมภีร์  คือ จะได้เกิดในยุคพระศรีอาริยเมต
ไตย ซึ่งเป็นยุคที่มีคนมีศีลมีธรรม หลักจากที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนามว่าโคตมะ 
ครบ ๕,๐๐๐ พระวัสสาแล้ว   

 ๙.การสืบชะตา หรือ ต่ออายุ  : เนื่องด้ายการห่อคัมภีร์ใบลาน คือ 
 การรักษาสภาพคัมภีร์ใบลานให้อยู่ในสภาพดี และ มีอายุยืน ผู้ที่ถวายจึงมีความปรารถนาเช่นนั้นด้วย
ตามความเชื่อ เรื่องของการสืบชะตา ต่ออายุ รักษาสุขภาพ ไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับการปก
ปักรักษาเป็นต้น 

๑๐.ต่ออายุพระพุทธศาสนา : บางแห่งไม่มีความเช่ือทางวัฒนธรรมมาก 
 แต่ มีความเชื ่อทางเทคโนโลยีสมัยก่อน คือ การรักษาตัวคัมภีร์ใบลาน เพื ่อ ให้คำสอนของ
พระพุทธศาสนาอยู่อย่างยาวนาน เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา 
  ๓)  เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เป็นของแท้ และ ไม่สามารถทดแทนได้   
                               คนสมัยโบราณกล่าวไว้ว่า สร้างอะไร ก็ไม่ยาก เท่ากับสร้างคัมภีร์ธรรม ซึ่ง
เป็นการสร้างที่ยากที่สุดในโลก   ต้องอาศัยพลังศรัทธาและมีสติของมนุษย์ในการเขียนแต่ละอักขระ 
ธรรม ๑ หน้าใบลาน มีอักขระไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ตัว  ไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะมาใช้ในสมัยนั้นนอกจากต้อง
จารดว้ยตนเองปลายเหล็กแหลม  แต่ละคัมภีร์จึงเป็นของแท้  มี ๑ เดียวเดียวในโลก แม้ในส่วนเนื้อหา
อาจจะมีการคัดลอกต่อ ๆ กันมา แต่ ตัวอักษรและใบลานตลอดถึงสิ่งที่อยู่กับคัมภีร์ คือ ผ้าห่อคัมภีร์ 

 

 ๑๑๑
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), ดร. และ คณะ, การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมใน

ประเพณีตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ , (รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๘), หน้า  ๘๑. 
 



๒๖๕ 

 

ไม้ประกับ ไม้ปันจั๊ก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  ถ้าคัมภีร์เสียหาย หรือ สูญหาไป จะไม่สามารถหามาทดแทน
ได้ ทำใหม่ก็ไม่เหมือน เพราะตัวอักษรที่จารเขียนโดยคนมีลักษณะการเขียนที่เป็นเฉพาะตัวหนึ่งเดียว
ในโลก และ เสียชีวิตไปแล้ว จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลคัมภีร์ใบลานแต่มัด แต่ละผูก แต่ละใบ แม้แต่
เศษใบลาน ก็ต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะมีหนึ่งเดียวในโลก เหมือนกับคน แม้เป็นคนเหมือนกัน แต่ แต่ละ
คนมีเอกลักษณ์ต่างกัน ไม่เหมือนกันสักคนบนโลกไม่ได้ ถ้าเสียชีวิตแล้ว ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ 
คัมภีร์ก็มีลักษณะเดียวกัน  ๑๑๒ 

๔)  มีความเสีย่งสูงด้านการสูญหาย และเสียหาย  
           คัมภีร์ใบลานหลายแห่งตกอยู่ในสภาพความเสี่ยงสูงด้านการสูญหายและ

เสียหายอันเนื่องมาจากไม่มีการรักษาดูแลที่ได้มาตรฐาน หลายแห่งเก็บไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมเป็น
อันตรายต่อคัมภีร์ใบลาน เช่น ทับถมกัน อยู่ในห้องอับชื้น ห้องที่มีอุณหภูมิร้อนมาก  ในที่ที่มีแมลงต่าง 
ๆ เข้าไปอยู่ เช่นบนหลังคา ในห้องเก็บของ ห้องร้าง  หรือ บางทีอาจเก็บไว้ดีเกินไป คือ อยู่ในหอธรรม 
หรือ หอไตร แต่ไม่เคยเปิดขึ้นไปสำรวจดูความปลอดภัยของคัมภีร์ เมื่อเปิดมาอีกครั้ง คัมภีร์เป็น
อาหารของปลวก ของ สัตว์แมลงต่าง ๆหมด  มี่สภาพที่เสียหายหมด เช่น แห้งกรอบ มีเชื้อรา  มีคาบ
สกปรก มีฝุ่นมาก หรือ บางแห่งไม่สนใจด้านการอนุรักษ์ จึงเป็นช่องทางของผู้ที่รู้มูลค่าของคัมภีร์ใบ
ลาน จึงมาขอชมและอาจจะขอบูชา หรือ อื่น ๆ นำคัมภีร์ไปเป็นของเขา เป็นต้น ดังนั้น ถ้าไม่มีการ
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างเร่งด่วน ที่ถูกต้อง และ ได้มาตรฐาน จะเป็นเหตุให้สมบัติของชาติมี
ความเสียงดา้นการสูญหาย และ เสียหาย ตามเหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

๕) เป ็นภ ูม ิป ัญญา และ ความม ั ่นคงของช ุมชน ชาต ิ  ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 

          เนื่องด้วยคัมภีร์ใบลาน ไม่เพียงแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น 
แต่ยังมีเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นวรรณกรรมอีกมากมาย เช่น ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ นิทาน 
ชาดก ตำรายา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซี่งคัมภีร์แต่ละเรื่องมีความเชื่อมโยงกัน และ เป็นคำสอนที่
สร ้างว ิถ ีช ีว ิต และ นำอบรมสั ่งสอน หลอมรวม ให้เก ิดความมั ่นคนใน ชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์  ชาติใดที่ไม่มีคำสอน ไม่มีประเพณี วัฒนธรรม ไม่มีประวัติศาสตร์และองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดกันมา ย่อมนำไปสู่ความสูญสิ้นความเป็นชาติ ดังนั้น คัมภีร์ใบลาน แม้เป็นวัตถุ
โบราณ แต่ ถือว่าเป็นเอกสารต้นฉบับที่สำคัญ มีพระคุณอันใหญ่หลวง ต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
และ พระมหากษัตริย์    พระมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา
และต่อยอดในการดูแล คัมภีร์ใบลาน ในฐานะที่เป็นชุดความรู้ เครื่องมือ ในการถ่ายทอด ความเป็น
ชาติไทย ของคนในอดีตจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้วิถีไทยยังคงอยู่ เพราะมีหลักคำสอน เป็นภูมิปัญญา ที่บรรพ
บุรุษได้กลั่นกรองไว้ดีแล้วจึงจารึกลง และ ได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อ ๆ มา เพื่อสืบสานแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  อันเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติตามมีความเจริญ และ ชาติก็มีความมั่นคง ดังนั้นแนวคิด

 
๑๑๒สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูง

เม่น  วัดสูงเม่น, (ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙),              
หน้า ๓๒. 



๒๖๖ 

 

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงเป็น
แนวคิด หรือ ความเชื่อสำคัญในการทำสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ๑๑๓ 

   ๖)  มีคุณค่า และ มูลค่ามหาศาลต่อชมุชน 
           คัมภีร์ใบลาน เป็นสิ่งที ่มีคุณค่า และ มูลค่ามหาศาล  เพราะเป็นสิ่งที่

บรรดา บัณฑิต นักปราชญ์ทั้งหลาย ได้กลั่นกรองมาอยู่ดีที่สุดแล้ว และ จารลงในใบลานเป็นคัมภีร์ 
เพื่อมอบภูมิปัญญาที่ดีที่สุดไว้ให้กับลูกหลานและคนรุ่นหลัง คัมภีร์ใบลาน จึงเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สุด
ของคนในอดีต ที่มอบไว้ให้กับคนที่เข้ารัก ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง   ชุมชน หรือ ประเทศชาติ โดยได้
ทำในรูปของ ธรรมทาน  ถวายบูชาพระรัตนตรัย  ดังนั้นวัดไหน ชุมชนไหน หรือ องค์กรไหน ที่มีคัมภีร์
ใบลานอยู่ในครอบครอง ถือว่า ท่านมีอริยทรัพย์ มีมรดกที่ล้ำค่ามากที่สุดในโลก แต่มรดกเหล่านี้จะมี
ค่ามาก ก็ต่อเมื่อได้แกะออกมาศึกษา และ ปฏิบัติตาม ดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงของคัมภีร์ใบลาน คือ 
การศึกษาเนื้อหาคัมภีร์ใบลาน ซึ่งเป็นความรู้ชั้นยอดที่ถูกต้อง  และ เมื่อศึกษาแล้ว นำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง  ผู้ที่ได้ปฏิบัติแบบนี้ จะได้รับคุณค่า และ มูลค่าที่ยิ่งใหญ่จากมรดกที่สำคัญที่สุดในโลก ที่
บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้าง และอนุรักษ์สืบต่อไว้ให้กับพวกเรา  ซึ่งปัจจุบันในต่างประเทศที่เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว เขาให้ความสำคัญกับตัวเนื้อหา หรือ องค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลาน ในเอเชีย และ 
ทั่วโลกเป็นอย่างมาก  มีการทุ่มงบมหาศาลในรูปของโครงการต่างประเทศ และ นำโครงการเข้ามาใน
เอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย และ ประเทศในเอยเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีคัมภีร์ใบ
ลานมากที่สุดในโลก  เขาเข้ามาถ่ายสำเนาคัมภีร์ต้นฉบับ ซึ่งสมัยก่อนใช้เทคโนโลยีไมโครฟิล์ม  ส่วน
สมัยปัจจุบันนี้ใช้ระบบดิจิทัล ภาพชัดเจนมาก  เขาถ่ายเพื่อนำองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลาน ไปศึกษา 
ค้นคว้า และ วิจัย เมื่อทราบแล้ว เขานำต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล  เช่น             
ตำรายา   ตำราโหราศาสตร์   ตำรากรรมฐาน  ตำราคำสอน ตำราวรรณกรรม  ตำราประวัติศาสตร์  
ทำให้เข้าได้รับคำตอบอันเป็นประโยชน์มาก ที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ในแหล่งข้อมูลปัจจุบัน 

  ดังนั้นจากความสำคัญดังกล่าว จะเห็นว่า คัมภีร์ใบลานในระดับ
เนื้อหา มีมูลค่ามหาศาล นำไปทำประโยชน์สร้างคุณค่าทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และ ทางสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างเป็นอเนก หลายที่นำองค์ความรู้ ไปสร้างงานศิลปะ สถาปัตยกรรม เช่น วัดวาอาราม สถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือหลายแห่ง สร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สร้างสินค้าท้องถิ่น  ทำให้เกิดมูลค่า
มหาศาล  มีผู้คนสนใจมาชม มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น มาชมวัดสวย มาชมจิตกรรมฝาผนัง
โบราณ มาซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน  มาชมประเพณี วัฒนธรรม  มาชมการแสดง มาซื้อเครื่องแต่งกาย  
หรือ อาจจะมีการส่งออกสินค้าของชุมชน  ไปทั่วประเทศ หรือ ส่งออกไปทั่วโลก  มูลค่าต่าง ๆ เหล่านี้ 
เกิดจากการที่เห็นคุณค่าในคัมภีร์  จึงสามารถนำคุณค่า มาสร้างเป็นมูลค่าได้  หลายชุมชนเมื่อเห็น
ประโยชน์เช่นนี้ จึงได้มีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างดีที่สุด 

 
 
 

 
๑๑๓สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูง

เม่น วัดสูงเม่น, (ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙),           
หน้า ๔๐. 



๒๖๗ 

 

๔.๕.๕  หลักวิชาการอนุรักษค์ัมภีร์ใบลาน ในปัจจุบัน 
     ๑. การสำรวจและคัดแยกใบลาน 
        ๑.๑  การรวบรวมคัมภีร์ใบลานทั ้งหมดในวัดที ่ทำการสำรวจ 

ตรวจดูคัมภีร์ใบลานที่ต้องสำรวจ และวางแผนในการดำเนินงานให้เหมาะสมว่าจะต้องใช้ระยะเวลา
และบุคลากรเท่าใด 

     ๑.๒ แยกคัมภีร์ใบลานในมัดหรือกับที่ครบชุดไว้ต่างหากจากคัมภีร์
ใบลานอื่นๆ การจะดูว่ามัดหรือกับนั้นครบถ้วนหรือไม่ สามารถดูได้จากจำนวนที่บอกไว้ในบัญชัก หรือ 
ตรวจดูลำดับผูกว่าเรียงลำดับครบหรือไม่ แล้วตรวจดูว่าคัมภีร์ใบลานผูกสุดท้ายนั้นจบหรือไม่ 

    ๑.๓ นำคัมภีร์ใบลานที่ไม่ครบชุดนั้นมาจัดเรียงไว้ เพื่อหาผูกที่เป็น
ชุดเดียวกัน โดยนำเอาคัมภีร์ใบลานทั้งหมดมาเรียงกัน ตามขั้นตอน ดังน้ี 

     ๑.เรียงตามความยาวของใบลาน เพื่อจำแนกกลุ่มตามความ
ยาว เพราะว่า ใบลานที่นำมาจารจะมีขนาดความยาวที่ต่างกัน 

     ๒. ตั้งสันคัมภีร์ใบลานทั้งหมดขึ้น เพื่อแยกชุดสีและลวดลาย
ที่ปรากฏตรงสันคัมภีร์ใบลาน 

     ๓. ตรวจนับจำนวนผูกและเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานว่าครบ
หรือไม่ หากมีครบก็ห่อหรือมัดไว้ช่ัวคราว และนำไปจัดอยู่ในกลุ่มที่ครบชุดแล้ว 

     ๔.แยกคัมภีร์ใบลานที่ไม่เข้าชุด กันเก็บไว้เป็นอีกส่วนหนึ่ ง
โดยเฉพาะ 

 ๒.การซ่อมแซมคัมภีร์ใบลาน 
  ๑. ควรศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใช้ให้ถูกต้อง

กับสภาพเอกสารนั้น 
  ๒. ต้องคงรูปลักษณ์เดิมของเอกสารไว้ให้มากที่สุด 
  ๓. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมต้องมีความแข็งแรง คงทน และไม่เป็น

อันตรายต่อเอกสาร 
                         ๔. ไม่ต้องต่อเติมอักษรหรือสีสันอื่นใดลงในเอกสารที่ซ่อมบูรณะ 
                         ๕. กระบวนการทีใ่ช้ในการซ่อมบูรณะ สามารถนำกลับมาซอ่มใหม่
ได ้
                         ๖. กระบวนการที่ใช้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
    ๗. ซ่อมให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันมิให้การซ่อมไปทำลายเอกสารมาก
ขึ้น 

  ๓. ทำความสะอาดใบลาน 
              ๑. เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 

              ๑ ) แอลกอฮอล์ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ หรือ ถ้าไม่มีใช้ ประมาณ 
๗๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ได้ บางแห่งถ้าหาแอลกอฮอล์ยาก ให้ใช้สุรา ๙๐  ดีกรี ผสมน้ำ ๑ ต่อ ๒  ส่วน  ๒) 
สำลีก้อน  ๓) ผ้าปิดจมูกอนามัย  ๔) ถุงมือยาง  ๕ ) โต๊ะในการปฏิบัติงาน ใช้โต๊ะกระจก 



๒๖๘ 

 

 ๒. นำใบลานที่ต้องการทำความสะอาด มัดสายสะหนองให้แน่น 
หรือในกรณีทีส่ายสะหนองเก่าหรือขาด ใหเ้ปลี่ยนสายสะหนองก่อน เพื่อไม่ให้ใบลานแตกกระจัด
กระจาย ระหว่างทำความสะอาด 

 ๓. เช็ดใบลานทีละใบ ด้านหน้า จากซ้ายไปขวา โดยเช็ดไปทาง
เดียว โดยไม่เช็ดกลับไปกลับมา เพราะจะทำให้ใบลานเดาะหัก 

 ๔. เมื่อเช็ดใบลานครบทุกใบแล้ว นำใบลานไปผึ่งลมให้แห้ง (ห้าม
นำไปตากแดด) 

 ๕. เปลี่ยนสายสะหนองใหม ่แล้วนำไปจัดหมวดหมู่ ห่อผา้ต่อไป 
 ๖. ทำความสะอาดในรอบป ี ควรมีคมัภีร์ออกมาทำความสะอาด

ผ้าห่อคัมภีร์ และ ตากแดด โดยไม่ต้องแกะ ห่อทั้งมัดที่มีผา่ห่อสมบูรณ์ เพื่อไล่ความชื้น ป้องกันเช้ือรา
ที่จะเกิดกับผ้าและใบลาน ปีละ ๑ ครั้ง โดยมีเกณฑ์ในการนำคัมภีร์มาตากดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๑  แสดงเนื้อหาความเหมาะสมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ เวลา ของการตาก 
                 คัมภีร์ใบลาน 
 

ความเหมาะสมอุณหภูมิ ความชั้นสัมพัทธ ์และ เวลา ของการตากคัมภีร์ใบลาน 
ที่ อุณหภูมิกลางแดด / ความช้ืนสัมพัทธ ์

(เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิทัล) 
เวลาในการตาก หมายเหตุ 

๑ เกิน ๔๐ องศา ไม่ควรตาก.... ทำให้ใบลานแห้งเกินไป 
๒ ๓๖ องศา  – ๔๐ องศา 

/ ๑๐ – ๒๙ % 
๑๕ นาที พลิก  
๑๕ นาที ตากต่อ แล้ว
เก็บ 

 
 
ให้ความชื้นของคัมภีร์             
ใบลาน อยู่ที่ ๓ – ๗ % ๓ ๓๐ องศา  – ๓๕ องศา 

  / ๓๐ - ๔๐ % 
๒๕  นาท ีพลิก  
๒๕ นาที ตากต่อ แล้ว
เก็บ 

๔ ๒๖  องศา  – ๒๙ องศา 
/ ๔๑ – ๕๕  % 

๔๐ นาที พลิก  
๔๐ นาที ตากต่อ แล้ว
เก็บ 

๕ ต่ำกว่า ๒๕ องศา ไม่ควรตาก ทำให้ใบลานชิน้มากไป 
*** กรณีใบลานขาดออกจากกัน เปราะ กรอบ ต้องทำการปฏิบัติการอนุรักษ์ โดย 

วิธีการ ลงน้ำมัน เคลือบกระดาษสา และเช่ือมต่อ ซ่อมเสริมใบลาน แล้วแต่ความเสียหายของใบลาน 
๑๑๔ 

 
๑๑๔สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูง

เม่น วัดสูงเม่น, (ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙),  
หน้า ๖๑. 



๒๖๙ 

 

 ๔.การจัดหมวดหมู่ใบลาน 
    คัดแยก จัดหมวดหมู่คัมภีร์ตาม ชื่อเรื่อง ภาษา และ เนื้อหาคัมภีร์ 

เป็น ๒๑ หมวด ตามระบบสากลที่นิยมใช้กัน ตามแบบ หอสมุดมหาวิทยาลับเชียงใหม่ และ หอสมุด
แห่งชาติลาว   เพื่อสะดวกในการลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน 

๐๑ พระวินัย   ๐๘ โอวาทคำสอน   ๑๕ กฎหมาย 
  ๐๒ พระสุตตันตปิฎก ๐๙ ประเพณีพิธีกรรม  ๑๖ ตำราอักษรศาสตร์ 
  ๐๓ พระอภิธรรม  ๑๐ ธรรมทั่วไป      ๑๗ กวีนิพนธ์รอ้ยกรอง 
   ๐๔ คัมภีร์ภาษาบาลี   ๑๑ นิยายธรรม      ๑๘ ตำราโหราศาสตร์ 
   ๐๕ บทสวดมนต์    ๑๒ นิยายนิทานพื้นบ้าน    ๑๙ ตำรายา 
   ๐๖ อานิสงส์   ๑๓ ตำนานพุทธศาสนา    ๒๐ รวมหลายหมวด 

๐๗ ชาดก   ๑๔ ตำนานเมือง/ราชวงศ์              ๒๑ อื่น ๆ ........................ 
๕. การห่อคัมภีร์คัมภีร์ใบลาน 

 ๕.๑ ขั้นตอนการห่อคัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น 
-ผ้าห่อคัมภีร์เป็นผ้าฝ้าย 
-จักรเย็บผ้า 
-ด้ายขาว หรือ ด้านสี ตามความเหมาะสม 
-เข็มเย็บผ้า และ เข็มหมุด 
-ไม้ปันจั๊กธัมม ์

 ๕.๒ ตัดเย็บผ้าห่อคัมภีร์ตามขนาดที่เหมาะสมกับคัมภีร ์
 ๕.๓ ห่อคัมภีร ์โดยหุ้มทั้งคัมภีร ์
 ๕.๔ นำไม้ปันจั๊กมาไว้ด้านหน้าคัมภีร์เป็นฉลากคัมภีร ์
 ๕.๕ นำด้ายมามัดคัมภีร์ โดยมีวิธีการมัด ๓ แบบ คือ แบบ ๓ 

เปลาะ  ๔ เปลาะ และ  ๕ เปลาะ ตามความยาวของคัมภีร์  แต่คมัภีร์ส่วนใหญ่ วัดสูงเม่น จะมัด ๔  
เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ เพราะความยาวขนาดคัมภีร์ใกล้เคยีงกัน  เพื่อความแน่นหนาในการห่อคัมภีร์ 

 ๕.๖ ตรวจสอบความสวยงาม  เป็นอันเสรจ็การห่อคัมภีร์ ๑๑๕ 
  ๖. การจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน 

                   ๖.๑ ระมัดระวังอย่าให้คัมภีร์ใบลานถูกแสงมากเกินไป โดยเฉพาะ
จากแสงแดดเพราะแสงจะมีพลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์ทางเคมีขึ้น ผลที่เกิดขึ้น ทำให้
คัมภีร์ใบลานกรอบ เดาะง่าย’ 
                       ๖.๒ เก็บในตู้คัมภีร์ที่มีขาตั้งสูงจากพื้นซีเมน เพื่อไม่ให้เกิดความชื้น
ในตู้  และภายในตู้ มีเม็ดพริกไทยดำหรือขาวห่อผ้าขาว หรือ ใช้น้ำมันการบูร ใส่ตั้งไว้ในตู้ก็ได้ เพื่อ
ป้องกันแมลง 

 
๑๑๕สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูง

เม่น วัดสูงเม่น, (ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙), 
หน้า ๒๓. 



๒๗๐ 

 

   ๖.๓ ห้องเก็บคัมภีร์  อุณหภูมิห้อง และ ความชื้นสัมพัทธ์ ของห้อง
เก็บคัมภีร์   
                              ๖.๓.๑ ถ้าเป็นห้องมีระบบควบคุณอุณหภูมิ ควรอยู่ที่  ๒๒ 
องศา ความช้ืนสัมพัทธ์ ๕๐ % 
                              ๖.๓.๒ ถ้าเป็นห้องเก็บทั่วไปไม่ติดเครื่องปรับอากาศหรือ
ระบบควบคุมอุณหภูมิ ควรอยู่ที ่ ๒๓ – ๒๗  องศา ความชื้นสัมพัทธ์ ๔๐ – ๖๕  %  และควรหาทาง
ให้อากาศมีการถ่ายเทได้ดี จะสามารถลดความชื้นได้ แต่ในกรณีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละออง ซึ่ง
ต้องทำความสะอาดสม่ำเสมอ 

 ๖.๔ หมั่นรักษาความสะอาด ให้ปราศจากฝุน่ เพราะ
นอกจากจะสกปรกแล้วอาจมีไข่แมลงติดมาด้วยและสามารถจะเกิดเป็นตัวได้ เกิดปัญหาแมลงตามมา 
                        ๖.๕ อย่าใช้เทปกาวซ่อมคัมภีร์ใบลาน ควรรีบเอาออกโดย
ทำให้ชุ่มและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ พอกาวอ่อนตัวก็ลอกกาวออก และเช็ดทำความสะอาดต่อไป 
                       ๖.๖ คัมภีรใ์บลานก่อนนำเข้ามาเก็บรักษาจะต้องผ่านการทำ
ความสะอาดก่อน และขจัดปญัหาต่างๆให้หมดก่อน                           

 ๖.๗ การป้องกันการชำรุดของคัมภีร์ใบลานอีกวิธีหนึ่งคือ 
การถ่ายดิจิทัลเพื่อรักษาต้นฉบบัไว้ และใหบ้ริการดิจิทัลแก่ผู้ค้นคว้า 
                         ๖.๘ หมั่นตรวจดูอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในคลังเอกสาร 
หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าแมลง หรือเชื้อรา จะสามารถแก้ปัญหาได้ทัน 

 ๖.๙ มีระบบป้องกันอัคคีภัย 
                         ๖.๑๐ มีแผนปฏิบัติการเมือ่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม 
เกิดอัคคีภัย เป็นต้น๑๑๖ 

  ๗. การถ่ายภาพดิจิตอลใบลาน 
              ๗.๑ การคัดเลือกคัมภีร์ใบลาน สำหรับถ่ายดิจิทัล 
  ๗.๑.๑ คัมภีร์ใบลานที่มีสภาพสมบูรณ์  
                 ๗.๑.๒ คัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์  ให้เลือกความสำคัญดังนี ้ 
                       ๗.๑.๒.๑  เนื้อหามีความสำคัญทางด้านเนื้อหา เช่น 

ประวัติศาสตร์  บุคคลสำคัญ วรรณคดี ของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  แล มีความสำคัญ ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ ดับนานาชาติ   

  ๗.๑.๒.๒ ลักษณะโดดเด่นของใบลาน  เช่น มีเนื้อหา
ที่มีแห่งเดียว เป็นเรื่องเฉพาะ      มีงานศิลปะชั้นยอดอยู่คัมภีร์ใบลาน  หรือ มีอายุเก่าแก่มาก  เป็น
ต้น 

 ๗.๒  เตรียมกล้องถ่ายรูป และ ระบบการถ่าย เช่น การวางลำดับ
เลขหน้า เลขผูก เลขมัด   การเชื่อต่อกล้องถ่ายรูป ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ หรือ จอทีวี  

 
๑๑๖ โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ออนไลน์], 

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

http://www.bl.msu.ac.th/bailan/บทความ/bailan๒.asp


๒๗๑ 

 

 ๗.๓  จัดเรียงใบลานแต่ละใบ ครั้งละ ๕ ใบลาน โดยเริ่มจากชุดเลข
คี่ก่อน คือ ๑  ๓ ๕ ๗ ๙  และ ตามด้วยเลขคู่  ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ตามลำดับ เนื่องจากใบลานมีอักษร
เนื้อความทั้ง ๒ หน้า การถ่ายเรียงลำดับจึงไม่สามารถถ่ายได้ ถ้าถ่ายได้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

 ๗.๔   จัดการบันทึกรูปภาพ  
     วัตถุประสงค์การสร้างหรือการนำไฟล์คัมภีร์ดิจิทัลไปใช้งาน  มี

ความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานไฟล์คัมภีร์ใบลานดิจิทัลให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ตามแต่
ละวัตถุประสงค์ ดังนี ้

    ๗.๔.๑ จัดเก็บเป็นไฟล์ต้นฉบับหรือเป็นการอนุรักษ์ข้อมูล
ดิจิทัล โดยการกำหนดเป็นไฟล์ที่มีรายละเอียดสูงจากการถ่ายภาพดิจิทัล  ที่ไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงภาพ
ต้นฉบับ ส่วนใหญ่กำหนดเป็นไฟล์ประเภท TIFF มีความละเอียดของไฟล์ภาพระหว่าง ๗๒- ๓๐๐ ppi โหมด
สี RGB ขนาดของไฟล์ภาพมีขนาด ๘๗๒x๒๕๙๒ pixel (10MP)  

    ๗.๔.๒ เป็นไฟล์สำหรับให้บริการในฐานข้อมูลและทางเว็บไซต์
และการนำไปใช้งาน เช่น การทำสำเนา การพิมพ์ ส่วนใหญ่กำหนดเป็นไฟล์ประเภท JPG ความละเอียด
ของไฟล์ภาพระหว่าง ๗๒ ppi โหมดสี RGB ขนาดของไฟล์ภาพมีขนาด ๑๒๔๐x๗๒๐ pixel (๐.๙ MP) ขึ้น
ไป 

 มาตรฐานการถ่ายคัมภีร์ใบลาน ในระดับสากล มีการบันทึกเป็นดิจิทัล โดยใช้
กล้องดิจ ิท ัล SLR ยี ่ห ้อ Nikon รุ ่น D610 (FX format) พร้อมด้วยเลนส์ AF-S NIKKOR 50mm 
f/1.4G บ น ข า ต ั ้ ง ก ล ้ อ ง  Gitzo 6X Explorer 4S พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ใ ช ้ ไ ฟ  LED เ ด ย ์ ไ ล ท์  Kaiser 
Starcluster จำนวน ๒ ตัว กล้องดิจิทัล    จะเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว MacBook 
Pro โดยใช้โปรแกรม Nikon Camera Control Pro 2 วิธีการนี้ทำให้ภาพถ่ายไฟล์ RAW ได้รับการ
จัดเก็บใน external hard disk หลังจากเสร็จการบันทึกภาพของทุกวัน และไฟล์ภาพเหล่านี้ถูก
ลำเลียงไปยังห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการปรับแต่ง การบันทึกภาพทั้งหมด ถ้าดำเนินการในวัด  จะ
ดำเนินการขึ้นในวัดและไม่มีการนำคัมภีร์ใบลานออกจากวัดแต่อย่างใด 

 ส่วนการปรับแต่งภาพ ใช้โปรแกรม Adobe Lightroom 5 ได้แก่ การปรับค่า 
white balance (ในการถ ่ายภาพคัมภ ีร ์ ใบลาน ๒  ภาพแรก ม ีการใช้  X-Rite ColorChecker 
Passport เพื่อการเช็คค่าสีและ white balance) การแก้ไขภาพที่มีการบิดเบือนของเลนส์ การเพิ่ม
เลขรหัสและลายน้ำข้อความลิขสิทธิ์ รวมถึง EXIF metadata (ที่ระบุพิกัด GPS และรายละเอียดการ
บันทึกเป็นดิจิทัล ลิขสิทธิ์ และอื่น ๆ) มีการเพิ่มเลขใบลานโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ
แปลงเป็นไฟล์ TIFF ความละเอียด ๓๐๐ ppi เพื่อการจัดเก็บ และไฟล์ JPEG ความละเอียด ๗๒ ppi 
(ภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์)  ภาพที่ได้รับการปรับแต่งแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
และปลอดภัยต่อไป  

 

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.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
http://www.kaiser-fototechnik.de/en/produkte/2_1_produktanzeige.asp?nr=3270
https://www.apple.com/macbook-pro/
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
https://lightroom.adobe.com/
http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257
http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1257


๒๗๒ 

 

  ๘. การทำคัมภีร์คิวอาร์โค๊ต 
 ๘.๑. จัดหาอุปกรณ์จัดทำคัมภีร์ QR Code 4.0 คัมภีร์ธัมม์โบราณ 

ประกอบด้วย 
 ๘.๑.๑  กล้องถ่ายรูป 
 ๘.๑.๒  เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
 ๘.๑.๓  กระดาษ แผ่นเคลือบ  และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ 
         ๘.๑.๔ เครื่องเคลือบพลาสติก   และ ที่ตัดกระดาษ 
 ๘.๒. คัดเลือกคัมภีร์ที่สำคญัและมีเอกลักษณ์โดดเด่น และ  

ตรวจสอบสภาพคัมภีร์จริง  
 ๘.๓. คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลคัมภีร์แต่ละมัด โดยช่วยกัน แกะ

คัมภีร์แต่ละมัด และ อ่าน-วิเคราะห์-บันทึกข้อมูล ผ้าห่อคัมภีร์   ไม้ปันจั๊ก ไม้ประกับ  ตัวคัมภีร์  ชื่อ
เรื่อง จำนวนผูก ปีที่สร้าง และผู้สร้างคัมภีร์ บันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Word  

 ๘.๔. ถ่ายภาพคัมภีร์แต่ละมัด โดย ๑ คัมภีร์ มีภาพ ผ้าห่อคัมภีร์  
ไม้ปันจั๊ก   ไม้ประกับธัมม์   ตัวคัมภีร์ข้างใน และลักษณะกายภาพคัมภีร์ 

 ๘.๕. ห่อคัมภีร์แต่ละมัดให้ได้รูปแบบดังเดิม 
 ๘.๖. นำภาพของค ัมภ ีร ์แต ่ละม ัด ไปต ัดต ่อเข ้าโปรแกรม 

Photoshop เพื่อแยกส่วนภาพให้ได้ขนาดที่เหมาสมและสมบูรณ์ เพื่อนำเข้าสู่ระบบ ฐานข้อมูล วัดสูง
เม่น ทำเป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF โดย ๑ คัมภีร์ มีภาพ  ผ้าห่อคัมภีร์   ไม้ปันจั๊ก  ไม้ประกับธัมม์  ตัว
คัมภีร์ข้างใน และลักษณะกายภาพคัมภีร์ 

 ๘.๗.เตรียมพร้อม ระบบ Googledrive  เพื ่อนำฐานข้อมูลและ
รูปภาพคัมภีร์ เข้าในระบบ 

 ๘.๘. นำชุดภาพและข้อมูลของคัมภีร์แต่ละมัด ลงในเวปไซท์ 
Googledrive  ของวัด  

 ๘.๙. จัดทำ QR Code  ของคัมภีร์แต่ละมัด ผ่านเวปไซท์ OR 
Code Generator 

 ๘.๑๐. บันทึก ภาพ QR Code  แต่ละคัมภรี์ ลงในคอมพิวเตอร์  
 ๘.๑๑. ตรวจสอบ ภาพ QR Code  แต่ละคัมภีร์ ก่อนพิมพ์ออก

เครื่องพิมพ ์
 ๘.๑๒. พิมพ์ ภาพ QR Code  แต่ละคมัภีร์ ลงบนกระดาษ 
 ๘.๑๓. นำภาพ QR Code นำมาตัดเป็นอย่างละแผ่น ด้วยที่ตัด

กระดาษ 
 ๘.๑๔. นำภาพ QR Code ทีต่ัดแล้ว มาตรวจด้วยระบบ 

Application Line อีกรอบ ก่อนเคลือบ 
 ๘.๑๕. นำภาพ QR Code  แต่ละแผ่น ที่ตรวจแล้ว  มาเคลือบด้วย

เครื่องเคลือบไฟฟ้า 



๒๗๓ 

 

 ๘.๑๖. นำ ภาพ QR Code ที่เคลือบแล้ว ตัดตกแต่ง ก่อนนำไปมัด
กับคัมภีร ์

 ๘.๑๗. นำภาพ QR Code ที่เคลือบแล้ว มาตรวจด้วยระบบ 
Application Line อีกรอบ ก่อนมัดกับคัมภีร์ 

 ๘.๑๘. นำ  ภาพ QR Code ที่เคลือบเรียบร้อย  ไปมัดที่คมัภีร์แต่
ละมัด  

 ๘.๑๙. ทดสอบส่อง  QR Code โดยใช้ QR  Reader ของ  
Application Line ในระบบอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  ตรวจสอบคัมภีร์อีกรอบเมื่อเก็บเข้า
ตู้ธัมม์ 

 ๘.๒๐. คัมภีร ์QR Code ไดถู้กจัดเก็บเข้าตู้อีกครั้ง๑๑๗ 
 
  ๙. การลงทะเบียนคัมภีรใ์บลาน  ตามแบบฟอร์มนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑๐. การทำระบบสืบคน้คัมภรี์ผ่านเวปไซท ์

 ๑๐.๑ หาเช่าเวปไซท์ที่สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างอิสระ คือ ไม่ใช่
เป็นเวปเครือข่ายกับเวปไซท์อื่น สามารถตั้งช่ือโดเมน หรือ ชื่อเวปไซท์ได้เอง เช่น 
www.watsungmen.com  และ ออกแบบการสร้างเวปไซท์ตามแบบกรอกข้อมูลเอกสารใบลาน ซึ่ง
จะตอ้งหาผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการออกแบบและสร้างเวปไซท์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

     ๑๐.๒ นำข้อมลูพื้นฐานของแต่ละคัมภีร์ที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อย 
กรอกข้อมูลและใส่ภาพคัมภีร์ใบลานดิจิทัล ลงโปรแกรมสำเร็จรูปในเว็บไซท์ที่ได้จัดทำแบบฟอร์ม
กรอกไว้ ในระดับแอดมิน หรอื ผู้บริหารเวปไซท ์

 
๑๑๗ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา, (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม : กทม, ๒๕๖๐),  หน้า ๔๐. 



๒๗๔ 

 

 ๑๐.๓ ทดสอบระบบสืบค้นคัมภีร์ใบลาน กอ่นมีการเผยแพร่และ
ให้บริการจริง 

 ๑๐.๔ เมื่อระบบพร้อมสมบูรณ์ ใหม้ีการเผยแพร่และบริการข้อมูล
ต่อไป 

 ๑๐.๕ ปัจจบุันระบบสืบค้นคัมภีร์ใบลานที่ได้รับการยอมรับระดับ
โลก คือ เวปไซท์ ของ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://library.cmu.ac.th/cmul/ หอสมุดดิจิทัลใบ
ลานลาว http://www.laomanuscripts.net/en/index และ  หอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา 
http://lannamanuscripts.net/th/search/new/  และ หอสมุดดิจิทัลแห่งชาติอินเดีย https://ndl.iitkgp.ac.in/  
หอสมุดอังกฤษ http://www.bl.uk/manuscripts/BriefDisplay.aspx 

  ๑๑. การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน 
                   ๑๑.๑ หลักเกณฑ์ในพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานสำหรับทำ

การปริวรรต มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑๑.๑.๑ เนื ้อหาที ่มีคุณค่าและมีความสำคัญของชาติ เช่น 

ประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ บุคคลสำคัญในชาติ วรรณกรรม วรรณคดีของชาติ ศาสนา เป็นต้น 
  ๑๑.๑.๒ เนื้อหาที่เปน็ประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้า การ

วิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ  
  ๑๑.๑.๓ เนื้อหาที่ไม่กระทบหรือพาดพิงบุคคลใดหรือสร้างความ

ขัดแย้งทางด้านสังคม  
                         ๑๑.๒ วธิีการปริวรรต 
                                 ๑๑.๒.๑  การปริวรรตโดยพยัญชนะ 
                     วิธีนี้ผู้ปริวรรตต้องถอดตัวอักษรตามต้นฉบับทุกประการ               
ไม่สนใจการ   ออกเสียง  รักษาอักษรศาสตร์แบบโบราณอย่างเคร่งครัด  และดูพัฒนาการของภาษา 
จะได้เห็นต้นตอของการสะกด การันต์ สามารถย้อนกลับไปสู่ภาษาเดิมได้ ใช้กันมากในการถอดและ
อ่านศิลาจารึก ดังตัวอย่างเช่น หนังสือพื้นเมืองของล้านนา (อักษรธรรมล้านนา) ใช้อักษร   “ฑ” นาง
มณโฑ ตัวเดียวกัน แทนตัว “ฑ นางมณโฑ” ในภาษาบาลี และแทนตัว “ด เด็ก” ในภาษาไทย เวลา
ปริวรรต จะใช้ “ฑ” แทนทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลี หรือภาษาไทย เช่น “บัณฑิตเฑิร”(บัณฑิต
เดิน) อีกตัวอย่างหนึ่ง อักษร “บ ใบไม้” ในอักษรธรรมล้านนา บางครั้งก็ใช้แทน  “บ ใบไม้ “ บางครั้ง
ก็ใช้แทน “ป ปลา”  ก็ต้องปริวรรตเป็น “บ ใบไม้” ตามรูปตัวอักษร เช่น “เบรตบ่มาบรากต” แม้จะดู
แปลกตา แต่ผู้ปริวรรตควรแสดงคำที่เขียนตามอักขรวิธีปัจจุบันไว้ให้เปรียบเทียบด้วย “เปรตบ่มา
ปรากฏ” ผู้ที่จัดวางระบบการปริวรรตและทำตามระบบนั้นอย่างเคร่งครัดคือ พระธรรมราชานุวัตร (ฟู 
อตฺตสิโว) ผู้เขียนหลักภาษาไทยพายัพ และพจนานุกรมไทยพายัพ และ สิงฆะ วรรณสัย ทั้งสองท่านใช้
หลักคล้ายกัน คือยึดเอาอักขรวิธีล้านนา เป็นหลักซึ่งมีระบบการกลายเสียงในพยัญชนวรรคค่อนข้าง
ตายตัว วิธีการดังกล่าวนี้ นับเป็นระบบการปริวรรตที่แพร่หลายและเป็นแม่แบบการปรับปรุงวิธีการ
ปริวรรตที่เป็นมาตรฐานที่นิยมกันในปัจจุบัน 
 
 
 
 

http://library.cmu.ac.th/cmul/
http://www.laomanuscripts.net/en/index
http://lannamanuscripts.net/th/search/new/%20%20และ
https://ndl.iitkgp.ac.in/
http://www.bl.uk/manuscripts/BriefDisplay.aspx


๒๗๕ 

 

 ๑๑.๓  การปริวรรตโดยอรรถท้องถ่ิน 

                      วิธีนี ้พบมากในการพิมพ์ชาดกและคร่าวธรรม ใช้อักษร
ภาษาไทยกลาง แต่ถอดออกมาเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น อักษรธรรมล้านนาเขียนว่า “กินข้าวกับปู่”  ก็
จะเขียนตามสำเนียงท้องถิ่นว่า “กิ๋นเข้ากับป่อใหญ่”  คำว่า  “คนบ้านถือไม้ค้อน” จะเขียนเป็น “ผี
บ้าก๋ำไม้ค้อน” การปริวรรตแบบนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น ที่ต้องการศึกษาวรรณกรรม
ท้องถิ่นของตน แต่คนต่างถิ่นส่วนใหญ่ในภูมิภาคอื่นจะอ่านไม่รู้เรื่อง เพราะมีภาษาถิ่นที่ตนไม่เข้าใจ
ความหมายอีกมาก อาจเข้าใจผิดไปจากเค้าเรื่องเดิมไป 

  ๑๒. การทำแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษค์ัมภีร์ใบลานชุมชน   
 ๑๒.๑ แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย วัด บ้าน 

โรงเรียน ราชาการ นักวิชาการ 
 ๑๒.๒ อบรมคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ ถึง วิธีการทำแหล่งเรียนรู้

ให้ประสบความสำเร็จ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 
 ๑๒.๓ ประชุมคณะกรรมการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ให้ชัดเจน ว่าจะจัดตั้งเพื่ออะไร  และ ร่วมกนกำหนดแผนการดำเนินงาน  ว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์  ทำอย่างไร และ หางบประมาณมาดำเนินงานอย่างไร  

 ๑๒.๔ ประชุมจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และ แบ่งงานใ ห้
กรรมการรับผิดชอบดำเนินงานแต่ละแผนก  

 ๑๒.๕  ประชุมกำหนดรูปแบบการจัดทำแหล่งเรียนรู้ ให้ชัดเจน 
และ มีอัตลักษณ์   เช่น สถานที่จัด   ลักษณะการจัด วัตถุที่จะนำมาจัดแสดง  เนื้อหา   วิธีการนำเสนอ
ที่น่าสนใจ  ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ และ การให้บริการ วันเวลาในการเปิดให้บริการ  

 ๑๒.๖ ดำเนินการตามแผน ในการจัดแหล่งเรยีนรู้ตามที่ได้ออกแบบ 
เริ่มจาก 

        ๑. รวบรวมสิ่งของทั้งหมดเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานมาไว้พักไว้ 
ณ สถานที่พักของ เตรียมนำเข้าไปจัด ในห้องจัดแสดงอีกแห่งหนึ่ง 

 ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซมห้อง หรือ สถานที่ที่จัดทำเป็นแหล่ง
เรียนรู้  โดยเตรียมความพร้อมเรื่องระบบไฟฟ้า  ระบบอากาศ  ระบบสาธารณูปโภค ระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้พร้อม  ซ่อมแซมสถานที่ส่วนที่ชำหรุดเสียหายให้ใช้งานได้ดี มั่นคง และ ปลอดภัย
สวยงาม เช่น ทาสี  ฉายปูน  หรือ ปรับปรุงห้องใหม่ตามที่ได้ออกแบบไว้  เมื่ อเสร็จเรียบร้อยแล้ว                 
ให้ทำความสะอาดห้อง หรือ สถานที่ที่เป็นที่จัดแสดง ให้เรียบร้อย เตรียมพร้อมนำวัตถุมาจัดแสดง
ต่อไป 

 ๓. ทำความสะอาดวัตถุที่จะนำมาจัดแสดงให้สะอาด และ 
เรียบร้อย 

 ๔. นำวัตถุมาวางจัดแสดงตามที่ได้ออกแบบไว้  
 ๕. นำป้ายชื่อวัตถุจัดแสดง  ปา้ยความรู้ ต่าง ๆ มาจัดแสดง 

และ ป้ายแหล่งเรียนรู้ และ ป้ายอ่ืน ๆ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ นำมาติดตั้งให้เรียบร้อย 



๒๗๖ 

 

 ๖. นำเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ 
หรือ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในแหล่งเรียนรู้ เช่น  ทีวี  คอมพิวเตอร์   หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า มาติดตั้งให้
เรียบร้อย  

 ๗. ทดลองใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง และ ระบบอ่ืน ๆ  
 ๘. ประกาศรับสมัครมัคคุเทศก์จิตอาสาในชุมชน ทั้งเยาวชน 

และ ประชาขนทั่วไป 
 ๙.อบรมมัคคุเทศก์ เกี่ยวกับความรู้ด้านคัมภีร์ใบลาน และ 

วิธีการนำเสนอ การทำกิจกรรม ตามลำดับ 
 ๑๐ มีพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นทางการ เชิญทุกฝ่าย 

บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ  นักวิชาการ ทั้งภายในชุมชน และ นอกชุมชน เข้าร่วมเปิดงาน และ ชม
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรม เป็นผู้นำเสนอ 

 ๑๑ มีการจัดทำระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ ทันสมัย เช่น ทางสื่อสิ่งพิมพ์  หรือ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความ
สนใจ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

 ๑๒ มีศูนย์ประสานงานเข้าชมแหล่งเรียนรู้ หรือ จัดทำระบบ
ประสานงานทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อ เป็นประโยชน์ และ ความสะดวกแก่ผู้สนใจมาประสานงาน
สอบถามข้อมูลในการเข้ามาชมและศึกษาคน้คว้า  

 ๑๓ มีการจัดหารรายได้เพื่อดำเนินจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ตามความเหมาะสม  และมีการทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของการจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างโปร่งใส 
และ ตรวจสอบได้ เพื่อความน่าเชื่อถือของชุมชน ในการร่วมมือกับ คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ชุมชน  

 ๑๒.๗ มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๑๒.๘ มีการสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่สู่คนในชุมชน และ 

สาธารณะชนต่อไป๑๑๘ 
 

  ๑๓. การพัฒนาเปน็แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
     หลังจากที่มีการจัดทำแหล่งเรียนรู้แล้ว และ มีการทดลองใช้งาน 

เปิดให้บริการ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือ บุคคลภายนอก ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ เนื้อหาความรู้ในคัมภีร์ใบลาน ขั้นต่อไปที่สำคัญ ที่ชุมชนควรนำมา
พัฒนาต่อ คือ การพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน หรือ การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขึ้น โดยใช้คัมภีร์เป็นฐานในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ ซึ่งจะ
นำมาซึ่งความสมดุลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ที่มั่นคงให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาดังนี ้

 ๑๓.๑ อบรมชาวบ้านเกี่ยวกับ  ความสำคญั และ วิธีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้ประสบความสำเร็จ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 

 
๑๑๘ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา, (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม : กทม, ๒๕๖๐),  หน้า ๔๒. 



๒๗๗ 

 

 ๑๓.๒ ถามความคิดเห็น และ ความต้องการของชุมชนว่า 
ควรมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือไม  ถ้าส่วนใหญ่มีมติทำ ถึง ควรพัฒนาต่อ 

 ๑๓.๓ แต่งต้ังตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน 
ประกอบด้วย วัด บ้าน โรงเรียน ราชาการ นักวิชาการ  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นหลังจาก ชุมชนมีมติให้พัฒนา
เป็นชุมชนท่องเที่ยว 

 ๑๓.๔ ประชุมคณะกรรมการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน  

 ๑๓.๕ ประชุมจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และ แบ่งงาน
ให้กรรมการรบัผิดชอบดำเนินงานแต่ละแผนก  

 ๑๓.๖  ประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
ให้ชัดเจน และ           หาร่วมกันหาอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านเนื้อหาคัมภีร์ใบลาน     เช่น สถานที่
สำคัญมีเรื ่องเล่าสามารถพัฒนาเป็นสถานที ่ท่องเที ่ยวในชุมชนมีที ่ไหนบ้าง  ประวัติของชุมชน   
ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย  การแสดง  ธรรมชาติ    ศิลปะ   ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก   อาหาร  ที่
พัก   เส้นทางการท่องเที่ยว   วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและสอดคล้องกัน  ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ใช้บริการ และ การให้บริการ วันเวลาในการเปิดให้บริการ ๑๑๙ 

 ๑๓.๗ ดำเนินการตามแผน ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนตาม  อัตลักษณ์ที่ได้มีมติร่วมกันของคณะกรรมการการท่องเทียวชุ่มชน  เริ่มจาก 

         ๑. สำรวจข้อมูลการท่องเที ่ยวเกี ่ยว อันเป็น อัต
ลักษณ์ เกี่ยวกับของชุมชนทั้งหมดทุกด้าน และ จัดทำเป็นข้อมูลไว ้

 ๒. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่แหล่งท่องเที่ยว 
และ แหล่งบริการการท่องเที่ยวในชุมชนแต่ละแห่ง จำนวนตามที่กำหนดไว้ ให้มีอัตลักษณ์สอดคล้อง
กัน ให้เรียบร้อย ตามมาตรฐานการพัฒนาแหล่งเที่ยวเที่ยว  เช่น  ระบบสาธารณูปโภค ระบบการรักษา
ความปลอดภัย  ความสวยงาน รูปแบบความเป็นอัตลักษณ์ของสถานที่ เป็นต้น 

 ๓.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้าง บรรยากาศ
โดยรวมของชุมชน ให้เป็นอตัลักษณ์สอดคล้องกันกับแผนพัฒนาท่องเที่ยวที่กำหนดไว้   

 ๔. นำป้ายต่าง ๆ ติดตั้งและ จัดแสดง ให้เรียบร้อย 
ทุกจุดในชุมชนท่องเที่ยว เช่นป้ายสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง  ป้ายให้ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๕. นำเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับการนำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือ ให้บริการการท่องเที่ยวมาติดตั้งให้เรียบร้อย  เช่น ระบบคิวอาร์โค๊ตชำระค่าบริการ  
ระบบคอมพิวเตอร์  เครื่องเสียง  ทีวี และ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 ๖.  ฟื้นฟู และ พัฒนา มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้  ศิลปะการแสดง  และ ประเพณีวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่ งเนื้อหามีที่มาจาก
คัมภีร์ใบลาน  นำมาจัดฟื้นฟูทำให้เกิดขึ้นกับชุมชน เพื่อสนับสนุนความน่าสนใจทำให้การท่องเที่ยวมี

 
๑๑๙ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา, (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม : กทม, ๒๕๖๐),  หน้า ๕๐. 



๒๗๘ 

 

ชีวิต ไว้ต้อนรับคณะท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสถานที่  และ ยังได้ชม ศิลปะการแสดง  และ ประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุน 

 ๗. ฟี้นฟู และ พัฒนา มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ ได้แก่  อาหาร ยารักษาโรค ของที่ระลึก  งานศิลปะ  เครื่องแต่งกาย และอื่น ๆ อันเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชน ซึ่งเนื้อหามีที่มาจากคัมภีร์ใบลาน  นำมาผลิตใหม่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในการสร้าง
รายได้ เพื่อสนับสนุนความน่าสนใจทำให้การท่องเที่ยวมีชีวิต ไว้ต้อนรับคณะท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม
สถานที่ และ ยังได้อุดหนุนสินค้าทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุน เป็นการกระจายรายได้สู่
ชุมชนโดยตรง  

 ๘. จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว  
 ๙. ทดลองท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่จัดไว ้
 ๑๐. ประกาศรบัสมัครมัคคุเทศก์จิตอาสาในชุมชน 

ทั้งเยาวชน และ ประชาขนทั่วไป 
 ๑๑.อบรมมัคคุเทศก์ เกี่ยวกับความรู้แหล่งท่องเที่ยว  

ผลิตภัณฑ์ ศิลปะการแสดง  ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  ที่มีความเชื่อมโยมกับ
คัมภีร์ใบลาน  วิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยว และ วิธีการนำเสนอ การทำกิจกรรม ตามลำดับ 

 ๑๒ มีพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ เชิญ
ทุกฝ่าย บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ  นักวิชาการ ทั้งภายในชุมชน และ นอกชุมชน เข้าร่วมเปิดงาน 
และ ท่องเที่ยวในชุมชนตามที่ทางฝ่ายจัดงานจัดพาหนะไว้ให้ เช่น รถราง  รถสองแถว หรือ วิธีการเดิน 
การปั่นจักรยาน แล้ว แต่โปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดไว้ โดยมีคณะมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรม เป็นผู้นำ
เสนอ และ แบ่งงานกันตอนรับแต่ละจุด จนครบตามโปรแกรม  

 ๑๓ ม ีการจ ัดทำระบบเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนใน และ โปรแกรมการท่องเที่ยว ในหลาย ๆ รูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
และ ทันสมัย เช่น ทางสื ่อสิ ่งพิมพ์  หรือ สื ่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื ่อสร้างความสนใจ เชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

 ๑๔ มีศูนย์ประสานงานด้านการท่องเที ่ยวประจำ
ชุมชน หรือ จัดทำระบบประสานงานทางออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อ เป็นประโยชน์ และ ความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวที่จะประสานงานสอบถามข้อมูลในการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ตามโปรแกรมที่ได้มีการ
นำเสนอและเผยแพร่ ตามสื่อต่าง  ๆ 

 ๑๕ มีการจัดทำระบบจัดหารายได้แบบหลายกหลาย 
และ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม และ มีการทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อความน่าเชื่อถือของชุมชน ในการร่วมมือกับ คณะกรรมการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชน  

 ๑๓.๘ มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงาน 



๒๗๙ 

 

 ๑๓.๙ มีการสรุปผลการดำเนินงานทุกด้าน เผยแพร่สู่คนใน
ชุมชน และ สาธารณะชนต่อไป เพื่อความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๒๐สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูง

เม่น  วัดสูงเม่น, (ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙),          
หน้า ๔๗. 



๒๘๐ 

 

บทที่ ๕   

สรุป  อภิปรายผล  และ ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน” มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ๒) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ๓) เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่
สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  และ ๔) เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัย แบบผสมผสานทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม (PAR) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับสามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี ้
 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน” ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยโดยตอบคำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔  
ข้อโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การใช้ชุดปฏิบัติการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม (PAR) ผลการวิจัย
สรุปผลได้ดังนี ้

๕.๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ  จำนวนวรรณกรรมใบลานในกลุ่ม
จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 

         ๕.๑.๑.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย 

          ผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ได้แก่ ๑) กระบวนการ
สืบค้นและให้ความรู้   ๒ ) กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ์  ๓ ) กระบวนการปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ ๔) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม    ๕) กระบวนการพัฒนาความรู้ ๖) กระบวนการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้ และ ๗) กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 กระบวนการที่ ๑ กระบวนการสืบค้นและให้ความรุ้   ประกอบด้วย ๒ 
ขั้นตอน ได้แก่  ๑) การสืบค้นประวัติ และ ๒) การให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนัก   
  กระบวนการที่  ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ ์ ประกอบได้ 
๕ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒) กำหนดนโยบายหรือแผนงาน
ในการดำเนินงาน  ๓) จัดโครงสร้างองค์กร  ๔) การบริหารงบประมาณ และ ๕) การฝึกอบรมบุคลากร
ในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน   

 กระบวนการที่  ๓ กระบวนการปฏิบัติการการอนุรักษ์ ประกอบได้ ๑๓ 
ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  ๒) การป้องกันสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน                      



๒๘๑ 

 

๓) การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์  ๔) การทำความสะอาดที ่จ ัดเก็บคัมภีร์                      
๕) การตรวจสอบสภาพคัมภีร์ ๖) การทำความสะอาดคัมภีร์ ๗) การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ ๘) การจัดทำ
ทะเบียนคัมภีร์  ๙) การบันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  ๑๐) การห่อธัมม์  ๑๑) การติดรหัส
คัมภีร์ ๑๒) การเก็บคัมภีร์  และ ๑๓) การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี                     

 กระบวนการที่  ๔  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม    ประกอบได้ ๖ 
ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมรับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน ๒) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น                  
๓) การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ  ๔) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  ๕) การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วน
เสีย และ ๖) การมีส่วนร่วมประเมินผลและกำหนดทิศทางอนุรักษ ์

 กระบวนการที่  ๕  กระบวนการพัฒนาความรู้   ประกอบได้ ๓ ขั้นตอน 
ได้แก่  ๑) ปริยัติ  ๒) ปฏิบัติ และ ๓) ปฏิเวธ 

 กระบวนการที่  ๖  กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ ประกอบได้ ๖ ขั้นตอน 
ได้แก่  ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้   ๒) การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบการ
นำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ ๓) การจัดระบบองค์ความรู้ ๔) การจัดหาและเตรียมสถานที่ที่
เหมาะสม )๕) การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้  และ ๖) การประเมินผลการดำเนินงาน 

 กระบวนการที่  ๗  กระบวนการเผยแพร่สู ่สาธารณะ ประกอบได้ ๒ 
ขัน้ตอน ได้แก่  ๑) เผยแพร่ประจำ และ  ๒) เผยแพร่เคลื่อนที ่

         ๕.๑.๑.๒ จำนวนวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย 

          ผลการวิจัย พบว่า มีวรรณกรรมใบลานอักษรธัมม์ล้านนา อักษรธัมม์อีสาน และ 
อักษรไทยน้อยรวม ๕ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  รวมจำนวน ๑๓ หมวด โดย
ประยุกต์จากเกณฑ์การจัดหมวดคัมภีร์ใบลานของจึงได้สำรวจและได้ใช้เกณฑ์การจัดหมวดคัมภีร์             
ใบลานของ ตามแบบหลักสากล (An Analysis of the Pãli Canon) โดย สุวิภา จำปาวัลย์ จาก
โครงการระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ๒๕๕๖ สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในการจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลานตามหลักสากล จำแนกเป็นหมวดใหญ่
ได้ทั้งหมด ๒๖ หมวด หมวดย่อยตามชื่อธรรมที่พบและมีชื่อเรียกตามหลักสากล แต่ผู้วิจัยได้นำมา
ประยุกต์จัดเพียง ๑๓ หมวด ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ในการทำวิจัย และ มี
จำนวนเรื่อง   (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) รวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่องที่ปรากฏในกลุ่มจังหวัดใกล้ลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน  ของประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

           หมวดที่ ๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน จำนวน ๕๑๙ เรื่อง   
 หมวดที่ ๒ บทสวดมนต์ จำนวน ๑๐ เรื่อง  
 หมวดที่ ๓ อานิสงส์ จำนวน ๔๐ เรื่อง  
 หมวดที่ ๔ ชาดก จำนวน ๕๐ เรื่อง  
 หมวดที่ ๕  โอวาทคำสอน จำนวน ๑๔ เรื่อง  
 หมวดที่ ๖  ประเพณี – พิธีกรรม จำนวน ๒๙ เรื่อง  
 หมวดที่ ๗ ธรรมทั่วไป ๕๕ เรื่อง  
 หมวดที่ ๘ นิยายธรรม จำนวน ๓๗ เรื่อง  



๒๘๒ 

 

 หมวดที่ ๙ นิยายพ้ืนบ้าน จำนวน ๖๘ เรื่อง  
 หมวดที่ ๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๖ เรื่อง  
 หมวดที่ ๑๑ กฎหมาย จำนวน ๗ เรื่อง  
 หมวดที่ ๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง จำนวน ๑๗ เรื่อง  
 หมวดที่ ๑๓ ตำรายา จำนวน ๕ เรื่อง  
 รวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่อง  
 (รายชื่อวรรณกรรม ดูภาคผนวก ค) 

 
๕.๑.๒ งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่ม

แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
 ผลการวิจัย พบว่า วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ

ชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง มหาเวสันดรชาดก ซึ่งมีสำนวนมากกว่าวรรณกรรมใบลานทุ ก
เรื่องที่ปรากฏในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยมีสำนวนที่พบ ๑๐๐ สำนวน 

        และ เรื่องที่เป็นที่นิยมถวายทานมากที่สุด มีการนำมาแสดงธรรมบ่อยที่สุด และ 
มีอิทธิพลที่สุด อยู่ ๓ เรื่อง คือ ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  ๒) กัณฑ์มัทรี และ ๓) กัณฑ์กุมาร   ดังนั้น ผู้
ศึกษาวิจัย จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยได้คัดเลือก ตอนที่สำคัญ ๓ 
ตอน ได้แก่  ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  ๒) กัณฑ์กุมาร  และ ๓) กัณฑ์มัทรี โดยสำนวนฉบับวงศา  ของ
หอธัมม์ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งได้จาร (สร้างขึ้น) โดยหลวงปู่ ครุบากัญจนอรัญวาสี
มหาเถร  อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น และ ได้รับการยกย่องว่าเป็น ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย ผู้สร้าง
คัมภีร์ใบลานล้านนามากที่สุดในโลก โลก  โดยได้คัดเลือก ตอนที่สำคัญ ๓ เรื่อง จากทั้งหมด ๑๖ เรื่อง  
นำมาปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย   ได้แก่  ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  จำนวน ๑ ผูก มี 
๔๐ หน้าใบลาน  ๒) กัณฑ์กุมาร  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๐ หน้าใบลาน และ  ๓) กัณฑ์มัทรี  จำนวน ๑ 
ผูก มี ๕๕ หน้าใบลาน  โดยมีเนื้อหาแปลเป็นภาษาไทยโดยสังเขปดังนี ้

 ๑.คัมภีร์อานิสงส์เวสสันตระ ฉบับวงศา 
                   อานิสงส์การของการฟังเทศน์มหาชาต ิการตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบ
เพียงวันเดียวครบบริบูรณ์  ทัง้ ๑๓ กัณฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 

 ๑.  เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  จะมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้า  พระ
นามว่า  ศรีอรยิเมตไตย  ในอนาคต 

 ๒.  เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคตโิลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  จะเสวยทิพย
สมบัติมโหฬาร 

 ๓.  เมื่อตายไปแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ 
 ๔. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบจะได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐี มี

สุขภาพดี มีสติปัญญาดี พร้อมที่จะมีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ 
 ๕. เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างลักษณะมีสง่าราศี มีเสื้อผ้า

อาภรณ์ที่ครบสมบูรณ ์



๒๘๓ 

 

 ๖.เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จักเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 
และ มีบริวารมาก และ ยังได้กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมของแต่ละกัณธ์ไว้ดังนี้ 

   ๑) กัณฑ์ทศพร  มี ๑๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จัก
สมปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานไว้ และ มีที่อยู่อาศัยอันดีงาม มียานพาหนะ มีบริวาร  และ มีสมบัติพร่ำ
พร้อมทุกประการ 
   ๒) กัณฑ์หิมพานต์  มี ๓๔ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์น้ี  
จักสมปรารถนา  มีบุตรอันประเสริฐมาเกิด มีภรรยาที่สวยงามและเป็นผู้มีบุญ  และ มีทรัพย์สมบัติ
บ้านเรือนบริบูรณ์ 

  ๓) กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี ๑๙๐ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี ้
จักมีบริบารครบถ้วน มียานพาหนะ และ มีข้าวของครบบริบูรณ ์

  ๔) กัณฑ์วนประเวศน์  มี ๕๗ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ ์
นี้  จักมีปัญญามาก มีทรัพย์สมบัติมาก  และ มีโชคลาภ 

   ๕) กัณฑ์ชูชก  มี ๗๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี ้
จักมีรูปสมบัติ มีเสน่ห์  ได้คู่ครองที่ถูกใจ  และ มีบริวารคนใช้ 

   ๖) กัณฑ์จุลพน ม ี๓๕ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์น้ี 
จักแมีได้อยู่ในที่ร่มรื่น อากาศดี มีทรัพย์สมบัติ  มีอาหารบริบูรณ์ และ มีที่อยู่ที่นอนที่ดี 

   ๗) กัณฑ์มหาพน มี  ๘๐ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี ้
จักอุดมไปด้วยไร่นา สวนพืชผัก ต้นไม้มากมาย มีสระน้ำเต็มไปด้วยบัว เต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์ และ 
อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกิน 

   ๘) กัณฑ์กุมาร ม ี๑๐๑ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จัก 
เป็นโพธิสัตว์  เป็นปัจเจกพุทธเจ้า บรรลุธรรมได้ง่าย ได้พบพระศรีอรยเมตไตย และ ได้เป็นพระ
อรหันต์ได้ง่าย บรรลุนิพพานได้ง่าย 

   ๙) กัณฑ์มัทรี มี ๙๐ คาถา  ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี้  จัก 
เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ  พะละ 

   ๑๐) กัณฑ์สักกบรรพ มี ๔๓ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ ์
นี้  จักมีโชคลาภตลอด  เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทำกิจอันใดสำเร็จได้ง่าย และ พระยา
อินทร์ให้พร  

   ๑๑) กัณฑ์มหาราช มี ๖๙ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี ้
จักมีโภคทรัพย์มา  มีญาติพี่น้องมาก มีเครื่อประดับมาก มีบริวารรับใช้มาก และ มีพาหนะ 

   ๑๒) กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี ๓๖ คาถา ผู้ใดได้ฟังและบูชากัณฑ์นี ้
จักมีโภคทรัพย์มาก ไปไหนปลอดภัย ไม่มีศรัตรู และมีความสุขความเจริญได้เร็ว 

    ๑๓) กัณฑ์นครกัณฑ์ มี ๔๘ คาถา ผูใ้ดได้ฟังและบูชากัณฑ์น้ี 
จักได้เป็นผู้นำ เป็นเจ้าเมืองที่มีบารมีมาก มีบริวารเก่ง ๆ มาช่วยงานมาก และ ได้เกิดมาในตระกูลที่
ประเสริฐ 

 
 



๒๘๔ 

 

 ๒) คัมภีร์กัณฑ์กุมาร ฉบับวงศา 
     พระนางมัทรีทรงสุบินร้ายว่า มีบุรุษผิวดำร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าย้อมฝาด สองหู

ทัดดอกไม้แดง มือถือดาบใหญ่  ตรงเข้าจิกพระเกศาแล้วแทงดาบใส่ดวงพระเนตร ควักดวงตาออกไป
ทั้งสองข้าง  จากนั้นกรีดพระอุระควักเอาพระทัยไปทั้งดวง พระนางร้องลั่นสะดุ้งตื่นบรรทมพระวรกาย
สั่น         สะท้าย รีบไปหาพระเวสสันดรเพื่อจะให้ทำนายฝัน แต่เมื่อเข้าไปในอาศรมพระเวสสันดรก็
ตรงตรัสว่า "น้องหญิงจงเล่าความอยู่ที่ข้างนอกเถิด" พระนางมัทรีทรงทูลเล่าพระสุบินนั้นพระทั ย
สั่น พระเวสสันดรทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรุ่งเช้า แต่ทรงตรัสแก่พระนางว่าเป็นความตรากตรำ
ลำบาก  จึงทำให้เกิดธาตุวิปริตดังนี้ เมื่อรุ่งเช้าพระนางมัทรีมีลางสังหรณ์ไม่อยากเสด็จเข้าป่า  จึงตรัส
สั่งพระโอรสและธิดาให้อยู่ใกล้ ๆ เสด็จพ่อ  

    ครั้นพระนางมัทรีไปแล้ว เฒ่าชูชกจึงรีบเข้าไปยังบริเวณอาศรมทันที เมื่อ
พระกุมารชาลีเข้าไปถามต้อนรับ ชูชกสังเกตรู้ว่าพระกุมารเป็นเด็กฉลาด   จึงทรงร้องตวาดไล่ไปด้วย
หวังจะข่มให้กลัวแล้วหนีไป แล้วเฒ่าชูชกก็เข้าเฝ้าพระเวสสันดรพยายามอ้างถึงความลำบากยากเข็ญ
นานาประการ ในการเดินทางฝ่าอันตรายมาถึงป่านี้  ก็เพื่อขอปิยบุตรไปช่วยงานที่บ้าน เนื่องจากตน
จนยากไม่มีเงินซื้อทาสได้ พระเวสสันดรทรงตรัสอนุญาต ชาลีกุมารแอบได้ยินจึงพาน้องสาวไปซ่อนที่
ใต้ใบบัวข้างสระน้ำ เฒ่าชูชกเห็นเด็กทั้งสองหายไป ก็แกล้งติเตียนตัดพ้อพระเวสสันดรด้วยคำบริภาษ
ว่า "ไหนล่ะที่พระองค์บริจาคทาน  ปากยกให้แต่ไหนละเด็กร้ายทั้งสองคงจะคิดหนีไปแล้ว พระองค์
มิได้มีจิตบริจาคทานตามที่ลั่นสัจจะไว้เลย"     

    เมื่อสดับดังนั้น พระเวสสันดรจึงทรงเสด็จออกตามหาทั่วบริเวณ ชาลีราช
กุมารมิอยากให้พระราชบิดาออกร้องเรียกนานไป จึงจูงน้องออกมา พระเวสสันดรขอให้กัณหา ชาลี 
ติดตามเฒ่าชูชกไปเถิด แต่ให้รอร่ำลาพระนางมัทรีก่อน เฒ่าชูชกไม่ยอมฟัง รีบหาเชือกเถาวัลย์มา
ผูกมัดพระโอรสพระธิดา แล้วเอาหวายเฆี่ยนตีต่อหน้าพระเวสสันดร พลางฉุดกระชากลากไปอย่าง
โหดเหี้ยม กัณหา ชาลี     ถูกตีรุนแรงก็ร่ำไห้หาพระบิดาพระมารดา พระเวสสันดรทรงกันแสง แต่ก็ตั้ง
ม ั ่ น ในส ัจจะท ี ่พระองค ์ต ั ้ งจ ิ ต ไว ้  ก ่ อ นไปน ั ้ นช ู ชกว ่ า  ถ ้ าจะไถ ่ต ั วก ันหาชาล ี ได ้ ต ้ อ ง
ให้  ทาส  ทาสี  ช้าง  ม้า  โคนม  ทองคำ สิ่งละ ๑๐๐ แก่ชูชก ครั้นเมื่อเฒ่าร้ายนำตัวพระกุมารและ
กุมารีไปแล้ว ก็ให้เกิดอัศจรรย์ดินฟ้าวิปโยคครืนครั่น ฟ้าผ่าน่าสะพรึงกลัวไปทั่วป่าหิมพานต์ 

 
 ๓) คัมภีร์กัณฑ์มัทรี ฉบับวงศา 
    พระนางมัทรีฝันร้ายว่ามีบุรุษมาทำร้าย จึงขอให้พระเวสสันดรทำนายฝัน

ให้ แต่พระนางก็ยังไม่สบายพระทัย ก่อนเข้าป่า พระนางฝากพระโอรสกับพระธิดากับพระเวสสันดรให้
ช่วยดูแล หลังจากนั้นพระนางมัทรีก็เสด็จเข้าป่าเพื่อหาผลไม้มาปรนนิบัติพระเวสสันดรและสอง
กุมาร  ขณะที่อยู่ในป่า พระนางพบว่าธรรมชาติผิดปกติไปจากที่เคยพบเห็น เช่นต้นไม้ที่เคยมีผลก็
กลายเป็นต้นที่มีแต่ดอก  ต้นที่เคยมีกิ่งโน้มลงมาให้พอเก็บผลได้ง่าย ก็กลับกลายเป็นต้นตรงสูงเก็บผล
ไม่ถึง  ทั้งท้องฟ้าก็มืดมิด ขอบฟ้าเป็นสีเหลืองให้รู้สึกหวั่นหวาดเป็นอย่างยิ่ง   ไม้คานที่เคยหาบแสรก
ผลไม้ก็พลัดตกจากบ่า ไม้ตะขอที่ใช้เกี่ยวผลไม้พลัดหลุดจากมือ ยิ่งพาให้กังวลใจยิ่งขึ้นบรรดาเทพยดา
ทั้งหลายต่างพากันกังวลว่า   



๒๘๕ 

 

     หากนางมัทรีกลับออกจากป่าเร็วและทราบเรื่องที่พระเวสสันดร ทรง
บริจาคพระโอรสธิดาเป็นทาน  ก็จะต้องออกติดตามพระกุมารทั้งสองคืนจากชูชก  พระอินทร์จึงส่ง
เทพบร ิวาร   ๓  องค ์ให ้แปลงกายเป ็นส ัตว ์ร ้ าย   ๓  ต ัว  ค ือราชส ีห์   เส ือโคร ่ง   และเสือ
เหลือง  ขวางทางไม่ให้เสด็จกลับอาศรมได้ตามเวลาปกติ เมื่อล่วงเวลาดึกแล้วจึงหลีกทางให้พระนาง
เสด็จกลับอาศรม   เมื่อพระนางเสด็จกลับถึงอาศรมไม่พบสองกุมารก็โศกเศร้าเสียพระทัย  เที่ยวตาม
หาและร้องไห้คร่ำครวญ  พระเวสสันดรทรงเห็นพระนางเศร้าโศก  จึงหาวิธีตัดความทุกข์โศกด้วยการ
แกล้งกล่าวหานางว่าคิดนอกใจคบหากับชายอื่น จึงกลับมาถึงอาศรมในเวลาดึก  เพราะทรงเกรงว่าถ้า
บอกความจริงในขณะที่พระนางกำลังโศกเศร้าหนักและกำลังอ่อนล้า พระนางจะเป็นอันตรายได้  ใน
ที่สุดพระนางมัทรีทรงคร่ำครวญหาลูกจนสิ้นสติไป  ครั้นเมื่อฟื้นขึ้น  พระเวสสันดรทรงเล่าความจริง
ว่า  พระองค์ได้ประทานกุมารทั้งสองแก่ชูชกไปแล้วด้วยเหตุผลที่จะทรงบำเพ็ญทานบารมี   พระนาง
มัทรีจึงทรงค่อยหายโศกเศร้าและทรงอนุโมทนาในการบำเพญ็ทานบารมีของพระเวสสันดรด้วย 

 คัมภีร์มหาเวสสันดรชาดก เป็นคัมภีร์ที่มาจาก ธัมมบทขุททกนิกาย ซึ่ง
กล่าวว่า  เรื่องเวสสันดรชาดกเป็นพุทธดำรัสที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสอง
หมื่นรูป  และพระประยูรญาติที่นิโครธารามหาวิหารในนครกบิลพัสดุ์  ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุ
ทโธทนะพุทธบิดา  และพระวงศ์ศากยะบรรดาพระประยูรญาติไม่ปรารถนาจะทำความเคารพ
พระองค ์ ด้วยเห็นว่าอายุน้อยกว่า  

 พระองค์ทรงทราบความคิดนี้จึงทรงแสดงยมกปกฏิหาริย์  โดยเสด็จขึ้น
เบื้องนภาอากาศแล้วปล่อยให้ฝุ่นละอองธุลีพระบาทตกลงสู่เศียรของพระประยูรญาติทั้งหลาย  พระ
ประยูรญาติจึงได้ละทิ้งทิฐิแล้วถวายบังคมพระพุทธเจ้า  ขณะนั้นได้เกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุ
ทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้ทูลถาม  พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต  แล้วจึง
ทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดก  หรือเรื่องมหาชาติให้แก่พระภิกษุและพระประยูรญาติ 
มหาเวชสันดรชาดก เป็นชาดกที่มีความสำคัญมากกว่าชาดกอื่น ๆ เพราะพระบารมีของพระโพธิสัตว์
ได้บำเพ็ญบริบูรณ์ในพระชาติน้ี  มหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐ บารม ี คือ 

 ทานบารมี  = ทรงบริจาคทรัพย์สิน  ช้าง  ม้า  ราชรถ  พระกุมารทั้งสองและ
พระมเหส ี

 ศีลบารม ี = ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวชอยู่ ณ เขาวงกต 
 เนกขัมมบารม ี = ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาที่ประทับ ณ เขาวงกต 
 ปัญญาบารมี  = ทรงบำเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาที่ทรงผนวช 
 วิริยาบารม ี = ทรงปฏิบัติมิได้ย่อหย่อน 
 สัจจบารมี  = ทรงลั่นพระวาจายกกุมารให้ชูชก  เมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรง

ติดตามให้ 
 ขันติบารมี  = ทรงอดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ ขณะที่เดินทางมายังเขา

วงกต  และตลอดเวลาที่ประทับ ณ ที่นั่น  แม้แต่ตอนที่ทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆี่ยนตีพระกุมารอย่าง
ทารุณพระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได ้



๒๘๖ 

 

 เมตตาบารมี   = เม ื ่อพราหมณ์เม ืองกลิ งคราษฎร์   มาท ูลขอช ้างป ัจจัย
นาค  เนื่องจากเมืองกลิงคราษฎร์ฝนแล้ง  ก็ทรงพระเมตตตาประทานให้  และเมื่อชูชกมาทูลขอสอง
กุมาร  อ้างว่าตนได้รับความลำบากต่าง ๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ด้วย 

 อุเบกขาบารมี  = เมื ่อทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆี่ยนตี  วิงวอนให้พระองค์
ช่วยเหลือ  ทรงบำเพ็ญอุเบกขา  คือทรงวางเฉย  เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็นสิทธิ์ขาดแก่ชูชกไป
แล้ว 

 อธิษฐานบารมี  = คือทรงตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อให้สำเร็จโพธิญาณาเบื้อง
หน้าก็มิได้ทรงย่อท้อ  จนพระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่าง ๆ เพราะพระทัยอันแน่วแน่ของ
พระองค ์

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหารย์   ทำให้พระประยูรญาติ
ละทิฐิยอมถวายบังคม  ก็บังเกิดฝนโบกขรพรรษ  พระภิกษุทั้งหลายจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้า  พระ
พุทธองค์ตรัสเล่าว่า  ฝนชนิดนี้เคยตกมาแล้วในอดีต  พระองค์จึงทรงแสดงธรรมเรื่องมหาเวสสันดร
ชาดก   หรือเรือ่งมหาชาต ิ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์  ตามลำดับ 

 
๕.๑.๓ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัด

ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย 
         ผลการวิจัยพบว่า ได้วิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก

ซึ่งเป็ฯวรรณกรรมที่ได้คัดเลือกมาปริวรรต เนื่องจากเป็นวรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมถวายมากที่สุด
ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ได้สามารถจำนวนประโยชนท์ี่มีผลต่อชุมชนได้  ๕ 
ด้าน  ได้แก่  ๑) ด้านสังคม  ๒) เศรษฐกิจ ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม  ๔)ด้านพุทธศิลปกรรม  และ ๕) ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
  ด้านที่ ๑  ด้านสังคม  ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
                ๑.๑.  วิถีชีวิตการให้  ประกอบด้วย ๑)  อามิสทาน  ๒) ธรรมทาน  และ          

๓) อภัยทาน 
                ๑.๒ ประเพณีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
                       ๑.๒.๑ ประเพณีหลัก   ได้แก่ ๑) ประเพณียี่เป็ง และ ๒) งานบุญ

ผะเหวด 
       ๑.๒.๒  ประเพณีรอง  ได้แก ่๑) กิจกรรมตานธัมม์ปีเกิด 

๒) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๓) ประเพณีกิ๋นสลาก ๔) ประเพณีฮ่ำปราสาทส่งสการเผาศพพระ 
๕)  ประเพณีประจำปีชุมชน และ ๖) กิจกรรมในวาระโอกาสพิเศษ 
    

 ด้านที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑.๑  อาชีพ   ประกอบด้วย  ๑) เกษตรกร  ๒) อาชีพช่าง  ๓) ค้าขาย  ๔) 

มัคนายก  ๕) จัดงาน  ๖) การแสดง  ๗) การออกแบบ  ๘) โฆษกพิธีกร  และ ๙) ครู  



๒๘๗ 

 

๑.๒ การท่องเที ่ยว   ประกอบด้วย ๑) การท่องเที ่ยวเชิงประเพณี                      
๒) การท่องเที่ยววิถีชุมชน  และ  ๓) การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

   
 ด้านที่ ๓  ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๓ ระดับ ได้แก่ 
    ๑.๑  ระดับวัด  ประกอบด้วย  ๑) สิ ่งแวดล้อมงานพุทธศิลป์  และ                

๒) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   
    ๑.๑  ระดับชุมชน  ประกอบด้วย  ๑) สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชน  และ                

๒) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ   
                  ๑.๓  ระดับสาธารณะ  
    
 ด้านที่ ๔  ด้านพุทธศิลปกรรม ประกอบด้วย ๓ ลักษณะ ได้แก่ 

 ๑.๑  จิตรกรรม  ประกอบด้วย  ๑) จิตรกรรมฝาผนังในวัด   และ                   
๒) จิตรกรรมบนวัสดุต่าง ๆ  ได้แก่ ๑. ภาพวาดเกี่ยวกับตัวละคร    ๒.การขีดเขียน  และ   ๓. การทำ
เป็นภาพเทคโนโลยี    
 ๑.๒   ประติมากรรม  ประกอบด้วย  ๑) ประติมากรรมแบบนูนต่ำ                     
๒) ประติมากรรมแบบนูนสูง และ ๓) ประติมากรรมแบบลอยตัว      
 ๑.๓   สถาปัตยกรรม  ประกอบด้วย  ๑) ระดับวัด   ได่แก่ ๑.สิ่งก่อสร้าง
ภายในวัด และ ๒ รูปแบบแผนผังวัด  และ ๒ ) ระดับชุมชน  ได้แก่ ๑.งานมงคล และ ๒. งานอวมงคล  
 

 ด้านที่ ๕  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
    ๑.๑  ด้านวรรณศิลป ์ประกอบด้วย     
                             ๑.๑.๑ อารมณ์วรรณกรรม ได้แก่ ๑) อารมณ์ปลื ้มปิต ิ ๒) อารมณ์
เพลิดเพลิน และ ๓) อารมณ์สะเทือนใจ 

๑.๑.๒ เนื้อหามีหลักธรรม  ได้แก่ ๑) การให้ทาน   ๒) การรักษาศีล เจริญ
ภาวนา  และ ๓) ความกตัญญูกตเวที 

๑.๑.๓ รูปแบบในการนำเสนอ  ได้แก ่
         ๑.๑.๓.๑  สำนวนวรรณกรรม ประกอบด้วย  ๑) ความเชื ่อว่ามี

อานิสงส์มาก และ ๒) ประกวดสำนวนเทศน์    
         ๑.๑.๓.๒  ทำนองในการเทศน์   
         ๑.๑.๓.๓  รูปแบบการจัดงาน ได้แก่ ๑) จัดเต็มรูปแบบ  เทศกาลยี่

เป็ง และ บุญผะเหวด และ ๒) จัดเป็นกรณีพิเศษ คือ ๑ การจัดงานมงคล และ ๒.งานอวมงคล 
๑.๒ ผลิตภัณฑ์อัตลักณ์ชุมชน  ประกอบด้วย ๑) งานพุทธศิลปกรรมในวัดของ

ชุมชน และ ๒) วิถีชีวิตธรรมชาติ    
 



๒๘๘ 

 

๕.๑.๔ เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทย 

         ผลการวิจัยพบว่า ประกอบด้วย ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  ๑) เครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ ๒) เครือข่ายการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย  โดยมีกระบวนการ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย  ไดแ้ก่                ๑) 
การทำ MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๒) พัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ต้นแบบประจำจังหวัด   ๓) การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่นำ
โขงตอนบน  และ ๔) การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขต
ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

         ขั้นตอนที่ ๑  การทำ MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยใช้
วิธีประสานแต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน  โดยเลือกชุมชนที่ที่มีการอนุรักษ์วรรณกร รม
ใบลาน จัดหวัดละ ๑ แห่ง จำนวน ๕ จังหวัด  จึงทำให้เกิดเครือข่าย ดังนี้  ๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรื อง 
อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา ๓ ) 
ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน  จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัดแพร่  และ ๕ ) 
ชุมชนวัดศรีจันทร์  อำเมือง  จังหวัดเลย  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่าย
การอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ โดยได้จัดงาน MOU อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   

        ขั้นตอนที่ ๒  การพัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำ
จังหวัด   โดยพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานแต่ละจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด  ได้แก่  
๑ ) ชุมชนวัดศรีบุญเรือง   อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ๒) ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน  อ.เมือง
พะเยา  จังหวัดพะเยา  ๓ ) ชุมชนวัดพระเกิด อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน ๔) ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น 
จังหวัดแพร่  และ  ๕ ) ชุมชนวัดศรีจันทร์ อำเมือง  จังหวัดเลย  ให้เป็นต้นแบบ ระดับจังหวัด ๆ ละ  
๑ แห่ง ร่วม ๕  จังหวัด ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ด้วยวิธีการจัดทำป้ายชุดองค์ ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จำนวน ๑๐ ชุด ไว้ประจำศูนย์เรียนรู้ของแต่ละชุมชน และ ร่วมจั ดระบบและ
รูปแบบการนำเสนอเรื่องของการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ ในศูนย์เรียนรู้ของแต่ละ
แห่ง 

 ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ่มจังหวัด
ลุ่มแม่นำโขงตอนบน  โดยพัฒนาชุมชนที่มีการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานระดับเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน ให้เป็นชุมชนต้นแบบอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ประจำเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน จำนวน ๑ 
ชุมชน ได้แก่ ขุมชนวัดสูงเม่น  อำสูเม่น จังหวัดแพร่  ด้วยวิธีการจัดทำป้ายองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลาน จำนนวน ๑๐ ชุด และ จัดระบบและรูปแบบการนำเสนอเรื ่องของการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ในศูนย์เรียนรู้ และ จัดทำป้าย ศูนย์เรียนรู้เครือข่ ายการอนุรักษ์
วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  

 ขั้นตอนที่ ๔ การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่าง
สร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย   โดยจัดเสวนาการอนุรักษ์



๒๘๙ 

 

คัมภีร์ใบลาน และ ประโยชน์ของวรรณกรรมสำคัญที่มีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
ของประเทศไทย จำนวน ๕ จังหวัด ร่วมกับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ 
เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จัดหวัดแพร่  
และ จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอ
ย่างสร้างสรรค์ กับ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์คัมภีร์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในเขตุลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง จำนวน 
๔ จังหวัดได้แก่ ๑) ชุมชนวัดสุทธิวนาราม อำเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ  ๒) ชุมชนวัดอุดมเขต(นา
คลอง)    อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๓) ชุมชนวัดโพธิ์ศรี  อำเภอนครพนม   จังหวัดนครพนม                 
๔) ชุมชนวัดวัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร และ กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนล่าง จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดมณีวนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี และ 
๒) ชุมชนวัดโนนดู่   อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้ง ๓ พื้นที่แล้ว เป็น ๑๑ 
จังหวัด และ ได้กำหนดให้ วัดสูงเม่น  เป็น ศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ ใน
กลุ่มจัหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  โดยมี พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานเชิง
สร้างสรรค์ต้นแบบ ในกลุ่มจัหวัดลุ่มแม่น้ำโขง ของประเทศไทย  อย่างเป็นทางการ  ณ วัดสูงเม่น 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยได้จัดงานขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านม่า มีผู้เข้าร่วมงาน
กว่า ๒๐๐ รูป/คน 

 
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ จะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจและนำมา
อภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

 ๕.๒.๑ กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  มีกระบวนการอนุรักษ์ ๗ กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการที่ ๑ 
กระบวนการสืบค้นและให้ความรุ้   ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) การสืบค้นประวัติ และ ๒) 
การให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนัก กระบวนการที่  ๒ กระบวนการพัฒนากิจกรรมการ
อนุรักษ์  ประกอบได้ ๕ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒) กำหนด
นโยบายหรือแผนงานในการดำเนินงาน  ๓) จัดโครงสร้างองค์กร  ๔) การบริหารงบประมาณ และ ๕) 
การฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  กระบวนการที่  ๓ กระบวนการปฏิบัติการการ
อนุรักษ์ ประกอบได้ ๑๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การทำพิธีขออนุญาตอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ๒) การป้องกัน
สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน   ๓) การถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานก่อนนำออกมาอนุรักษ์ ๔) การทำความสะอาดที่
จัดเก็บคัมภีร์  ๕) การตรวจสอบสภาพคัมภีร์ ๖) การทำความสะอาดคัมภีร์ ๗) การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ 
๘) การจัดทำทะเบียนคัมภีร์  ๙) การบันทึกคัมภีร์ใบลานด้วยระบบดิจิทัล  ๑๐) การห่อธัมม์  ๑๑) 
การติดรหัสคัมภีร์ ๑๒) การเก็บคัมภีร์  และ ๑๓) การอนุรักษ์ด้วยระบบประเพณี     กระบวนการที่  
๔  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม    ประกอบได้ ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมรับทราบและ
เรียนรู้ร่วมกัน ๒) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ๓) การมีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ  ๔) การมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ  ๕) การมีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๖) การมีส่วนร่วมประเมินผลและ
กำหนดทิศทางอนุรักษ์ กระบวนการที ่ ๕  กระบวนการพัฒนาความรู้   ประกอบได้ ๓ ขั้นตอน ได้แก่  



๒๙๐ 

 

๑) ปริยัติ  ๒) ปฏิบัติ และ ๓) ปฏิเวธ กระบวนการที่  ๖  กระบวนการสร้างศูนย์เรียนรู้ ประกอบได้ ๖ 
ขั้นตอน ได้แก่  ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้  ๒) การกำหนดแผนงาน และ รูปแบบ
การนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ ๓) การจัดระบบองค์ความรู้ ๔) การจัดหาและเตรียม
สถานที่ที่เหมาะสม )๕) การปฏิบัติการจัดแหล่งเรียนรู้  และ ๖) การประเมินผลการดำเนินงาน และ 
กระบวนการที่  ๗  กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบได้ ๒ ขั้นตอน ได้แก่  ๑) เผยแพร่
ประจำ และ  ๒) เผยแพรเ่คลื่อนที่  ซึ่งทั้ง ๗ กระบวนการนี้   ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ
ชัย  เลิศรัตนเคหกาล๑   ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยเป็นการจัดการกระจายในแต่
ละภูมิภาคในลักษณะโครงการ โดยมีนโยบายจัดตั้งเป็นสถาบัน ศูนย์ หรือพิพิธภัณฑ์ที่มีแผนพัฒนา
คัมภีร์ใบลานให้อยู่ในรูปดิจิทัล และมีกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๒) ปัจจัยที่เอื ้อต่อ
ความสำเร็จในการจัดการคัมภีร์ใบลาน ได้แก่ การกำหนดให้การจัดการคัมภีร์ใบลานเป็นนโยบาย
หลักขององค์กร การมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและมีบุคลากรรับผิดชอบ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคคล และ มีกระบวนการทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี มาใช้ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการ ๓) ปัญหาการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างองค์กรไม่
ชัดเจนและขาดบุคลากรที ่รับผิดชอบโดยตรง ความไม่ต่อเนื ่องของงบประมาณสนับสนุน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ทันสมัย ๔) รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการคัมภีร์ ใบลานในประเทศไทย
ประกอบด้วย ด้านการบริหารองค์กรคัมภีร์ใบลานมี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับหน่วยงานและ
ระดับท้องถิ่น มี ๖ ปัจจัยโดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดนโยบายการจัดการคัมภีร์ใบลานให้เป็น
นโยบายหลักขององค์กร โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความศรัทธาต่อบุคลากรหรือคนในชุมชนในการ
เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในฐานะเป็นเอกสารมรดกสำคัญของชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ ส่วนด้านกระบวนการจัดการคัมภีร์ใบลานทางกายภาพและทางดิจิทัลประกอบด้วย การ
จัดหาและรวบรวมคัมภีร์ใบลาน การจัดโครงสร้างสารสนเทศโดยการกำหนดหมวดหมู่จากเนื้อหาใน
คัมภีร์ใบลาน การจัดเก็บและค้นคืน การปริวรรตใบลาน การบริการและเผยแพร่คัมภีร์ใบลาน การ
สงวนรักษาและการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และ การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ด้วยการสร้างธัมมาทายาท 
และ นำระบบประเพณี วัฒนธรรม   ความเชื่อมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
นำไปสู่การพัฒนาชมุชนให้เข็มแข็งอีกทางหนึ่ง  

 ๕.๒.๒ จำนวนวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย  ผลการวิจัยพบว่า มี วรรณกรรมใบลานอักษรธัมม์ล้านนา อักษรธัมม์อีสาน และ อักษรไทยน้อย
รวม ๕ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ เลย  รวมจำนวน ๑๓ หมวด โดยประยุกต์จาก
เกณฑ์การจัดหมวดคัมภีร์ใบลาน ตามแบบหลักสากล (An Analysis of the Pãli Canon) โดย สุวิภา 
จำปาวัลย์ จากโครงการระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต  ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มีจำนวนเรื่อง (ชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน) รวม

 
๑
 ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล, การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย , 

ว ิ ท ย า น ิ พ น ธ์ ป ร ั ช ญ า ด ุ ษ ฎ ี บ ั ณ ฑ ิ ต    แ ข น ง ว ิ ช า ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์  ส า ข า ว ิ ช า ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙. 
 



๒๙๑ 

 

ทั้งหมด ๙๐๗ เรื ่องที ่ปรากฏในกลุ ่มจังหวัดใกล้ลุ ่มแม่น้ำโขงตอนบน  ของประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ หมวดที่ ๑ คัมภีร์ภาษาบาลีล้วน จำนวน ๕๑๙ เรื่อง  หมวดที่ ๒ บทสวดมนต์ 
จำนวน ๑๐ เรื่อง หมวดที่ ๓ อานิสงส์ จำนวน ๔๐ เรื่อง หมวดที่ ๔ ชาดก จำนวน ๕๐ เรื่อง หมวดที่ 
๕  โอวาทคำสอน จำนวน ๑๔ เรื่อง หมวดที่ ๖  ประเพณี – พิธีกรรม จำนวน ๒๙ เรื่อง หมวดที่ ๗ 
ธรรมทั่วไป ๕๕ เรื่อง หมวดที่ ๘ นิยายธรรม จำนวน ๓๗ เรื่อง หมวดที่ ๙ นิยายพื้นบ้าน จำนวน ๖๘ 
เรื่อง หมวดที่ ๑๐ ตำนานพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๖ เรื่อง หมวดที่ ๑๑ กฎหมาย จำนวน ๗ เรื่อง 
หมวดที่ ๑๒ กวีนิพนธ์,ร้อยกรอง จำนวน ๑๗ เรื่อง และ หมวดที่ ๑๓ ตำรายา จำนวน ๕ เรื่อง รวม
ทั้งหมด ๙๐๗ เรื่อง ซึ่งการจัดหมวดวรรณกรรมลักษณะนี้ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา จำปา
วัลย์๒ ได้ศึกษาเรื่อง การจัดหมวดหมู่ธรรมในคัมภีร์ใบลาน แบบตามหลักสากล(An Analysis of the 
Pãli Canon) ผลการวิจัยพบว่า  ได้อธิบายถึงข้อจำกัดของรูปแบบบันทึกหมวดเรื่องของเอกสารโบราณ
ที่ผ่านว่ายังไม่ลงตัวดี จึงปรับรูปแบบการบันทึกหมวดใหม่อาศัยแบบสากล อ้างคุณ  Webb ดังนี้ 
“แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลาน เกิดจากการสำรวจคัมภีร์ใบลานทุกผูกที่
ปรากฏในแต่ละวัดมีจำนวนมากถึงหลักพันผูก ทางโครงการได้เก็บข้อมูลทุกผูก ทั้งชื่อธรรมที่ปรากฏ 
ปีที่จาร จำนวนชุด จำนวนหน้า บันทึกสภาพของคัมภีร์ใบลานแต่ละผูกนั้น พร้อมทั้งบันทึกในเชิง
ปฏิบัติการอนุรักษ์ เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซึ่งต่างจากการสำรวจในอดีต ที่ได้คัดเลือกธรรมที่ มีความ
น่าสนใจมาสำเนาเป็นเอกสารไมโครฟิล์มเก็บรักษาในคลังใบลานของสถาบันวิจัยสังคม การจัด
หมวดหมู่จึงกำหนดตามธรรมที่คัดเลือกมาเก็บไว้ ซึ่งเดิมนักวิจัยในโครงการ การพัฒนาสารสนเทศ
ด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เริ่มดำเนินการสำรวจใบลานตั้ง แต่ พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยการสำรวจใหม่ ณ วัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่าคัมภีร์ใบลานวัดนี้ถูก
สำรวจโดยคณะทำงานหลายกลุ่ม มีการบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ที่จัดของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการสืบค้น การเชื่องโยงข้อมูล ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความสั บสนใน
อนาคต 

 ในการสำรวจของโครงการฯ เป็นการสำรวจคัมภีร์ใบลานที่พบในวัดทั้งหมด ทุกผูก โดย
การบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาต่างจากการสำรวจอื่นๆ คือ การบันทึกข้อมูล ใน
ส่วนอวสานพจน์ หรือ Colophon เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การจัดทำ
ใบบันทึก จึงเป็นประเด็นสำคัญของการทำงานบันทึกข้อมูลภาคสนามจากแหล่งข้อมูลจริง ซึ่งใบ
บันทึกนี้ ทางโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแบ่งหมวดหมู่ของ
รายชื่อธรรมที่พบ โดยในการปฏิบัติงานช่วงแรกที่วัดปงสนุก อำเภอเมือง จังหวั ดเชียงใหม่ และวัด
ห้วยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้ใช้ใบบันทึกข้อมูลโดยแบ่งหมวดหมู่ตามที่สถานบันวิจัย
สังคมได้จัดแบ่งไว้ สิ่งที่มีผลต่อความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล คือ ความสามารถของผู้ปริวรรต 
เช่น ธรรมชื่อเดียวกันถูกเก็บไว้ในหมวดที่แตกต่างกัน ตามความเข้าใจของภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละคน 

 
๒ สุวิภา จำปาวัลย์, การจัดหมวดหมู่ธรรมในคัมภีร์ใบลาน แบบตามหลักสากล   (An Analysis 

of the Pãli Canon),รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดีศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต, เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖. 
 



๒๙๒ 

 

ที่มีความสามารถในการอ่านอักษรธรรมล้านนาได้ต่างกัน และวิธีการบันทึกที่ผู้บันทึกเขียนตามคำอ่าน 
เนื่องจากการแปลงอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย 

 การปรับปรุงหมวดหมู่ชื ่อธรรม เริ่มใช้ในการสำรวจคัมภีร์ใบลานที่วัดทรายมูลเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นวัดในชุมชนเมืองจึงไม่มีผู ้รู ้ในท้องถิ่น ต้องอาศัยผู้เชี ่ยวชาญจาก
ภายนอกในการทำงานปริวรรตอักษรธรรม และบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถด้านการอ่าน
ธรรมบาลี และมีความเข้าใจธรรมล้านนาอย่างลึกซึ้ง จึงมีแนวคิดในการกำหนดหมวดหมู่ของชื่อธรรม
ตามหลักสากลในพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งเป็น ๒๖ หมวดใหญ่ ในหมวดใหญ่ได้บรรจุหมวดย่อย ซึ่งต้อง
แบ่งย่อยตามหัวข้อหลักนั้นๆ ทำให้ได้ความชัดเจน ไม่สับสน โดยคณะทำงานได้ให้รายชื่อย่อยของ
ธรรมที่ปรากฏทั้งในหมวดใหญ่และหมวดย่อยมากกว่า ๑๐๐๐ ชื่อ ทั้งช่ือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
อักษรธรรมล้านนา เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นในระบบฐานข้อมูล และเป็นต้นแบบให้กับการกำหนด
หมวดหมู่คัมภีร์ใบลานที่พัฒนามาจากการจัดหมวดหมู่เดิม 

 การปฏิบัติงานของโครงการได้สำรวจตามชื่อธรรมของคัมภีร์ใบลานล้านนา ตามวัดต่างๆ 
ทุกผูก เพื่อดูรายชื่อของธรรมใบลานทั้งหมดที่มีอยู่ สำหรับเป็นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์ และการ
จัดทำฐานข้อมูลต่อไป ในการจัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบลานตามหลักสากล จำแนกเป็นหมวดใหญ่ได้
ทั้งหมด ๒๖ หมวด หมวดย่อยตามชื่อธรรมที่พบและมีชื่อเรียกตามหลักสากล ที่มีความละเอียดมาก
ขึ้น สามารถแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน โดยใช้เอกสารอ้างอิงจาก Russell Webb. (2008). An Analysis of 
the Pãli Canon. Third edition Online © (2008) โดยแบ่งได้ ๒๖ หมวดใหญ่ ได้แก่ 
 

           1A วินัย                     1B สุตตันตะ               1C อภิธรรม 

           ๒ อรรถกถาพระไตรปิฎก   ๓ ฎีกา/อนุฎีกา             ๔ ปกรณวิเสส 

           ๕ ชาดกนอกนิบาต         ๖ อานิสงส์                  ๗ กฎหมาย 

           ๘ โหราศาสตร์              ๙ ตำรายา                  ๑๐ พงศาวดาร 

           ๑๑ ประวัติศาสตร ์        ๑๒ สาวกนิพพาน           ๑๓ อนาคตพระพุทธเจ้า 

           ๑๔ กวีนิพนธ ์              ๑๕ คาถาและยันต์          ๑๖ ไวยากรณ ์

           ๑๗ อภิธานศัพท์            ๑๘ ทรรศนะเกี่ยวกับโลกและจักรวาล 

           ๑๙ พยากรณ์               ๒๐ พิธีกรรมสงฆ์            ๒๑ จริยศาสตร ์

           ๒๒ พิธีกรรมท้องถิ่น        ๒๓ ตำนาน                  ๒๔ นิทานพ้ืนบ้าน 

           ๒๕ ปกิณณกะ               ๒๖ ธรรมะทั่วไป 

           การแบ่งหมวดหมู่โดยใช้หลักสากล ตามการจัดหมวดหมู่ธรรมในพุทธศาสนา เนื่องจาก
การสำรวจชื่อธรรมและเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานของวัดที่ทำการสำรวจ เป็นการบันทึกข้อมูลหมดทุก
ผูก ธรรมที่เก็บรวบรวมรายชื่อไว้จึงสอดรับกับระบบสากลได้ และส่งผลดีในการสืบค้น การศึกษาที่
สามารถเชื่อมโยงระบบการจารคัมภีร์ใบลานในท้องถิ่นเทียบกับระบบสากลได้ หากมีการนำข้อมูล
เหล่านี้มาเชือ่มต่อกัน 

           การจัดระบบหมวดหมู่ใบลานตามสากล สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมที่นิยมจารถวาย
เป็นพุทธบูชาในแต่ละท้องถิ่น การบันทึกจำนวนของธรรมในคัมภีร์ใบลานที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่มี
การจารและคัดลอก สามารถบอกลักษณะสังคมชุมชน ค่านิยม ความเชื ่อ ตลอดจนข้อมูล



๒๙๓ 

 

ประวัติศาสตร์ ที่สามารถรวมกับข้อมูลด้านอื่นๆ ทั้งการบันทึก มุขปาฐะ เหตุการณ์ในขณะนั้นได้เป็น
อย่างดี 

๕.๒.๓ งานปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบนของประเทศไทย  ผลการวิจัยพบว่า  วรรณกรรมใบลานที่เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ วรรณกรรมเรื่อง มหาเวสันดรชาดก ซึ่งมีสำนวนมากกว่าวรรณกรรม
ใบลานทุกเรื่องที่ปรากฏในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยมีสำนวนที่พบกว่า ๑๐๐ สำนวน 

และ เรื่องที่เป็นที่นิยมถวายทานมากที่สุด มีการนำมาแสดงธรรมบ่อยที่สุด แ ละ มี
อิทธิพลที่สุด อยู่ ๓ เรื่อง คือ ๑) อานิสงส์เวสสันตระ  ๒) กัณฑ์มัทรี และ ๓) กัณฑ์กุมาร   ดังนั้น ผู้
ศึกษาวิจัย จึงเลือกปริวรรต วรรณกรรใบลานมหาเวสสันดรชาดก ของฉบับวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ สำนวนฉบับวงศา  ซึ่งได้จาร (สร้างขึ้น) จ.ศ.๑๑๘๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๓๖๓ ณ วัดสูงเม่น  
โดยหลวงปู่ครุบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร  อดีตเจ้าอาวาสวัดสุงเม่น และ ได้รับการยกย่องว่าเป็น 
ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย ผู้สร้างคัมภีร์ใบลานล้านนามากที่สุดในโลก  โดยได้คัดเลือก ตอนที่
สำคัญ ๓ เรื่อง จากทั้งหมด ๑๖ เรื่อง  นำมาปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย   ได้แก่  
๑) อานิสงส์เวสสันตระ  จำนวน ๑ ผูก มี ๔๐ หน้าใบลาน  ๒) กัณฑ์กุมาร  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๐ หน้า
ใบลาน และ ๓) กัณฑ์มัทรี  จำนวน ๑ ผูก มี ๕๕ หน้าใบลาน  

 
๕.๒.๔ ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม

แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  ด้วยอิทธิพลของวรรณกรรมมหาเวสสันดา
ชาดก  ได้ส่งผลประโยชน์ ๕ ด้านต่อวิถีชีวิตชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  
ได ้แก ่  ด้านที ่  ๑ ด ้านส ังคม  ประกอบด้วย ๒ ล ักษณะ ค ือ  ลักษณะที ่  ๑  ว ิถ ีช ีว ิตการให้                            
ได้แก่   ๑  อามิสทาน  ๒) ธรรมทาน  และ  ๓) อภัยทาน และ  ลักษณะที่ ๒ ประเพณีวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วม คือ ๑. ประเพณีหลัก ได้แก่  ๑) ประเพณียี่เป็ง และ ๒) งานบุญผะเหวด และ ๒. ประเพณี
รอง  ได้แก่ ๑) กิจกรรมตานธัมม์ปีเกิด  ๒) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๓) ประเพณีกิ๋นสลาก ๔) ประเพณีฮ่ำ
ปราสาทส่งสการเผาศพพระ  ๕)  ประเพณีประจำปีชุมชน และ ๖) กิจกรรมในวาระโอกาสพิเศษ   
ด้านที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ  คือ ลักษณะที่ ๑  อาชีพ  ได้แก่  ๑) เกษตรกร  
๒) อาชีพช่าง  ๓) ค้าขาย  ๔) มัคนายก  ๕) จัดงาน  ๖) การแสดง  ๗) การออกแบบ  ๘) โฆษกพิธีกร  
และ ๙) ครู และ  ลักษณะที่ ๒ การท่องเที่ยว  ได้แก่ ๑) การท่องเที่ยวเชิงประเพณี   ๒) การท่องเที่ยว
วิถีชุมชน  และ  ๓) การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ด้านที่ ๓  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ  ระดับที่ ๑  ระดับวัด  ได้แก่  ๑) สิ่งแวดล้อมงานพุทธศิลป์  และ  ๒) 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  ระดับที่ ๒ ระดับชุมชน  ได้แก่  ๑) สิ่งแวดล้อมอัตลักษณ์ชุมชน  และ  ๒) 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และ ระดับที่ ๓  ระดับสาธารณะ  ด้านที่ ๔  ด้านพุทธศิลปกรรม ประกอบด้วย 
๓ ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑  จิตรกรรม ได้แก่  ๑) จิตรกรรมฝาผนังในวัด   และ  ๒) จิตรกรรมบน
วัสดุต่าง ๆ  ได้แก่ ๑. ภาพวาดเกี่ยวกับตัวละคร    ๒.การขีดเขียน  และ   ๓. การทำเป็นภาพ
เทคโนโลยี  ลักษณะที่ ๒   ประติมากรรม  ได้แก่  ๑) ประติมากรรมแบบนูนต่ำ ๒) ประติมากรรม
แบบนูนสูง และ ๓) ประติมากรรมแบบลอยตัว   และ ลักษณะที่ ๓  สถาปัตยกรรม  ได้แก่ ๑) ระดับ
วัด   ได่แก่ ๑.สิ่งก่อสร้างภายในวัด และ ๒ รูปแบบแผนผังวัด  และ ๒ ) ระดับชุมชน  ได้แก่ ๑.งาน



๒๙๔ 

 

มงคล และ ๒. งานอวมงคล ด้านที่ ๕  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 
๑  ด้านวรรณศิลป ์ได้แก ่๑. อารมณ์วรรณกรรม คือ  ๑) อารมณ์ปลื้มปิติ ๒) อารมณ์เพลิดเพลิน และ 
๓) อารมณ์สะเทือนใจ  ๒. เนื้อหามีหลักธรรม  ได้แก่ ๑) การให้ทาน  ๒) การรักษาศีล เจริญภาวนา  
และ ๓) ความกตัญญูกตเวที ๓.รูปแบบในการนำเสนอ  ได้แก่  ๑.สำนวนวรรณกรรม คือ  ๑) ความ
เชื่อว่ามีอานิสงส์มาก และ ๒) ประกวดสำนวนเทศน์ ๒. ทำนองในการเทศน์  และ ๓  รูปแบบการจัด
งาน ได้แก่ ๑) จัดเต็มรูปแบบ  เทศกาลยี่เป็ง และ บุญผะเหวด และ ๒) จัดเป็นกรณีพิเศษ คือ ๑ การ
จัดงานมงคล และ ๒.งานอวมงคล  และ ลักษณะที่ ๒  ผลิตภัณฑ์อัตลักณ์ชุมชน  ประกอบด้วย ๑) 
งานพุทธศิลปกรรมในวัดของชุมชน และ ๒) วิถีชีวิตธรรมชาติ    

ซึ ่งงานปริวรรตวรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก และ การวิเคราะห์ประโยชน์ของ
วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดกที่มีต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย              
ได้  สอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวินัย วิสุทฺธสาโร (เกษมสุข) ๓ ได้ศึกษา
เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มหา
เวสสันดรชาดก เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป บางครั้งนิยมเรียกว่า 
มหาชาติ เนื่องด้วยเป็นเรื่องของ พระโพธิสัตว์ เมื่อเสวยพระชาติ เป็นพระเวสสันดร เป็นชาดกเรื่อง
สุดท้ายในจำนวน ๕๔๗ พระเวสสันดรโพธิสัตว์ นับเป็นพระชาติที่ ๑๐ ในทศชาติชาดก มีทั้งหมด ๑๓ 
กัณฑ์ คือ ๑) กัณฑ์ทศพร ๒) กัณฑ์หิมพานต์ ๓) กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๔) กัณฑ์วนประเวสน์ ๕) กัณฑ์ชูชก 
๖) กัณฑ์จุลพน ๗) กัณฑ์มหาพน ๘)  กัณฑ์กุมาร ๙) กัณฑ์มัทรี ๑๐) กัณฑ์สักกบรรพ ๑๑) กัณฑ์
มหาราช ๑๒) กัณฑ์ฉกษัตริย์ และ ๑๓) กัณฑ์นครกัณฑ์ 

หลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกประกอบไปด้วย หลักกฎแห่งกรรม,หลักความ
ไม่ประมาท,หลักการให้ทาน, หลักฆราวาสธรรม ๔ ,หลักอธิปไตย ๓, หลักพรหมวิหาร ๔, หลักทิศ ๖ 
หลักสังคหวัตถธุรรม, หลักสันโดษ, หลักมิตรแท้-มิตรเทียม, หลักศีล ๕, หลักกาลามสูตร, หลักมุสาวาท
,กตัญญูกตเวที, หลักโกศล ๓, หลักสังเวคปริกิตตนปาฐะ, หลักอธิษฐานธรรม, หลักอกุศลมูล ๓, หลัก
โภชเนมัตตัญญุตา, หลักอภัยทาน และหลักสาราณียธรรม ๖ 

คุณค่าของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกนั้น จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า
คุณค่าที่เกิดขึ้นมี ๔ ทาง คือ คุณค่าด้านร่างกาย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมหา
เวสสนัดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์นั้น จะช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต 
รู้ว่าสิ่งไหนมีประโยชน์ต่อร่างกาย สิ่งไหนให้โทษต่อร่างกาย เห็นคุณค่าของร่างกายและดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง ตลอดจนถึงรู้จักใช้ร่างกายของตนเองในทำความดี   คุณค่าด้านจิตใจ หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์นั้นจะช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความ
เมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น มีจิตใจที่เป็นกุศล เมื่อมีอารมณ์โลก โกรธ 
หลง ก็สามารถระงับได้ และมีเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท  คุณค่าด้านสังคม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ จะช่วยให้การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมเป็นไปอย่างสงบ ทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและ

 
๓ พระวินัย วิสุทฺธสาโร (เกษมสุข), วิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
 



๒๙๕ 

 

ผู้อื่น เมื่อใครทำผิดก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีเป็นที่ตั้ง สังคมมีความเข็มแข็ง ปัญหาทาง
ครอบครัวลดน้อยลงและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และคุณค่าด้านประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณี
และวัฒนธรรมของไทยส่วนใหญ่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบพิธีกรรมจนก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาขึ้น 

 
๕.๒.๕  เครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  พบว่า ประกอบด้วย ๒ เครือข่ายใหญ่ ได้แก่  ๑) เครือข่ายชุมชน
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน ๕ จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย และ ๒) เครือข่ายการ
อนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตอนกลาง และ ตอนล่าง ของ
ประเทศไทย  โดยมีกระบวนการ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย  ได้แก่ ๑) การทำ 
MOU แต่ละจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ๒) พัฒนาชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบ
ประจำจังหวัด   ๓) การพัฒนาชุมชนอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบประจำกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่นำโขง
ตอนบน  และ ๔) การทำ MOU กับ เครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างสร้างสรรค์ เขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนกลาง และ ตอนล่าง ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระดาวเหนือ บุตรสีทา๔ ศึกษาเรื่องการสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของชุมชนบ้านพบธรรมนำสุข ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบเครือข่ายของชุมชนบ้านพบธรรมนําสุข มี ๑ รูปแบบ คือ ๑) เครือข่ายระดับชุมชน/
เครือข่ายเชิงพื้นที่ และเครือข่ายระดับ บุคคลโดยมีการรวมกลุ่มกันของ  บุคคล กลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจมาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื ่อง มีเป้าหมายเพื่อเผยแผ่ พระพุทธศาสนาร่วมกัน และ
เสริมสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน  สำหรับขั้นตอนการสร้างเครือข่ายดังนี้   ๑) 
ตระหนักถึงปัญหาและ สำนึกการรวมตัวเป็นเครือข่าย ๒) มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ๓) สร้างความไว
ว้างใจ ๔)การแสวงหา แกนนำที่ดี ๕)การสร้างแนวร่วมสมาชิกเครือข่าย แนวทางการจัดการเครือข่าย
มีการจัดการใน  ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑) การสร้างความเป็น องค์กรเครือข่ายและการทำให้เกิดความ
มั่นคง ประกอบด้วย (๑) จัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน เครือข่าย  (๒) สร้างความรู้สึกร่วมในการ
ทํางานร่วมกัน (๓) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (๔)จัดระบบข้อมูลข่าวสารในการติดต่อข่าวสาร 
และ ขั้นที่ ๒)การรักษาความต่อเนื่องของการเป็นองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย  (๑ ) มีการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (๒) สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม  (๓) รักษาสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างกัน  
(๔) การให้วามช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนสมาชิก ปัญหาและอุปสรรคสรรค์ ในการจัดการเครือข่าย 
ประกอบด้วยการขาดแคลนบุคลากรใน การทำงาน สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่มีความมั่นคง 
งบประมาณในการสนับสนุนไม่ เพียงพอ ปัญหาการทุจริตคอรปัชั่น 
 

 
๔ พระดาวเหนือ บุตรสีทา. การสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของชุมชนบ้านพบธรรมนำสุข ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวดัสโุขทัย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหบัณฑิต   คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาการบริหารพัฒนาสังคม สถาบณับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗. 



๒๙๖ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

                      ๑)  ทางผู้บริหารคณะสงฆ์ไทย ควรจัดให้มีโครงการในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานข
องวัดต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และ มีความปลอดภัย เพราะจากการลงพื้นที่หลายจังหวัดใน
เขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ของประเทศไทย หลายวัดยังไม่มีการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง ขณะที่หลายแห่งไม่ได้
ให้ความสนใจในคัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ในวัดเลย จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมรดกธรรมสำคัญของ
ชาติ ถ้ากำหนดเป็นนโยบายของสงฆ์ในการให้ทุกวัดได้สำรวจและจัดระบบการอนุรักษ์โดยแต่ละวัด
อาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เข้ามาร่วมจัดการได้ ด้วยการสนับสนุนของคณะ
สงฆ์ในระดับชั้นปกครอง 

๒) ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนา  หรือ 
กระทรวงวัฒนธรรม ควรจัดให้มีงบประมาณ และ นโยบายสำคัญในการส่งเสริมการปริวรรต และ 
แปลคัมภีร ์ใบลานสำคัญ พร ้อมทั ้งจ ัดพ ิมพ์เผยแพร่  เพื่อประโยชน์ต ่อวงการว ิชาการทาง
พระพุทธศาสนา เพราะองค์ความรู้หลายเรื่องสำคัญปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบลานมากมาย และ ควร
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาในคัมภีร์ใบลาน เช่น อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน               
เป็นต้น 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑) ควรจัดให้มีการสร้างแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานต้นแบบ ของแต่ละ
จังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดูงาน และ เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและ ช่วยเหลือวัดหรือ
ชุมชนต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะทำการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดหรือชุมชน 

๒) ควรจัดให้มีคู่มือการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างสร้างสรรค์ และ คู่มือการเรียน
ภาษาในคัมภีร์ใบลาน เพื่อเผยแพร่อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างธรรมทายาทในการสืบต่อการเรียนรู้องค์
ความรู้ในคัมภีร์ใบลานของผู้สนใจ 

 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

                     ๑) ควรมีการปริวรรตและศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายาต่าง ๆ ในเขตลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบน 

๒) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เฉพาะรูปแบบการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เกี่ยวข้องกับ
งานพุทธศิลป์ ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

๓) ควรมีการศึกษาเฉพาะในส่วนการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
วรรณกรรมใบลาน 

 
 
 
 
 



๒๙๗ 

 

บรรณานุกรม  
 

๑.ภาษาไทย 
 
 ก.ข้อมูลปฐมภูมิ 
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์อานิสงสงส์เวสสนัตระ ฉบับ วงศา,คัมภีร์ใบลานฉบับวัดสูงเม่น             

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์กุมาร ฉบับ วงศา,คมัภีร์ใบลานฉบบัวัดสูงเม่น   อำเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์มัทรี ฉบับ วงศา,คมัภีร์ใบลานฉบบัวัดสูงเม่น    อำเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์จุลพน ฉบับ วงศา,คัมภีร์ใบลานฉบับวัดสูงเม่น    อำเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร, คัมภีร์มหาพน ฉบับ วงศา,คัมภีร์ใบลานฉบับวัดสูงเม่น             

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่, ๒๓๖๓. 
 
 ข.ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ :       
กรรภิรมย์  จารุสวัสดิ์. การจัดการหนังสือหายากในห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร

,๒๕๕๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๙. 
กฤษณพร  สวนแสน. อักษรขอม/ใบลาน/การศึกษาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

๒๕๕๗. 
เกษม ศรีมา. การมีส่วนร่วมของชุมชน . กรุงเทพฯ: สยามปริ้นการพิมพ,์ ๒๕๕๘. 
เกษียร  มะปะโม. (ม.ป.ป.). การอนุรักษ์เอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: สำนกัหอสมุดแห่งชาต,ิ ๒๕๕๙. 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คู่มือปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: กลุ่มหนังสือ, ๒๕๕๗. 
จิตจำนง  กิติกีรติ. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: คุณพิณอักษรกิจ, ๒๕๖๐. 
เจษฎา  อิ่นคำ. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทข้อมูลเอกสารโบราณและการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลเอกสารโบราณ. เชียงใหม่: ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ๒๕๖๐. 

ชัยอนันต ์ สมุทวณิช.  วัฒนธรรมคือทุน.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุมและบุตร จำกัด, ๒๕๖๐. 
ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์. เอกสารโบราณ: การอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์และ เอกสารสำคัญเอกลักษณ์

ทางภาษาและการฟื้นฟูภูมิปัญญา ท้องถิ่น. มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ์ใบลาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๖๐. 

ดอกรัก  พยักศร.ี คู่มือการปฏิบัติงานประจำฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตก 



๒๙๘ 

 

ทรายทอง อุ่นนันกาศ และ คณะ. การใช้และปัญหาการใช้บริการเอกสารโบราณในสำนักหอสมุด
แห่งชาติ . รายงานการวิจ ัย. สาขาว ิชาสารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๖๑. 

ทิศนา แขมมณี. การสอนจิตวิทยาการเรียนรู ้ เรื ่องศาสตร์การสอนองค์ความรู้ เพื ่อการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ . พิมพ์ครั ้งที ่ ๕. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

นร ินทร ์ช ัย พ ัฒนพงศา . การม ีส ่วนร ่วม: หล ักการพ ื ้นฐาน เทคน ิคและกรณีต ัวอย ่าง . 
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สิริลักษณ์การพิมพ,์ ๒๕๕๙. 

นิรดล  สมจิตร.   ทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร:     สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๙. 

นิศาชล จำนงศรี. การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล ที่
พัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้ในการจัดการเอกสารใบลานที่
จัดเก็บในรูปดิจิทัล. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ๒๕๕๓. 

บุญเลิศ  เสนานนท์. คู่มือการลงทะเบียนบัญชีคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย. กรุงเทพฯ: สมาคม
อนุรักษ์เอกสารโบราณ, ๒๕๕๙. 

ปกรณ์ สุวรรณประภา. วิทยากรกระบวนการภาคสนาม. สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สนับสนุนโดย 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, พิษณุโลก, ๒๕๕๙ 

พิษณุ  เข็มพิลา  และกฤษฎา  ศรีธรรมา. การศึกษาลวดลายผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 

พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ.์ กระบวนการอนุรักษ์เอกสารโบราณล้านนา: การสำรวจ การจัดหมวดหมู ่
พ ิ ส ิ ฏ ฐ์  โ คตรส ุ โพธ ิ ์  แ ละคณะ .   พ ิ ธ ี ก ร รม ในช ี ว ิ ตประจำว ั นจาก เอกสาร โบราณ

ล้านนา เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นพบุรีการพิมพ์เชียงใหม่, 
๒๕๕๗. 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ.  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต กลุ่มวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗).   ลำ
ปาง.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ๒๕๕๗. 

วลีรัตน ์ มันทุราช.  วัฒนธรรมใบลาน. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุร,ี ๒๕๖๐. 
วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ (สคส.) .

กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๘. 
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา  (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม : กทม, ๒๕๖๐ 
สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น, เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ มรดกธัมม์ มรดกโลก วัดสูงเม่น 

(ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ไทยอุตสาหะการพิมพ์, 
๒๕๕๙)  



๒๙๙ 

 

สมชาย  นิลอาธ.ิ โลกทัศน์จากคัมภีร์ใบลาน: คติชนและวิถีชีวิต เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ
, การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. 
มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๕. 

สมชาย  ลำดวน. วัฒนธรรมใบลาน.  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๐. 
สมหมาย เปรมจิตต์ และคณะ. โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา  : การวิเคราะห์เนื ้อหา

,   เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา, ๒๕๕๖. 
สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ.  ฐานข้อมูล TEL : การจัดทำฐานข้อมูลตามมาตรฐานสากล  
สวาท  เหล่าอุด และสุรสิทธิ์  ไทยรัตน์. (ม.ป.ป.).  การลงทะเบียนและทำบัตรรายการหนังสือใบลาน. 

วารสารห้องสมุด, ๒๕๖๐. 
สหวัฒน์  แน่นหนา. การเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุนทางวัฒนธรรม.กองบรรณาธิการและสำนักมรดกภูมปิัญญา

ทางวัฒนธรรม กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม, “ ๙ สิ่งควรรู้กับมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม”
วัฒนธรรม (ต.ค. – ธ.ค.๕๕),๒๕๕๕ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์.  ทฤษฎีการพัฒนาสังคม.กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอมีเทรดดริ้ง, 
๒๕๖๐. 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  (สำนักงานวัฒนธรรมจังหัดแพร่ : ไทย
อุตสาหะการพิมพ์, ๒๕๕๙)  

สำนักหอสมุดแห่งชาติ. การอนุรักษ์เอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาต,ิ ๒๕๖๐. 
สินีนาฏ  สมบูรณ์อเนก.  การดิจิไทซ์เอกสารโบราณของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

กรณีศึกษาคัมภีร์ใบลาน. วารสารห้องสมุด, ๒๕๖๐. 
สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์.  คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
อคิน รพีพัฒน์.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบาย

สาธารณสุข, ๒๕๕๙. 
อนาโตล  เป็ลติเยร์ และสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ.  การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทข้อมูลเอกสาร

โบราณและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเอกสารโบราณ . เชียงใหม่: ศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๖๐. 

อุดม รุ ่งเร ืองศรี.  สภาพของวรรณกรรมไทยปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุงใหม่).พิมพ์ครั ้งที ่ ๔
กรุงเทพฯ : ศิลปะบรรณาคาร, ๒๕๕๖. 

 
 

(๒) วารสาร :       
 
กชพร  ศรีพรรณ์. CMUL Digital Heritage Collection: จากเอกสารมรดกสู่สารสนเทศดิจิทัล . 

PULINET Journal, 1(2 May-August), ๒๕๕๗. 
ไข่มุก  ทยาวลี. (ม.ป.ป.). การสำรวจสถานภาพแหล่งข้อมูลสมุดไทยภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

และสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๖๐. 
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(๓) วิทยานิพนธ์ :      
 
บานเย็น  ภัทรเกียรติเจริญ. การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้ที่อยู่ในเอกสารใบลาน). วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ๒๕๖๐. 
ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร.  การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ศูนย์โรงเรียนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ .วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๙. 

ประสิทธิชัย  เลิศรัตนเคหกาล. การพัฒนารูปแบบการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย . 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๙. 

พระดาวเหนือ บุตรสีทา. การสร้างเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของชุมชนบ้านพบธรรมนำสุข ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย . วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหบัณฑิต   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาการบริหารพัฒนาสังคม 
สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ ๒๕๕๗. 

พระวินัย วิสุทฺธสาโร (เกษมสุข), วิเคราะห์คุณค่าของหลักธรรมที่ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๑. 

 
(๔) สื่อวีดีทัศน์/อินเตอร์เน็ต : 
 
คัมภีร์โบราณถูกทำลายไปสร้างพระ  โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ ๒๙  ส.ค. ๒๕๕๘. [ออนไลน์], 

แหล ่ งท ี ่ ม า  https://www.thairath.co.th/content/๕๒๑๕๐๖ [ ๓  พฤษภาคม 
๒๕๖๒]. 

โครงการ Tipitaka (DTP) [ออนไลน์], แหล่งที ่มา http://www.dmc.tv/pages/ความรู ้รอบตัว/
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานไทยรักษาไว้ให้แผ่นดิน.html [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

โ ค ร ง ก า ร ห อ ส ม ุ ด ค ั ม ภ ี ร ์ ใ บ ล า น ล ้ า น น า   [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า 
http://lannamanuscripts.net/th/about [ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา http://www.bl.msu.ac.th/bailan/บทความ/bailan๒.asp [๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒]. 
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(๕) รายงานการวิจัย :       
 
พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย์ เฟองผล) . การสืบคนและจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์

โบราณของวัด และการถายทอดภูมิปญญาภาคกลาง เพื่อสราง   แหล่งเรียนรูใน ท
องถิ่นของกลุมจังหวัดภาคกลาง. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๖๑. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), ดร. และ คณะ. การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณี
ตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ . รายงานการวิจัย. สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๘. 

พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ และคณะ. รายงานวิจัย กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาโดยปราชญ์
ท้องถิ่น. เชยีงใหม ่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นพบุรีการพิมพ์เชียงใหม่, 
๒๕๕๖. 

สุวิภา จำปาวัลย์, การจัดหมวดหมู่ธรรมในคัมภีร์ใบลาน แบบตามหลักสากล  (An Analysis of 
the Pãli Canon),รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบสารสนเทศด้านล้านนาคดี
ศ ึกษา เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมการเร ียนร ู ้ ตลอดช ีว ิต ,  เช ียงใหม่  : สถาบ ันวิจ ัยส ั งคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖. 
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Abhakorn, Rujaya. “Lu Rediscovered” In Phaasaa lae phaasaasart.  Journal of language 
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Alahakoon, C.N.K. (n.d.). Development of policies for access, management and 
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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. 

Alitinay, Levent and Paraskevas, Alexandros, Planning Research in Hospitality and   
Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016. 
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Boissevain,  Jeremy and J. Clyde Mitchell.  Network Analysis : Studies in Human 
Interaction. Netherlands : Mouton & Co, 2015. 
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Butdisuwan & Babu. Manuscript Management at the Temples in Mahasarakham 
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Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. Rural Development Participation: Concept and Measure 
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Devika &Vijayakumar. Management of Digital Palm Leaf Manuscript Data at Tamil Nadu 
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Pearson, 2015. 

Jarusawat,Piyapat. An exploration of the potential for collaborative management of 
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Jarusawat,Piyapat. An exploration of the potential for collaborative management of 
palm leaf manuscript as Lanna cultural materials in Northen Thailand. 
Thesis of Doctor of Philosophy Information School The University of 
Sheffield England, 2017. 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย (ผู้บริหาร) 
เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนบน 

 
วัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย 

๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย  

๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทย  

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๖ ตอน 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒  กระบวนกาทำงานรอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานที่มีอยู่ในปัจจุบันของวัด และ ชุมชน 
 

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

 
ตอนที่ ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

๒.๑ องค์กรมี นโยบาย ในการดำเนินการอนุรักษ์คัมภีร์อย่างไร 

๒.๒ องค์กรมีโครงสร้าง และ แผนงาน ในการดำเนินการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างไร 

๒.๓ แหล่งที่มางบประมาณในการบริหารองค์กรด้านการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน มาจากแหลง่ใดบ้าง 
และ มีการบริหารจัดการงบประมาณในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็นอย่างไร 



๓๐๗ 

 

๒.๔ องค์กรมีกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน อย่างไร 

ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ปัจจัยใดบ้างที ่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่าน                    

เพราะเหตุใด 

ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ปัจจ ัยใดบ้างที ่ เอ ื ้อต ่อความสำเร ็จต ่อการจ ัดการอนุร ักษ์ค ัมภีร ์ใบลานขององค์กรของท่าน                          

เพราะเหตุใด 

ตอนที่ ๕ ประโยชน์ที่ไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 
๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดท่ีมีผลต่อชุมชนมากที่สุด 

๕.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณกรรมใบลานมีด้านใดบ้างและอย่างไร 

ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ 
๖.๑ องค์กรของท่านมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

๖.๒ องค์กรของท่านมีการแนวทางในการรักษาเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานของวัด และ ชุมชน 
            วรรณกรรมใบลานที่สำคัญของชุมชนท่าน มีวรรณกรรมใบลานเรื่องใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย (ผู้ปฏิบัติการ) 
เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนบน 

 
วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย 

๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย  

๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชนข์องวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทย  

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๖ ตอน 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานที่มีอยู่ในปัจจุบันของวัด และ ชุมชน 
 

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

 
ตอนที่ ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

๒.๑ องค์กรมีกระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน อย่างไร 
 
 
 



๓๐๙ 

 

ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ปัจจัยใดบ้างที ่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่าน                    

เพราะเหตุใด 

ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ปัจจ ัยใดบ้างที ่ เอ ื ้อต ่อความสำเร ็จต ่อการจั ดการอนุร ักษ์ค ัมภีร ์ใบลานขององค์กรของท่าน                          

เพราะเหตุใด 

ตอนที่ ๕ ประโยชน์ที่ไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 
๕.๑ วรรณกรรมเรือ่งใดที่มีผลต่อชุมชนมากที่สุด 

๕.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณกรรมใบลานมีด้านใดบ้างและอย่างไร 

ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ 
๖.๑ องค์กรของท่านมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

๖.๒ องค์กรของท่านมีการแนวทางในการรักษาเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

ตอนที่ ๗  วรรณกรรมใบลานของวัด และ ชุมชน 
            วรรณกรรมใบลานที่สำคัญของชุมชนท่าน มีวรรณกรรมใบลานเรื่องใดบ้าง 
 

 
 
 
 
 
 

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



๓๑๐ 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย (ผู้ใช้ประโยชน์) 
เรื่อง นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุ่มน้ำโขงตอนบน 

 
วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาและสำรวจวรรณกรรมใบลานในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศ
ไทย 

๒. เพื่อปริวรรตเนื้อหาวรรณกรรมใบลานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนของ
ประเทศไทย  

๓.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ของวรรณกรรมใบลานที่สำคัญทีมีต่อชุมชน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำ
โขงตอนบนของประเทศไทย  

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานอย่างงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดลุ่ม
แม่น้ำโขงตอนบนของประเทศไทย  

 

แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๖ ตอน 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒  กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๕  ประโยชน์ที่ได้รับจาการวรรณกรรมใบลาน 

ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลาน 
 

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

 
ตอนที่ ๒  กระบวนการทำงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

๒.๑ กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมใบลานที่ยั่งยืน ควรเป็นอย่างไร 

ตอนที่ ๓  ปัญหาและอุปสรรคการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ปัจจัยใดบ้างที ่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานขององค์กรของท่าน                    

เพราะเหตใุด 



๓๑๑ 

 

ตอนที่ ๔  ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ปัจจ ัยใดบ้างที ่ เอ ื ้อต ่อความสำเร ็จต ่อการจ ัดการอนุร ักษ์ค ัมภีร ์ใบลานขององค์กรของท่าน                          

เพราะเหตุใด 

ตอนที่ ๕ ประโยชน์ที่ไดรับจากวรรณกรรมใบลาน 
๕.๑ วรรณกรรมเรื่องใดท่ีมีผลต่อชุมชนมากที่สุด 

๕.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากวรรณกรรมใบลานมีด้านใดบ้างและอย่างไร 

ตอนที่ ๖  การเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ 
๖.๑ แนวทางการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 

๖.๒ แนวทางในการรักษาเครือข่ายการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  
เอกสารจัดงานเสวนาคัมภีร์สร้างสรรค์ฯ 
ณ วัดสูงเม่น  อำเภอสูงเม่ จังหวัดแพร ่

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 

 

 
 
 
 



๓๑๔ 

 

 
 



๓๑๕ 

 

 
 

 
 



๓๑๖ 

 

 
 
 



๓๑๗ 

 

 
 
 



๓๑๘ 

 

 
 
 



๓๑๙ 

 

 
 
 



๓๒๐ 

 

 
 
 



๓๒๑ 

 

 
 
 



๓๒๒ 

 

 
 
 
 
 



๓๒๓ 

 

 
 
 
 
 



๓๒๔ 

 

 
 
 
 
 



๓๒๕ 

 

 
 
 
 
 



๓๒๖ 

 

 
 
 
 
 



๓๒๗ 

 

 
 
 
 



๓๒๘ 

 

 
 
 
 

 



๓๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
บัญชรีายชื่อวรรณกรรมใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุม่แม่น้ำโขงตอนบน 

(แพร่ พะเยา เชียงราย น่าน และ เลย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 

 

บัญชีรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดแพร่ 
ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รวมจำนวน ๖๐๐ เรือ่ง  (ที่ชื่อไม่ซ้ำกัน) 

 
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด 

๑.  กลหววิาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  กังขาวตรณีวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  ฎีกาธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  ฎีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ฎีกามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  ฎีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ฎีกาวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ฎีกาสัททาเภท คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ฏีกายาณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ฑีฆนิกาย (พรหมชาลสูตร) คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  ตติยะสังคิติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  ติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  ตุวฏกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  ทวาทสนบิาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  ธัมมจุลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  ธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  ธัมมสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  ธัมมาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  นามสัพท์ อัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  นามสัพท์จุลวคัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  นามสัพท์มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  นิทานพุทธัสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  นิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  นิไสยคันธนาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๑ 

 

๓๒.  นิไสยฎีกาธัมมจักก์ คัมภีรบ์าลีลว้น 
๓๓.  นิไสยทสวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  นิไสยธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  นิไสยปาฎิยวัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  นิไสยปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  นิไสยมหาวัคคฑีฆานิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  นิไสยมัชฌิมนกิาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  นิไสยมาติกาสติปัฎฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  นิไสยมิลินทปญัหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  นิไสยวินิจไฉยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  นิไสยวิสุทธิมัค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  นิไสยสีลขันธ์วคัค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  นิไสยสุตตสังคหะ คัมภรี์บาลลี้วน 
๔๗.  นิไสยอัตถกถาปุคคลบัญญัต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  บาลอุณณาทิกก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  บาลี กพยสารวิลาสิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  บาลี มุขมัตตทปีนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  บาลี วัตถทานกถานิสังโสเชยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  บาล ีอัตถสาลนิ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  บาลีกถาวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  บาลีกวิคัณดาภรณฎีกาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  บาลีกัจจยนาสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  บาลีกัจจยนาอัตถการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  บาลีกัจจยนาอัตถดัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลีกัจจยนาอัตถสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลีกานคมณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลีกานคมนากาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลีกานธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  บาลีกานอภิธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  บาลีการกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีคุยหัตถทปีนีมหาคณัฐี  คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๒ 

 

๖๗.  บาลีจักกวาฬทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีจิตคัณฐีทปีนีอัตถกถาสารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีจุลลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีจุฬคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีฉักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีชินาลังกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  บาลีชินาลังการ คัมภรี์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีฎีกา พยสารทังตวา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีฎีกากังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  บาลีฎีกานิติปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  บาลีฎีกาปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  บาลีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  บาลีฎีกาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  บาลีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  บาลีฎีกามุตตกวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  บาลีฎีการิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  บาลีฎีกาวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  บาลีฎีกาวิททัคธมุกขมัณฑะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  บาลีฎีกาวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  บาลีฎีกาสมันตปาทาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  บาลีฎีกาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  บาลีฎีกาสัททวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บาลีฎีกาสัททัตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  บาลีฎีกาสันทวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  บาลีฎีกาสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  บาลีฎีกาสันทวุตติวิถาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  บาลีฎีกาสัมเพียงมุขมัตตสาระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  บาลีฎีกาสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๐.  บาลีฎีกาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  บาลีฎีกาอภิธัมมอัตถสังคหะ คัมภรี์บาลลี้วน 



๓๓๓ 

 

๑๐๒.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  บาลีฏีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  บาลีฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  บาลีฏีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  บาลีฏีกาสฬายตนวัคค์สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  บาลีฏีกาสันทาพินธุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  บาลีตัทธิตกัป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  บาลีติกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  บาลีทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  บาลีทสสิบชาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  บาลีทีปนีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  บาลีทีปวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  บาลีทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  บาลีทุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  บาลีทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  บาลีธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๒.  บาลีธาตุวาหาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  บาลีนราชธาตุวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  บาลีนวนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  บาลีนวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  บาลีนัตถัปปกาสนา ฎีกาฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๗.  บาลีนาถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  บาลีเนตติวิภาวนาปกรณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  บาลีปฐมามาไลย์ ทุติยามาไลย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๐.  บาลีปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  บาลีปรมัตถวิภูสินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  บาลีปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  บาลีปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  บาลีปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๕.  บาลีปัณณาสมัชฌิมปนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  บาลีปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๔ 

 

๑๓๗.  บาลีปาฎิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  บาลีปาฏิยวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  บาลีปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  บาลีปุคคลปัญญัตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๑.  บาลีพระโมคคัลลานวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  บาลีพระสมุหธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  บาลีภังคปกรณะ คัมภีรบ์าลีล้วน 
๑๔๔.  บาลีภารตารัฏฐะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  บาลีมณีปทีป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  บาลีมณีสารมญัชุสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๗.  บาลีมธุรสพาหิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  บาลีมโนรทบุรณีอัตตถกถาจตุกกนิบาตอังคุตตะนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๙.  บาลีมหาฎีกาหลวง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  บาลีมหานเิทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๒.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๓.  บาลีมหาปัฏฐานปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๔.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๕.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๖.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๗.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๘.  บาลมีหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๙.  บาลีมหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๐.  บาลีมุขมัตตทปีนีการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๑.  บาลีมุขมัตตทปีนีฏีกาอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๒.  บาลีมุขมัตตทปีนีตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๓.  บาลีมุขมัตตทปีนีนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๔.  บาลีมุขมัตตทปีนีสนธ ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๕.  บาลีมุชมัตตทีปนีฏีกากิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๖.  บาลีมูลฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๗.  บาลีมูลปฎิกสตูร  บาลีพระสหิิง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๘.  บาลียมกปกรณ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๙.  บาลียมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๐.  บาลีโยชนยปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๑.  บาลโียชนา อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๕ 

 

๑๗๒.  บาลีโยชนาขุททกสิขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๓.  บาลีโยชนาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๔.  บาลีโยชนาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๕.  บาลีโยชนาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๖.  บาลีโยชนาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๗.  บาลีโยชนาปาฐ วิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๘.  บาลีโยชนาปุคคลปัญญัตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๙.  บาลีโยชนามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๐.  บาลีโยชนาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๑.  บาลีโยชนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๒.  บาลีโยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๓.  บาลีโยชนาสัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๔.  บาลีโยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีรบ์าลีล้วน 
๑๘๕.  บาลีโยชนาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๖.  บาลีโยชนาอัตถสาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๗.  บาลีโยชยนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๘.  บาลีรัตนมาลา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๙.  บาลีลินนัตถปกาสนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๐.  บาลีลินนัตถปกาสนา ฎีกามัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๑.  บาลีลีนัตถปกาสนาฎีกาฑีฆนิกายมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๒.  บาลีลีนัตถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๓.  บาลีโลกปัญญตั ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๔.  บาลีโลกสันฐานารตนคัณฐ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๕.  บาลีวชิรโพธิฎีกาสมันตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๖.  บาลีวชิรโพธิมหามัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๗.  บาลีวชริโพธิสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๘.  บาลีวังสมาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๙.  บาลีวัชชิรโพธิฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๐.  บาลีวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๑.  บาลีวินัยวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๒.  บาลีวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๓.  บาลีวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๔.  บาลีวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๕.  บาลีวิมติวิโนทนีจุลลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๖.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๖ 

 

๒๐๗.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๘.  บาลีวิสุทธิมัค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๙.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๐.  บาลีเวมตติปริวาร คัมภรี์บาลลี้วน 
๒๑๑.  บาลีเวมติสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๒.  บาลีเวมัตติมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๓.  บาลีสคาถวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๔.  บาลีสถุปวังสวิฏฐาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๕.  บาลีสถุปวังสสังเขป คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๖.  บาลีสมเพียง คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๗.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๘.  บาลีสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๙.  บาลีสฬายตนวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๐.  บาลีสักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๑.  บาลีสักกาภิมาส มหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๒.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๓.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๔.  บาลีสัททัตถเภทจินดา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๕.  บาลีสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๖.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๗.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๘.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๙.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๐.  บาลีสัททาวิทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๑.  บาลีสัททาวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๒.  บาลีสันทวุตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๓.  บาลีสัพท์ธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๔.  บาลีสัพพัญญ ู คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๕.  บาลีสัมภารสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๖.  บาลีสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๗.  บาลีสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๘.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา – สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๙.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา จตุตถสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๐.  บาลีสารัตถสมุจเจยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๑.  บาลีสีลขัณธวคัค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๗ 

 

๒๔๒.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๓.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๔.  บาลีสุตตนิเทสกิตก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๕.  บาลีสตุตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๖.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๗.  บาลีสุตตนิเทสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๘.  บาลีสุตตนิเทสสนธ ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๙.  บาลีสุตตนิเทสสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๐.  บาลีสุตตนิเทสสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๑.  บาลีสุตตนิเทสอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๒.  บาลสีุตตนิเทสอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๓.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาห ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๔.  บาลีสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๕.  บาลีสุตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๖.  บาลีสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๗.  บาลีโสตัพพมาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๘.  บาลีอนุฎีกาธัมมสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๙.  บาลีอนุฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๐.  บาลีอนุฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๑.  บาลีอนุฎีกาวิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๒.  บาลีอนุฎีกาอนุตตกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๓.  บาลีอนุโลมทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๔.  บาลีอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๕.  บาลีอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๖.  บาลีอมตรสธาราฎีกาอนาคตวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๗.  บาลีอัฎฐเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๘.  บาลีอัฏฐกถามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๙.  บาลีอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๐.  บาลีอัฏตาสุตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๑.  บาลีอัตกถาปัญจกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๒.  บาลีอัตถกถา กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๓.  บาลีอัตถกถา มหาเวสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๔.  บาลีอัตถกถาทกุกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๕.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๖.  บาลีอัตถกถาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๘ 

 

๒๗๗.  บาลีอัตถกถาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๘.  บาลีอัตถกถาพุทธวิบาก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๙.  บาลีอัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๐.  บาลีอัตถกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๑.  บาลีอัตถกถาสติปัฏฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๒.  บาลีอัตถกถาสฬายตนวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๓.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีรบ์าลีลว้น 
๒๘๔.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๕.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๖.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๗.  บาลีอัตถนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๘.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๙.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๐.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๑.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๒.  บาลีอัตถานทิาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๓.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๔.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๕.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๖.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๗.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๘.  บาลีอัตถาสุตตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๙.  บาลีอัตถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๐.  บาลีอัพภันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๑.  บาลีอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๒.  บาลีอาฎานาฏิยสูตร คัมภีรบ์าลีล้วน 
๓๐๓.  บาลีอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๔.  บาลีอุทาหรณ์สัททาปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๕.  บาลีอุมังคมโหสถ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๖.  บาลีเอกทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๗.  บาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๘.  โบราณสังคหสตูร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๙.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๐.  ปกิณณกวัคค์  ผูก ๒๑ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๑.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๓๙ 

 

๓๑๒.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๓.  ปธานสูตร   ผกู๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๔.  ปรมัตถคัณฐ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๕.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๖.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๗.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๘.  ปัพพัชชาทิวนิิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๙.  ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๐.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๑.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๒.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๓.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๔.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๕.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๖.  พรหมชาลสูตร คัมภรี์บาลีล้วน 
๓๒๗.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๘.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๙.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๐.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๑.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๒.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๓.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๔.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๕.  โพธิปักขยิธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๖.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๗.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๘.  มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๙.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๐.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๑.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๒.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๓.  มหาอานันทนพิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๔.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๕.  มัคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๖.  มังคลปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
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๓๔๗.  มังคลเภทา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๘.  มังคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๙.  มัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๐.  มัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๑.  มัชฌิมปัณณาสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๒.  มัมฌมินิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๓.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๔.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๕.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๖.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๗.  โยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๘.  โยชนาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๙.  โยชนาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๐.  รถวีนีตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๑.  ราหุลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๒.  วัคคทีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๓.  วินัยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๔.  วินิจไฉยจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๕.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๖.  วิไนยสมันตะปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๗.  วิภังคะ คัมภรี์บาลีล้วน 
๓๖๘.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๙.  วีณกัณฑสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๐.  โวหารกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๑.  โวหารกุณาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๒.  โวหารจันทิมาโน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๓.  โวหารจุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๔.  โวหารฎีกา ธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๕.  โวหารฎีกาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๖.  โวหารฏีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๗.  โวหารฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๘.  โวหารติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๙.  โวหารทสวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๐.  โวหารทักขิณวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๑.  โวหารทัพพเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
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๓๘๒.  โวหารธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๓.  โวหารธัมมจักก์ มัด ๓ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๔.  โวหารธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๕.  โวหารนาลกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๖.  โวหารนิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๗.  โวหารบุญญกิริยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๘.  โวหารปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๙.  โวหารปารายนวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๐.  โวหารพากุลเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๑.  โวหารพุทธนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๒.  โวหารมหากัสสับปนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๓.  โวหารมหาโมคคัลลานนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๔.  โวหารมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๕.  โวหารมหาวัคค์วิไนย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๖.  โวหารมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๗.  โวหารมัคคธัมม์ ๘ ประการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๘.  โวหารมังคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๙.  โวหารมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๐.  โวหารมูลธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๑.  โวหารยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๒.  โวหารวิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๓.  โวหารสมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๔.  โวหารสัคคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๕.  โวหารสุทธาโภชนา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๖.  โวหารอตุละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๗.  โวหารอภิธัมมมาติกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๘.  โวหารอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๙.  โวหารอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๐.  โวหารอภิธัมมาปิฎก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๑.  โวหารอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๒.  โวหารอุปคุตตเถร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๓.  เศรษฐีทั้ง ๕ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๔.  สติปัฎฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๕.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๖.  สมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
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๔๑๗.  สมันตปาสาทกิา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๘.  สรีสุทโธทนนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๙.  สักกปัญญา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๐.  สังคติทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๑.  สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๒.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๓.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๔.  สัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๕.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๖.  สัทธัโมมปายนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๗.  สัพท์ สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๘.  สัพท์ สมันตาสังฆาทิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๙.  สัพท์กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๐.  สัพท์กังขาวิตรณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๑.  สัพท์กังขาเวตตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๒.  สัพท์ขุททกสิกขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๓.  สัพท์คุรุปเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๔.  สัพท์ฎีกาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๕.  สัพท์ฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๖.  สัพท์ธัมมจักร ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๗.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๘.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๙.  สัพท์ปาจิตตีย ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๐.  สัพท์ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๑.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๒.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๓.  สัพท์มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๔.  สัพท์มหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๕.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๖.  สัพท์ยมกปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๗.  สัพท์ยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๘.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๙.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๐.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๑.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
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๔๕๒.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๔๕๓.  อานิสง อาบน้ำธาตุและพระเจ้า ผูก ๒ อานิสงส์ 
๔๕๔.  อานิสงเข้าบิณฑิบาต อานิสงส์ 
๔๕๕.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๔๕๖.  อานิสงทอดกฐิน อานิสงส์ 
๔๕๗.  อานิสงทานเครื่องอัฐบริขาร อานิสงส์ 
๔๕๘.  กุสสราช ชาดก 
๔๕๙.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๔๖๐.  คาถาพัน ชาดก 
๔๖๑.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๔๖๒.  จันทสุริยา ชาดก 
๔๖๓.  ชนกะ ชาดก 
๔๖๔.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๔๖๕.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๔๖๖.  ติกกนิบาต ชาดก 
๔๖๗.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๔๖๘.  เตมิยะ ชาดก 
๔๖๙.  เตรสนิบาต ชาดก 
๔๗๐.  เตรสนิบาต ชาดก 
๔๗๑.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๔๗๒.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๔๗๓.  นารทะ ชาดก 
๔๗๔.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๔๗๕.  นิไสยมธุรสชมพ ู ชาดก 
๔๗๖.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๔๗๗.  นิไสยห้าสิบชาต ิ ชาดก 
๔๗๘.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๔๗๙.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๔๘๐.  เนมิราช ชาดก 
๔๘๑.  ปกิณณกนิบาตร ชาดก 
๔๘๒.  ปฐมมาไลย ชาดก 
๔๘๓.  ปทุมมกุมาร ชาดก 
๔๘๔.  ปทุมมะบัวหอม ชาดก 
๔๘๕.  ปัญญาสชาต ชาดก 
๔๘๖.  พรสังขยา ชาดก 
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๔๘๗.  พระยาค้างคาก ชาดก 
๔๘๘.  พลสังขยา ชาดก 
๔๘๙.  มหาชาติ ชาดก 
๔๙๐.  มหาวงศ์แตงอ่อน ชาดก 
๔๙๑.  มหาเวสสันตระ  เชียงแสน ชาดก 
๔๙๒.  มโหสถ ชาดก 
๔๙๓.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๔๙๔.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๔๙๕.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๔๙๖.  วิสตินิบาต ชาดก 
๔๙๗.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๔๙๘.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๔๙๙.  วิสตินิบาต ชาดก 
๕๐๐.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๕๐๑.  โอวาทานุสาสินี โอวาทคำสอน 
๕๐๒.  โวหารโลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๕๐๓.  สอนโลก โอวาทคำสอน 
๕๐๔.  โอวาทคำสอนภิกขุใหม่ โอวาทคำสอน 
๕๐๕.  คำสอนในนอก โอวาทคำสอน 
๕๐๖.  คำสอรคอบแม่น้ำ โอวาทคำสอน 
๕๐๗.  ตำนานคำสอน โอวาทคำสอน 
๕๐๘.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๕๐๙.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๐.  คำโอกาสเวนมหาทานปริยัติธรรมมานุธัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๑.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๒.  คาถาปาช้อนฅำ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๓.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๔.  คำไหว้คุณหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๕.  คำไหว้พระเจ้า ประเพณี พิธีกรรม 
๕๑๖.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๕๑๗.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๕๑๘.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๕๑๙.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๕๒๐.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๕๒๑.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 



๓๔๕ 

 

๕๒๒.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๕๒๓.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๕๒๔.  แทนค่าน้ำนมแม ่ ธรรมทั่วไป 
๕๒๕.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๕๒๖.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 
๕๒๗.  ธัมมานิสังสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๕๒๘.  นรกเทศนา ๓๒ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๕๒๙.  นามสัพท์วิสุทธิมัคค์ ธรรมทั่วไป 
๕๓๐.  นิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๕๓๑.  นิไสยมธุรสลังกา ธรรมทั่วไป 
๕๓๒.  นิไสยมูลตันเถยยะ ธรรมทั่วไป 
๕๓๓.  ปารมี ธรรมทั่วไป 
๕๓๔.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๕๓๕.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทั่วไป 
๕๓๖.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๕๓๗.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๕๓๘.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๕๓๙.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๕๔๐.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๕๔๑.  พุทธคุณ ธรรมทั่วไป 
๕๔๒.  พุทธคุณบรรยาย ธรรมทั่วไป 
๕๔๓.  พุทธานุสสติ ธรรมทั่วไป 
๕๔๔.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๕๔๕.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๕๔๖.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๕๔๗.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๕๔๘.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๕๔๙.  วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๕๕๐.  โคนะบุตร ์ นิยายธรรม 
๕๕๑.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๕๕๒.  นิทานท้าวคำสอน นิยายธรรม 
๕๕๓.  นิไสยมธุรสลังกา นิยายธรรม 
๕๕๔.  นิไสยมูลตันเถยยะ นิยายธรรม 
๕๕๕.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๕๕๖.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 



๓๔๖ 

 

๕๕๗.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๕๕๘.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๕๕๙.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 
๕๖๐.  พระธาตเจ้าดอยทุง นิยายธรรม 
๕๖๑.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๕๖๒.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๕๖๓.  มธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๕๖๔.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๕๖๕.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๕๖๖.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๕๖๗.  ราชสาน นิยายธรรม 
๕๖๘.  ลักขณะเข้าปรวิาส นิยายธรรม 
๕๖๙.  วิสาขา นิยายธรรม 
๕๗๐.  โวหารมธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๕๗๑.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๕๗๒.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๕๗๓.  รามเหียร นิยายพ้ืนบ้าน 
๕๗๔.  ตำนานพระยามังราย ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๕.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๖.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๗.  ตำนานพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๘.  ตำนานพระรามพระลัก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๗๙.  ตำนานพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๐.  ตำนานพ้ืนเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๑.  ตำนานมหาชินธาตุเจ้าห้าหลัง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๒.  ตำนานมุทุตาเทวราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๓.  ตำนานเมืองชัยยะบูลีศรีเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๔.  ตำนานเมืองเชียงม่วน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๕.  ตำนานเมืองเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๖.  ตำนานเมืองใต้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๗.  ตำนานเมืองพระยาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๘.  ตำนานเมืองระแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๘๙.  ตำนานเมืองล้านนาเชียงไหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๙๐.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๙๑.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 



๓๔๗ 

 

๕๙๒.  ตำนานลิทธัมมราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๙๓.  อนาคตวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๕๙๔.  กฏหมายโบราณ, ตำนานพระยาอินทร ์ กฎหมาย 
๕๙๕.  กฏหมายเมืองน่าน กฎหมาย 
๕๙๖.  คดีโลกคดีธัมม ์ กฎหมาย 
๕๙๗.  ธัมมศาสตร ์ กฎหมาย 
๕๙๘.  ค่าวจันทพราหมณ ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๕๙๙.  กาพย์ยานี สุรางคนางค์  และฉบัง กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๖๐๐.  ตำรายาเมืองแพร่ ตำรายา 

 

หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๘ 

 

บัญชีรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดพะเยา (ที่ชื่อไม่ซ้ำกัน) 
ณ วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา รวมจำนวน ๒๔๑ เรื่อง   

 
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด 

๑.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จุลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  ฎีกาธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ฎีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  ฎีกามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ทวาทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  นามสพัท์ อัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  นามสัพท์จุลวคัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  นามสัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  นามสัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  นามสัพท์มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  นิทานพุทธัสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  นิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  นิไสยคันธนาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  นิไสยฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  นิไสยทสวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  นิไสยธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  นิไสยสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  นิไสยอัตถกถาปุคคลบัญญัต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  บาลอุณณาทิกก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  บาลี กพยสารวิลาสิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๔๙ 

 

๓๒.  บาลี มุขมัตตทปีนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 

๓๓.  
บาลี วัตถทานกถา 
นิสังโสเชยยะ 

คัมภีร์บาลีล้วน 

๓๔.  บาลี อัตถสาลนิ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  บาลีกถาวัตถ ุ คัมภรี์บาลีล้วน 

๓๖.  
บาลีกวิคัณดาภรณฎีกา 
วุตโตทยะ 

คัมภีร์บาลีล้วน 

๓๗.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  บาลีกัจจยนาสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  บาลีกัจจยนาอัตถการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  บาลีกัจจยนาอัตถดัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  บาลีกัจจยนาอัตถสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  บาลีกานคมณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  บาลีจิตคัณฐีทปีนีอัตถกถาสารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  บาลีจุลลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  บาลีฎีกาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  บาลีฎีกาทีปนี สมันตปาสาทกิา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  บาลีฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  บาลีฏีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  บาลีฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  บาลีฏีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  บาลีฏีกาสฬายตนวัคค์สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  บาลีฏีกาสันทาพินธุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  บาลีตัทธิตกัป คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  บาลีติกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลีทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลีทสสิบชาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลีทีปนีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลีทีปวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  บาลีทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๐ 

 

๖๕.  บาลีปาฏิยวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีมหาปัฏฐานปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  บาลีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีมหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  มัมฌมินิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๑ 

 

๑๐๐.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๒.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  สัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  สัพท์ปาจิตตีย ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  สัพท์ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  สพัท์ปุคคลบญัญัต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  สัพท์มหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  อภิธัมมาสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  อสีตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  อโสกธัมมราชนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  อัตถกถามหาวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  อุณหัสสวิไชย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  อุปเทสปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  เอตทัคค อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๑๒๒.  สัพท์สูตรมนตท์ั้ง ๕ บทสวดมนต์ 
๑๒๓.  สูตร์อุปบาตรสันติหลวง บทสวดมนต์ 
๑๒๔.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๑๒๕.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต ์
๑๒๖.  อานิสงทอดผ้าบังสกุรเปันทาน อานิสงส์ 
๑๒๗.  อานิสงทานเครื่องอัฐบริขาร อานิสงส์ 
๑๒๘.  อานิสงบอกไฟ อานิสงส์ 
๑๒๙.  อานิสงปีไหม ่ อานิสงส์ 
๑๓๐.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๑๓๑.  อานิสงส์สูตร อานิสงส์ 
๑๓๒.  อานิสงอุปปมาสุตตุอันได้ส้างขัว ศาลา น้ำบ่อ อานิสงส์ 
๑๓๓.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๑๓๔.  เตมิยะ ชาดก 



๓๕๒ 

 

๑๓๕.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๓๖.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๓๗.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๑๓๘.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๑๓๙.  นารทะ ชาดก 
๑๔๐.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๑๔๑.  นิไสยมธุรสชมพ ู ชาดก 
๑๔๒.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๑๔๓.  นิไสยห้าสิบชาต ิ ชาดก 
๑๔๔.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๑๔๕.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๑๔๖.  เนมิราช ชาดก 
๑๔๗.  ปกิณณกนบิาตร ชาดก 
๑๔๘.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๑๔๙.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๑๕๐.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๑๕๑.  สัพท์เวทสันตระ ชาดก 
๑๕๒.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๑๕๓.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๑๕๔.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๑๕๕.  สุสิมชาดก ชาดก 
๑๕๖.  โอวาทคำสอนภิกขุใหม่ โอวาทคำสอน 
๑๕๗.  กล่าวลักขณะอันถ่อยอันร้อยด้วยด ี โอวาทคำสอน 
๑๕๘.  ปกิณกะโอวาทคำสอน โอวาทคำสอน 
๑๕๙.  คำสอนพระพุทธเจ้า โอวาทคำสอน 
๑๖๐.  บัณฑิตสอนลูก โอวาทคำสอน 
๑๖๑.  คำโอกาสเวนมหาทานปริยัติธรรมมานุธัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๒.  คำไหว้พระเจ้า ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๓.  พุทธคุณสิบดวง ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๔.  พุทธคุรหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๕.  พุทธสมิมา ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๖.  พุทธะมนต์ทังมวนกับอุปเทสทังมวน ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๗.  สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัยสูตร ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๘.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๖๙.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 



๓๕๓ 

 

๑๗๐.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๗๑.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๗๒.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๑๗๓.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๑๗๔.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๑๗๕.  แทนค่าน้ำนมแม ่ ธรรมทั่วไป 
๑๗๖.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๑๗๗.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๑๗๘.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๑๗๙.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๑๘๐.  มหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๑๘๑.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๑๘๒.  มูลกัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๘๓.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๑๘๔.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๑๘๕.  ยอดพระธรรมโปรดสัตว์ ธรรมทั่วไป 
๑๘๖.  โยกัปปโก ธรรมทั่วไป 
๑๘๗.  วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๑๘๘.  สังฮอมธาตุเทศนา ธรรมทั่วไป 
๑๘๙.  สัพท์ปะเปส ธรรมทั่วไป 
๑๙๐.  สัพท์วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๑๙๑.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๑๙๒.  มธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๑๙๓.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๑๙๔.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๑๙๕.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๑๙๖.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๑๙๗.  ราชสาน นิยายธรรม 
๑๙๘.  ลักขณะเข้าปรวิาส นิยายธรรม 
๑๙๙.  วิสาขา นิยายธรรม 
๒๐๐.  โวหารมธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๒๐๑.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 
๒๐๒.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๒๐๓.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๒๐๔.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 



๓๕๔ 

 

๒๐๕.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๒๐๖.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๒๐๗.  สัพท์อัพพันตรนิทาน  นิยายธรรม 
๒๐๘.  สิริมหามายานพิพาน นิยายธรรม 
๒๐๙.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 
๒๑๐.  อาหารซาวห้า นิยายธรรม 
๒๑๑.  นิทานท้าวคำสอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๒.  ปู่เถ้าสอรหลาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๓.  สุวัณณะหงฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๔.  สุวัณณะหนูฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๕.  สุวัณณะอ้อมล้อมต่อมฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๖.  สุวัตฏังขันธัง นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๗.  เสทาโมจนะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๘.  เสือตายเสือนอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๑๙.  โสนันทะกุมมาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๒๐.  หงสองหัว นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๒๑.  ตำนานเมืองพระยาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๒.  ปกิณกะตำนานพุทธศาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๓.  พื้นตำนานพระเจ้าตนหลวงท่งเอียงเมืองพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๔.  พื้นมหาธาตุเจ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๕.  พื้นเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๖.  พุทธโฆสาจาร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๗.  พุทธตำนาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๘.  มูลสาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๒๙.  สังรอมธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๐.  สามใบ้สี่โหนก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๑.  สามป่งสามกิ่ว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๒.  หอยไห ้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๓.  อนาคตวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๔.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๕.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๓๖.  ธัมมศาสตร ์ กฎหมาย 
๒๓๗.  พุทธจักร – อาณาจักรเทียมกนั กฎหมาย 
๒๓๘.  หนังสือยันต ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๓๙.  หนังสือเวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 



๓๕๕ 

 

๒๔๐.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๔๑.  ตำรายาเมืองพะเยา ตำรายา 

 
 

หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา 
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บัญชีรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดเชยีงราย (ที่ชื่อไม่ซ้ำกัน)  
ณ วัดศรีบญุเรือง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน ๓๑๒ เรื่อง   

 

ที่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑.  กลหวิวาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  จุลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  บาลี วัตถทานกถา นิสังโสเชยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  บาลี อัตถสาลนิ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  บาลีกถาวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  บาลีกวิคัณดาภรณฎีกา วุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  บาลีวิมติวิโนทนีฎกีาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  บาลีวิสุทธิมัค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  บาลีเวมตติปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  บาลีเวมติสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  บาลีเวมัตติมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  บาลีสคาถวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  บาลีสถุปวังสวิฏฐาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  บาลีสถุปวังสสังเขป คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  บาลีสมเพียง คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  บาลีสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  บาลีสฬายตนวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  บาลีสักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  บาลีสักกาภิมาส มหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๗ 

 

๓๒.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  บาลีอัตถนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  บาลีอัตถานทิาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  โบราณสังคหสตูร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  ปกิณณกวัคค์  ผูก ๒๑ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  ปธานสูตร   ผกู๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  ปรมัตถคัณฐ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๘ 

 

๖๗.  มัมฌมินิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  โยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  วีณกัณฑสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  โวหารกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  โวหารกุณาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  โวหารจันทิมาโน คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  โวหารจุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  โวหารฎีกา ธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  โวหารฎีกาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  โวหารฏีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  โวหารมูลธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  โวหารยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  โวหารวิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  โวหารสมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  โวหารสะเภาธัมมหลงท่าชาดก  คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  โวหารสักคาวตาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  โวหารสัคคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  โวหารสังคาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  โวหารสุตตสิงคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  โวหารสุทธาโภชนา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  โวหารอตุละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  โวหารอภิธัมมมาติกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  โวหารอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  โวหารอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  โวหารอภิธัมมาปิฎก คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  โวหารอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  โวหารอุปคุตตเถร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  เศรษฐีทั้ง ๕ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๐.  สติปัฎฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๕๙ 

 

๑๐๒.  สมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  สมันตปาสาทกิา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  สรีสุทโธทนนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  สักกปัญญา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  สังคติทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  สัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  สัทธัโมมปายนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  สัพท์ สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  สัพท์ สมันตาสังฆาทิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  สัพท์กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  สัพท์กังขาวิตรณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  สัพท์กังขาเวตตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  สัพท์ขุททกสิกขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  สัพท์คุรุปเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  สัพท์ฎีกาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  สัพท์ฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๒.  สัพท์ธัมมจักร ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  สัพท์บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  สัพท์บาลีมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๗.  สัพท์ปาจิตตีย ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  สัพท์ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๐.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  สัพท์ปุคคลบญัญัต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  สัพท์มหาปฏัฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  สัพท์มหาปัฏฐานปกรณ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  สัพท์มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๕.  สัพท์มหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๐ 

 

๑๓๗.  สัพท์ยมกปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  สัพท์ยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๑.  สัพท์วิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  สัพท์สมันตปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  สัพท์สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๔.  สัพท์สัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  สุตันตวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๗.  อภิธัมมสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  อภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๙.  อภิธัมมายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
๑๕๒.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๑๕๓.  บทสวดสืบชะตา บูชาโชค บทสวดมนต์ 
๑๕๔.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๑๕๕.  อุณหัสสะวชิัย บทสวดมนต์ 
๑๕๖.  อานิสงส์สัพพทาน อานิสงส์ 
๑๕๗.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๑๕๘.  อานิสงส์สูตร อานิสงส์ 
๑๕๙.  อานิสงส์หนูเผือก อานิสงส์ 
๑๖๐.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๑๖๑.  อานิสงส้างขัว สาลา และน้ำบ่อเปันทาน อานิสงส์ 
๑๖๒.  อานิสงหมากคำ อานิสงส์ 
๑๖๓.  อานิสงหลัว และ ไฟเปันทาน อานิสงส์ 

๑๖๔.  
อานิสงอันได้ส้างแปงเสาค้างทุงค้างหง
ถวายบูชา 

อานิสงส์ 

๑๖๕.  อานิสงอันได้ส้างสาลา อานิสงส์ 
๑๖๖.  กุสสราช ชาดก 
๑๖๗.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๑๖๘.  จันทสุริยา ชาดก 
๑๖๙.  ชนกะ ชาดก 
๑๗๐.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 



๓๖๑ 

 

๑๗๑.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๑๗๒.  ติกกนิบาต ชาดก 
๑๗๓.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๑๗๔.  เตมิยะ ชาดก 
๑๗๕.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๗๖.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๗๗.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๑๗๘.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๑๗๙.  นารทะ ชาดก 
๑๘๐.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๑๘๑.  นิไสยมธุรสชมพ ู ชาดก 
๑๘๒.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๑๘๓.  นิไสยห้าสิบชาต ิ ชาดก 
๑๘๔.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๑๘๕.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๑๘๖.  เนมิราช ชาดก 
๑๘๗.  ปทุมมกุมาร ชาดก 
๑๘๘.  ปทุมมะบัวหอม ชาดก 
๑๘๙.  ปัญญาสชาต ชาดก 
๑๙๐.  พรสังขยา ชาดก 
๑๙๑.  พระยาค้างคาก ชาดก 
๑๙๒.  พลสังขยา ชาดก 
๑๙๓.  มหาเวสสันตระ  เชียงแสน ชาดก 
๑๙๔.  มโหสถ ชาดก 
๑๙๕.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๑๙๖.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๑๙๗.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๑๙๘.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๑๙๙.  โอวาทานุสาสินี โอวาทคำสอน 
๒๐๐.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๑.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๒.  คำโอกาสเวนกรรมฐาน ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๓.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๔.  คาถาปาช้อนฅำ ประเพณี พิธีกรรม 



๓๖๒ 

 

๒๐๕.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหม
วิหารทังมวน, กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๒๐๖.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๗.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๘.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๒๐๙.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๐.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๑.  เสียเคราะห ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๒.  สืบชะตาหญิงชาย ประเพณี พิธีกรรม 
๒๑๓.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๒๑๔.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๒๑๕.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๒๑๖.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๒๑๗.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๒๑๘.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๒๑๙.  ท้ามหมาหยุย – คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๒๒๐.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๒๒๑.  แทนค่าน้ำนมแม ่ ธรรมทั่วไป 
๒๒๒.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๒๒๓.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 
๒๒๔.  ธัมมานิสังสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๒๒๕.  ปารม ี ธรรมทั่วไป 
๒๒๖.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๒๒๗.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทั่วไป 
๒๒๘.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๒๒๙.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๒๓๐.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๒๓๑.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๒๓๒.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๒๓๓.  พุทธคุณ ธรรมทั่วไป 
๒๓๔.  พุทธคุณบรรยาย ธรรมทั่วไป 
๒๓๕.  พุทธานุสสติ ธรรมทั่วไป 
๒๓๖.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๒๓๗.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๒๓๘.  มหาวิบาก ธรรมทั่วไป 



๓๖๓ 

 

๒๓๙.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๒๔๐.  มูลกัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๒๔๑.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๒๔๒.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๒๔๓.  โวหารอานิสงส์ปิฎกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๒๔๔.  โวหารอุปคุตตรเถร ธรรมทั่วไป 
๒๔๕.  สเพาธัมม์ ธรรมทั่วไป 
๒๔๖.  สวรรค์เทสนา ธรรมทั่วไป 
๒๔๗.  สักขติทีปน ี ธรรมทั่วไป 
๒๔๘.  สัคคติทีปน ี ธรรมทั่วไป 
๒๔๙.  สังขวัฒนะ ธรรมทั่วไป 
๒๕๐.  สังฮอมธาตุเทศนา ธรรมทัว่ไป 
๒๕๑.  โคนะบุตร ์ นิยายธรรม 
๒๕๒.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๒๕๓.  นิทานท้าวคำสอน นิยายธรรม 
๒๕๔.  นิไสยมธุรสลังกา นิยายธรรม 
๒๕๕.  นิไสยมูลตันเถยยะ นิยายธรรม 
๒๕๖.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๒๕๗.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 
๒๕๘.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๒๕๙.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๒๖๐.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 
๒๖๑.  พระมังรายสอนโลก นิยายธรรม 
๒๖๒.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายธรรม 
๒๖๓.  พระยามังราย นิยายธรรม 
๒๖๔.  ภูริทัตตะ นิยายธรรม 
๒๖๕.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 
๒๖๖.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๒๖๗.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๒๖๘.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๒๖๙.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๒๗๐.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๒๗๑.  สัพท์อัพพันตรนิทาน  นิยายธรรม 
๒๗๒.  สิริมหามายานพิพาน นิยายธรรม 
๒๗๓.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 



๓๖๔ 

 

๒๗๔.  กล้วยพันกอ นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๗๕.  กาผอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๗๖.  กาเผือกชาดก นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๗๗.  ทวาทสนิบาต นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๗๘.  ทุกกะนิบาตชาตกะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๗๙.  ทุคคะตะ นิยายพ้ืนบา้น 
๒๘๐.  ทุคคะตะกุมมาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๘๑.  ทุคคะตะรักษาสิล นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๘๒.  พระมังรายสอนโลก นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๘๓.  พระยาฅางฅาก นิยายพ้ืนบ้าน 
๒๘๔.  ตำนานพระยามังราย ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๕.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๖.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๗.  ตำนานพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๘.  ตำนานพ้ืนเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๘๙.  ตำนานเมืองชัยยะบูลีศรีเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๐.  ตำนานเมืองเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๑.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๒.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๓.  นิไสยเถรีคาถา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๔.  นิไสยทุติยวังสมาลิน ี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๕.  ฤกษ์ชาวเจ็ด ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๖.  วอกไครหีน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๗.  โวหารถูปวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๘.  โวหารนิทานตำนานวันเก้ากอง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๙๙.  สังรอมธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๐๐.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๐๑.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๐๒.  กฏหมายพระยามังราย) กฎหมาย 
๓๐๓.  ธัมมศาสตร ์ กฎหมาย 
๓๐๔.  ค่าวจันทพราหมณ ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๕.  กาพย์ยานี สุรางคนางค์  และฉบัง กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๖.  ค่าวซอเจ้าสุวัตนางบัวฅำ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๗.  กาบกุมารบัน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๐๘.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 



๓๖๕ 

 

๓๐๙.  ตำราดูฤกษ์ยามต่างฯ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๑๐.  ตำราเรียนไทยยวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๑๑.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๑๒.  ตำรายาเมืองเชียงราย ตำรายา 

 

หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา 
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๓๖๖ 

 

บัญชีรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดนา่น (ที่ชื่อไม่ซ้ำกัน)  
ณ วัดพระเกิด อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  รวมจำนวน ๓๙๙ เรื่อง   

 
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด 

๑.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ทีฆนิกาย – ปาฏิยวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  เทวินทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  บาลี มุขมัตตทปีนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  บาลีกานธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  บาลีกานอภิธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  บาลีการกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  บาลีขิตกิตก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  บาลีคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  บาลีคุยหัตถทปีนีมหาคณัฐี  คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  บาลีจตุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  บาลีจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  บาลีจักกวาฬทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  บาลีฎีกาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  บาลีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  บาลีฎีกามุตตกวไินยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  บาลีฎีการิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  บาลีฎีกาวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  บาลีฎีกาวิททัคธมุกขมัณฑะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  บาลีฎีกาวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  บาลีฎีกาสมันตปาทาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  บาลีฎีกาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๗ 

 

๓๒.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  บาลีฎีกาสัททวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  บาลีฎีกาสัททัตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  บาลีฎีกาสันทวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  บาลีฎีกาสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  บาลีฎีกาสันทวุตติวิถาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  บาลีฎีกาสัมเพียงมุขมัตตสาระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  บาลีฎีกาสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  บาลีฎีกาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  บาลีฎีกาอภิธัมมอัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  บาลีฏกีาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  บาลีปุคคลปัญญัตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  บาลีพระโมคคัลลานวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  บาลีพระสมุหธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  บาลีภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  บาลีโยชนา อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  บาลีโยชนาขุททกสิขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  บาลีโยชนาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  บาลีโยชนาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  บาลีโยชนาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  บาลีโยชนาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลีโยชนาปาฐ วิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลีโยชนาปุคคลปัญญัตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลีโยชนามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลีโยชนาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  บาลีโยชนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  บาลีโยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีโยชนาสัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๖๘ 

 

๖๗.  บาลีโยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีโยชนาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีโยชนาอัตถสาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีโยชยนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีรัตนมาลา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีลินนัตถปกาสนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  บาลีวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีวิมติวิโนทนีจุลลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีวิสุทธิมัค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  บาลีสัททัตถเภทจินดา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  บาลีสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  บาลีสัททาวิทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  บาลีสัททาวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  บาลีสันทวุตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  บาลีสัพท์ธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  บาลีสัพพัญญ ู คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  บาลีสัมภารสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บาลีสัมโมหวิโนทนี คัมภีรบ์าลีล้วน 
๙๕.  บาลีสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา – สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา จตุตถสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  บาลีสารัตถสมุจเจยยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  บาลีสีลขัณธวคัค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๐.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
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๑๐๒.  บาลีสุตตนิเทสกิตก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  บาลีสุตตนิเทสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  บาลีสุตตนิเทสสนธ ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  บาลีสุตตนิเทสสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  บาลีสุตตนิเทสสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๙.  บาลีสุตตนิเทสอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาห ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  บาลีสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  บาลีสุตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  บาลีสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  บาลีโสตัพพมาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  บาลีอนุฎีกาธัมมสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  บาลีอนุฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  บาลีอนุฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  บาลีอนุฎีกาวิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  บาลีอนุฎีกาอนุตตกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  บาลีอนุโลมทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๒.  บาลีอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  บาลีอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  บาลีอมตรสธาราฎีกาอนาคตวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  บาลีอัฎฐเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  บาลีอัฏฐกถามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีรบ์าลีล้วน 
๑๒๗.  บาลีอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  บาลีอัฏตาสุตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  บาลีอัตกถาปัญจกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๐.  บาลีอัตถกถา กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  บาลีอัตถกถา มหาเวสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  บาลีอัตถกถาทกุกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  บาลอีัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  บาลีอัตถกถาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๕.  บาลีอัตถกถาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  บาลีอัตถกถาพุทธวิบาก คัมภีร์บาลีล้วน 
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๑๓๗.  บาลีอัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  บาลีอัตถกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  บาลีอัตถกถาสติปฏัฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  บาลีอัตถกถาสฬายตนวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๑.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๔.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  บาลีอัตถนบิาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๗.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๙.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  บาลีอัตถานทิาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๒.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๓.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๔.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๕.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๖.  บาลีอัตถาสุตตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๗.  บาลีอัตถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๘.  บาลีอัพภันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๙.  บาลีอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๐.  บาลีอาฎานาฏิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๑.  บาลีอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๒.  บาลีอุทาหรณ์สัททาปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๓.  บาลีอุมังคมโหสถ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๔.  บาลีเอกทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๕.  บาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๖.  โบราณสังคหสตูร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๗.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๘.  ปกิณณกวัคค์   คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๙.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๐.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๑.  ปธานสูตร   ผกู ๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
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๑๗๒.  ปรมัตถคัณฐ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๓.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๔.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๕.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๖.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๗.  ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๘.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๙.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๐.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๑.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๒.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๓.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๔.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๕.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๖.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๗.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๘.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๙.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๐.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๑.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๒.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๓.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๔.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๕.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๖.  มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๗.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๘.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๙.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๐.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๑.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๒.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๓.  มัคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๔.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๕.  โวหารธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๖.  โวหารธัมมจักก์ มัด ๓ คัมภีร์บาลีล้วน 
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๒๐๗.  โวหารธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๘.  โวหารนาลกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๙.  โวหารนิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๐.  โวหารบุญญกิริยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๑.  โวหารมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๒.  โวหารมหาวัคค์วิไนย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๓.  โวหารมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๔.  โวหารมัคคธัมม์ ๘ ประการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๕.  โวหารมังคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๖.  โวหารมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๗.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๘.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๙.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๐.  สัพท์ปาจิตตีย ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๑.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภรี์บาลีล้วน 
๒๒๒.  อุปเทสปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๓.  เอตทัคค อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๔.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
๒๒๕.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๒๒๖.  บทสวดสืบชะตา บูชาโชค บทสวดมนต์ 
๒๒๗.  ปกิณณกะบทสวดมนต ์ บทสวดมนต์ 
๒๒๘.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๒๒๙.  สวดยอดมุข บทสวดมนต ์
๒๓๐.  สัพท์สูตรมนตท์ั้ง ๕ บทสวดมนต์ 
๒๓๑.  สูตร์อุปบาตรสันติหลวง บทสวดมนต์ 
๒๓๒.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๒๓๓.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๒๓๔.  อานิสง เข้าซาวเม็ด อานิสงส์ 
๒๓๕.  อานิสง ประทีป อานิสงส์ 
๒๓๖.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๒๓๗.  อานิสงส์ผ้ากฐิน อานิสงส์ 
๒๓๘.  อานิสงส์เผาผ ี(ศพ) อานิสงส์ 
๒๓๙.  อานิสงส์โพธิสัตว์เจ้า ให้ผ้าเป็นทาน อานิสงส์ 
๒๔๐.  อานิสงส์สร้างพุทธรูป อานิสงส์ 
๒๔๑.  อานิสงส์สัพพทาน อานิสงส์ 



๓๗๓ 

 

๒๔๒.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๒๔๓.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๒๔๔.  กุสสราช ชาดก 
๒๔๕.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๒๔๖.  คาถาพัน ชาดก 
๒๔๗.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๒๔๘.  จันทสุริยา ชาดก 
๒๔๙.  ชนกะ ชาดก 
๒๕๐.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๒๕๑.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๒๕๒.  ติกกนิบาต ชาดก 
๒๕๓.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๒๕๔.  เตมิยะ ชาดก 
๒๕๕.  เตรสนิบาต ชาดก 
๒๕๖.  เตรสนิบาต ชาดก 
๒๕๗.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๒๕๘.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๒๕๙.  นารทะ ชาดก 
๒๖๐.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๒๖๑.  นิไสยมธุรสชมพ ู ชาดก 
๒๖๒.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
๒๖๓.  นิไสยหา้สิบชาต ิ ชาดก 
๒๖๔.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๒๖๕.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๒๖๖.  เนมิราช ชาดก 
๒๖๗.  ปกิณณกนิบาตร ชาดก 
๒๖๘.  ปฐมมาไลย ชาดก 
๒๖๙.  ปัญญาสชาต ชาดก 
๒๗๐.  พรสังขยา ชาดก 
๒๗๑.  มหาวงศ์แตงอ่อน ชาดก 
๒๗๒.  มหาเวสสันตระ   เชียงแสน ชาดก 
๒๗๓.  มโหสถ ชาดก 
๒๗๔.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๒๗๕.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๒๗๖.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 



๓๗๔ 

 

๒๗๗.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๒๗๘.  โวหารภูริทัต ชาดก 
๒๗๙.  โวหารมโหสถ ชาดก 
๒๘๐.  โวหารเอกนิบาต ชาดก 
๒๘๑.  สัพท์เวทสันตระ ชาดก 
๒๘๒.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๒๘๓.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๒๘๔.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๒๘๕.  สุสิมชาดก ชาดก 
๒๘๖.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๒๘๗.  โอวาทานุสาสินี โอวาทคำสอน 
๒๘๘.  โวหารโลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๒๘๙.  คำสอนเถรจันท์ โอวาทคำสอน 
๒๙๐.  คำสอรคอบแม่น้ำ โอวาทคำสอน 
๒๙๑.  ตำนานคำสอน โอวาทคำสอน 
๒๙๒.  วีสติโอวาทกถา โอวาทคำสอน 
๒๙๓.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๔.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๕.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๖.  คาถาปาช้อนฅำ ประเพณี พิธีกรรม 
๒๙๗.  ถอนสัพพะถอน ประเพณี พิธีกรรม 

๒๙๘.  
สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัย
สูตร 

ประเพณี พิธีกรรม 

๒๙๙.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหาร
ทังมวน, กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๓๐๐.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๑.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๒.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๓.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๔.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๕.  เสียเคราะห ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๖.  คำสมมาแก้วหา้โกฐาก ประเพณี พิธีกรรม 
๓๐๗.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๓๐๘.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๓๐๙.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 



๓๗๕ 

 

๓๑๐.  ธัมมานิสงัสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๓๑๑.  นรกเทศนา ๓๒ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๓๑๒.  นามสัพท์วิสุทธิมัคค์ ธรรมทั่วไป 
๓๑๓.  นิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๓๑๔.  นิไสยมธุรสลังกา ธรรมทั่วไป 
๓๑๕.  นิไสยมูลตันเถยยะ ธรรมทั่วไป 
๓๑๖.  ปารม ี ธรรมทั่วไป 
๓๑๗.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๓๑๘.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทัว่ไป 
๓๑๙.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๓๒๐.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๓๒๑.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๓๒๒.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๓๒๓.  โวหารมธุรสวาหิณี ธรรมทั่วไป 
๓๒๔.  โวหารมหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๓๒๕.  โวหารวิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๓๒๖.  โวหารโสทันตก ี ธรรมทั่วไป 
๓๒๗.  โวหารอานิสงส์ปิฎกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๓๒๘.  โวหารอุปคุตตรเถร ธรรมทั่วไป 
๓๒๙.  สเพาธัมม์ ธรรมทั่วไป 
๓๓๐.  สวรรค์เทสนา ธรรมทั่วไป 
๓๓๑.  สัพท์วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๓๓๒.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๓๓๓.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๓๓๔.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 
๓๓๕.  พระธาตเจ้าดอยทุง นิยายธรรม 
๓๓๖.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๓๓๗.  พระโภสบ นิยายธรรม 
๓๓๘.  พระมังรายสอนโลก นิยายธรรม 
๓๓๙.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายธรรม 
๓๔๐.  พระยามังราย นิยายธรรม 
๓๔๑.  ภูริทัตตะ นิยายธรรม 
๓๔๒.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๓๔๓.  มธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๓๔๔.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 



๓๗๖ 

 

๓๔๕.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๓๔๖.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๓๔๗.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๓๔๘.  ราชสาน นิยายธรรม 
๓๔๙.  ลักขณะเข้าปรวิาส นิยายธรรม 
๓๕๐.  วิสาขา นิยายธรรม 
๓๕๑.  โวหารมธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๓๕๒.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 
๓๕๓.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๓๕๔.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๓๕๕.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๓๕๖.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๓๕๗.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๓๕๘.  สัพท์อัพพันตรนิทาน  นิยายธรรม 
๓๕๙.  สิริมหามายานพิพาน นิยายธรรม 
๓๖๐.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 
๓๖๑.  อาหารซาวห้า นิยายธรรม 
๓๖๒.  ช้างสามงาปลาสามเงี่ยง นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๖๓.  เทสนาพระยาอินลงมาใข้ชาต นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๖๔.  ธาตุพระพุทธเจ้า นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๖๕.  นิทานท้าวคำสอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๖๖.  ปทุมมกุมมาร นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๖๗.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๖๘.  พระยาวอกไครหีน นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๖๙.  พลานขืนสิล นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๗๐.  พะชาวแปด นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๗๑.  พิมพาขนุ่นงิ้ว นิยายพ้ืนบ้าน 

๓๗๒.  
พื้นวงสา เจ้านายตนเสวิยราชสัมปัตติในเมือง
ปัว และเมืองน่าน 

นิยายพ้ืนบ้าน 

๓๗๓.  สุวัณณะโลมา และหมีขนฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๗๔.  เสือตายเสือนอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๗๕.  โสนันทะกุมมาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๗๖.  หงสองหัว นิยายพ้ืนบ้าน 
๓๗๗.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๗๘.  ตำนานเมืองระแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 



๓๗๗ 

 

๓๗๙.  ตำนานเมืองล้านนาเชียงไหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๐.  ตำนานเมืองลำปาง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๑.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๒.  ตำนานสิงคุตตะระ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๓.  ตำนานสุวัณณะคิรี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๔.  ตำนานสุวัณณะคีลี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๕.  ตำนานห้าพันพระวสา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๖.  ตำนานอ่างสรงเชียงดาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๗.  มหาปุริสลักขณะสูตร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๘.  แมงสี่หูห้าตา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๘๙.  ฤกษ์ชาวเจ็ด ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๐.  วอกไครหีน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๑.  โวหารถูปวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๒.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๓.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๓๙๔.  ธัมมศาสตร ์ กฎหมาย 
๓๙๕.  พุทธจักร – อาณาจักรเทียมกนั กฎหมาย 
๓๙๖.  หนังสือยันต ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๙๗.  หนังสือเวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๙๘.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๓๙๙.  ตำรายาเมืองน่าน ตำรายา 

 
หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมล้านนา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๘ 

 

บัญชีรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญ จังหวัดเลย (ที่ชื่อไม่ซ้ำกัน)  
ณ วัดศรีจันทร์ อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  รวมจำนวน ๒๑๔ เรื่อง   

 
ที่ ชื่อเรื่อง หมวด 

๑.  กลหวิวาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จุลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  ฏีกายาณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  ฑีฆนิกาย (พรหมชาลสูตร) คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  ตติยะสังคิติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  ติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  ตุวฏกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ทวาทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  ทีฆนิกาย – ปาฏิยวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖.  เทวินทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  ธัมมจุลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  ธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  ธัมมสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  ธัมมาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  ปรมัตถคัณฐ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีรบ์าลีล้วน 
๒๙.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๗๙ 

 

๓๒.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  พุทธนิพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  มัคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  มังคลปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  มังคลเภทา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  มังคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  มัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  มัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  มัชฌิมปัณณาสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  มัมฌมินิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  มิลินทปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๔.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๕.  โยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  โยชนาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๐ 

 

๖๗.  โยชนาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  รถวีนีตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  ราหุลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  วัคคทีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  วินัยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  วินิจไฉยจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๔.  วิไนยสมันตะปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  วิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  สัพท์สมันตปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  สัพท์สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  สัพท์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  สัพท์อัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  สัพท์อัตถายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  สัพท์อิสิคิลิมานันทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  สัพพน์โมเมพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  สัพมหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  สัมมาปริพพาชนิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  สีลขันธวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  อภิธัมมาสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  อสีตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  อโสกธัมมราชนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๙๕.  ปกิณณกะบทสวดมนต ์ บทสวดมนต์ 
๙๖.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๙๗.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๙๘.  อานิสง ลาวเทียน อานิสงส์ 
๙๙.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๑๐๐.  อานิสงทอดกฐิน อานิสงส์ 
๑๐๑.  อานิสงมหาเวสสันคระชาตก อานิสงส์ 
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๑๐๒.  อานิสงเลี้ยงพ่อแม ่ อานิสงส์ 
๑๐๓.  อานิสงส์สร้างพุทธรูป อานิสงส์ 
๑๐๔.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๑๐๕.  อานิสงส้างขัว สาลา และน้ำบ่อเปันทาน อานิสงส์ 
๑๐๖.  กุสสราช ชาดก 
๑๐๗.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๑๐๘.  คาถาพัน ชาดก 
๑๐๙.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๑๑๐.  จันทสุริยา ชาดก 
๑๑๑.  ชนกะ ชาดก 
๑๑๒.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๑๑๓.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๑๑๔.  ติกกนิบาต ชาดก 
๑๑๕.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๑๑๖.  เตมิยะ ชาดก 
๑๑๗.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๑๘.  เตรสนิบาต ชาดก 
๑๑๙.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๑๒๐.  วิสตินิบาต ชาดก 
๑๒๑.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๑๒๒.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๑๒๓.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๑๒๔.  โวหารมโหสถ ชาดก 
๑๒๕.  โวหารเอกนิบาต ชาดก 
๑๒๖.  สัพท์เวทสันตระ ชาดก 
๑๒๗.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๑๒๘.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๑๒๙.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๑๓๐.  สุสิมชาดก ชาดก 
๑๓๑.  กล่าวลักขณะอันถ่อยอันร้อยด้วยด ี โอวาทคำสอน 
๑๓๒.  คำสอนเถรจันท์ โอวาทคำสอน 
๑๓๓.  บัณฑิตสอนลูก โอวาทคำสอน 
๑๓๔.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๑๓๕.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๓๖.  ถอนสัพพะถอน ประเพณี พิธีกรรม 
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๑๓๗.  
สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัย
สูตร 

ประเพณี พิธีกรรม 

๑๓๘.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหาร
ทังมวน, กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๑๓๙.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๐.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๑.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๒.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๓.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๔.  เสียเคราะห ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๕.  บูชาเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๖.  โหราศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๗.  อธิษฐานขึ้นเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๘.  ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ประเพณี พิธีกรรม 
๑๔๙.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๕๐.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๑๕๑.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๑๕๒.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๑๕๓.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๑๕๔.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๑๕๕.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๑๕๖.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทัว่ไป 
๑๕๗.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๑๕๘.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๑๕๙.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๑๖๐.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๑๖๑.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๑๖๒.  โวหารมหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๑๖๓.  สัพท์วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๑๖๔.  โคนะบุตร ์ นิยายธรรม 
๑๖๕.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๑๖๖.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๑๖๗.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 
๑๖๘.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๑๖๙.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
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๑๗๐.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๑๗๑.  พระโภสบ นิยายธรรม 
๑๗๒.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๑๗๓.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๑๗๔.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๑๗๕.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๑๗๖.  ซเพาหลงเข้าเมืองขอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๗๗.  ดอกบัวหอมพันกาบ นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๗๘.  ไตรภุมม์ นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๗๙.  ทุกกะนิบาตชาตกะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๐.  ทุคคะตะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๑.  ทุคคะตะกุมมาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๒.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๓.  ปทุมมะพรามชาดก นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๔.  ปทุมไยบัว นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๕.  พระเจ้าออกบวด นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๖.  พระโภสบ นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๗.  พระยาฅางฅาก นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๘.  พระยาช้างสัททันตะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๘๙.  ภัยยะราด นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๙๐.  โสนันทะกุมมาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๙๑.  หงสองหัว นิยายพ้ืนบ้าน 
๑๙๒.  ตำนานมหาชินธาตุเจ้าห้าหลัง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๓.  ตำนานมุทุตาเทวราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๔.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๕.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๖.  ตำนานห้าพันพระวสา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๗.  ทันตธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๘.  นิไสยเถรีคาถา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๑๙๙.  นิไสยทุติยวังสมาลิน ี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๐.  นิไสยวังสมาลิน ี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๑.  ปกิณกะตำนานพุทธศาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๒.  พุทธโฆสาจาร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๓.  พุทธตำนาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๔.  มหาปุริสลักขณะสูตร ตำนานพระพุทธศาสนา 
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๒๐๕.  มูลสาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๖.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๒๐๗.  กฏหมายโบราณ, ตำนานพระยาอินทร ์ กฎหมาย 
๒๐๘.  กฏหมายโบราณเมืองเลย กฎหมาย 
๒๐๙.  กาบกุมารบัน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๐.  กาบสงสาน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๑.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๒.  ตำราดูฤกษ์ยามต่างฯ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๓.  หนังสือยันต ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๒๑๔.  ตำรายาเมืองเลย ตำรายา 

 

หมายเหตุ  คัมภีร์ทุกเรื่อง เป็นอักษรธรรมอีสาน 

 
************************  
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บัญรายชื่อวรรณกรรมใบลานที่สำคัญที่ได้สำรวจของกลุ่มจังหวัดในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ตอนบน รวม ๕ จังหวัด ไดแ้ก่ (แพร ่พะเยา เชียงราย น่าน และ เลย)   

(ทีมี่ชื่อไม่ซ้ำกัน) รวมทั้งหมด ๙๐๗ เรื่อง 
 

ที่ ชื่อเรื่อง หมวด 
๑.  กลหวิวาทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒.  กังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓.  กังขาวตรณีวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔.  จักรวาลทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕.  จัตตาฬีสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๖.  จามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗.  จุนทสูกริกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๘.  จุลพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙.  จุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐.  จุลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑.  ฎีกาธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒.  ฎีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓.  ฎีกามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔.  ฎีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕.  ฎีกาวิไนยวินิจไฉย คัมภรี์บาลีล้วน 
๑๖.  ฎีกาสัททาเภท คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗.  ฏีกาพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘.  ฏีกายาณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙.  ฑีฆนิกาย (พรหมชาลสูตร) คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐.  ตติยะสังคิติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑.  ติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒.  ตุวฏกสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓.  ทวาทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔.  ทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕.  ทักขิณวิภังคสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖.  ทิพพมนต์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗.  ทีฆนิกาย – ปาฏิยวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘.  เทวินทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐.  ธัมมจุลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๖ 

 

๓๑.  ธัมมปาทะ คัมภรี์บาลีล้วน 
๓๒.  ธัมมสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓.  ธัมมาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔.  นามสัพท์ อัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕.  นามสัพท์จุลวคัค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖.  นามสัพท์ปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗.  นามสัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘.  นามสัพท์มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙.  นิทานพุทธัสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐.  นิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑.  นิไสยคันธนาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒.  นิไสยฎีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓.  นิไสยทสวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔.  นิไสยธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖.  นิไสยธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗.  นิไสยปาฎิยวัคค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘.  นิไสยปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙.  นิไสยมหาวัคคฑีฆานิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐.  นิไสยมัชฌิมนกิาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑.  นิไสยมาติกาสติปัฎฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๒.  นิไสยมิลินทปญัหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๓.  นิไสยวินิจไฉยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๔.  นิไสยวิไนยคัมภีรรัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๕.  นิไสยวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๖.  นิไสยวิสุทธิมัค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๗.  นิไสยสีลขันธ์วคัค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๘.  นิไสยสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๙.  นิไสยอัตถกถาปุคคลบัญญัต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๐.  บาลอุณณาทิกก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๑.  บาลี กพยสารวิลาสิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๒.  บาลี ฎีกาชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๓.  บาลี มุขมัตตทปีนีฎีกาสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 

๖๔.  
บาลี วัตถทานกถา 
นิสังโสเชยยะ 

คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๗ 

 

๖๕.  บาลี อัตถสาลนิ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๖.  บาลีกถาวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๗.  บาลีกวิคัณดาภรณฎีกา วุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๘.  บาลีกังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๖๙.  บาลีกัจจยนาสสนธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๐.  บาลีกัจจยนาอัตถการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๑.  บาลีกัจจยนาอัตถดัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๒.  บาลีกัจจยนาอัตถสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๓.  บาลีกานคมณะ คัมภีรบ์าลีล้วน 
๗๔.  บาลีกานคมนากาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๕.  บาลีกานธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๖.  บาลีกานอภิธัมม์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๗.  บาลีการกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๘.  บาลีขิตกิตก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๗๙.  บาลีคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๐.  บาลีคุยหัตถทปีนีมหาคณัฐี  คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๑.  บาลีจตุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๒.  บาลีจตุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๓.  บาลีจักกวาฬทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๔.  บาลีจามเทวีวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๕.  บาลีจิตคัณฐีทปีนีอัตถกถาสารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๖.  บาลีจุลลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๗.  บาลีจุฬคัณฐีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๘.  บาลีฉักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๘๙.  บาลีชินาลังกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๐.  บาลีชินาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๑.  บาลีฎีกา พยสารทังตวา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๒.  บาลีฎีกากังขาวิตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๓.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๔.  บาลีฎีกากัจจายนสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๕.  บาลีฎีกาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๖.  บาลีฎีกาทีปนี สมันตปาสาทกิา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๗.  บาลีฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๘.  บาลีฎีกานิติปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๙๙.  บาลีฎีกาปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๘ 

 

๑๐๐.  บาลีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๑.  บาลีฎีกาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๒.  บาลีฎีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๓.  บาลีฎีกามุตตกวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๔.  บาลีฎีการิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๕.  บาลีฎีกาวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๖.  บาลีฎีกาวิททัคธมุกขมัณฑะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๗.  บาลีฎีกาวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๐๘.  บาลีฎีกาสมันตปาทาสาทิกา คัมภรี์บาลีล้วน 
๑๐๙.  บาลีฎีกาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๐.  บาลีฎีกาสัททวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๑.  บาลีฎีกาสัททวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๒.  บาลีฎีกาสัททัตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๓.  บาลีฎีกาสันทวิธาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๔.  บาลีฎีกาสันทวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๕.  บาลีฎีกาสันทวุตติวิถาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๖.  บาลีฎีกาสัมเพียงมุขมัตตสาระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๗.  บาลีฎีกาสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๘.  บาลีฎีกาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๑๙.  บาลีฎีกาอภิธัมมอัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๐.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๑.  บาลีฎีกาอภิธานัปปทีปกะ คัมภีรบ์าลีล้วน 
๑๒๒.  บาลีฎีกาอัตถสาลินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๓.  บาลีฏีกาธัมมจักก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๔.  บาลีฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๕.  บาลีฏีกามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๖.  บาลีฏีกาสฬายตนวัคค์สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๗.  บาลีฏีกาสันทาพินธุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๘.  บาลีตัทธิตกัป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๒๙.  บาลีติกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๐.  บาลีทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๑.  บาลีทสสิบชาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๒.  บาลีทีปนีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๓.  บาลีทีปวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๔.  บาลีทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๘๙ 

 

๑๓๕.  บาลีทุกกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๖.  บาลีทุกกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๗.  บาลีธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๘.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๓๙.  บาลีธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๐.  บาลีธาตุวาหาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๑.  บาลีนราชธาตุวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๒.  บาลีนวนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๓.  บาลีนวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๔.  บาลีนัตถัปปกาสนา ฎีกาฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๕.  บาลีนาถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๖.  บาลีเนตติวิภาวนาปกรณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๗.  บาลีปฐมามาไลย์ ทุติยามาไลย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๘.  บาลีปรมัตถวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๔๙.  บาลีปรมัตถวิภูสินี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๐.  บาลีปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๑.  บาลีปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๒.  บาลีปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๓.  บาลีปัณณาสมัชฌิมปนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๔.  บาลีปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๕.  บาลีปาฎิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๖.  บาลีปาฏิยวัคคฑีฆนิกาย คัมภรี์บาลีล้วน 
๑๕๗.  บาลีปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๘.  บาลีปุคคลปัญญัตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๕๙.  บาลีพระโมคคัลลานวุตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๐.  บาลีพระสมุหธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๑.  บาลีภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๒.  บาลีภารตารัฏฐะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๓.  บาลีมณีปทีป คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๔.  บาลีมณสีารมญัชุสสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๕.  บาลีมธุรสพาหิณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๖.  บาลีมโนรทบุรณีอัตตถกถาจตุกกนิบาตอังคุตตะนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๗.  บาลีมหาฎีกาหลวง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๘.  บาลีมหานิเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๖๙.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๐ 

 

๑๗๐.  บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๑.  บาลีมหาปัฏฐานปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๒.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๓.  บาลีมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๔.  บาลีมหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๕.  บาลีมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๖.  บาลีมหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๗.  บาลีมหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๘.  บาลีมุขมัตตทปีนีการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๗๙.  บาลีมุขมัตตทปีนีฏีกาอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๐.  บาลีมุขมัตตทปีนีตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๑.  บาลีมุขมัตตทปีนีนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๒.  บาลีมุขมัตตทปีนีสนธ ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๓.  บาลีมุชมัตตทีปนีฏีกากิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๔.  บาลีมูลฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๕.  บาลีมูลปฎิกสตูร  บาลีพระสหิิง คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๖.  บาลียมกปกรณ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๗.  บาลียมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๘.  บาลีโยชนยปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๘๙.  บาลีโยชนา อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๐.  บาลีโยชนาขุททกสิขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๑.  บาลีโยชนาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๒.  บาลีโยชนาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๓.  บาลีโยชนาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๔.  บาลีโยชนาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๕.  บาลีโยชนาปาฐ วิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๖.  บาลีโยชนาปุคคลปัญญัตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๗.  บาลีโยชนามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๘.  บาลีโยชนาวุตโตทยะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๑๙๙.  บาลีโยชนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๐.  บาลีโยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๑.  บาลีโยชนาสัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๒.  บาลีโยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๓.  บาลีโยชนาสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๔.  บาลีโยชนาอัตถสาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๑ 

 

๒๐๕.  บาลีโยชยนาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๖.  บาลีรัตนมาลา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๗.  บาลีลินนัตถปกาสนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๘.  บาลีลินนัตถปกาสนา ฎีกามัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๐๙.  บาลีลีนัตถปกาสนาฎีกาฑีฆนิกายมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๐.  บาลีลีนัตถอภิธัมมาวตาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๑.  บาลีโลกปัญญตั ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๒.  บาลีโลกสันฐานารตนคัณฐ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๓.  บาลีวชิรโพธิฎีกาสมันตะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๔.  บาลีวชิรโพธิมหามัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๕.  บาลีวชิรโพธิสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๖.  บาลีวังสมาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๗.  บาลีวัชชิรโพธิฎกีาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๘.  บาลีวัชชิรสาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๑๙.  บาลีวินัยวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๐.  บาลีวิไนยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๑.  บาลีวิไนยสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๒.  บาลีวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๓.  บาลีวิมติวิโนทนีจุลลวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๔.  บาลีวิมติวโินทนีฎีกาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๕.  บาลีวิมติวิโนทนีฎีกามหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๖.  บาลีวิสุทธิมัค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๗.  บาลีวุตติพยาชยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๘.  บาลีเวมตติปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๒๙.  บาลีเวมติสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๐.  บาลีเวมัตติมหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๑.  บาลีสคาถวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๒.  บาลีสถุปวังสวิฏฐาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๓.  บาลีสถุปวังสสังเขป คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๔.  บาลีสมเพียง คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๕.  บาลีสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๖.  บาลีสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๗.  บาลีสฬายตนวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๘.  บาลีสักกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๓๙.  บาลีสักกาภิมาส มหาเวสสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๒ 

 

๒๔๐.  บาลีสัตตตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๑.  บาลีสัททวิธานลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๒.  บาลีสัททัตถเภทจินดา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๓.  บาลีสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๔.  บาลีสัททาจักกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๕.  บาลีสัททาพินทุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๖.  บาลีสัททาโมกขลานะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๗.  บาลีสัททาวาจกลักขณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๘.  บาลีสัททาวิทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๔๙.  บาลีสัททาวิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๐.  บาลีสันทวุตต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๑.  บาลีสัพท์ธัมม ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๒.  บาลีสัพพัญญ ู คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๓.  บาลีสัมภารสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๔.  บาลีสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๕.  บาลีสารัตถทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๖.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา – สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๗.  บาลีสารัตถทีปนีฎีกา จตุตถสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๕๘.  บาลีสารัตถสมุจเจยยะ คัมภรี์บาลีล้วน 
๒๕๙.  บาลีสีลขัณธวคัค์ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๐.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๑.  บาลีสุตตนิเทสการก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๒.  บาลีสุตตนิเทสกิตก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๓.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๔.  บาลีสุตตนิเทสตัทธิต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๕.  บาลีสุตตนิเทสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๖.  บาลีสุตตนิเทสสนธ ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๗.  บาลีสุตตนิเทสสนาม คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๘.  บาลีสุตตนิเทสสมาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๖๙.  บาลีสุตตนิเทสอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๐.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๑.  บาลีสุตตนิเทสอุณณาห ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๒.  บาลีสุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๓.  บาลีสุตนิเทสกิตก์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๔.  บาลีสุโพธาลังการ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๓ 

 

๒๗๕.  บาลีโสตัพพมาลิน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๖.  บาลีอนุฎีกาธัมมสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๗.  บาลีอนุฎีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๘.  บาลีอนุฎีกาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๗๙.  บาลีอนุฎีกาวิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๐.  บาลีอนุฎีกาอนุตตกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๑.  บาลีอนุโลมทุกกติกกปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๒.  บาลีอภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๓.  บาลีอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๔.  บาลีอมตรสธาราฎีกาอนาคตวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๕.  บาลีอัฎฐเอกนบิาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๖.  บาลีอัฏฐกถามูลปัณณาสมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๗.  บาลีอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๘.  บาลีอัฏตาสุตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๘๙.  บาลีอัตกถาปัญจกนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๐.  บาลีอัตถกถา กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๑.  บาลีอัตถกถา มหาเวสันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๒.  บาลีอัตถกถาทกุกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๓.  บาลีอัตถกถาทุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๔.  บาลีอัตถกถาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๕.  บาลีอัตถกถาปุคคลปัญญัตติ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๖.  บาลีอัตถกถาพุทธวิบาก คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๗.  บาลีอัตถกถามหาวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๘.  บาลีอัตถกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๒๙๙.  บาลีอัตถกถาสติปัฏฐานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๐.  บาลีอัตถกถาสฬายตนวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๑.  บาลีอัตถกถาอัฏฐนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๒.  บาลีอัตถกถาอัตถนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๓.  บาลีอัตถกถาอุทานขุททกนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๔.  บาลีอัตถกถาอุปริปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๕.  บาลีอัตถนิบาต อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๖.  บาลีอัตถวิคคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๗.  บาลีอัตถสาลีณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๘.  บาลีอัตถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๐๙.  บาลีอัตถานวนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๔ 

 

๓๑๐.  บาลีอัตถานทิาน วัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๑.  บาลีอัตถาปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๒.  บาลีอัตถาปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๓.  บาลีอัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๔.  บาลีอัตถามหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๕.  บาลีอัตถาสีลขัณธวัคค ฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๖.  บาลีอัตถาสุตตนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๗.  บาลีอัตถาเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๘.  บาลีอัพภันตระ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๑๙.  บาลีอาขยาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๐.  บาลีอาฎานาฏิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๑.  บาลีอุณณาทิกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๒.  บาลีอุทาหรณ์สัททาปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๓.  บาลีอุมังคมโหสถ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๔.  บาลีเอกทสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๕.  บาลีเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๖.  โบราณสังคหสตูร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๗.  โบราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๘.  ปกิณณกวัคค์  ผูก ๒๑ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๒๙.  ปกิณณกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๐.  ปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๑.  ปธานสูตร   ผกู๒ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๒.  ปรมัตถคัณฐ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๓.  ปราภวสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๔.  ปัจจัยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๕.  ปัญญาสนิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๖.  ปัพพัชชาทิวินิจไฉยกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๗.  ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๘.  ปุพพฎีกาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๓๙.  ปุราเภทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๐.  เปกขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๑.  เปตวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๒.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๓.  โปราณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๔.  พรหมชาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๕ 

 

๓๔๕.  พาหิยเถรนิพพานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๖.  พุทธคุณ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๗.  พุทธนพิาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๘.  พุทธวงศ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๔๙.  พุทธวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๐.  พุทธสมพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๑.  พุทธาปทาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๒.  พุทธาภิเสก คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๓.  โพธิปักขิยธรรม คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๔.  มหานิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๕.  มหาพยุหสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๖.  มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๗.  มหาสติปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๘.  มหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๕๙.  มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๐.  มหาสารีปุตตนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๑.  มหาอานันทนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๒.  มัคลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๓.  มัคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๔.  มังคลปัญหา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๕.  มังคลเภทา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๖.  มังคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๗.  มัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๘.  มัชฌิมปัณณาส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๖๙.  มัชฌิมปัณณาสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๐.  มัมฌมินิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๑.  มาติกาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๒.  มิลินทปัญหา คัมภีรบ์าลีล้วน 
๓๗๓.  มูลฏิกสูตร ปัจฉิมโอวาท คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๔.  โยชนาสัททา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๕.  โยชนาสัมโมหวิโนทนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๖.  โยชนาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๗.  โยชนาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๘.  รถวีนีตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๗๙.  ราหุลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๖ 

 

๓๘๐.  วัคคทีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๑.  วินัยวินิจไฉย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๒.  วินิจไฉยจุลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๓.  วิไนยปาจิตตีย์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๔.  วิไนยสมันตะปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๕.  วิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๖.  วิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๗.  วีณกัณฑสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๘.  โวหารกถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๘๙.  โวหารกุณาละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๐.  โวหารจันทิมาโน คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๑.  โวหารจุลลวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๒.  โวหารฎีกา ธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๓.  โวหารฎีกาอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๔.  โวหารฏีกาโยโส คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๕.  โวหารฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๖.  โวหารติลักขณสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๗.  โวหารทสวัตถ ุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๘.  โวหารทักขิณวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๓๙๙.  โวหารทัพพเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๐.  โวหารธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๑.  โวหารธัมมจักก์ มัด ๓ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๒.  โวหารธัมมปาทะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๓.  โวหารนาลกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๔.  โวหารนิพพานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๕.  โวหารบุญญกิริยา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๖.  โวหารปฐมสมโพธิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๗.  โวหารปารายนวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๘.  โวหารพากุลเถรนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๐๙.  โวหารพุทธนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๐.  โวหารมหากัสสับปนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๑.  โวหารมหาปธานสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๒.  โวหารมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๓.  โวหารมหาโมคคัลลานนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๔.  โวหารมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๗ 

 

๔๑๕.  โวหารมหาวัคค์วิไนย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๖.  โวหารมหาวังสะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๗.  โวหารมัคคธัมม์ ๘ ประการ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๘.  โวหารมังคลัตถทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๑๙.  โวหารมัชฌิมนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๐.  โวหารมูลธัมมจักก ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๑.  โวหารยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๒.  โวหารวิมานวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๓.  โวหารสมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๔.  โวหารสะเภาธัมมหลงท่าชาดก  คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๕.  โวหารสักคาวตาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๖.  โวหารสัคคติทีปนี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๗.  โวหารสังคาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๘.  โวหารสุตตสิงคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๒๙.  โวหารสุทธาโภชนา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๐.  โวหารอตุละ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๑.  โวหารอภิธัมมมาติกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๒.  โวหารอภิธัมมา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๓.  โวหารอภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๔.  โวหารอภิธัมมาปิฎก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๕.  โวหารอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๖.  โวหารอุปคุตตเถร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๗.  เศรษฐีทั้ง ๕ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๘.  สติปัฎฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๓๙.  สธัมโมปายะนะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๐.  สมจิตตสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๑.  สมันตปาสาทกิา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๒.  สรีสุทโธทนนิพพาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๓.  สักกปัญญา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๔.  สังคติทีปน ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๕.  สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๖.  สังเวควัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๗.  สัฏฐินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๔๘.  สัตตตินิบาต คัมภีรบ์าลีล้วน 
๔๔๙.  สัททาทั้งแปด คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๘ 

 

๔๕๐.  สัทธัโมมปายนสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๑.  สัพท์ สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๒.  สัพท์ สมันตาสังฆาทิเสส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๓.  สัพท์กถาวัตถุ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๔.  สัพท์กังขาวิตรณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๕.  สัพท์กังขาเวตตรณี คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๖.  สัพท์ขุททกสิกขา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๗.  สัพท์คุรุปเทส คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๘.  สัพท์ฎีกาอภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๕๙.  สัพท์ฏีกาธาตุกถา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๐.  สัพท์ธัมมจักร ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๑.  สัพท์บาลีมหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๒.  สัพท์บาลีมหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๓.  สัพท์ปฐม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๔.  สัพท์ปริวาร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๕.  สัพท์ปาจิตตีย ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๖.  สัพท์ปาฏิโมกข ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๗.  สัพท์ปาทปุณณสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๘.  สัพท์ปาราชิก คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๖๙.  สัพท์ปุคคลบญัญัต ิ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๐.  สัพท์มหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๑.  สัพท์มหาปัฏฐานปกรณ ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๒.  สัพท์มหาวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๓.  สัพท์มหาวัคคฑีฆนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๔.  สัพท์มหาสมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๕.  สัพท์ยมกปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๖.  สัพท์ยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๗.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๘.  สัพท์โยชนายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๗๙.  สัพท์วิภังคปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๐.  สัพท์สมันตปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๑.  สัพท์สมันตปาสาทิกา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๒.  สัพท์สัมโม คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๓.  สัพท์สิกขาบท  วินิจไฉยเภทจินตา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๔.  สัพท์สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 



๓๙๙ 

 

๔๘๕.  สัพท์อภิธัมมัตถสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๖.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๗.  สัพท์อัตถยมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๘.  สัพท์อัตถามหาปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๘๙.  สัพท์อัตถายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๐.  สัพท์อิสิคิลิมานันทสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๑.  สัพพ์นโมเมพุทธา คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๒.  สัพมหาสมยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๓.  สัมมาปริพพาชนิยสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๔.  สามัญญผลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๕.  สามัญมัญผล คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๖.  สารสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๗.  สิงคาลสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๘.  สีลขันธวัคค ์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๔๙๙.  สุตตสังคหปกรณะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๐.  สุตตสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๑.  สุตันตวิภังคะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๒.  อภิธัมมสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๓.  อภิธัมมาเจ็ดคัมภีร์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๔.  อภิธัมมายมกะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๕.  อภิธัมมาสังคหะ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๖.  อภิธัมมาสังคิณ ี คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๗.  อสีตินิบาต คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๐๘.  อโสกธัมมราชนิพพาน คัมภีรบ์าลีล้วน 
๕๐๙.  อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๐.  อัตถกถา สคาถวัคค สังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๑.  อัตถกถาขันธกสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๒.  อัตถกถาจุลลวัคค์ คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๓.  อัตถกถาทสนิบาตอังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๔.  อัตถกถามหาวัคคสังยุตตนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๕.  อาการวัตตาสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๖.  อาชานียสูตร คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๗.  อุณหัสสวิไชย คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๘.  อุปเทสปัฏฐาน คัมภีร์บาลีล้วน 
๕๑๙.  เอตทัคค อังคุตตรนิกาย คัมภีร์บาลีล้วน 



๔๐๐ 

 

๕๒๐.  บทสวดคาถาปลาช่อน บทสวดมนต์ 
๕๒๑.  บทสวดมนต์ทั้ง ๕และเจ็ดตำนานแปล บทสวดมนต์ 
๕๒๒.  บทสวดสืบชะตา บูชาโชค บทสวดมนต์ 
๕๒๓.  ปกิณณกะบทสวดมนต ์ บทสวดมนต์ 
๕๒๔.  เมตไตยสูตร บทสวดมนต์ 
๕๒๕.  สวดยอดมุข บทสวดมนต์ 
๕๒๖.  สัพท์สูตรมนตท์ั้ง ๕ บทสวดมนต์ 
๕๒๗.  สูตร์อุปบาตรสันติหลวง บทสวดมนต์ 
๕๒๘.  อาราธนามงคล บทสวดมนต์ 
๕๒๙.  อุณหัสสะวิชัย บทสวดมนต์ 
๕๓๐.  อานิสง เข้าซาวเม็ด อานิสงส์ 
๕๓๑.  อานิสง ประทีป อานิสงส์ 
๕๓๒.  อานิสง ลาวเทียน อานิสงส์ 
๕๓๓.  อานิสง อาบน้ำธาตุและพระเจ้า ผูก ๒ อานิสงส์ 
๕๓๔.  อานิสงเข้าบิณฑิบาต อานิสงส์ 
๕๓๕.  อานิสงเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๕๓๖.  อานิสงเข้าสลาก อานิสงส์ 
๕๓๗.  อานิสงเข้าสลาก ชบับพระยาวอก อานิสงส์ 

๕๓๘.  
อานิสงเจดีทราย อานิสงสร้างธัมม, อานิสงทานลูก
ส้มของหวาน 

อานิสงส์ 

๕๓๙.  อานิสงทอดกฐิน อานิสงส์ 
๕๔๐.  อานิสงทอดบังสุกล อานิสงส์ 
๕๔๑.  อานิสงทอดผ้าบังสกุรเปันทาน อานิสงส์ 
๕๔๒.  อานิสงทานเครื่องอัฐบริขาร อานิสงส์ 
๕๔๓.  อานิสงทานผ้า อานิสงส์ 
๕๔๔.  อานิสงทานผ้าอาบน้ำ อานิสงส์ 
๕๔๕.  อานิสงทานหาคนตาย อานิสงส์ 
๕๔๖.  อานิสงบวช อานิสงส์ 
๕๔๗.  อานิสงบวชพระเจ้า อานิสงส์ 
๕๔๘.  อานิสงบอกไฟ อานิสงส์ 
๕๔๙.  อานิสงปีไหม ่ อานิสงส์ 
๕๕๐.  อานิสงพระเจ้าเข้าวัสสา อานิสงส์ 
๕๕๑.  อานิสงมหาเวสสันคระชาตก อานิสงส์ 
๕๕๒.  อานิสงรอม อานิสงส์ 
๕๕๓.  อานิสงเลี้ยงพ่อแม ่ อานิสงส์ 
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๕๕๔.  อานิสงส์บุพการีกตัญญูกตเวที อานิสงส์ 
๕๕๕.  อานิสงส์ผ้ากฐิน อานิสงส์ 
๕๕๖.  อานิสงส์เผาผี(ศพ) อานิสงส์ 
๕๕๗.  อานิสงส์โพธิสัตว์เจ้า ให้ผ้าเป็นทาน อานิสงส์ 
๕๕๘.  อานิสงส์สร้างพุทธรูป อานิสงส์ 
๕๕๙.  อานิสงส์สัพพทาน อานิสงส์ 
๕๖๐.  อานิสงส์สีล อานิสงส์ 
๕๖๑.  อานิสงส์สูตร อานิสงส์ 
๕๖๒.  อานิสงส์หนูเผือก อานิสงส์ 
๕๖๓.  อานิสงสัพพทาน อานิสงส์ 
๕๖๔.  อานิสงส้างขัว สาลา และน้ำบ่อเปันทาน อานิสงส์ 
๕๖๕.  อานิสงหมากคำ อานิสงส์ 
๕๖๖.  อานิสงหลัว และ ไฟเปันทาน อานิสงส์ 
๕๖๗.  อานิสงอันได้ส้างแปงเสาค้างทุงค้างหงถวายบูชา อานิสงส์ 
๕๖๘.  อานิสงอันได้ส้างสาลา อานิสงส์ 
๕๖๙.  อานิสงอุปปมาสุตตุอันได้ส้างขัว ศาลา น้ำบ่อ อานิสงส์ 
๕๗๐.  กุสสราช ชาดก 
๕๗๑.  คัทธนกุมาร ชาดก 
๕๗๒.  คาถาพัน ชาดก 
๕๗๓.  จัตตาฬีสนิบาต ชาดก 
๕๗๔.  จันทสุริยา ชาดก 
๕๗๕.  ชนกะ ชาดก 
๕๗๖.  ชมพูราชแตงเขียว ชาดก 
๕๗๗.  ชิวหาลิ้นคำ ชาดก 
๕๗๘.  ติกกนิบาต ชาดก 
๕๗๙.  ติณณะปาลชาดก ชาดก 
๕๘๐.  เตมิยะ ชาดก 
๕๘๑.  เตรสนิบาต ชาดก 
๕๘๒.  เตรสนิบาต ชาดก 
๕๘๓.  ทริททะธัมมิกราช ชาดก 
๕๘๔.  ทุกกนิบาต ชาดก 
๕๘๕.  นารทะ ชาดก 
๕๘๖.  นิไสยจตุกกนิบาต ชาดก 
๕๘๗.  นิไสยมธุรสชมพ ู ชาดก 
๕๘๘.  นิไสยโลกไนย ชาดก 
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๕๘๙.  นิไสยห้าสิบชาต ิ ชาดก 
๕๙๐.  นิไสยห้าสิบชาติ  มัดต้น ชาดก 
๕๙๑.  นิไสยเอกนิบาต ชาดก 
๕๙๒.  เนมิราช ชาดก 
๕๙๓.  ปกิณณกนิบาตร ชาดก 
๕๙๔.  ปฐมมาไลย ชาดก 
๕๙๕.  ปทุมมกุมาร ชาดก 
๕๙๖.  ปทุมมะบัวหอม ชาดก 
๕๙๗.  ปัญญาสชาต ชาดก 
๕๙๘.  พรสังขยา ชาดก 
๕๙๙.  พระยาค้างคาก ชาดก 
๖๐๐.  พลสังขยา ชาดก 
๖๐๑.  มหาชาติ ชาดก 
๖๐๒.  มหาวงศ์แตงอ่อน ชาดก 
๖๐๓.  มหาเวสสันตระ  เชียงแสน ชาดก 
๖๐๔.  มโหสถ ชาดก 
๖๐๕.  รัตนแสงเมือง ชาดก 
๖๐๖.  วัณณพราหมณ์ ชาดก 
๖๐๗.  วิธูรบัณฑิต ชาดก 
๖๐๘.  วิสตินิบาต ชาดก 
๖๐๙.  โวหารติกกนิบาต ชาดก 
๖๑๐.  โวหารเตรสนิบาต ชาดก 
๖๑๑.  โวหารธัมมเทศนาสัตตนิบาต ชาดก 
๖๑๒.  โวหารภูริทัต ชาดก 
๖๑๓.  โวหารมโหสถ ชาดก 
๖๑๔.  โวหารเอกนิบาต ชาดก 
๖๑๕.  สัพท์เวทสันตระ ชาดก 
๖๑๖.  สุพรหมโมกขะ ชาดก 
๖๑๗.  สุริยะวงส์หงส์อามาจ ชาดก 
๖๑๘.  สุวัณณสยาม ชาดก 
๖๑๙.  สุสิมชาดก ชาดก 
๖๒๐.  โลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๖๒๑.  โอวาทานุสาสินี โอวาทคำสอน 
๖๒๒.  โวหารโลกวิไนย โอวาทคำสอน 
๖๒๓.  สอนโลก โอวาทคำสอน 
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๖๒๔.  โอวาทคำสอนภิกขุใหม่ โอวาทคำสอน 
๖๒๕.  กล่าวลักขณะอันถ่อยอันร้อยด้วยด ี โอวาทคำสอน 
๖๒๖.  คำสอนเถรจันท์ โอวาทคำสอน 
๖๒๗.  คำสอนในนอก โอวาทคำสอน 
๖๒๘.  คำสอรคอบแม่น้ำ โอวาทคำสอน 
๖๒๙.  ตำนานคำสอน โอวาทคำสอน 
๖๓๐.  วีสติโอวาทกถา โอวาทคำสอน 
๖๓๑.  ปกิณกะโอวาทคำสอน โอวาทคำสอน 
๖๓๒.  คำสอนพระพุทธเจ้า โอวาทคำสอน 
๖๓๓.  บัณฑิตสอนลูก โอวาทคำสอน 
๖๓๔.  กัมมวาจา ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๕.  สีมาวินิจไฉย  ปริวาสกัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๖.  คำโอกาสเวนมหาทานปริยัติธรรมมานุธัมม ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๗.  พุทธาภิเษก ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๘.  คาถาปาช้อนฅำ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๓๙.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๐.  คำไหว้คุณหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๑.  คำไหว้พระเจ้า ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๒.  พุทธคุณสิบดวง ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๓.  พุทธคุรหลวง ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๔.  พุทธสิมมา ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๕.  พุทธะมนต์ทังมวนกับอุปเทสทังมวน ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๖.  ถอนสัพพะถอน ประเพณี พิธีกรรม 
๖๔๗.  สุตตสิบ ๕ วานตั้งแต่ เยสันตาเถิงมหาสมัยสูตร ประเพณี พิธีกรรม 

๖๔๘.  
เข้ารุกขมุลละ, กายะคะตา และพรหมวิหารทังมวน, 
กัมมัฏฐาน ๔๐ ฯลฯ 

ประเพณี พิธีกรรม 

๖๔๙.  คถาลงยันภสหัง และย้อมฅำหื้องาม ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๐.  คาถามะกรูดรดน้ำ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๑.  คาถารวม ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๒.  คำขอบวชนาค ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๓.  สู่ขวัญ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๔.  เสียเคราะห ์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๕.  บูชาเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๖.  โหราศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๗.  อธิษฐานขึ้นเฮือน ประเพณี พิธีกรรม 
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๖๕๘.  เอาขวัญลูกแก้ว ประเพณี พิธีกรรม 
๖๕๙.  คำภาวนาคำไหว้ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๐.  ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๑.  คำสมมาแก้วหา้โกฐาก ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๒.  สืบชะตาหญิงชาย ประเพณี พิธีกรรม 
๖๖๓.  กัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๖๖๔.  โกสลปัญหา ธรรมทั่วไป 
๖๖๕.  คัมภีร์อุโบสถเทศนา ธรรมทั่วไป 
๖๖๖.  จตุรกัมมัฎฐาน ธรรมทั่วไป 
๖๖๗.  เจตนาเภทาเทศนา ธรรมทั่วไป 
๖๖๘.  ตายแล้วไปไหนนิทานสาธก ๑๐ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๖๖๙.  ท้ามหมาหยุย - คัชนาม ธรรมทั่วไป 
๖๗๐.  เทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๖๗๑.  แทนค่าน้ำนมแม ่ ธรรมทั่วไป 
๖๗๒.  ธรรม ๓ ไตร ธรรมทั่วไป 
๖๗๓.  ธรรมนับชาติ ธรรมทั่วไป 
๖๗๔.  ธัมมานิสังสกถาบุญญนิธิกถาอตฺตนากถา ธรรมทั่วไป 
๖๗๕.  นรกเทศนา ๓๒ กัณฑ์ ธรรมทั่วไป 
๖๗๖.  นามสัพท์วิสุทธมิัคค์ ธรรมทั่วไป 
๖๗๗.  นิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
๖๗๘.  นิไสยมธุรสลังกา ธรรมทั่วไป 
๖๗๙.  นิไสยมูลตันเถยยะ ธรรมทั่วไป 
๖๘๐.  ปารม ี ธรรมทั่วไป 
๖๘๑.  ปารมี  ๓๐ ทัศ ธรรมทั่วไป 
๖๘๒.  ปารมีแปดพันชั้น ธรรมทั่วไป 
๖๘๓.  แปดหมื่นพระธรรมขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๖๘๔.  แปดหมื่นสี่พันขันธ ์ ธรรมทั่วไป 
๖๘๕.  พระธรรมเทศนาสอนประชาชน ธรรมทั่วไป 
๖๘๖.  พระธรรมเทศนาสอนเยาวชน ธรรมทั่วไป 
๖๘๗.  พระธรรมบท ธรรมทั่วไป 
๖๘๘.  พุทธคุณ ธรรมทั่วไป 
๖๘๙.  พุทธคุณบรรยาย ธรรมทั่วไป 
๖๙๐.  พุทธานุสสติ ธรรมทั่วไป 
๖๙๑.  โพธิขัติยธรรม ธรรมทั่วไป 
๖๙๒.  มหามูลนิพพานสูตร ธรรมทั่วไป 
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๖๙๓.  มหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๖๙๔.  มิลินทปัญหาเทศนาฉบับหลวง ธรรมทั่วไป 
๖๙๕.  มูลกัมมัฏฐาน ธรรมทั่วไป 
๖๙๖.  มูลกัมมัฏฐานภวิสติ ธรรมทั่วไป 
๖๙๗.  ยอดไตร ธรรมทั่วไป 
๖๙๘.  ยอดพระธรรมโปรดสัตว์ ธรรมทั่วไป 
๖๙๙.  โยกัปปโก ธรรมทั่วไป 
๗๐๐.  วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๗๐๑.  โวหารบารมี ธรรมทั่วไป 
๗๐๒.  โวหารปิฏกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๗๐๓.  โวหารแปดหมื่นสี่พันขันธ์ ธรรมทั่วไป 
๗๐๔.  โวหารมธุรสวาหิณี ธรรมทั่วไป 
๗๐๕.  โวหารมหาวิบาก ธรรมทั่วไป 
๗๐๖.  โวหารวิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๗๐๗.  โวหารโสทันตก ี ธรรมทั่วไป 
๗๐๘.  โวหารอานิสงส์ปิฎกะทั้งสาม ธรรมทั่วไป 
๗๐๙.  โวหารอุปคุตตรเถร ธรรมทั่วไป 
๗๑๐.  สเพาธัมม์ ธรรมทั่วไป 
๗๑๑.  สวรรค์เทสนา ธรรมทั่วไป 
๗๑๒.  สักขติทีปน ี ธรรมทั่วไป 
๗๑๓.  สัคคติทีปน ี ธรรมทั่วไป 
๗๑๔.  สังขวัฒนะ ธรรมทั่วไป 
๗๑๕.  สังฮอมธาตุเทศนา ธรรมทั่วไป 
๗๑๖.  สัพท์ปะเปส ธรรมทั่วไป 
๗๑๗.  สัพท์วิสุทธิมัคค์  ธรรมทั่วไป 
๗๑๘.  โคนะบุตร ์ นิยายธรรม 
๗๑๙.  นางผมหอม นิยายธรรม 
๗๒๐.  นิทานท้าวคำสอน นิยายธรรม 
๗๒๑.  นิไสยมธุรสลังกา นิยายธรรม 
๗๒๒.  นิไสยมูลตนัเถยยะ นิยายธรรม 
๗๒๓.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายธรรม 
๗๒๔.  ปาเวณีหกประกาน นิยายธรรม 
๗๒๕.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายธรรม 
๗๒๖.  เปตวัตถุ นิยายธรรม 
๗๒๗.  พระเจ้าออกบวด นิยายธรรม 



๔๐๖ 

 

๗๒๘.  พระธาตเจ้าดอยทุง นิยายธรรม 
๗๒๙.  พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา นิยายธรรม 
๗๓๐.  พระโภสบ นิยายธรรม 
๗๓๑.  พระมังรายสอนโลก นิยายธรรม 
๗๓๒.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายธรรม 
๗๓๓.  พระยามังราย นิยายธรรม 
๗๓๔.  ภูริทัตตะ นิยายธรรม 
๗๓๕.  มธุรสลังกา นิยายธรรม 
๗๓๖.  มธุรสวาหิณ ี นิยายธรรม 
๗๓๗.  มหาธาตุเจ้า นิยายธรรม 
๗๓๘.  มหาวิบาก นิยายธรรม 
๗๓๙.  มันฑณะ นิยายธรรม 
๗๔๐.  ยโสธรานิพพาน นิยายธรรม 
๗๔๑.  ราชสาน นิยายธรรม 
๗๔๒.  ลักขณะเขา้ปรวิาส นิยายธรรม 
๗๔๓.  วิสาขา นิยายธรรม 
๗๔๔.  โวหารมธุรสวาหิณี นิยายธรรม 
๗๔๕.  โวหารมหาวัคคนิทาน นิยายธรรม 
๗๔๖.  โวหารวิสาขา นิยายธรรม 
๗๔๗.  โวหารอุปคุตตรเถร นิยายธรรม 
๗๔๘.  เศรษฐี ทั้ง ๕ นิยายธรรม 
๗๔๙.  สรีมหามายา นิยายธรรม 
๗๕๐.  สังสาวัตตะชาดก นิยายธรรม 
๗๕๑.  สัพท์อัพพันตรนิทาน  นิยายธรรม 
๗๕๒.  สิริมหามายานพิพาน นิยายธรรม 
๗๕๓.  เสือตายเสือนอน นิยายธรรม 
๗๕๔.  อาหารซาวห้า นิยายธรรม 
๗๕๕.  กล้วยพันกอ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๕๖.  กาผอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๕๗.  กาเผือกชาดก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๕๘.  กำพ้าฅวายโพง นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๕๙.  กุมมานอ่อนน้อยกำพ้าชาดก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๐.  ขอมแม่น้ำพล นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๑.  เขียวสองมอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๒.  ช้างสามงาปลาสามเงี่ยง นิยายพ้ืนบ้าน 



๔๐๗ 

 

๗๖๓.  ชายสามโบดยิงสามผัว ทุกัมมะบัณฑิต นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๔.  ซเพาธัมมสามเหลั้ม นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๕.  ซเพาหลงเข้าเมืองขอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๖.  ดอกบัวหอมพันกาบ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๗.  ไตรภุมม์ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๘.  ทวาทสนิบาต นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๖๙.  ท้าวเต้า นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๐.  ทำนานห้อ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๑.  ทุกกะนิบาตชาตกะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๒.  ทุคคะตะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๓.  ทุคคะตะกุมมาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๔.  ทุคคะตะรักษาสิล นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๕.  เทสนาพระยาอินลงมาใข้ชาต นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๖.  ธาตุพระพุทธเจ้า นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๗.  นิทานท้าวคำสอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๘.  นิไสโลกะภาสา นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๗๙.  บัวรมบัวเรียว นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๐.  ปฐมพื้นโลกชาดก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๑.  ปถมพื้นโลก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๒.  ปทุมมกุมมาร นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๓.  ปทุมมะบัวหอม นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๔.  ปทุมมะพรามชาดก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๕.  ปทุมไยบัว นิยายพ้ืนบา้น 
๗๘๖.  ปารมีพ่อคล้าแก้ว นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๗.  ปาเวณีหกประกาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๘.  ปูชาท้าวทังสี่ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๘๙.  ปู่เถ้าสอรหลาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๐.  พรหมทัตหน้าแว่น นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๑.  พระเจ้าสังขยาโลก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๒.  พระเจ้าออกบวด นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๓.  พระโภสบ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๔.  พระมังรายสอนโลก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๕.  พระยาฅางฅาก นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๖.  พระยาช้างสัททันตะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๗.  พระยาปเสนทิโกสร นิยายพ้ืนบ้าน 



๔๐๘ 

 

๗๙๘.  พระยามังราย นิยายพ้ืนบ้าน 
๗๙๙.  พระยาวอกไครหีน นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๐.  พลานขืนสิล นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๑.  พะชาวแปด นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๒.  พิมพาขนุ่นงิ้ว นิยายพ้ืนบา้น 

๘๐๓.  
พื้นวงสา เจ้านายตนเสวิยราชสัมปัตติในเมืองปัว 
และเมืองน่าน 

นิยายพ้ืนบ้าน 

๘๐๔.  ภัยยะราด นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๕.  มหาธาตุเจ้า นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๖.  มหาโมกคะลานไปดูนรก นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๗.  แม่ร้าง ๓๒ ผัว, ฅดีธัมมคำสอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๘.  รอมสัพพะทังมวน นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๐๙.  ราชสาน นิยายพื้นบ้าน 
๘๑๐.  รามเหียร นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๑.  เรื่องราชวงศ์ปกอรณ์ พงสาวดาร เมืองน่าน นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๒.  ลักขณพุทธรูปเจ้า นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๓.  ลาพะกุมมาร นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๔.  สุวัณณะโลมา และหมีขนฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๕.  สุวัณณะหงฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๖.  สุวัณณะหนูฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๗.  สุวัณณะออ้มลอ้มต่อมฅำ นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๘.  สุวัตฏังขันธัง นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๑๙.  เสทาโมจนะ นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๒๐.  เสือตายเสือนอน นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๒๑.  โสนันทะกุมมาน นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๒๒.  หงสองหัว นิยายพ้ืนบ้าน 
๘๒๓.  ตำนานพระยามังราย ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๔.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๕.  ตำนานพระยาอินทร์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๖.  ตำนานพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๗.  ตำนานพระรามพระลัก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๘.  ตำนานพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๒๙.  ตำนานพ้ืนเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๐.  ตำนานมหาชินธาตุเจ้าห้าหลัง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๑.  ตำนานมุทุตาเทวราช ตำนานพระพุทธศาสนา 



๔๐๙ 

 

๘๓๒.  ตำนานเมืองชัยยะบูลีศรีเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๓.  ตำนานเมืองเชียงม่วน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๔.  ตำนานเมืองเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๕.  ตำนานเมืองใต้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๖.  ตำนานเมืองพระยาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๗.  ตำนานเมืองระแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๘.  ตำนานเมืองล้านนาเชียงไหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๓๙.  ตำนานเมืองลำปาง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๐.  ตำนานไม้มหาโพธิ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๑.  ตำนานละแวก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๒.  ตำนานลิทธัมมราช ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๓.  ตำนานโลกกะหาณ ี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๔.  ตำนานวัดสวนดอกเชียงไหม่ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๕.  ตำนานสิงคุตตะระ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๖.  ตำนานสุวัณณะคิรี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๗.  ตำนานสุวัณณะคีลี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๘.  ตำนานห้าพันพระวสา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๔๙.  ตำนานอ่างสรงเชียงดาว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๐.  ทันตธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๑.  นิไสยเถรีคาถา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๒.  นิไสยทุติยวังสมาลิน ี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๓.  นิไสยวังสมาลิน ี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๔.  ปกิณกะตำนานพุทธศาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๕.  พื้นตำนานพระเจ้าตนหลวงท่งเอียงเมืองพะเยา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๖.  พื้นมหาธาตุเจ้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๗.  พื้นเมืองเงินยางเชียงแสน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๘.  พุทธโฆสาจาร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๕๙.  พุทธตำนาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๐.  มหาปุริสลักขณะสูตร ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๑.  มหาราชส้างขึด ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๒.  มังคระวิราชินี ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๓.  มูลสาสนา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๔.  แมงสี่หูห้าตา ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๕.  ฤกษ์ชาวเจด็ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๖.  วอกไครหีน ตำนานพระพุทธศาสนา 
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๘๖๗.  โวหารถูปวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๘.  โวหารนิทานตำนานวันเก้ากอง ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๖๙.  สังรอมธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๐.  สามใบ้สี่โหนก ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๑.  สามป่งสามกิ่ว ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๒.  เสฏฐีขี้เหล้า ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๓.  เส้นธรรมถ้ำแมวเมืองเถิน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๔.  เส้นธรรมเมืองเถิน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๕.  หอยไห ้ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๖.  อนาคตวงศ์ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๗.  อานิสงส์สัพพทาน ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๘.  อุรังคธาตุ ตำนานพระพุทธศาสนา 
๘๗๙.  กฏหมายโบราณ, ตำนานพระยาอินทร ์ กฎหมาย 
๘๘๐.  กฏหมายโบราณเมืองเลย กฎหมาย 
๘๘๑.  กฏหมายพระยามังราย) กฎหมาย 
๘๘๒.  กฏหมายเมืองน่าน กฎหมาย 
๘๘๓.  คดีโลกคดีธัมม ์ กฎหมาย 
๘๘๔.  ธัมมศาสตร ์ กฎหมาย 
๘๘๕.  พุทธจักร – อาณาจักรเทียมกนั กฎหมาย 
๘๘๖.  ค่าวจันทพราหมณ ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๘๗.  กาพย์ยานี สุรางคนางค์  และฉบัง กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๘๘.  ค่าวซอเจ้าสุวัตนางบัวฅำ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๘๙.  กาบกุมารบัน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๐.  กาบสงสาน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๑.  โคลงหริภุญชัย กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๒.  ฅ่าวครูบาสีวิไช กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๓.  คำเหล้นคร่าวเวสสันตระ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๔.  ตำราดูฤกษ์ยามต่างฯ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๕.  ตำราเรียนไทยยวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๖.  ตำราคาถามหาตำแย กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๗.  ตำราผ้าประเจียด กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๘.  หนังสือของพระครูวิจารย์สังฆกิจ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๘๙๙.  หนังสือบูชาเฮือน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๙๐๐.  หนังสือยันต ์ กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๙๐๑.  หนังสอืเวน กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 



๔๑๑ 

 

๙๐๒.  คำไหว้พระเจ้า กวีนิพนธ์  ร้อยกรอง 
๙๐๓.  ตำรายาเมืองแพร่ ตำรายา 
๙๐๔.  ตำรายาเมืองเลย ตำรายา 
๙๐๕.  ตำรายาเมืองน่าน ตำรายา 
๙๐๖.  ตำรายาเมืองพะเยา ตำรายา 
๙๐๗.  ตำรายายเมืองเชียงราย ตำรายา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ภาพลงพื้นที่สัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 

และการปริวรรตวรรณกรรมใบลานมหาเวสสันดรชาดก                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๓ 

 

 
ภาพลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 

และ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ในพื้นที่ วดัศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย และ พื้นท่ีอื่น ๆ จังหวัดเชียงราย  

  

  

  

  



๔๑๔ 

 

ภาพลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 
และ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

ในพื้นที่ วดัพระเกิด อ.เมืองน่าน และ พื้นที่อื่น ๆ จังหวัดน่าน 

  

  

  

  
 
 

ภาพลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 



๔๑๕ 

 

และ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
ในพื้นที่ วดัหลวงราชสัณฐาน อ.เมืองพะเยา และ พื้นที่อื่น ๆ จังหวัดพะเยา 

  

  

  

  
 

ภาพลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 
และ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 



๔๑๖ 

 

ในพื้นที่ วดัศรีจันทร์ อ.เมืองเลย และ พื้นที่อื่น ๆ จังหวัดเลย 

  

  

  

  
 
 

ภาพลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และสำรวจวรรณกรรมใบลาน วิถีชีวิต 
และ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 



๔๑๗ 

 

ในพื้นที่ วดัสูงเม่น อ.สูงเม่น  และ พื้นที่อื่น ๆ จังหวัดแพร่ 

  

  

  

 
 

ภาพปริวรรตวรรณกรรมใบลานมหาเวสสันดรชาดก และ วิเคราะห์ประโยชน์
วรรณกรรมท่ีมีต่อชุมชนในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 



๔๑๘ 

 

  

  

  

  

  

 
 



๔๑๙

ชื่อ-ฉายา 
วัน เดือน ปีเกดิ 
ภูมิลำเนา 

ประวัติผู้หัวหน้าโครงการวิจัย 

พระมหาฉัตรเทพ พุทฺธชาโต (พุทธชูชาติ) 
- 
๔๐/๕ หมู่ ๒ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   - 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๐๑ วัดสูงเมน่ หมู่ ๓ ตำบลสูงเม่น  อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๔ จบนักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่ 

พ.ศ.๒๕๖๐ จบเปรยีญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง 
พ.ศ.๒๕๔๕  ปริญญาตรี พทุธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ)  ภาษาอังกฤษ   

            (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  
            วิทยาเขตเชียงใหม่  

พ.ศ.๒๕๔๙  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม.) 
 การสอนภาษาอังกฤษ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ยอดเย่ียม)  
พ.ศ.๒๕๕๖  ปริญญาโท  ทุนพระราชทาน  ในสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

            วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต (วท.ม)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

            รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
            ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

หน่วยงาน และ สถานที่ติดตอ่ได้สะดวก 
สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วดัสูงเม่น วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่
โทรศัพท์มือถือ / Line : ๐๖๑-๖๓๔๗๙๖๒ 
Facebook : Wat Sungmen Manuscript Temple 

ตำแหน่งปัจจบุัน รองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น 
ผู้อำนวยการสถาบันอนุรกัษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น 

           พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑   ของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 

๑) การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมในประเพณีตากธรรมของวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่  
๒๕๔๙. สถานภาพ : (ผู้ร่วมวิจัย : แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาต ิกระทรวงวัฒนธรรม) 



๔๒๐

ประวตัิผู้ร่วมโครงการวิจัย 

ชื่อ ฉายา นามสกุล ชื่อ  พระมหาสิทธิชัย  ฉายา ชยสิทฺธิ  นามสุกล  ปั ญญาไวย์  
วันเดือนปีเกิด -
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   - 
ภูมิลำเนา เลขที่ ๒๙ หมู่ ๔ ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เลขที่ ๑ หมู่ ๑๑  ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ 
ประวัติการศึกษา - เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๕๕๔
- ปริญญาตร ีพธ.บ. (ศาสนา)

จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๕๔๙

- ปริญญาโท ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต (วท.ม)  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๕๕๖

- ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
จาก มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เมื่อปีพุทธศกัราช ๒๕๖๑

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง - อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์แพร ่
- ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  มจร. วิทยาเขตแพร่

ประสบการณ์พิเศษ - สามารถพมิพ์ดีดสัมผัส และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ปริวรรตคัมภรี์ล้านนา
- ออกแบบงานก่อสร้างพุทธศิลปก์รรม งานปูนปั้น งานแกะสลักไม้
- พระวิปัสสนาจารย์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 
 ๑) การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุจังหวัด

แพร่ ๒๕๖๑. สถานภาพ : (ผู้ร่วมวจิัย : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
 ๒) บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์ ๒๕๖๐. สถานภาพ : 

(ผู้ร่วม : แหล่งทุน สถาบันวิจยัพุทธศาสตร์) 



๔๒๑

ประวตัิผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๑. ชื่อ  (ภาษาไทย)      พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม) รศ.,ดร. 
    ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ)  Phrakru Wutthidhambundit (Chitnaretes  Wutthidhammo) 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : -  
๓. ตำแหน่งวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 
๔. หน่วยงานที่ติดต่อได้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  

ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   
มือถือ ๐๘๑-๗๙๐๘๔๖๔ (E-mail) naretes99@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๑)  สำเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 
๒)  สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
    ปริญญาตรี  พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ปริญญาตรี  ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   

 ปริญญาโท    รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    ปริญญาเอก   Ph.D. (Public Administration),  Nagpur University, India. 

๖. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word, Excel, Power  
     Point, โปรแกรม SPSS. 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
   ๑)  ชื่อเรื่อง“ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   
(หัวหน้าโครงการวิจัย : แหล่งทุน สถาบันวิจยัพุทธศาสตร์) 

    ๒)  ชื่อเรื่อง “บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา            
จังหวัดอบุลราชธาน”ี (หัวหนา้โครงการวิจัย : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์)        

๓)  ชื่อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี” (หัวหน้าโครงการวิจัย : แหล่งทุน 
สถาบนัวิจัยพุทธศาสตร)์ 

๔)  ชื่อเรื่อง"ความเชื่อต่อพิธีกรรมการนั่งกระทะน้ำมันของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี"
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย : แหล่งทุน สถาบันวิจยัพุทธศาสตร์) 

๕)  ชื่อเรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน" (ผู้รว่มโครงการวิจัย : แหล่งทุน 
สถาบันวิจยัพุทธศาสตร)์ 



๔๒๒

ประวตัิผู้ร่วมโครงการวิจัย 

๑. ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย) : พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.

(ภาษาอังกฤษ) : Phrakru Chindasaranukun

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : - 

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วข.
อุบลราชธานี

๔. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต อุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๒๔-๗๖๕๘

๕.ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

ปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชธานี

ปริญญาเอก : Ph.D. (Social.) Magadha University, India

๖. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ: ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word, Excel, Power

Point,โปรแกรม SPSS

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุ - ไม่มี



๔๒๓

ประวตัิผู้ร่วมโครงการวิจัย 
(หัวหน้าแผนงานวิจัย) 

๑. ชื่อผู้วิจัย  (ภาษาไทย) : ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
(ภาษาอังกฤษ) : Dr.chaiyasit udomchokenamorn 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : - 
๓. วัน เดือน ปีเกิด - 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านทุ่งเกษม เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
๕.ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

 ปริญญาโท :  รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
 ปริญญาโท :   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก : รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หัวข้อดุษฏีนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมอีสาน 

๖.การงานบริการการศึกษา 
- ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาถิ่น (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ
- วิทยากรผู้ช่วย เรื่องภาษาถิ่น อักษรธรรมอีสาน ทั่วไป
- ตรวจพระไตรปิฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.) อ่านภาษาบาลีและอักษรธรรม

ในช่วงปลาย 
- พิมพ์ อ่าน เอกสาร ตำราเรียนอักษรธรรมอีสานและอื่นๆ
- อาจารย์ผู ้ช ่วยภาควิชาภาษาถิ ่น (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (๒๕๕๔-ถึง

ปัจจุบัน) 
- อาจารย์ผู ้สอน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ (ปี ๒๕๕๗-

ปัจจุบัน) 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุ 
ไชยสิทธิ ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๙. “รูปแบบการใช้อำนาจทางการปกครองรัฐที ่ปรากฎใน

วรรณกรรมอีสานเรื่องเสียวสวาสดิ์ (The Political Power Using Forms on the Isan 
Literature of Siewsawasdi)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๑ (๑) : มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙  

ไชยสิทธิ ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๙. “การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธ (The administrative 
developed by Buddhist)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี, ๑ (๒) : กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๔๒๔ 

 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๖. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาว
พุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี . (งบประมาณประจำปี 
๒๕๕๖ : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.)  

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน. ๒๕๕๘. โครงการวิจัยศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน . 
(งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ : แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมวิจัย ๒๕๕๓  เรื ่องบทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน "ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์มูลกัจจายนะ  
อักษรธรรมอีสาน" ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร ์
ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี"  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย" ปงีบประมาณ ๒๕๕๙  
(แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
ตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   
 (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ผู้ร่วมงานการวิจัย "การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ทุพพล 

ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน"ี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

 ๘. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word, Excel, 
Power  Point,โปรแกรม SPSS 
 ๙. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตอุบลราชธาน ีตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๓๘๘๕๖ , ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com  

mailto:Email-chaiyasit_ae@hotmail.com

