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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพ้ืนบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในหนังสือ
ใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี   คือนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ นิทานเรื่องนกจอกน้อย และนิทาน
เรื่องปัญญาปารมี ดังนี้ 

ผลการวิจัยนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ พบว่าปรัชญาธรรม การครองเรือน หมายถึง ฆราวาส
วิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของชาวบ้านทั่วๆไป; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ใน
ครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครองเรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน ภาษา
ถิ่นอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนท่ีพอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรมในการ
ครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความ
เสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ ก็จะอยู่
ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 

ผลการวิจัยเรื่องนกจอกน้อย พบว่าสภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาในช่วงการด าเนินวิถี
ชีวิตของนกท้ัง ๒ ตัว ผัวเมียตรงตามความหมายของปรัชญาธรรม ข้อนี้ที่ว่า ตายแล้วไปใหน? ตายแล้ว
เกิดใหม่ เกิดเป็นอะไร นก ๒ ตัวผัวเมียเกิดเป็นคน นกตัวผู้เกิดเป็นเจ้าชายวรจิตในผาสารทราชวัง ตาม
จิตอธิษฐานของตน ส่วนนกตัวเมียตายแล้วเกิดเป็นเจ้าหญิงจันทะจร ในผาสารทราชวังตามจิตอธิษฐาน
ของตน ปุจฉาว่า เป็นได้ดังฤา? วิสัชนาว่าเป็นได้เพราะอิทัปปัจจยตา ๒ อย่างเกื้อกูลกัน ปัจจัยหนึ่งคือ
แรงอธิษฐานจิตของคนทั้งปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ปัจจัยสอง คือผลกรรมที่ท าเอาไว้ อุทธาหรณ์นี้ นก
เกิดเป็นคน 

ผลการวิจัยพบว่าสาระส าคัญของนิทานพ้ืนบ้านอีสานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ ได้กล่าวถึง
คุณธรรมอันสูงส่ง อันมีทานบารมี เป็นเบื้องต้น และมีอุเปกขาบารมีเป็นที่สุด เหตุดังนั้น จึงมี...โภ สาธโว 
ดูรา สับปุริสาทั้งหลาย พระปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ ของพระพุทธเจ้าแห่งเฮาทั้งหลายนี้หากเป็นข้าวของ
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อันบุคคลกล่าวว่า ประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติ แห่งพระยาจักรติราชนั้นแล อันโลกทั้งหากสมมุติว่า เป็นมุง
คุลอันประเสริฐ แท้จริงในกาลตลอดไป 

พระปัญญาบารมีนี้ มีแก่บุคคละผู้ใด เพียรย่อม(ย่อม) พิทักษ์รักษา บุคคละผู้นั้น ให้
จ าเริญสมบัติในเมืองคนนั้น เพราะเดชะ พระปัญญาบารมีนั้น จักบันดาลให้บุคคลผู้นั้น ที่รักษาพระ
ปัญญาบารมีนั้น มีอายุมั่นยืน มีวรรณะเนื้อตนอันงามเป็นที่ฮักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สุขัง พะลัง 
บุคคลผู้นั้นก็ประกอบสุขและก าลังเรี่ยวแรงยิ่งนั้น ก็จ าเริญด้วยสติปัยญา ย่อมรอบรู้ยังกิจอันผิดอันชอบ 
อันหนัก อันเบา มีจิตใจเบิกบานชมชื่นยินดี มากนักเป็นประดุจดอกบัวอันบาลงาม ในสระน้ าอันลึกและ
ใสเย็น ปากต้านจารจาก็เป็นที่หม่วนเพราะไพเราะเสาะใส ยิ่งนักหนา เหตุดังนี้ จึงได้ชื่อว่า พระปัญญา
บารมีอันประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติแห่งพระยาจักรพรรดิ นั้นโดยแท้แล แก้วมณีโชติชื่นชมเฉพาะพระเจ้า
จักรพรรดิ์ เท่านั้นแต่ปัญญาบารมีนี้ชื่นชมทั้งมนุษย์และเทวดาโดยแท้ 
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ABSTRACT 

 

  Research Study Folk Fair Buddhist philosophical analysis presented in the 
book leaves the Ubon Ratchathani. Thao is a thrilling tale SiewSawasdi Limping Little 
Bird Tales and the story of the wise Parmi  
  The results were thrilling tale SiewSawasdi Philosophy that justified the 
householder represents the secular nature of the common folk life. The general 
condition of the home; the house is rich in family, Ehgaeran father, a wealthy locals. 
The householder there is no shortage of Sufficiency Economy Isan dialect that Lift up 
after choppy shy householder sufficient. There must be moral and the principle of 
marriage is for me the truth, sincerity, tolerance, patience and practice to update them 
from that sacrifice. Generous sharing Turner humanitarian compassion and mercy 
Whikrrm mental fellowman. It is located in the state should be happy for her. 
  The findings of birds limping a little. Found that the duration of the 
operation life of the birds, the two spouses meets the definition of this philosophy is 
that fair to the dead? Death and rebirth is what the bird two spouses was born. The 
male bird was born a prince in mental Wanna Rock Festival Palace. According to their 
wishes the female bird is dead princess Chanted Rove. Rock festival in the palace's 
wishes that their questioning was the answer is because I Tupper's eye two factors are 
complementary. Another factor is the wishes of the people of the desire to be like 
that second factor is retribution that made him appeal to Iran on this bird was born. 
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 The results showed that the essence of folk wisdom East Acts 10 television 
said the noble virtues. In a quote Industry Expectations are preliminary and are 
therefore most leg acts as a Bhopal for Argyle v Dura chopped keypad Risa said. Acts 
10 Television wisdom of Lord Buddha Pan Hao said, if a person's belongings said. More 
precious than glass Maneechot Otherwise flawless royal prince of the Church Assuming 
that the entire world Kun's a thatched precious Indeed, in the latter forever. This 
wisdom Acts To a person who has been mixed. Perseverance will (inevitably) protect 
persons who are mixed. Treasures abound in the city, because she criticizes the Holy 
Wisdom. Will make the person Preserving the wisdom that acts It stands between The 
beauty is that the caste flesh of man and all angels Hak Su Palang imprisoned person 
is happy operators and even strengthened it. It is blessed with a vacuum pump 
consciousness. It also works with a well-rounded offense like heavy light merry 
pleased audiences. Much like the lotus flower is a Bal beauty. The pool is deep and 
cool. Oral anti-spy's fun because it is the melodic seeking more abundantly clear why 
it is known as. Acts wisdom is more precious than glass Maneechot of the imperial 
prince by genuine admiration and glass Maneechot only God Emperor. But this 
intellectual prestige appreciated by both men and angels genuine. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
  ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสาน 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตานุเคราะห์อย่างเอาใจใส่ดียิ่งของท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการ
ควบคุมการศึกษาวิจัยที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางท่ีเหมาะสม รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง เติม
เต็มข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครู-อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาธน์วิชาความรู้ให้ได้มีวันนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณท่านพระราชธีราจารย์ (ดร.) รองอธิบดีมหาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยา
เขตอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ท่านพระครูกิตติคุโณภาส 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดคูยาง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ในความเมตตานุเคราะห์ให้การ
นุเคราะห์ ท่านอาจารย์มหาโสรัจ นามอ่อน และอาจารย์ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน ซึ่งเป็นลูกชายของ
อาจารย์โสรัจ นามอ่อน ที่เป็นปราชญ์ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม (ใบลาน) ที่ช่วย
อนุเคราะห์แปลนิทานจากใบลานทั้ง ๓ เรื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านพระมหาสุทิตย์ อาภากโร 
ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดจนท่าน
คณะวิจัย ที่เป็นกัลยามิตรที่ให้ก าลังใจอย่างดียิ่ง 
  ท้ายที่สุดนี้ คุณค่าประโยชน์ ของการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยและคณะ ขอมอบคุณความดี 
อุทิศเป็นส่วนกุศลแด่บิดามารดา ครู-อาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วกัน 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑.  ค ำย่อภำษำไทย 
๑.๑  ค ำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

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

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

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

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

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

วิสุทฺธิ. (ไทย)  = วิสุทธิมรรคปกรณ์  (ภาษาไทย) 

๑.๒  ค ำย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถำ 

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



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านของคนท้องถิ่น เป็นมรดกตกทอดอันล ้าค่าทางสังคมคน
อีสานซึ่งบรรพชนไทยอีสานได้สืบสานอย่างต่อเนื่อง โดยการอนุรักษ์เผยแพร่และถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ยุคแล้วยุคเล่าจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมอันหมายถึงสิ่งที่รวมเอาความรู้กฎหมาย 
กฎระเบียบ ศีลธรรม ศิลปะ ปรัชญาธรรม  คติธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ  ความสามารถ 
ความประพฤติ การแสดงออกทางด้านต่างๆ และอุปนิสัยอ่ืนๆ ที่คนในชุมชนรับสืบต่อกันมาในฐานะ
สมาชิกของสังคม 
  “วัฒนธรรม คือความคิดรวบยอดที่เป็นระบบความรู้คือปรัชญาธรรมและเป็นระบบความ
เชื่อคือคติธรรมที่คนในสังคมรับรู้รับเอาประสบการณ์และมีการตัดสินใจร่วมกันในฐานะที่เป็น
สัญลักษณ์และตีความหมาย เพ่ือก้าหนดรูปแบบส้าหรับพฤติกรรมอันเป็นความประพฤติ เป็นแนววิถี
ชีวิตของคนท่ีอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนในสังคมนั น ๆ”  
  วัฒนธรรม ล้วนประกอบด้วยลักษณะที่เน้นในหลายๆ เรื่องอันเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับด้าเนิน
ชีวิตในสังคมมนุษย์วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่ก้าเนิด หรือถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม  ทาง
พฤติกรรม ทางการกระท้า ทางการแสดงออก ทางอุปนิสัยใจคอ และทางความสามารถของมนุษย์แต่
ล้วนเกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้วยตนเองทั งสิ น แต่ละสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
ก็ล้วนมีวัฒนธรรมเป็นของตนและแตกต่างกันไป จึงไม่ควรน้ามาเปรียบเทียบกันว่าของใครดีกว่าของ
ใคร เพราะแต่ละวัฒนธรรมก็ย่อมเหมาะสมถูกต้อง ทรงคุณค่าตามสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน 
สังคม และชาตินั นๆ  
            “การเรียนรู้ การถ่ายทอดปรัญญาธรรม คติธรรม ศีลธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรม คุณธรรมเหล่านี  เป็นประหนึ่งแสงเทียนส่องทาง แสงธรรมน้าวิถีชีวิตของคนในกลุ่ม
ชนและสังคมนั นๆ ให้ได้พบแสงสว่างบนถนนสายชีวิตที่ถูกลิขิตไว้แล้ว จากนิทานพื นบ้านอีสาน นิทาน
ชาดกเพียบพร้อมด้วย ตัวอย่างที่โดดเด่นพร้อมทั งทัศนคติที่ดีงามซึ่งตัวละครในแต่ละเรื่องได้ประพฤติ
ปฎิบัติเป็นเนติแบบแผนอันเป็นที่ชื่นชมของผู้อ่านผู้ศึกษาค้นคว้า และผู้สนใจทั่วไป สิ่งเหล่านี ล้วนเป็น
คุณธรรมอันดีงามสูงส่งที่ปรากฏในเนื อหาสาระของนิทานพื นบ้านอีสานจากหนังสือผูกใบลาน  หาก



 

 

 

 ๒ 

ได้รับการส่งเสริมสนันสนุนอย่างแท้จริงและจริงจังจริงใจจากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรต่างๆ และจาก
ปัจเจกชน  สื่อสารมวลชน  ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ และบอกกล่าวฝากข่าว
กันต่อๆไป  ก็จะเกิดคุณค่าสาระประโยชน์  และเป็นทางเลือกหนึ่งในการอบรมบ่มนิสัย  หล่อหลอม
จิตใจคนไทย ลูกหลานไทยให้เกิดจิตส้านึกท่ีดีในอันจะถือประพฤติปฏิบัติ  เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูเผยแผ่สืบ
สารถ่ายทอดวรรณกรรมอันเป็นสมบัติทรัพย์สินทางปัญญา  ที่ทรงคุณค่าสืบต่อไป ” 
           การวิจัยครั งนี เป็นการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ต่อคุณค่าทางวรรณกรรมนิทานพื นบ้านที่แต่ง
ด้วยส้านวน ส้าเนียงท้องถิ่น จารึก (เขียน) ด้วยอักษรธรรมอีสาน  จากนิทานพื นบ้านอีสานและนิทาน
ชาดก ๓ เรื่อง  คือ  
  ๑) นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ 
  ๒) นิทานเรื่อง นกจอกน้อย 
  ๓) ปัญญาปารมี  ๑๐ ทัศ 
 ในการวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื นบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหนังสือใบลานของ
จังหวัดอุบลราชธานี มี  ๓ เรื่องนี   เป็นการวิเคราะห์เนื อหาสารัตถะส้าคัญที่สะท้อนปรัชญาธรรมและ
คติธรรม  แนวคิดหลักธรรม  ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ที่ปราชญ์อีสานผู้แต่ง
แต่ละเรื่องได้สอดแทรกไว้ในนิทานพื นบ้านอีสานและนิทาน  ชาดกอันเป็นวรรณกรรมนั นๆ การวิจัย
ครั งนี ใช้การวิจัยแบบพรรณนาเชิงคุณภาพ  จัดรวบรวมและสรุปหลักธรรมอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
ล้าดับขั นตอนให้ถูกต้อง  ยึดแนวหลักการวิจัยที่ได้รับค้าแนะน้าชี แนวทางการวิจัยจากทางผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษแล้ว  จึงจะน้ามาจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ  ชุมชน และสังคม  ในรูปแบบนิทานพื นบ้าน
อีสานและนิทานชาดก;หนังสือผูกใบลาน ซึ่งจารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน หรือแม้จารึกด้วยอักษรขอม 
อักษรไทยน้อยก็ตามที แต่ก็ยังเต็มเปลี่ยนล้นสมบรูณ์เต็มที่ด้วยปรัชญาธรรมและคติธรรม อันเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นอีสานอย่างเข้มข้นเต็มรูปแบบและเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาอันล ้าค่าควร
แก่การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดแก่ปิยอนุชนรุ่นหลังสืบต่อวิถีชีวิตดั งเดิมที่แสดงซึ่ง
วัฒนธรรม ปรัชญาธรรม  คติธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชวาอีสานอย่างแท้จริงอันเป็นการ“สืบ
ฮอยตำวำฮอยปู่” ;โบรำณไม่ทิ้ง  โบรำณไม่ถือ; ฟื้นฟูอดีต  พัฒนำปัจจุบัน และสร้ำงสรรค์อนำคต 
            ผู้วิจัย มีความเห็นว่า  ปรัชญาธรรม  คติธรรม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านถิ่นอีสาน  
อันเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ ง  ละเอียดอ่อน  สุขุม คัมภีร์ภาพ  น่าศึกษา  น่าสนใจ  ยังคงหลงเหลือสาระ
แก่นแท้  ที่ควรน้ามาท้าการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน  จัดเป็นระบบและน้าออกเผยแพร่ในรูปแบบที่
สร้างสรรค์  ประคับประครองศิลปวัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมให้โดดเด่นในแนวทางประพฤติปฏิบัติให้
เกิดความแข็งแกร่ง  ทนทานต่อต้านกระแสโลกภายนอกอันเชี่ยวกรากและรุนแรงได้อย่างท้าท้ายสง่า
ผ่าเผย ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดแนวคิดด้านการศึกษาเชิงอนุรักษ์ เผยแพร่ และถ่ายทอดแล้ว  ยัง
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในทางเรืองปัญญาและความเชื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนค้นคว้า  เพ่ือ



 

 

 

 ๓ 

พัฒนาจิตวิญญาณซึ่งจะเป็นดุจภาชนะทองรองรับคุณธรรม ปรัชญาธรรม และคติธรรมในอนาคตสืบ
ต่อไป ในบทว่า  วิชชำจะระณะสัมปันโน  เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนเก่ง  คนดี  
คนที่สามารถด้ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความร่มเย็นและมีความสุขตามสถานภาพของตน 
 ในการศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื นบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหนังสือใบลาน 
ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่แผ่กระจายครอบง้าวิถีชีวิตชุมชนชาวอุบลราชธานี ที่ด้าเนินไปภายใต้กรอบ
พิธีกรรมตามแนวทางที่ถูกจ้ากัดเอาไว้ โดยปรัชญาธรรมและคติธรรมตามแนวความเชื่อและถือ
ประพฤติปฏิบัติกันมาช้านาน จนกลายเป็นแบบอย่างของชีวิตประจ้าวัน เป็นขนบธรรมเนียม 
ประเพณีเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นจารีต ๑๒ เป็นครองธรรม ๑๔ เป็นจารีตบ้านครองเมือง ทั งฝ่าย
ราชอาณาจักร และศาสนจักรของ ไทยอีสำนบ้ำนเฮำโดยเฉพาะ ชำวจังหวัดอบุลรำชธำนี 
 ผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึงปรัชญาธรรมทีป่รากฏในนิทานพื นบ้านที่นักปราชญ์โบราณได้น้าเสนอ
สอดแทรกไว้ในเนื อหาสาระของนิทานพื นบ้านในบทบาทของตัวละครแต่ละตัว ในแต่ละขั นตอน วิถี
ของบรรพชนในอดีต อนุชนปัจจุบัน และปัจฉิมชนรุ่นหลัง อันจะน้ามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมต่อไป จะเป็นการฟ้ืนฟูอดีต พัฒนาปัจจุบัน และสร้างสรรค์อนาคตเพ่ือตน เพ่ือสังคม
และประเทศชาติต่อไป 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรม พื นบ้านทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการศึกษา
และเข้าใจถึงปรัชญาธรรมต่างๆที่ปรากฏในหนังสือใบลานมาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมและคติธรรม ที่มี
ผลต่อวิถีชีวิตในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของนิทานพื นบ้านในหนังสือใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏนิทานพื นบ้าน  
              ๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะห์หลักปรัชญาธรรมในนิทานพื นบ้านหนังสือใบลานที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน 
 
๑.๓  ขอบเขตกำรวิจัย 
   การศึกษาวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๑.๓.๑ วิจัยเอกสำรปฐมภูมิ (Primitive Documentary Reseach) และวิจัยเอกสาร
ทุติยภูมิ (Secundary Documentary Reseach)เอกสารปฐมภูมิ คือ หนังสือใบลานที่จารจารึก
เนื อหาสาระนิทานพื นบ้านหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน ๓ เรื่อง 
 และเอกสารทุติยภูมิ คือ เอกสารที่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับเนื อหาสาระนิทานพื นบ้านในหนังสือ   
ใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน ๓ เรื่อง คือ 



 

 

 

 ๔ 

  ๑) นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ 
  ๒) นิทานเรื่อง นกจอกน้อย 
  ๓)  นิทานเรื่อง ปัญญาปารมี  ๑๐ ทัศ 
 และหลักปรัชญาธรรมพื นบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหนังสือใบลาน ของจังหวัด
อุบลราชธานี มี ๓ เรื่อง ซึ่งได้น้ามาวิเคราะห์ให้เป็นที่สืบประสานให้ผู้อ่านเกิดฐานานุสติ น้ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  ๑.๓.๒ วิธีกำรวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั งนี  ใช้วิธีการวิจัยแบบพรรณนา เชิงคุณภาพ ดังนี  
 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ซึ่งเป็นการศึกษาอยู่ในกรอบของพุทธปรัชญาธรรมศาสนา 
(Philosophy of religion) และเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์(Inter views Research ) ทั งหมดได้แบ่งออกเป็น ๒ วิธี คือ 
 ๑) วิธีการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารที่เป็นปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ  
  (๑) เอกสารปฐมภูมิ (Primary Document) หนังสือผูก, หนังสือเจียง, หนังสือก้อม 
ใบลานอักษรธรรมอีสาน และหนังสือสมุดข่อย อักษรไทยสมัยอยุธยาที่เก่ียวกับคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
  (๒) เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Document) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้
ค้นคว้าวิจัย ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่ต่าง ๆ ในรูปแบบต้ารา , หนังสือ, เอกสาร วิชาการเย็บเล่ม
และเอกสารอื่นใด ที่น้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชนซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ 
  ๒) วิธีการสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมายโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื อหาเป็นปรัชญาธรรม
พื นบ้านที่ปรากฏในหนังสือใบลาน  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๓.๓ กำรรวบรวมข้อมูล 
  ๑) จากผู้ให้สัมภาษณ์ และสถานทีไ่ด้ก้าหนดไว้ ๒๕ รูป/คน คือ มีพระ ๑๕ รูป และฆราวาส ๑๐ 
คน 
  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะน้าเอาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปเนื อหาวิจัย พร้อมทั งเรียบเรียงความคิดเห็นของผู้วิจัย โดยมุ่งเน้นให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๓) การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้สรุปและข้อเสนอแนะในรูปเล่ม
พร้อมกับรูปแบบพรรณนา อธิบายกรอบ (Description) 
 
๑.๔  นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  ๑.๔.๑ นิทำนพื้นบ้ำน คือนิทานที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั นๆ เป็นที่รู้จักกันดี เล่าสืบต่อกันมารุ่น
แล้วรุ่นเล่าอย่างไม่ขาดสายช่วงเวลา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ,มีเนื อหาสาระเกี่ยวกับวิถีชีวิต



 

 

 

 ๕ 

ชาวบ้าน เกี่ยวกับสถานที่ เช่นวัตถุโบราณ เรื่องราวบุคคลในอดีต และเหตุการณ์สถานที่ส้าคัญๆของ
ชุมชนนั นๆ ในการวิจัยครั งนี จะมุ่งเน้นถึง นิทาน ๓ เรื่อง ดังนี  ๑) นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ ๒) 
นิทานเรื่อง นกจอกน้อย และ ๓) ปัญญาปารมี  ๑๐ ทัศ 
 ๑.๔.๒ ปรัชญำธรรม หมายถึง แนวคิด ค้าสอนที่ลึกซึ งกินใจสอนใจ มีเหตุผลที่เชื อถือได้
เป็นแนวทางชีวิต น้าไปใช้ในวิถีชีวิตจริง ได้ผลประจักษ์ เป็นรูปธรรม ทั งในทางพระพุทธศาสนา และที่
สอดแทรกไว้ในนิทานพื นบ้านในถิ่นนั นๆ 
 ๑.๔.๓ ปำรมี ๑๐ ทัศ๑ ค้าว่า ปารมี ๑๐ (อ่านว่า บา-ระ-มี) บารมี (ส. บารนี, ป. ปารมี) 
น. ความดี ; คุณความดีที่บ้าเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง (สูงสุด), บารมีที่พระ
โพธิสัตว์ต้องบ้าเพ็ญให้ครบถ้วนบริบูรณ์ จึงจะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า มี ๑๐ อย่างคือ ๑) 
ทาน การให้, การเสียสละสิ่งของนอกกายเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ๒) ศีล ความประพฤติอันถูกต้องดีงาม 
สุจริต, ๓) เนกขัมมะ ความปลีกตัวออกจากกามได้ ๔) ปัญญา ความรอบรู้เข้าถึงความจริง ,๕) วิริยะ 
ความเพียรอันแกล้วกล้า บากบั่นท้าการ ไม่ทอดทิ งธุระหน้าที่ ๖) ขันติ ความอดทน ควบคุมตนอยู่ได้
ในธรรมได้ ไม่ยอมลุอ้านาจกิเลส ๗) สัจจะ ความจริง, ซื่อสัตย์ ๘) อธิษฐาน ความตั งมั่น มุ่งมั่นเด็ด
เดี่ยว ๙) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี ๑๐) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อยู่ในธรรม ไม่เอน
เอียง 
 บารมี ๑๐ นั น จะบริบูรณ์ต่อเมื่อพระโพธิสัตว์บ้าเพ็ญแต่ละบารมีครบ ๓ ชั น หรือ ๓ รพ
ดับ จึงแบ่งบารมี ๑๐ เป็น ๓ ชั น/ระดับ คือ ขั นหรือระดับที่ ๑ บารมี คือคุณความดีที่บ้าเพ็ญอย่าง
ยวดได้แก่การสละทรัพย์ภายนอกทุกอย่าง เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนจัดเป็น ทานบารมี, ๒ สละอวัยวะ
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน จัดเป็น ทานอุปบารมี ๓ สละชีวิตเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน จัดเป็น ทานปรมัตถ
บารมี หมายความว่า บารมี ๑๐ ทัศ แบ่งเป็นทัศละ ๓ ขั น จึงรวมเป็น บารมี ๓๐ ทัศ หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า สมตึงสบารมี คือ บารมีครบ ๓๐ ทัศ หรือ บารมี ๓๐ ถ้วน ในภาษาไทยเรียกกันต่อๆมา
ว่า บำรมี ๓๐ ทัศ 
  ๑.๔.๔  หนังสือผูกใบลำน  หมายถึง  หนังสือที่เขียนด้วยอักษรธรรมอีสาน อักษรไทย
ขอม อักษรไทยน้อย และอ่ืนๆ (Dialects languet) ที่จาร(เขียน) ลงในใบลานด้วยเหล็กจาร (เหล็ก
แหลมที่มีด้ามเขื่องกว่าปากกานิดหน่อย) รวมถึงอักษรขอมหวัดและอักษรไทยน้อยที่ใช้อยู่ในภาค
อีสาน ทั งภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นเครื่องสื่อสารมวลชน ที่จารึกนิทาน เรื่องปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ 
นิทานเรื่องนกจอกน้อย และนิทานเรื่องทา้วเสียวสวาสดิ์ ที่ปรากฎในจังหวัดอุบลราชธานี 
  

                                                
  

๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; พจนำนุกรมฉบับประมวลศพัท์, (บริษัทสหธรรมิก จ้ากดั, พ.ศ. 
๒๕๕๔), หน้า ๑๘๐-๑๘๑. 



 

 

 

 ๖ 

๑.๕  ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ มีดังนี  
 ๑.๕.๑ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
    ๑) ไดท้ราบถึงเพ่ือประวัติความเป็นมาของนิทานพื นบ้านในหนังสือใบลาน จังหวัด
อุบลราชธานี 
   ๒) ไดท้ราบถึงหลักปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏนิทานพื นบ้าน 
  ๓) ได้ทราบถึงผลการวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานพื นบ้านหนังสอืใบลานที่มีประโยชน์ต่อ
สังคม 
   ๔) เอกสารที่สมบูรณ์แล้ว สามารถน้าวิธีการประยุกต์ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้
เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูวรรณกรรมใบลานอีสาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๕.๒ หน่วยงำนที่น ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ส้านักงาน
พระพุทธศาสนาประจ้าจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักงานเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี สภาวัฒนธรรม
จังหวัด วัด และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น้าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุง ก้าหนดแนวทางส่งเสริม 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เปรียบเทียบหลักปรัชญาธรรมและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

 



 
บทท่ี ๒ 

 

หลักปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน 
  
 ในการศึกษาวิจัยในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึงหลักปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้าน ๓ เรื่อง โดยจะมุ่งเน้นศึกษาถึง ความเชื่อด้านศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทย 
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดีไทย หลักปรัชญาธรรม  และนิทานพ้ืนบ้านในหนังสือ
ใบลาน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 
๒.๑  ความเชื่อด้านศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทย 
 ความเชื่อด้านศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทย  ในสังคมชนบทนั้นเวลาท ากิจกรรมอะไร
เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนามักจะอ้างถึงเรื่อง “ ชาติหน้า ” อยู่เสมอ ซึ่งเป็นระบบความเชื่อฝังลึกอยู่ใน
จิตใจของชาวไทยในชนบทมาตลอด  ในประเด็นนี้ หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์
ทรงตรัสสอนในเรื่องชาติหน้าไว้เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคัมภีร์ พระไตรปิฎก คัมภีร์ที่ ๓ อันมี
นามว่า “ พระอภิธรรมปิฎก ”  ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นสัจธรรม ละเอียดสุขุมมาก พระตถาคตได้
ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง ซึ่งตรัสรู้ญาณที่เรียกว่า “ สฺพพพตฺถาคมินีปฎิปทาญาณ ”คือเกิดญาณ
หยั่งรู้ไปสู่ภพต่างๆ ของสรรพสัตว์พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนเราว่า  เมื่อมนุษย์ตายไปแล้วจะไปสู่ชาติ
หน้าเพียง  ๔ ทาง เท่านั้น  
 ศาสนาเกิดข้ึนจากมูลเหตุต่างๆ กัน ศาสนาดั้งเดิมของเผ่าอารยัน  ก็มาจากมูลเหตุอันหนึ่ง 
คือ มูลเหตุแห่งความไม่รู้จักภูมิศาสตร์  ชาวอารยันดั้งเดิมไม่รู้จักธรรมชาติ จึงยกย่องธรรมชาติ
ประเภทต่างๆ ขึ้นเป็นเทพเจ้า ( เทวะ ) เทพเจ้าเหล่านี้มีอาทิ  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงไฟ  
ฟากฟ้า  พายุ  พลีกรรม ฯลฯ  ได้รับสมมุติเป็นเทวะ เหนือมนุษย์สามัญ 
 กาลล่วงมา  ชาวอารยันผู้มีปัญญา  แบ่งเทวะเหล่านั้นออกเป็นหมวดสูงต่ า  เพ่ือการ
สะดวกแก่การนับถือ การท าพลี จัดพิธีกรรมถวายหมวดแห่งเทวะ ๓ คือ 
 เทวะบนสวรรค์  มีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  เป็นต้น  เพราะบนพ้ืนอากาศมี  พายุ วรุณ 
(ฝน)  เป็นต้น  เทวะบนพื้นโลก  มีไฟ ( อัคนี )  ธรณี  ( แผ่นดิน ) เป็นต้น 

                                                
   

 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ิ ปยุตโต) ; พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ๒๕๒๘ หนา้  ๗๕., ขุ.อิต.ิ(ไทย) ๒๕/๒๗๓/๒๐  



 

 

 

๘ 

 เทวะเหล่านี้ได้รับการบูชา  เพราะเชื่อว่าผลความสวัสดีแก่ผู้บูชานั้นมีผู้กระท ากิจในพิธี    
( คือพราหมณ์ในชั้นหลัง ) ชาวอารยันในสมัยโบราณนับถือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับว่า  มีความส าคัญ
เท่ากับเทวะ จึงมีพิธีบูชาบรรพบุรุษด้วย  ความนับถือในข้อนี้  เป็นปฐมเหตุแห่งการนับถือว่ามนุษย์
ตายไปแล้ว  มีสิ่งหนึ่งคือวิญญาณคงอยู่ศาสนาทุกศาสนาอาจจะไม่เหมือนกัน  แต่มีส่วนเหมือนกันได้
ในแง่ของศีลธรรมและจริยธรรมอาจคล้ายคลึงกันแต่ในแง่ของโลกกุตตรธรรมนั้นแตกต่างกัน 
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งการใช้ปัญญา เป็นศาสนาแห่งการฝึกฝน ( Training ) ซึ่งเป็นเรื่อง
ปัญญาที่จะต้องครอบคลุมไปถึงการใช้สมาธิเพ่ือฝึกฝนปฏิบัติ อบรมขัดเกลาจิตใจในแง่ของการขัด
เกลากิเลส  พระพุทธศาสนาพูดถึงเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกัน ถ้ามองแบบเส้นตรง ไม่ใช่มองแบบ
พระพุทธศาสนา  ไตรลักษณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันตามหลัก
พระพุทธศาสนา สังขารทั้งหลายก็เป็นสิ่งผสมกันของธาตุ ๔ อันเป็นกฎธรรมชาติที่เป็นอนิจจังการ
สอนเช่นนี้เพราะไม่ต้องการให้มีการยึดมั่นถือมั่น 
  เด็กและผู้ใหญ่มองตุ๊กตาต่างกัน  เด็กอาจจะมองแบบเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะตั้งชื่อและ
แต่งตัวให้พอแตกไปอาจจะร้องไห้ ส่วนผู้ใหญ่อาจมองเป็นเรื่องธรรมดา พอตุ๊กตาแตกเด็กอาจจะ
เสียดายเพราะคิดว่าตัวเองสูญเสียน้องไป  เรื่องนี้ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กเพราะการมองคน ละแบบ
นั่นเองนี้คือขบวนการของไตรลักษณ์ คือต้องรู้จักสภาพความเป็นจริง ต้องเลิกละอุปทานให้ได้  มอง
ความเปลี่ยนแปลงให้เป็นเรื่องธรรมดาอย่าหวั่นไหว ดังมีค าหนึ่งของนักปราชญ์กล่าวว่า  

“เห็นน้้าไหล  อย่าไปไหลตามน้้า”  “เห็นช้างขี้  อย่าไปขี้ตามช้าง” 

 ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ไตร่ตรองได้  เป็นการเรียนรู้เห็นด้วยตัวเราในระบบ
ความเชื่อของคนไทย เป็นความเชื่อผสมผสานกันระหว่างลัทธิศาสนาต่างๆ  ศรัทธา  คือบันไดไปสู่การ
รู้ใจ  พอไปอีกช่วงหนึ่งศรัทธานั้นจะหายไป เป็นการเรียนรู้ความเข้าใจแบบเสรีภาพในการมอง
ภาพรวม พระพุทธศาสนาจะต้องมองหลายๆ ด้าน  การเกิดขึ้นของโลกคือการเกิดขึ้นของทุกข์ไม่มี
บังเอิญแบบโหรบังเอิญ  ระบบเทรนจะต้องอาศัยอุตสาหะ วิริยะ  ทุกอย่างมีความส าคัญ  ถ้ามองใน
แง่พะพุทธศาสนา กรรมเป็นกฎหนึ่งของหลักธรรมชาติเพราะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่เงื่อนไข 
กรรมเป็นอนิจจังเหมือนมิใช่ให้ผลตลอดทั้งชาติกรรมอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อ จะให้ผลตามเหตุปัจจัย 
ในแต่ละวันอาจจะท าทั้งดีและชั่วยกตัวอย่างถ้าน้ าในสระสกปรกไม่สะอาด เราเปิดน้ าใสสะอาดเข้าไป
เยอะๆ ก็ไปขับไล่ทดแทนน้ าที่ไม่สะอาดและกลายเป็นน้ าดีไปก็ได้ อันนี้คือเงื่อนไขของการกระท า ว่า
แต่ว่าต้องท าดีเยอะๆ โบราณสอนว่า “ บุญหาบ บาปหิ้ว ” 
  คนไทยในปัจจุบันท าอะไรก็ตามมักอ้างไปถึงเทวดาฟ้าดินหรืออาจมีภูติผีปีศาจต่างๆ เข้า
มาเกี่ยวข้องผีเทวดาก็คงจะดีใจที่จู่ๆ  ก็มีคนมายกย่องบางรายถึงขนาดต้องตั้งศาลพระภูมิให้อยู่ใน
บ้าน เสร็จแล้วก็หาเครื่องเซ่นมาสังเวยบางรายต้องขอโทษ ที่จริงแล้วเทวดาน่าก็จะน ามาขอบคุณ



 

 

 

๙ 

เจ้าของบ้านมากกว่าเพราะเทวดา ไม่มีปัญญาสร้างบ้านเอง  มนุษย์ต้องสร้างให้อยู่แล้ว  เราน่าจะให้
เทวดามาขอบคุณดีไหม   

  กระบวนการคิดในพระพุทธศาสนาคือการศึกษา  การแสวงหาความรู้เป็นบ่อเกิดของ
ปัญญา คิดไม่ดีน าไปสู่ความวิบัติ  แต่ถ้าคิดดีจะต้องน าไปสู่ความเจริญ  เราต้องมีสิ่งต่อไปนี้คือ 
  ๑. เจตคติที่ดี  จะต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย  บางครั้งถ้าเป็นข่าวในเรื่อง
ของพระสงฆ์บางรูป ผลไม้ในตะกร้าเน่าผลเดียวมิน่าเน่าทั้งตะกร้าคนไม่ดีอยู่ในศาสนาของพระองค์
ไม่ได้ ศาสนาของพระพุทธองค์บริสุทธิ์จริงๆ ใครไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ 
  ๒.ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ต้องเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อย่างแจ่มแจ้ง  
สามารถอธิบายได้เหมือนกับอธิบายเรื่องกรรม  จะต้องแยกเยอะให้เห็นอย่างชัดเจน  อย่าไปเชื่อเรื่อง
ไม่จริงหรือการบังเอิญบางคนพอไปท าอะไรผิดพลาดก็เก็บมาคิด  เก็บมาเศร้าหมอง  เหมือนเป็นคน
อมทุกข์  บางคนพัฒนาตัวเองจนเป็นที่ยอมรับ  อย่าไปยกอดีตกาลที่ไกลตัวจนเกินไป    เอาเรื่องที่
มองเห็นกว้างๆคือ  ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว  กรรมไม่ใช่เรื่องส าเร็จรูป  การศึกษาพระพุทธศาสนา
จะต้องมี ๒ ขั้นตอน   คือ  
                         .  มีหลกั  
                        ๒.  มีแก่น 
 สรุปแล้วก็คือหลักถ้ามีหลัก  แล้ววิธีการมันจะออกมาเอง  ที่ส าคัญก็คือความมั่นใจของ
ตัวเองต้องเข้าใจแก่นอย่างถูกต้อง  เพราะความเข้าใจธรรมะคือเครื่องมือในการฝึกอบรมอย่าแยก
ประเด็นดูตัวอย่างกิกซอจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้  ในพรหมวิหาร  อุเบกขา  คือตัวปัญญาในการที่จะ  
ไปควบคุม  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  การขยันมิได้หมายความว่าจะดีเสมอไป  เช่นขยันลอกการบ้าน
เพ่ือนขยันขาดเรียน  ขยันหาเงินมาเที่ยว  เราสามารถประเมินคนเราได้จากพฤติกรรมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเป็นการด าเนินในแนวทางของความเป็นอิสระ  และเพ่ือความเป็น
อิสระทุกขั้นตอน  ดังจะเห็นได้ว่าศรัทธาจะต้องมีปัญญาควบคุมและจะต้องน าไปสู่ปัญญา  เพราะมี
ปัญญา  ท าให้ตนเองได้เป็นอิสระ  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอิสรเสรีภาพ  สอดคล้องกับ
ลักษณะ  นิสัยของไทยผู้รักความเป็นอิสรเสรี  และเป็นเครื่องสนับสนุนให้คนไทย  ด ารงรักษา
คุณลักษณะนั้นไว้ได้อย่างเหนียวแน่นชัดเจนตลอดมา 
 มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ติดมาโดยสัญชาตญาณซึ่งมนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัย  
เพ่ือปกป้องตัว  ในขณะที่ยังไม่มีการศึกษาที่จะอยู่ได้ด้วยปัญญา  ความต้องการพ้ืนฐานนี้  เมื่อมนุษย์



 

 

 

 ๐ 

เริ่มมีการศึกษาขณะที่ปัญญาเริ่มมีการพัฒนาก็จะรู้จักควบคุมขัดเกลา  จัดการดังพุทธพจน์ที่ว่า “ใน
หมู่มนุษย์  คนที่ฝึกแล้วประเสริฐสุด ทนฺโต เสฐโฐ มนุสฺเสสุ.”๒ 
 
๒.๒   อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดีไทย 
             พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทยที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก  ทั้งนี้เพราะความบันดาล
ใจของผู้ที่เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาท าให้เกิดวรรณคดีข้ึนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งแบ่งเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
               ) ศาสนธรรม   คือ วรรณคดีที่เป็นค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกวีมักจะแทรกไว้
ในวรรณคดีทั่วไป  เช่น  ไตรภูมิพระร่วง  สุภาษิตพระร่วง  ลิลิตพระลอ  กามนิต ฯลฯ 
            ๒) ศาสนประวัติ  คือ  วรรณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ซึ่งกวีจะ
แทรกไว้ในวรรณคดีไทยในบางตอน เช่น   ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง  นางนพมาศ  โคลงนิราศ 
หริภุญชัย  ปุณโณวาทค า  ฉันท์ ฯลฯ 

 ๓) ศาสนพิธี  คือ วรรณคดีที่แสดงถึงระเบียบประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติต่อๆ กันมา  เช่น  
ประเพณีการเกิด  การบวช  การตาย  การแต่งงาน  ตลอดจน  วันส าคัญทางศาสนา เช่น  นางนพ
มาศ  ทวาทศมาส  โคลงดั้นพระราชพิธีสิบสองเดือน ฯลฯ 
            ๔) ปูชนียวัตถุสถาน  คือวรรณคดีที่แสดงปูชนียวัตถุและปูชนียสถานอันเป็นศิลปะ
ประเภทสถาปัตยกรรมและประฎิมากรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น  โคลงนิราศหริภุญชัย ปุณโณวาท
ค าฉันท์ ฯลฯ 

 ๕) ชาดก  คือวรรณคดีที่แต่งจากนิบาตชาดก  หรือปัญญาชาดก  เช่น  มหาชาติค าหลวง  
สมุทรโฆษค าฉันท์  อุเทนค าฉันท์   กลบทสิริวิบูลกิติ์  ฯลฯ 
             ๖)  สาวกประวัติ  คือวรรณคดีที่แสดงเกี่ยวกับประวัติและข้อประพฤติ  ปฏิบัติของสาวก 
เช่น  นันโทนัทสูตรค าหลวง  พระมาลัยค าหลวง ฯลฯ 
 ๗) พุทธประวัติ  คือวรรณคดีที่แสดงเก่ียวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง 
เช่น ปฐมสมโพธิ เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า  พระพุทธศาสนามีความเก่ียวพันกับจิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่ง
เป็นแบบฉบับและเป็นหลักที่พ่ึงของคนไทย  ทั้งเป็นดวงประทีปให้ความสว่างในการด าเนินชีวิต ดังนั้น
การแสดงออกของคนไทยจึงมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแทรกอยู่ในชีวิตประจ าวัน และเนื่องจาก 
วรรณคดีเป็นเครื่องบันทึกเหตุการณ์ของสังคมแต่ละสมัย  ฉะนั้น  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาจึง
ปรากฏอยู่ในวรรคคดีไทยเป็นจ านวนมากผู้ที่ศึกษาวรรณคดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องจะพบหลักธรรม

                                                
  ๒ พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิชิรญาณวโรรส; พุทธศาสนาสุภาษิตเล่ม ๑, มหามกุฏราชวิทยาลยั 
๒๕๓๕ หนา้ ๔๙.  



 

 

 

   

ค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้คนยึดถือตามหลักธรรมของศาสนา
เพ่ือความสงบสุขของสังคมต่อไป 
  พระธรรมปิฎก ( ป.อ. ปยุตโต ) กล่าวว่า  สังคมไทยเป็นสังคมที่แทบจะถือได้ว่าไม่มี
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เลย ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เสียฐานเลยทีเดียววัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ก็คือวิถีชีวิตจิตใจของมนุษย์ หรือ ผู้ที่มีความใฝ่รู้คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่อ
ง่ายไม่หลงงมงายค้นคว้าชอบพิสูจน์ทดลอง  พบอะไรแล้วพยายามวิเคราะห์  องค์ปะกอบสืบสาวหา
เหตุปัจจัยให้เข้าถึงความจริงให้ได้ ลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดมีขึ้นเป็นนิสัยจิตใจของผู้คน  เราเรียกว่า  
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  สภาพสังคมไทยมีไหม พูดได้ว่าแทบตรงข้ามเลยเราไม่มีวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ ผู้คนชอบเชื่ออะไรง่ายๆ หลงงมงายตื่นข่าว  ใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลก็ไม่เป็นอันนี้เอง
ที่ต้องพูดกันต่อไป  แต่อย่างน้อยเราบอกว่าขาดวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  ถ้าอย่างนี้แล้วฐานเรา เสีย 
เราจะแย่  เขาอเมริกายังมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควร 
  งานนี้เกี่ยวกับวรรณกรรม ( Literary Works ) กับศาสนา ( Religion ) นับได้ว่าเป็นสิ่งที่
ควบคู่มาตลอดวรรณกรรมมีความตระหนักในคุณค่าของศีลธรรม ( Principle) มาตั้งแต่แรก เพราะ
ศาสนาท าให้เกิดวรรณคดีโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา  ( Buddhism ) เป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อ 
  วรรณคดีไทยมากกว่าศาสนาอ่ืน ผู้ประพันธ์ ( Author ) ที่นับถือพระพุทธศาสนามัก
สอดแทรกความคิด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เป็นส่วนประกอบในการประพันธ์ ให้เหมาะสมแก่  
ภูมิปัญญาชาวบ้านและผู้มีการศึกษาสูงอยู่เสมอ  แม้จะไม่ปรากฏเป็นข้อความหลักธรรมโดยตรง แต่
ปรากฏอยู่ในรูปของบุคลิกลักษณะของตัวละครค าพูดสนทนาของตัวละคร  นอกจากพุทธธรรมแล้วยัง
ได้ใช้บรรยากาศสังคมแบบพุทธซึ่งมีสาสนบุคคล  ศาสนสถาน ประเพณี  และพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นฉากในการด าเนินเรื่องด้วย การน าเอาพุทธธรรมมามีส่วนในการด าเนินเรื่องเป็น
การเพ่ิมอรรถรสให้วรรณกรรมมีสีสันและคุณค่ายิ่งขึ้นอันจะเป็นเหตุให้ผู้อ่านได้รับคุณค่าทางพุทธ
ธรรมซึ่งมีคุณค่าอันประมาณมิได้ ไปด้วยในขณะเดียวกัน 
 ผลงานวรรณกรรมของไม้เมืองเดิม  จัดได้ว่าเป็นผลงานอมตะ ซึ่งผลงานประพันธ์ทุก
เรื่องของไม้เมืองเดิม มีลักษณะความเป็นไทยส านวนแปลกเค้าโครงเรื่องเร้าใจ  และแทบจะทุกเรื่อง
ของท่านได้ถูกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์   ให้ได้ชมกันมาหลายยุคหลายสมัย ลักษณะ
การประพันธ์ชองไม้เมืองเดิม  เป็นไปในลักษณะลูกทุ่ง  ซึ่งได้บรรยายด้วยส านวนที่ไพเราะน่าอ่านตั ว
ละครมีชีวิตจิตใจ เนื้อเรื่องเข้มข้น  ให้ความสนุกสนาน  ประทับใจเป็นที่ยกย่องต่อกันของบรรดานัก
อ่านว่า  เป็นนักประพันธ์ฝีมือดีเยี่ยม ลีลาการเขียนอันถนัดของเขาคือ  นิยามชีวิต  ในเรื่องของ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น  ไม้เมืองเดิมก็ได้น ามาประกอบในผลงานวรรณกรรมด้วยกันเช่นกัน  
ยกตัวอย่างเช่นพิธีการสวดศพ ซึ่งเป็นพิธีอวมงคล  ในวรรณกรรมเรื่องเรือเร่ ตอนหนึ่ง ความว่า 



 

 

 

 ๒ 

  “อย่างเข้าค่้าแขกเหรื่อท้ังบ้านใกล้บ้านไกลและสังคมญาติ ก็พากันทยอยมา   ด้วยเป็น
คืนแรกที่จะตั้งศพสวดพระธรรม ถ้าจะดูกันแต่เพียงผิวเผินก็คิดว่าค่้านี้มิใช่ศพ คงเป็นงานมงคล
หรือสนุกสนานด้วยเสียงเอิกเกริกเกรียวกราว นอกจากบนเรือนแล้วที่ลานนวดข้าวหรือท้ายยุ้ง
รอบบ้านจุดโคมสว่างผู้คนสับสน” เป็นต้น  
 สิ่งส าคัญที่สุด  ที่ท าให้วรรณกรรมของไม้เมืองเดิม  เป็นที่น่าศึกษาแง่ของศาสนา คือไม้
เมืองเดิมน าพุทธธรรมมาสอดแทรกในผลงานประพันธ์อยู่เสมอเช่นหลักธรรมเรื่องความกตัญญูต่อแม่ 
ยกตัวอย่างเช่น  ในวรรณกรรมเรื่องค่าน้ านมตอนหนึ่งความว่า 
 “พ่อนาคเอย พระคุณของแม่นั้นเหลือล้นที่จะกล่าว เม่ือตั้งครรภ์ก็สู้อดเปรี้ยวอดหวาน 
และของเผ็ดเพราะเกรงบุตรในอุทรจะทุรนทุรายด้วยพิษร้อน สู้ถนอมครรภ์อ่อนมาจนแก่ถ้วนทศ
มาสได้ ๑๐ เดือน” เป็นต้น 
  ตัวอย่างที่ยกมาแล้วนี้  เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีสาระที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาอีก
มากมายที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของไม้เมืองเดิมซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม้เมืองเดิมได้รับอิทธิพล
จากพระพุทธศาสนาในวรรณกรรมทุกเรื่องมีการกล่าวถึงพระพุทธศาสนาอยู่เสมอทั้งในส่วนที่เป็น
ศาสนาบุคคล ศาสนพิธี  และศาสนาธรรมของพระพุทธศาสนา 
 
๒.๓ หลักปรัชญาธรรม   
  ๑)  หลักปรัชญาธรรม หมายถึง แนวคิด , ค าสอนที่ลึกซึ้ง กินใจ สอนใจ เตือนสติ มี
เหตุผล มีเหตุสมดุลที่เชื่อถือได้ เป็นแบบอย่างแนวทางแห่งวิ ถีชีวิต และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของปัจเจกชน ภายใต้ขนบประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชนหรือสังคมนั้นได้ และอยู่ใน
สังคมนั้นได้อย่างมีความสุขตามสถานะตามสังคมของตน 
ปรัชญาธรรมในการวิจัยครั้งนี้  หมายเอาปรัชญาธรรมที่ถูกน ามาสอดแทรกไว้ในนิทานพ้ืนบ้าน อัน
เป็นวรรณกรรมอีสานในหนังสือผูกใบลาน อักษรธรรมอีสาน ในที่นี้ หมายถึง   
 “ ประวัติเมืองอุบลราชธานี ศรีวนาไลประเทศราช ” ขึ้นต่อกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสิน   
ข้อความตอนหนึ่งกล่าวไว้ชัดแจ้งให้ผู้น าเป็นคนมีความเสียสละ หมายความว่าเป็น ผู้ปกครอง
บ้านเมือง เป็นเจ้าคนนายคน อย่าเห็นแก่ลาภสักการะปรัชญาธรรมส านวนภาษาพ้ืนเมือง ในหนังสือ
ประวัติเมืองอุบลราชธานี เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง ข้อความตอนหนึ่งว่า พระเจ้าตา ....   หาก
จักได้สืบสร้าง  เมืองบ้านแต่งการ แท้แล้ว   หมายความว่า พระเจ้าตาอายุมากถึง ๘๘ ปีแล้ว ป่วย
เป็นไข้ แน่ใจว่า ไปไม่รอด จึงเรียกลูกๆมาสั่งเสีย ตระกูลของเราพ่อเคยเป็นใหญ่ ปกครองบ้านแปลง
เมืองสืบมา  ไปภายหน้าก็จะไม่ตกต่ า  จักได้สืบสร้างบ้านเมืองต่อไป อย่างไม่สงสัย จึงสั่งสอนลูกต่อไป
ว่า  ให้ท าใจกว้างขวาง  ให้มีเมตตากรุณาต่อไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ อย่าเห็นแก่สินบาทคาดสินบน  



 

 

 

 ๓ 

ประชาชนเดือดร้อน  ให้รู้รักสามัคคี  อย่าเป็นคนขี้โมโหโทโส ถือตัวไพร่ฟ้าข้าประชาจะไม่คุ้นเคยจะ
ไม่ให้ความจงรักภักดี 
        .......เอ้ินลูกเต้า                             มาพร้อมพร่ ากัน 
   ดูราบุตตาไท้                              สายใจลูกฮัก    กูเอย 

 พ่อนี้เฒ่าแก่แล้ว                         ไผสิม่มฮ่อมตาย 
       คันพ่อลดชั่วเมี้ยน                       มรณาจากไปนั้น 
  อันที่วงศ์เฮานี้                            บิดาเคยเป็นใหญ่ 

 ตุ้มไพร่น้อย                               เมืองบ้านสืบมา 
        คันว่าเมื่อภายหน้า                      วงศ์เฮาบ่เตี้ยต่ า… 
 
         ....ให้เจ้าท าใจกว้าง                    กรุณาพวกไพร่ 

 อย่าสุเห็นแก่ได้                    มันสิฮ่อนไพรเมือง   
 อย่าได้ผิดแตกม้าง               ใจสั่นใส่กัน 
 จงให้มีเมตตา                        อย่าแตกกันจนม้วย 
 อย่าได้โทโสกล้า                   ถือโตไพร่บ่แก่น.....๓ 

  ๒) ปรัชญาธรรม เกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง เรื่องเสนาหมากข้ีกา ในนิทานพื้นบ้าน
เรื่องเสียวสวาสดิ์  
 ครั้งหนึ่ง มีพระราชองค์หนึ่งปกครองเมืองจามปา ใคร่จะทรงทราบความซื่อสัตวย์
จงรักภักดีของเหล่าเสนา อ ามาตย์ ราชมนตรีที่ใกล้ชิดคิดกุศโลบาย ให้เสนอจัดผลหมากส้มเกลี้ยง
หวานและผลขี้กาขม จัดเตรียมใส่พานทองตั้งในห้องประชุมใหญ่หน้าพระที่นั่ง ปิดคลุมมิดชิด ทรงมี
รับสั่งราชการด่วนที่สุด โดยมิได้ทรงแจ้งให้ใครทราบล่วงหน้าว่า ให้เหล่าเสนาอ ามาตย์ราชมนตรี เข้า
ร่วมประชุมด่วนที่สุด ทุกคนฉงนสนเท่ห์ ทุกคนเข้าสู่ประชุมด้วยความกังขา ทรงมีราชการส าคัญอะไร 
ขณะที่ทุกคนนั่งเงียบกริบแทบจะไม่หายใจ ทันทีทันใดนั้น เสวกผู้รับพระราชโองการจัดงานประชุม
เปิดประตูพระโรงเดินเข้ามาท าความเคารพที่ประชุมและก้าวฉับๆตรงไปเปิดผ้าคลุมพาน ผลส้ม
เกลี้ยงหวานและผลขี้กาขม และพระราชาเสด็จเข้ามาทรงมีรับสั่งให้ทราบแล้ว จึงรับสั่งต่อไปว่าให้
ทุกคนชิมผลส้มเกลี้ยงหวานและผลขี้กาขม ทรงมีรับสั่งถามเสนา อ ามาตย์ราชมนตรีว่า หวานหรือขม
ประการใด ครั้นแล้วอ ามาตย์ผู้ใหญ่ทุกคนชิมผลไม้ทั้ง ๒ พานครบถ้วนทุกท่านแล้ว พระราชาเจ้าเมือง

                                                
  ๓ อรทัย เลียงจินดาถาวร; โสรัจ นามอ่อน; ประวัติเมืองอุบลราชธาน;ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๔๖, หน้า. 



 

 

 

 ๔ 

จึงตรัสถามขึ้นว่า หวานหรือขมประการใด ทันใดนั้นมหาอ ามาตย์ผู้จึงทูลตอบว่า หวานๆพะย่ะค่ะ 
และทรงตรัสถามเสนา อ ามาตย์ ราชมนตรีทั้งหมดจึงทูลตอบว่า หวานๆพ่ะย่ะค่ะ 
 พระราชจึงตรัสถามท่านมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ว่า หวานหรือขมประการใด ท่านเสียว
สวาสดืมหาบัณฑิต ทูลตอบว่าใครๆ บอกว่าขมเหตุไฉน ท่านมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์จึงทูลตอบว่า ขม
แสนขมพะย่ะค่ะ ท่านมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ ทูลถวายว่า เพราะเกรงกลัวต่อพระองค์ ขอพระบาท
เจ้าทรงอภัยเหล่าเสนาอ ามาตย์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ คนทั้งหลายไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง เพราะ
เกรงกลัวพระราชอ านาจของพระองค์ 
 ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่า เสนาอ ามาตย์ ราชมนตรีเหล่านั้นมีลักาณะเป็นคนเลื่อนลอย หอย
ตามคราด ประจบสอพลอ ต่อหน้าสรรเสริญ หน้าไหว้หลังหลอก ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา 
หอยตามคราดไม่เป็นตัวของตัวเอง เป็นพวกมิตรเทียม คบเพ่ือนเห็นแก่ได้เอามากเสียแต่น้อยเป้นคน
อ่อนแอ ไม่แกล้วกล้า พวกข้ีขลาดตาขาว ใจเสาะไม่องอาจกล้าหาญในเหตุการณ์ สมควรแล้วที่ได้
ฉายาเอ้ินว่า เสนาหมากขี้กา คนขี้ย้าน แปลงเมืองบ่ฮุ่งเฮือง 
    ๓) ปรัชญาธรรมที่ปรากฏในนิทานเรื่องนกจอกน้อย   
 ปรัชญาธรรมเกี่ยวกับ นกเกิดเป็นคนและคนเกิดเป็นเทพ ในนิทานพ้ืนบ้านเรื่องนกจอก
น้อย 
 มีเรื่องเล่าว่า พระยาเจ้าเมืองสมเสลา (สะ-เหลา) ทรงมีราชธิดา อายุได้  ๔ ปี ไม่พูดกับ
ผู้ชายใดๆ แม้แต่พระบิดาพระนางเอง พระราชบิดา มีพระราชประสงค์จัดอภิเษกสมรสให้ครองราชย์
บ้านเมืองสืบราชสมบัติสืบสันติวงศ์แทนพระราชบิดา 
 เมื่อนั้นเจ้าเมืองจึงทันเอาได้เสนาทั้งไพร่ที่เป็นชายทุกคนใครมาเกี้ยกล่อมให้พระนางจันทะ
จร (นกจอกน้อย) พูดจาพาทีด้วยแม้แต่ค าเดียว พระยาเมืองสมเสลาจะอภิเษกสมรส พระนางจันทร
กับคนนั้นให้เป็นเจ้านั่งเมืองสมเสลาทันทีข่าวดีแพร่สะพัดไปทั่วราชอาณาจักรเมืองสมเสลา  
  บัดนี้ เจ้าขุนมูลนาย เจ้าชายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ตลอดจนหนุ่มแก่ชาวบ้านชาวเมืองชื่นชม
กันเอิกเริกแย่งกันเข้าเฝ้าเจรจาพาทีกับเจ้าหญิงจันทะจร คนแล้วคนเล่า ๗ วัน ๗ คืน พระนางไม่พูด
กับชายใดทั้งสิ้น 
 ฝ่ายท้าววรจิตร เจ้าชายอีกเมืองหนึ่งอยู่ห่างออกไป กลับจากเดินทางไปเรียนเสน่ห์  มนต์
ถอดจิต จากพ่อฤาษีที่หุบเขาป่าหิมพาน มนต์ขลังถอดจิตเสกใส่ต้นไม้ ต้นไม้พูดได้ เสกใส่หินผาก าแพง
เมือง เสกใส่อะไรๆพูดได้เหมือนคน เจ้าชายวรจิต เดินมาถึงประตูก าแพงเมืองเสกมนต์ถอดจิตใส่ขอ
ผ่านเข้าเมืองได้โล่งอก ถึงประตูวังเสกใส่บันใดวังเจ้าหญิงจันทะจรพูดด้วย ขึ้นไปปราสาทเสกใส่หมอน

                                                
  ๔ โสรัจ นามอ่อน :โครงการปริวรรตหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานเป็นอักษรไทย; มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๔-๔๖ หน้าลานผูก ๓ ต้นฉบับ วัดบ้านโนนแดง อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี. 



 

 

 

 ๕ 

เทิ่งที่เจ้าหญิงจันทะจรก าลังนั่งพิงอยู่ หมอนพิงพูดด้วย นางจันทะจรแปลกใจมากกว่าวันก่อนๆไม่พูด
แต่วันนี้ ท าไมพุดคุยเจ้าชายแปลกหน้าได้ 
 เจ้าชายวรจิตรเสกมนต์เสน่ห์ถอดจิตใส่เจ้าหญิงจันทะจร แต่เจ้าหญิงจันทะจรไม่พูด
เพียงแต่มองหน้า และยิ้มหวานๆในท่าทีอันเป็นมายาหญิงเกี้ยวชายด้วยกิริยาทางกาย ท้าววรจิตรถาม
ไม่พูดได้ยิ้มด้วยสายตาท้าทาย ท้าววรจิตร พูดจาด้วยค าผญา โอ แม่นาง แม่เจ้าป้อนชิ้นแข่ คางกระ
แจปากบ่หลั่น หรือว่าแม่นางป้อนชิ้นช้างคางกระด้างปากบ่เป็น หมอนพิงที่พระนางนั่งพิงอยู่นั้น จึง
โต้ตอบแทนเจ้าหยิงว่า โอ พ่ีชายเอย น้องนี้ ใจจริงแท้ อยากพาทีต้านปาก แต่ว่าปากลิ้นน้องนี้สัจจา
ปากบ่ออก ท้าววรจิตรพูดคุยโต้ตอบกันไปมาแต่เช้าจนบ่าย ๔ โมงเย็น พระนางยังนั่งยิ้มเฉยอยู่ นาง
นาถน้อยหลิงสิ่งหล่ าแยง เห็นบาคานฮูปงามเหลือล้น หลิงล่ าหน้า คือท้าวหน่อเมืองแท้นอ แต่ว่าชาติ
ก่อนพุน้กูได้ปรารถนาเว้นบ่ปากน าไผ แหนงว่าเป็นปิตตาก็บ่ปากน าค าแท้คราวนี้ จ าจ าใจแท้พิจารณา
ดูก่อน ดีแลฮ้ายเมือหน้าหากสิเห็น หลอกหนาค่อมว่าสงัดอยู่มีจา 
 บานคานถาม ยอดพระนางแพงล้าน โอนอ น้องเอย อันว่าจอมปรางค์แก้วโฮงเฮืองดูอาจ
นางเอย ให้พ่ีขออยู่ยั้งคราวน้อยเพ่ิงพา แด่ท่อน 
 เมื่อนั้น นางกษัรติย์ไท้ บ่มีจาต้านปาก นางก็ทรงอยู่เยื่อนคะนิงฮ่ าในอก นางก็ปากบ่ได้
สงัดอยู่มีจา พอแต่ซอนแลหลิ่งหล่ าบ่มีต้าน 
 บาบุญท้าวได้สงัดอยู่มีจา พอแต่ซอนแลหลิ่งหล่ าบ่มีต้าน 
 บาบุญท้าวถามนางนีหน่ า น้องเอ๋ย เป็นใดแท้ นางงามถามบ่ปาก โอนอหมอนเอย หรือว่า
ยศอ้ายบ่สมกษัตริย์เชื่อจอมพระนางให้หมอนว่ามาท่อน หรือว่ามาท่อน หรือว่าฮูปฮ้ายบ่สมเจ้าผู้งาม 
นั้นบ่ 
 แต่นั้น หมอนก็พาทีต้านขานพระนางค าชอบ ข้อยนี้เจ้าจ้อยๆน าท้าวแต่ขวัญพ่ีเอย ส่วนว่า
หัวใจเจ้านางคานบ่ฮู้เหตุน าแหล่ว ท่อว่าได้ปากเว้าต่างน้อยตอบผวนอ้ายเอย แต่ก่อนนั้น นางก็บ่ต้าน
จาไผจักเทื่ออ้ายเอย มาบาดนี้ก็ยังแท้ดังเดิม อ้ายเอย 
 แต่นั้นท้าวก็พาทีต้านจาหมอนค าหม่วน เทื่อนี้พ่ีก็สุดใจแล้ว จานางบ่ปากต่อแท้นอ แสนสิ
เว้าจ้อยๆ นางน้อยบ่ปากน า เทื่อนี้เฮามาพาทีต้านจากให้มันชื่น มาเว้าพื้นนิทานเล่นต่อกัน หมอนเอย 
 อันว่าท าบุญนี้ อันใดแวนประเสริฐหมอนเอย ขอแก่หมอนแก้วเชิญเจ้าให้ฮ่ าเพิง หมอนเอย 
แต่นั้น หมอนแก้วจึงพาทีต้านดอมมาค าหม่วน โอ นอ อ้ายเอย อันว่าท าบุญสร้างอันใดก็ประเสริฐสู่อัน 
นั้นแหล่ว แม่นว่าทานเข้ากล้วยเกลือก้อนก็แม่นบุญ อ้ายเอย คันบ่มีสั่งแท้ให้ย่อมือน าเผิ่น ก็ดีท่อนเพ่ิน
หากทานอยู่พุ้น เฮาอยู่พี่บุษก็ได้ท่อกันอ้ายเอย ยังที่ทีประเสริฐแท้ให้สร้างหมู่กฐิน อ้ายเอย เหมือนดัง
เอาโตตางเปลี่ยนเขาไปฆ่าไผผู้ใจใสแท้เป็นบุญอันยิ่ง จริงแหล่ว แม่นว่าท าบาปฮ้าย หายเสี่ยงบ่มีท่าน
เอย 



 

 

 

 ๖ 

 เทื่อนั้น วรจิตรท้าวถามหมอนซ้ าอีก อันว่า ท าบาปนี้อันใด บาปยิ่ง จริงหนอ แต่นั้น หมอน
กล้าวต้านขานบาค าหม่วน อันว่าท าบาปฮ้ายหลายประการต่างๆ จริงแหล๋ว บาปหนึ่งนั้น บายหัวผู้
เฒ่าตายายพ่อแม่ ก็เป็นบาปแท้เมือหน้าอย่าท า 
 หลังจากท้าววรจิตร คุยกันเรื่องบาปบุญคุณโทษ ท้าววรจิตร จึงขอลากลับไปเพราะพระ
นางจันทะจรไม่ยอมพูดด้วย ม้าววรจิตรท าท่าลุกขึ้นยืนบนอาสน์ แต่หมอนพิงขอร้องให้อยู่ ท้าววรจิต
รกลับนั่งลง พระนางจันทะจรดีใจเอ้ือมมือลูบหมอนก้มลงจูบ สายตาซอนแลไปที่ท้าววรจิตร สุดท้าย
หมอนพิงขอร้องให้ท้าววรจิตรเล่านิทานนกจอกน้อยสองผัวเมียให้ฟัง ท้าวจึงเล่าว่า 
 บัดนี้ หลายวันได้กลายเถิงเดือนสี่ ไฟเล่าไหม้มาใกล้ครื่นเค็งอันว่านกจอกน้อยสองผัวเมีย
ย่านสั่นไฟแห่งไหม้ป่าไม้มาใกล้จิ่มจน สองก็เว้าน ากันย่านสัน นีหน่ าๆ สองก็ปฏิญาณตนพร้อมกันตาย
กับลูกไผผู้ออกก่อนแท้ เมือหน้าหากสิเห็น ท่านเอย ค่อมว่าสองกันแล้วพากันลี่อยู่ ไฟเล่าไหม้ป่าไม้มา
ใกล้ลวกลน อันว่าตัวเมียย้าน บินหนีไปก่อน หอนเอยเมียจึงปะลูกน้อย ทั้งข้อยให้อยู่ฮัง เจ้าเอย คันว่า
ไฟลุกไหม้สองเขือพ่อลุกตายมอดเมี้ยนไฟไหม้เผ่าผง เจ้าเอย 
 เมื่อนั้น นางกษัตริย์ไท้ เจ็บใจปานถูกหอก นางก็อดบ่ได้ต้านต่อผัวว่า อ้ายเอย ค านี้เจ็บ
กะแท้บาคานหาว่า มานั้น ผัวหากออกก่อนแท้ ไลเมียทั้งลุกอ่อน นี้เด๋ เจ้าหากไลข้อยทั้งปตตาลูกอ่อน 
ไฟลวกไหม้ตายเมี้ยนอยู่ฮังหรอกหนา สังสิเว้าค าบ่มีหาใส่ สายใจเอย มาบ่อายเทพท่อนไท้เทิงฟ้าเฟ่ิน
ผ่อดู นั้นเด๋ อันว่าเป็นชายนี้ สัจจาบ่มีเที่ยง แท้นออ้ายเอย แม้นว่าตายเกิดไหม่แล้ว ผะน้องกะบ่ ลืม 
อ้ายเอย 
 แต่นั้น หมู่กลอง ฆ้อง สอบแนม ยินดีชมชื่นนางต้านปาก เขาก็ตีฟาดฆ้องทั้งซอแกมปี่ 
ทั้งขุ่ยแก้ว แคนไค่เสบระบ า เสียงสนั่นก้อง เฟือนฟื้นครื่นเค็ง 
 เมื่อนนั้น พระบาทเจ้าพระปิตตาชมชื่น มีรับสั่งให้จัดงานอุพภิเษกสมรสขึ้นครองราชย์
แทนพระราชปิตตาสืบสันติวงศ์ ทรงทศพิธราชธรรมเท่าทิวงคต สู่สวรรค์เทวโลก 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ พบว่า นกเกิดเป็นคน คนเกิดเป็นเทพในนิทานเรื่องนกจอกน้อย 
 สองก็ปรารถนาให้เป็นคนชาติใหม่ ขอให้อยู่ห้องหอราชปรางค์ทองแด่ท่อน ขอให้ตัวนก
ชาติเดียวปางนี้ ด้วยแรงอธิษจิตนี้ ส่งผลให้นกจอกน้อยสองผัวเมียไปเกิดเป็นคน นกตัวผู้ไปเกิดเป็น 
ท้าววรจิตร นกตัวเมียไปเกิดเป็น นางจันทะจร 
 อันหนึ่ง นกตัวเมียยังตั้งจิตอธิษฐานต่ออีกว่า คันหากผัวผิดสัญญาบินออกจากรังก่อน 
ทอดทิ้งเมียและลุก ดังนั้นชาติหน้าจะไม่พูดจากับชายใด ไผจักมาวานจาบ่ปากน าค าแหล่ว ดังนั้น เจ้า
หญิงจันทะจรจึงไม่พูดจาพาทีกับชายใดๆ แม่แต้พระราชบิดา ส่วนนกตัวผู้ก็อธิษฐานจิตต่อไปว่า แต่
นั้น สามีโกต้านขานเมียค าหม่วน พ่ีเป้นเช่นนั้น ข้อยจักผายค าต้าน จาหญิงทุกสิ่ง ทุกวัย ทั้งเด็กสาว 
ส่ าน้อย ส่ าใหญ่ ชุมเฒ่า กะปากน า พี่แหล่ว 
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 จากปรัชญาข้อนี้ พิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์แจ่มแจ้ง จากนกมาเป็นคน สักกุณีน้อยตัวเมีย
ถามบ่ปาก วิเคราะห์พบอีกว่า เจ้าหยิงจันทะจร ก่อนจะถูกสักกุโณ นกตัวผู้บินหนีเปลวไฟออกจากรัง 
ปล่อยให้เมียและลูกน้อยถูกไฟครอกตายคารัง ตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดชาติหน้าจะไม่พูดจาพาทีด้วยชาย
ใดๆ แม้แต่พระราชบิดา ก็ไม่พูดด้วยจนกระทั่งอายุ  ๔ ปี ปรัชญาธรรมนี้พิสูจน์แล้วมีผลได้ให้เห็นเป็น
ประจักษ์พยานโดยปราศจากกังขาความเคลือบแคลงสงสัย หมดสิ้น 
 ปรัชญาธรรมคนเกิดเป็นเทพ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ต่อไป พบว่า ปรัชญาธรรมคนเกิดเป็นเทพมีเรื่องเล่าไว้ในนิทานเรื่อง นก
จอกน้อยตอนหนึ่งเล่าว่า เอโก ตาปสฺโส ตาปะโสสึกไปหาลูกเมียทางบ้านแล้ว ปุตตาทั้งลุก ไปบวช
สร้างศีลแก้วดั่งหลังไปบวชสร้างในป่าเป็นรัสสี ภาวนาทรงศีลอยู่ในไพรกว้าง ทรงศีลสร้างภาวนา
สมโภชน์ เลยเกิงญาณดั่งหลังคราวพุ้น ยูท่างเจ้าเฮียนสร้างสืบธรรม 
 บัดนี้ ดูนานล้ าหลายปีแถมถ่ายมาแล้ว อายุได้ฮอดฮ้าย ปลายห้าสี่วัน ( ๐๕ ปี ๔ วัน) แท้
แหล่ว ก็จึงมรณาเม้ียน (มรณภาพ) เมือสู่เสวยสุขถึงโสดายอดสวรรค์เมืองฟ้า เป็นเทพบุตร อยู่สวรรค์
เมืองฟ้ามีหมู่อัปสรพร้อมบริวารเป็นหมื่นมาแวดล้อมเทพบุตรเจ้าอยู่สู่ยาม ท่านเอย 
 ปรัชญาธรรมข้อนี้ นอกจากสัตว์เกิดเป็นคน คนเกิดเป็นเทวดาแล้ว เทวดายังเกิดเป็น
พรหม พรหมเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์เกิดเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์นรกและอ่ืนๆอีกมากหลาย นอก
ประเด็นจึงยุติไว้ 
  ) ปรัชญาธรรมที่ปรากฏในนิทานเรื่องปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี ๑๐ ทัศ ดังนี้ 
 ปรัชญาธรรมที่ปรากฏในนิทานเรื่องปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี  ๐ ทัศ ดังปรากฏใน 
 อะถะ ในกาละเมื่อนั้น ภะคะวา อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮา ท. ตรัสว่าสารีปุตตะ ดูราสารี
บุตร พวกอัญญัตตรเดียรถีย์ชีเปลือย ท. ฝูงนั้น พากัน ผ่ายหนี เพราะเหตุที่ พระปัญญาปารมีที่พระ
อินทราธิราชสวดสาธยายนั้นแล อะถะครั้งนั้น พระยามารผู้ใจบาป มันคนิง ในใจว่า เทวบุตรเทวดา 
และพระโพธิสัตว์ ท. ในแสนโกฎิจักรวาล มาประชุมนุมกันในที่นี้มากนักหนา ฮ้อยว่า (คาดว่า) เจ้าศรี
ธาตุ จักได้ลัทธพยากรณ์ ในส านักพระโคดมเจ้า แท้แล ว่าดังนั้นแล้ว พระยามารใจบาป มันก็เข้ามา
เพ่ือว่าจักม่าง (ท าลาย) เสียซึ่งพุทธบริบท ท. ดังนั้น พระยาอินทราธิราชผู้เป็นแห่งเทวดา อินทร์พรม
ยมราชทั้งปวง ก็เสด็จเข้ามายังที่ชุมนุมแล้วจึงสวดสาธยาย พระปัญญาปารมีอันประเสริ ฐว่า ปัญญา
ปารมี แปลว่า ก าลังใจเต็ม บารมี  ๐ ทัศ๕ มีดังนี้ 
   . ทานบารมี จิตของเราพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติ  
 ๒. ศีลบารมี จิตของเราพร้อมในการทรงศีล  

                                                
  

๕
  สื่อออนไลน์ (เร่ืองศาลาปฏิบัติกรรมฐาน), 

http://www.larnbuddhism.com/grammathan/barame1.html. วันท่ี   ตุลาคม ๒๕๕๘. 

http://www.larnbuddhism.com/grammathan/barame1.html.%20วันที่%20๑
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 ๓. เนกขัมมบารมี จิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะเป็นปกติ เนกขัมมะ แปลว่า การถือบวช 
แต่ไม่ใช่ว่าต้องโกนหัวไม่จ าเป็น  
 ๔. ปัญญาบารมี จิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารให้พินาศไป  
 ๕. วิริยบารมี วิิริยะ มีความเพียรทุกขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ  
 ๖. ขันติบารมี ขันติ มีทั้งอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์  
 ๗. สัจจะบารมี สัจจะ ทรงตัวไว้ตลอดเวลา ว่าเราจะจริงทุกอย่าง ในด้านของการท าความดี  
 ๘. อธิษฐานบารมี ตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ  
 ๙. เมตตาบารมี สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอ่ืน  
  ๐. อุเบกขาบารมี วางเฉยเข้าไว้ เมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัว ใช้ค าว่า "ช่างมัน" ไว้ในใจ  
       บารมี ที่องค์สมเด็จทรงให้เราสร้างให้เต็ม ก็คือ สร้างก าลังใจปลูกฝังก าลังใจให้มันเต็ม
ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์  
       บารมีในขั้นต้นกระท าด้วยจิตอย่างอ่อนเป็นขั้นพระบารมี เมื่อจิตด ารงบารมีขั้นกลางได้ 
เรียกว่า พระอุปบารมี และเมื่อจิตด ารงบารมีขึ้นไปถึงที่สุดเลย เรียกว่า พระปรมัตถบารมี หรือบารมี 
30 ทัศ หรือมีศัพท์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสมติงสบารมี หมายถึง พระบารมีสามสิบถ้วน ซึ่งเป็น
ธรรมพิเศษหมวดหนึ่ง มีชื่อว่า พุทธกรณธรรม เป็นธรรมพิเศษที่กระท าให้ได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ิา พระโพธิสัตว์ที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องบ าเพ็ญธรรมหมวดนี้ หรือมีชื่อหนึ่งเรียกว่า 
โพธิปริปาจนธรรม คือธรรมส าหรับพระพุทธภูมิ หรือชาวพุทธเราทั่วไปเรียกว่า พระบารมี หมายถึง 
ธรรมที่น าไปให้ถึงฝั่งโน้น คือ พระนิพพาน  ทาน การให้ เป็นการตัดความโลภ  ศีล เรามีก็ตัดความ
โกรธ  เนกขัมมะ เป็นการตัดอารมณ์ของกามคุณ  ปัญญา ตัดความโง่ วิริยะ ตัดความขี้เกียจ  ขันติ ตัด
ความไม่รู้จักอดทน สัจจะ ตัดความไม่จริงใจ มีอารมณ์ใจกลับกลอก  อธิษฐาน ทรงก าลังไว้ให้สมบูรณ์  
เมตตา สร้างความเยือกเย็นของใจ และอุเบกขา วางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเรา 
 
๒.   นิทานพื้นบ้านหนังสือใบลาน ๓ เรื่อง 
  การศึกษานิทานพ้ืนหนังสือใบลาน  เรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ เรื่อง นกจอกน้อย และปัญญา
ปารมี เกี่ยวกับ ปารมี  ๐ ทัศ จะได้ศึกษาถึง ประวัติความเป็นมา คัดเรื่องย่อและลักษณะค าประพันธ์  
ปรัชญาธรรมแนวคิด ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชนชาวอุบลราชธานี และคติธรรมความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชนชาวอุบลราชธานี ดังนี้ 
 
 
 
 



 

 

 

 ๙ 

 ๒.๕ นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ 
  ประวัติความเป็นมา 
  นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์เป็นวรรณกรรมของปราชญ์ชาวอีสาน ท่านรจนาและจารไว้ใน
หนังสือผูกใบลานด้วยอักษรธรรม จากการส ารวจพบ๖ จะขอยกมาเป็นตัวอย่าง ๕ ชุด จาก ๕ วัด ดังนี้ 

( ) วัดบ้านยางขี้นก บ้านยางขี้นก ต าบลยางข้ีนก อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
(๒) วัดพระโรจน์ บ้านพระโรจน์ ต าบลพระโรจน์ อ าเภอพระนา จังหวัดอุบลราชธานี 
(๓) วัดศรีโพธิไทร บ้านลุมพุก ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
(๔) บ้านโนนเจริญ บ้านโนนข่า ต าบลโพธิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
(๕) วัดสว่างนาราม ต าบลไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  ๑.๑ ชื่อผู้แต่ง 
  ในจ านวน  ๕ ชุดที่ค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ปรากฏนามจริงผู้แต่ง แม้แต่ชุดเดียว 
ส่วนใหญ่จะปรากฏนามแฝง หรือ นามผู้ถ่ายทอดสืบต่อกันเช่น ที่วัดสะอาดสมบูรณ์ บ้านสะอาด
สมบูรณ์ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด   เตชวโร ภิกขุ  (อินตา กวีวงศ์)  เจ้า
อาวาสวัดสะอาดสมบูรณ์  บ้านสะอาดสมบูรณ์  ต าบลสะอาดสมบูรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ. ๒๕๔  
  ๑.๒ ค้านา้  

 ท่าน เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์) กล่าวว่าค ากลอนอีสาน นิทานเสียวสวาสดิ์
นี้ ต้นฉบับเป็นหนังสือใบลานอักษรลาว ภาษาของโบราณอีสาน  นักปราชญ์โบราณเขียนไว้นานแล้ว 
จนบางตอนก็ขาดเลอะเลือน บางตอนก็ไม่สะอาด สกปรกไม่ชัดแจ้ง จึงเป็นอุปสรรคในการรวบรวม
เรียบเรียงอยู่บ้าง อาศัยความเพียรพยายามของข้าพเจ้า จึงส าเร็จออกมาได้ ดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ 

ต้นฉบับใบลานนั้น ข้าพเจ้า ไปขอยืมจาก วัดอินทรนิมิต อ าเภอเขาวง และจากวัด
อ่ืนก็มี แต่ของวัดอินทรนิมิตนั้นเป็นเรื่องย่อไม่กว้างเหมือนที่อ่ืน ข้าพเจ้าจึงเอาของ
ผู้อื่นเป็นหลักฐานในการรวบรวมเรียบเรียงครั้งนี้ เมื่อเสร็จแล้วข้าพเจ้าได้มอบ
ต้นฉบับให้ บริษัท คลังนานาธรรม จ ากัด เป็นผู้จัดพิมพ์จ าหน่ายตามความประสงค์
ต่อไป  

เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ)์  เจ้าอาวาสวัดสะอาดสมบูรณ์ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๔  

                                                
  

๖
 อรทัย เลียงจินดาถาวร;โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษารวบรวมวรรณกรรมและจัดสร้างฐานข้อมลู

หนังสือใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๔๓-๒๕๔๔. 



 

 

 

๒๐ 

  คัดเรื่องย่อและลักษณะค้าประพันธ์  ได้ศึกษาถึง คัดเรื่องย่อท้าวเสียวาวสดิ์ และลักษณะ
ค าประพันธ์ ดังนี้ 
  ๑.  คัดเรื่องย่อท้าวเสียว สวาสดิ์ 

นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ เป็นวรรณกรรมประเภทปรัชญาธรรมค าสอนและ คติธรรม 
ความเชื่อ มีเนื้อเรื่องแทรกนิทานสลับค าสอนที่เป็น ปรัชญาธรรมแนวคิดและ คติธรรมความเชื่อ
สลับกันไปตลอดเรื่องที่มีอิทธิพลต่อ วิถีชีวิตประชาชนชาวอุบลราชธานี ตลอดจนชาวไทยอีสามส่วน
ใหญ ่
  มีกุฎมทีชราสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง มีบุตร ๒ คน ผู้พ่ีชื่อศรีเฉลียว นิสัยเงียบขรึมหนักแน่น 
ผู้น้องชื่อ เสียวสวาสดิ์ นิสัยประเปรียว ว่องไว ต่อมาพ่อแม่สร้างบ้าน ๒ หลัง สร้างเสร็จหลังหนึ่ง อีก
หลังหนึ่งยังไม่เสร็จ พ่อเรียกลูกทั้ง ๒ มาให้เลือกเอาเรือนคนละหลัง พ่ีชายเลือเรือนหลังที่เสร็จแล้ว 
เสียวสวาสดิ์ผู้น้องดีใจ ที่ได้เรือนหลังส้างไม่เสร็จ 

ต่อมาพ่อแม่ก็ถึงแก่กรรมได้สั่งสอนให้ลูกได้มีความโอบอ้อมอารี ต่อผู้อ่ืน,อย่าขี้เกียจ,หมั่น
ศึกษาหาความรู้,อย่าหูเบาใจน้อย๘ ให้เชื่อฟังค าพ่อสั่งไว้ มีหลายประการด้วยกัน เช่น อย่าคบคนโลเล 
อนึ่ง เจ้าจะมีคู่ครองให้เว้น สตรีสามผัว เจ้าหัวสามโบส ถ์หมายความว่า อย่าคบคนโลเล อย่าน้ามา
เป็นคู่ครองอนึ่ง ให้เจ้าฟันเฮือไว้หลายล้า แฮท่า ,ให้เจ้าหม่าข้าวไว้หลายบ้านแขกสิโฮม, 
หมายความว่า ให้เป็นคนมีใจกว้าง เผื่อแผ่แก่ญาติพ่ีน้อง, และเตรียมท่าไว้คอยจุนเจือ ช่วยเหลือ
สงเคราะห์หมู่คนชาวบ้าน, และทั้งสองพ่ีน้องได้ปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้เว้นความชั่ว
สามประการ คือ 

 . เพ่ินบ่เอิ้นอย่าขาน หมายถึง เพื่อนไม่เรียกอย่าขาน 
๒. เพ่ินบ่วานอย่าช่วย หมายถึง เพื่อนไม่ออกปากวานอย่าช่วย 
๓. เพ่ินบ่ย่องกลับยกยอตนเอง หมายถึง เพื่อนไม่ยกย่องชมเชย แต่กลับยกย่องตัวเอง 

เป็นคนจัญไร 
ยกนิทานนกกระแดดเด้าจะถูกเหยี่ยวรุ้งจับกินเพราะไม่เชื่อค าสั่งสอนพ่อแม่ แทบเอาตัว

ไม่รอด เมื่อเอาตัวรอดได้ด้วยอุบายก็ได้ปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ เหยี่ยวรุ้งประมาทบินถลาโฉบลง
จะจับนกกระแดดเด้ากินเป็นอาหาร เลยตกลงปะทะโขดหินตาย นกกระแดบเด้าเลยเอาตัวรอดมาได ้

                                                
  

๗
 อรทัย เลียงจินดาถาวร; โสรัจ นามอ่อน, ต้นฉบับ จารด้วยอักษรธรรม จ้านวน ๒๐ ผูก, ยืมจาก วัด

บ้านทุ่ง ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔). 

  
๘
 เตชวโร ภิกขุ(อินตา กวีวงศ์), นิทานเร่ืองท้าวเสียวสวาสด์ิค้ากลอนโบราณอีสาน, (ส านักพิมพ์ คลัง

นานาธรรม ขอนแก่น ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น๒๕๔ ), หนา้ ๓. 

  
๙
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔.  



 

 

 

๒  

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ปราชญ์ย่อมไม่หวั่นไหวฟูขึ้น จมลง ตามอิฐารมย์ และอนิฐา
รมณ์ ของโลกธรรม ๘ คือได้ลาภได้ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์  

นักปราชญ์ ไม่ส้องเสพสิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดล้อมก าหนดวิถีชีวิตได้ คนจึงควรอยู่
ในที่ที่เป็นมงคล เช่น นิทานช้างพลายที่ได้ฟังเรื่องโจรพูดเรื่องปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ มีความประพฤติเลว
เหมือนโจร,ม้าสงครามของพระยาที่คนขาเป๋เลียงจูง ม้าก็เดินเหมือนคนเลี้ยง ,นกแขกเต้าที่โจรเลี้ยงก็
เหมือนโจร แต่ที่ฤๅษี เลี้ยงก็เหมือนฤๅษี , นิทานการตัดสินคดีไม่เป็นธรรม เพราะ อคติ ๔ เป็นต้น 
ดังข้อความในนิทานเสียวสวาสดิ์ ได้กล่าวถึงปรัชญาธรรม ข้อที่ว่า 

บ่ออกจากบ้าน  บ่ฮู่ฮ่อมทางไป 
บ่เฮียนวิชา  บ่มีความฮู่๑๐ 

หมายความว่า คนเราถ้าไม่สามารถไปไหนมาไหนเลย ก็จะไม่รู้อะไร เห็นอะไร ไม่รู้เหนือ
ใต้ก็มืดมน, คนเราถ้าไม่สนใจศึกษาหาประสบการณ์ ก็ไม่มีความรู้เป็นคนโง่เง่า เต่า ตุ่น ไทยอีสานว่า 
หมากินความคึด  

วันหนึ่ง มีพ่อค้าส าเภาจากเมืองจ าปา (เมืองจาม) มาจอดพักที่ท่าน้ า เสียวสวาสดิ์ ขอ
โดยสารไปกับนายส าเภา ระหว่างเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามด้วยความ
อยากรู้อยากเห็นเป็นปริศนาว่า 

 . แก่งที่เราผ่านมานั้น มีหินหรือบ่ ? (หินแร่เงิน,ทองค า) 
  ๒. บ้านที่เราผ่านมานั้น มีคนเฒ่าสามขาหรือบ่? (ผู้เฒ่าจ าศีล) 
  ๓. ดงที่เราผ่านมานั้น มีไม้บ่? (ไม้จันทน์หอม,ไม้กฤษณา) 
  ๔. เมืองที่เราผ่านนั้น มีเจ้าครองนครบ่? (พระราชทรงทศพิธราชธรรม) 
  ๕. ในวัดนี้มีพระเจ้าอยู่ฝ้ารักษา บ่? (พระสงฆ์ผู้ทรงศีล) 
 นายส าเภาไม่เข้าใจปริศนาธรรม คิดว่า เสียวสวาสดิ์ เป็นอะไรไป เป็นคนบ้องหรือเปล่า 
แต่ใจหนึ่งก็คิดจะได้เป็นลูกเขย กลับถึงบ้านจึงแนะน าให้รู้จัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ นางศรี
ไวลูกสาวคนโปรด และในที่สุดได้จัดการแต่งงานให้เป็นคู่ครองตลอดไป 
  กล่าวถึงเจ้าเมืองจ าปา เป็นโรคระแวง จัดให้คนเฝ้าเวรยามตลอดคืน ใครหลับก็จับลงโทษ
ริบทรัพย์สิน และประหารเสีย นายส าเภาเมื่อถึงวาระเข้าเวรยาม ได้มอบทรัพย์สมบัติให้เสียวสวาสดิ์
ลูกเขย กับนางศรีไวลูกสาวแล้วจะหลบหนีไป เสียวสวาสดิ์ อาสาไปเข้าเวรยามแทนพ่อตา แม้พ่อตาจะ
ห้ามก็ไม่ยอม เพราะจะไปเข้าเวรยามแก้ปัญหาพระราชาฆ่าคนเข้าเวรมามากแล้ว โดยกล่าวเป็น 
ปรัชญาปริศนาว่า ซิ่นบ่ขาด อย่าให้คุงเขียง เรื่องการเมือง ลูกขอแทนให้ หมายความว่า เนื้อไม่ขาด 
อย่าให้มีดถึงเขียง เรื่องการเมือง ลูกขอแทนพ่อ ลูกเขยขอตายแทนพ่อตา 

                                                
  

 ๐
 เป็นปรัชญาธรรมโบราณ ของเก่าเล่าต่อกันมา ของหมู่เฮาชาวอีสาน ผู้วิจัย จ ามาเล่า. 



 

 

 

๒๒ 

เวลาเที่ยงคืน พระราชาเดินมาตรวจเวรยาม เสียวสวาสดิ์นั่งปริกรรมคาถาว่า ฆะเฏสิ 
ฆะเฏสิ กิงกะระณาอะหังปิ ตัง ชานามิฯ๑๑ ภาวนาไม่หยุดยั้ง หมายความว่า ท่านท้าอะไรอยู่ๆ แม้
เราก็รู้ๆ 
 พระราชาทรงตกพระทัย เพราะพวกเฝ้าเวรก าลังหลับกันส่วนใหญ่ แต่เสียวสวาสดิ์ นั่ง
ภาวนา บริกรรมคาถาอยู่คนเดียวเสียงดังขึ้นๆ พระราชาไม่แน่พระทัยว่าเป็นเทวดา หรือปีศาจ หรือ
มนุษย์ หวั่นไหวพระทัยเสด็จกลับ ไม่ทรงท าอะไรกับพวกหลับเวรยามได้ เร้าร้อนพระทัยบรรทมไม่
หลับทั้งคืน 
 รุ่งเช้าวันใหม่ มีรับสั่งให้เสียวสวาสดิ์เข้าเฝ้า ตรัสถามว่า คาถาที่เสียวสวาสดิ์  ภาวนา
บริกรรมอยู่ค่ าคืนนั้น หมายถึงสิ่งใด เสียวสวาสดิ์กราบทูลเนื้อความดังกล่าว เล่าเรื่องท านองสอนเป็น
นิทานที่สอดแทรกปรัชญาแนวคิดและคติความเชื่อของสังคม ทูลข้อเท็จจริงที่ประชาชนเดือดร้อน 
นิทานความโหดร้ายของพระราชาหูเบา นิทานเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ นิทานการตัดสินอรรถคดีที่เป็น
ธรรมและไม่เป็นธรรม นิทานปริศนาธรรมอีกมากมาประกอบ ประมาณ ๓๐ กว่าเรื่อง พระราชาทรง
พอพระทัย ได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นอัครมหาบัณฑิต และให้สั่งสอนพระโอรส และประชาชนชาวเมือง 
มีค าสอนเกี่ยวกับการปกครอง และคนดี ผู้ปกครองและคนเลว และโครงสร้าง อัน เป็นองค์ประกอบ
ของการเมือง การปกครอง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล้วนเป็นนิทานค าสอนประกอบธรรมะ คติความเชื่อ 
จารีตประเพณี อันเป็นวิถีชีวิตของประชาชน ยังมีอีกมากมาย จะได้กล่าวถึงเกี่ยวกับอิทธิพลปรัชญา
ธรรมแนวคิดและคติธรรมความเชื้อของการวิจัยต่อไป 
 ๒. ลักษณะค้าประพันธ์ 

ค าประพันธ์นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ มีลักษณะเป็น โครงสาร หรือ กลอนล าท านองหมอล า
อุบลราชธานี ลางที่ก็ประสมประสานเป็น กาพย์ หรือ ยาพสร้อย อ่านออกเสียงเป็นท านองเฉพาะ
อย่างๆไป เช่น ยาพสร้อย หรือ ค้าสอย สลับกันไปขณะที่หมอล้า ล าตกบทกลอนหนึ่งๆ จะมี หมอ
สอย แทรกขึ้นเสริมให้เกิดความสนุกสนาน หม่วนซื่นโฮแซวเป็นระยะๆไปตลอดทั้งคืน ตัวอย่างค า
สอย ๒ (สร้อย) สอยๆ พี่น้องฟังสอย นกขี่ถี่ บินหนีบินคืน สาวไปเอาฟืนกุมหักด้ามพร้า อันนี้ ก็ว่า
สอย หมายความว่า หญิงสาวเข้าป่าหาฟืน กระท าช าเลาด้ามมีดอีโต้อย่างเมามัน เมื่อจบค าสอย 
ประชาชนชอบอกชอบใจ ปรบมือเชียร์เกรียวกราว ส่งเสียงกรี้ดกร้าด กระตู้ฮู้ ม่วนชื่นโฮแซว สลับ
เสียงแคนเสียงล าโย้วๆ ๆ 

                                                
  

  
 เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวิวงศ์ ), นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค้ากลอนโบราณอีสาน, หน้า  ๖.  

   ๒ โสรัจ  นามอ่อน, ของเก่าจ้าเอามาเล่าต่อ. 



 

 

 

๒๓ 

  ตัวอย่าง ค าประพันธ์ในนิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ๓ ตอน ๔ สหาย คือ แมลงวัน หนอน อีกา 
กบ ฆ่าช้างพลายใหญ่ 

  ...สามัคคีพร่ าพร้อมกันแท้สู่ทาง  คราวนั้นช้างยืนอยู่หลับตา 
   กามันบินมาตอดตาไวฟ้าว  เป็นแผลให้แมลงวันขี้ใส่ 
  หนอนกะเจาะซอกไซ้ตาช้างเปื่อยฟัง เจ็บปวดแท้บ่เห็นฮุ่งทางไป 
  หิวอาหารผ่องกระหายน้ า  ยามนั้นกบไปฮ่องกลางเหวลึกใหญ่ 
  ช้างคิดว่าน้ าอยูใ่กล้ทางนั้นเล่าไป  จึงตกพลัดพลาดลงก้นเหวตาย 
  หมายความว่า  นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนหมู่มากยัง
ประโยชน์ส าเร็จได้ ให้เกิดสุข 

...เพราะความสามัคคีของ ๔ สหาย ขณะนั้นช้างพลายยืนหลับตาอยู่ อีกาบินโฉบมาจิก
ตาช้างเป็นแผลตาบอด แมลงวันขี้ใส่ตา หนอนเจาะตาบอด เจ็บปวดแสนสาหัส ช้างหิวอาหาร 
กระหายน้ า กบลงไปร้องในเหวใหญ่ ช้างคิดว่ามีหนองน้ า จึงตรงไปตกลงในเหวลึก ถึงแก่ความตาย 
เพราะช้างถือดีว่า ตัวโตรังแกนกไส้ จึงได้รับผลตอบแทนเช่นนั้น 

ลักษณะ ค้าประพันธ์ของนิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ เป็น โครงสาร หรือ กลอนล้า อ่าน
ท านองเสนาะโสต หรือ หมอ๑ ล้าพื้น น าไปล าตามงานชุมนุมหมู่บ้าน งานเทศกาลบางอย่าง และงาน
อวมงคลอุทิศกุศลงานฉลองผาสาท(ปราสาท)ผึ้ง, งานฉลองดูกฉลองธุง(ธง) และพระภิกษุสงฆ์ น ามา
เทศน์ท าวัตร หรือธรรม ๕วัตร ตามวัดวาอารามทั่วไป เป็นที่นิยมชมชอบของพุทธศาสนิกชน
โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ที่ชอบฟังเทศน์ท าวัตรเย็น คือนิยมท าวัตรเย็น แล้วฟังเทศน์ เวลาประมาณ  ๖-
 ๗ นาฬิกา เฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒. .๓ ปรัชญาธรรม แนวคิดที่มีผลกระทบวิถีชีวิตชาวอุบลราชธานี ปรากฏว่า มี
อิทธิพลด้านการปกครอง และอิทธิพลด้านความเป็นธรรมต่อสังคม 

๑. อิทธิพลด้านการปกครอง 
เป็นเจ้าเมืองต้องมีทศพิธราชธรรม๑  

                                                
   ๓ เตชวโร ภิกขุ (อินตา  กวีวงศ์), นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค้ากลอนโบราณอีสาน, หน้า ๔๘. 
   ๔ ธนิต ตาแก้ว ,รวมนิทานธรรม เล่ม   ค้ากลอนภาคอสีาน,ส านักงาน ส.ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร เขต
ชนะสงคราม กรุงเทพฯ (พ.ศ.ไม่ปรากฏ). 
   ๕ เล่าสืบต่อกันมาจาก, เมื่อยังอยู่ในสมณเพศ (พระมหาสีทา ยสินฺทโร) นามอ่อน, เทศน์นิทานต่างๆเป็น
ประจ า  
   ๖ ดร.ปรีชา พิณทอง, วรรณคดีอีสาน เล่ม ๒ โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท ถนนชยางกรู อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร.๐๔๕-๒๔๒๒๙๓. 



 

 

 

๒๔ 

พระเจ้าจ าปาทรงทอดพระเนตรพระโอรสไม่ใส่ใจการศึกษาเอาแต่เล่นเพลิดเพลินอยู่กับ
ราชบริพารเสียส่วนใหญ่ควรจะรู้จักหลักของการปกครอง รู้จักทศพิธราชธรรม เพราะไปภายหน้าทรง
ได้เป็นเจ้าครองเมือง ถ้าปราศจากทศพิธราชธรรมจะท าให้ชาวประชาเดือดร้อนเป็นแน่แท้ ทรงมอบ
ให้อัครมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ ท าหน้าที่ถวายการศึกษาและอบรมบ่มนิสัยพระราชโอรส       

ดังข้อความตอนหนึ่งว่า 
  ...ทางดีให้สนใจจดจ่อ    ท่างชั่วนั้นพลันถิ่มถุมเสีย 
  ควรที่พระเที่ยงมั่น        ทศพิศราชธรรม ๗ 

 จักขอแขไข        แต่พอเพียงน้อย 
 เป็นจอมเจ้า       เหนือหัวให้ฮักไพร่ 

  เป็นใหญ่พ้อง       หัวหน้าให้ฮักฝูง 
  เป็นผู้เฒ่าให้       ฮักลูกหลานเหลน 
  เป็นขุนกวนให้       ฮักการเมืองบ้าน 
  สมสถานเบื้อง       เฮืองฮมย์ถ้วนทั่ว 

   อย่าได้ฮักเพ่ินพุ้น       ซังพ่ีบ่ดี 
  หมายความว่า ขอพระองค์ ทรงใส่พระทัยคุณความดี แล้วลดละเลิกพระทัยจากสิ่งชั่วร้าย
ทั้งปวง โดยเฉพาะ ขอพระองค์ทรงใส่พระทัยในทศพิธราชธรรมสิบประการ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อม
ถวายคุณธรรมราชจริยาอาทิว่า เป็นจอมเจ้าเหนือหัวให้รักไพร่ฟ้าประชาราษ ๘ฏร์ เป็นผู้น าให้รักผู้
ตาม(ผู้ใหญ่ให้รักผู้น้อย) เป็นผู้เฒ่า ให้รักลูกหลานเหลน เป็นขุนกวน ให้รักบ้านรักเมือง ซื่ อสัตว์ 
จงรักภักดี อย่าดึงฟ้าต่ า อย่าท าหินแถ อย่าแยกแผ่นดิน พระราชาควรศึกษาและยึดปฏิบัติใน
ทศพิธราชธรรม ผู้นอนต่ าให้นอนหงาย ผู้นอนสูงให้นอนคว้ า หมายความว่า ผู้น้อยให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ 
ผู้ใหญ่ให้ดูแลผู้น้อย คือ ให้เป็นผู้ตามและผู้น าที่ดี ๙ 
 ๒. ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ ประการ 

ธรรมของพระราชา  ๐๒๐ ประการ,กิจวรรตที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ,คุณธรรมของ
ผู้ปกครองบ้านเมือง,ธรรมะของนักปกครอง ดังต่อไปนี้  

                                                
   ๗ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺต); พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๘, หน้า ๒๘๕-๒๘๗,  ขุ.ชา. (ไทย)๒๘/๒๔๐/๘๖. 
   ๘ เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์), นิทานธรรมท้าวเสียวสวาสด์ิ ค้ากลอนโบราณอีสาน, หน้า ๕๓-๕๔. 
   ๙ ของเก่าเล่าต่อกันมา เป็น มุขปาฐ. 
  ๒๐ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต); พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๘๕-๒๘๗.,    
ขุ.ชา.(ไทย) ๒๘/๒๔๐/๕๖. 



 

 

 

๒๕ 

 . ทาน- การให้ คือ สละทรัพย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฏร และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

๒. ศีล- ความประพฤติดีงาม คือ ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษา
กิตติคุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือ มิให้เป็นที่ใครดูหมิ่น 

๓. ปริจจาคะ - การบริจาค คือ เสียสละความสุขส าราญ ตลอดจนชีวิตของตน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๔. อาชชวะ - ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มายา ปฏิบัติภารกิจโดย สุจริต มีความ
จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ - ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์ มีความ
สง่า กิริยาวาจาสุภาพนุ่มมนวลละมุลละไม ให้ได้ความรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง 

๖. ตปะ - ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้ครอบง าย่ ายีจิตระงับยับยั้งข่มใจได้ 
มุ้งม่ันแต่บ าเพ็ญเพียร ท าราชกิจให้สมบูรณ์ 

๗. อักโกธะ - ความไม่โกรธ คือ ไม่กริ้วกราด ลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัย
ความและท าการต่างๆ ผิดพลาดศีลธรรม 

๘. อวิหิงสา - ความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดข่ี เช่น เก็บภาษี ขูดรีด หรือเกณฑ์
แรงงานเกินขนาด ไม่หลงอ านาจ ไม่ขาดความกรุณา ไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่
ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะความอทฆาตเกลียดชังของตน 

๙. ขันติ - คว่ามอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบากกายน่าเบื่อหน่าย
เพียงใด ก็ไม่ถ้อถอย ถึงจะถูกยั่วยุถูกหยันเพียงใด ก็ไม่หมดก าลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณีย์ที่บ าเพ็ญโดย
ชอบธรรม 

 ๐. อวิโรธนะ - ความไม่คลาดธรรม คือ องค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงท่ี ไม่มีความ
เอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยค าท่ีดีร้าย สถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรม และนิติธรรม ไม่ประพฤติให้
เคลื่อนคลาดวิบัติไป 

ท่านอัครมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ ถวายนโยบายหลักการปกครองโดยทศพิธราชธรรมเป็น
ที่พอพระทัยของพระเจ้าจ าปาและพระราชโอรส แล้วกล่าวถึงสมบัติสร้างความม่ันคงของเมือง สืบ
ต่อไป  
  ๓. สมบัติความม่ันคงของเมือง ๑  ประการ 

ชาวไทยอีสานโดยทั่วไปเชื่อว่า สมบัติความมั่นคงของเมืองแบบบรรพชนเป็น ปรัชญา
แนวคิด หรือ แก้วคูณเมือง ถ้าบ้ามใด เมืองใด มีสมบัติความมั่นคงของเมือง หรือ มีแก้วคูณเมือง  ๔ 
ประการ บ้านนั้น เมืองนั้นจะจ าเริญรุ่งเรือง 



 

 

 

๒๖ 

 แก้วคูณเมือง ๑  ๒๑หน่วย 
 ปรัชญาการปกครอง เป็นแนวคิดที่ชาวไทยอุบลราชธานี และชาวไทยอีสานยึดเป็นหลัก
และถือปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่ครั้งบรรพชน ชาวไตสืบสานต่อเนื่องไม่ขาดสายตราบ
ถึง ชาวไตอีสานปัจจุบัน บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุข แม้ยุคนี้ก็ยังยึดและถือปฏิบัติเป็นการภายในอยู่ของ
หมู่เฮาชาวไทยอีสาน คือ  

  . หูเมือง ได้แก่ ราชทูต ผู้ฉลาด อาจน าเรื่องเข้าออกประเทศไทย 
 ๒. ตาเมือง ได้แก่ นายหนังสือผู้ฉลาด อาจสอนอักขระนานาได้ 
 ๓.แก่นเมือง ได้แก่ พระสังฆะเจ้า ผู้ฉลาดทรงธรรม ทรงวินัย 
 ๔.ประตูเมือง ได้แก่ เครื่องศาสตรา อาวุธ 
 ๕. โหราศาสตร์ ได้แก่ ผู้ฉลาดอาจทักทายเหตุดี เหตุร้ายบ้านเมืองได้ 
 ๖. เหง้าเมือง ได้แก่ เสนาผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้ฉลาด กล้าหาญ มั่นคง 
 ๗. ขื่อเมือง ได้แก่ กวนเมือง ตาแสง ราษฎรผู้ซื่อสัตย์ 
 ๘. ฝาเมือง ได้แก่ ทแกล้ว ทหาญ ผู้ฉลาดอาจยุทธกรรมได้ชนะ 
 ๙. แปเมือง ได้แก่ ท้าวพระยาผู้ประกอบด้วยศีลธรรมอันดีงาม 
  ๐. เขตเมือง ได้แก่ เสนาอ ามาตย์ รู้เขตบ้านแดนเมือง ที่นั้นดีไม่ดี 
   . สติเมือง ได้แก่ เศรษฐี พ่อค้า ผู้มั่งมี 
  ๒. ใจเมือง ได้แก่ หมอยาผู้ฉลาด รู้พยาธิ ใช้ยาถูกโรค 

  ๓. ค่าเมือง ได้แก่ ภาคพ้ืน ภูมิประเทศพลเมืองดี 
  ๔. เมฆเมือง ได้แก้ เทพยาดา อารักษ์ทั้งหลาย ในเขตบ้านเขตเมือง 

แก้วคูณเมือง  ๔ ประการนี้ มีปรากฏในจารีต  ๒ คองธรรม  ๔ ในระบบราชการของไต
อีสาน สืบต่อมาตั้งแต่ยุค อาณาจักรยูนานานเจ้าถึงอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง ถึงดินแดนอีสานและ
พายัพ เป็นปรัชญาธรรมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ ชาวไทยอุบลราชธานี ตลอดถึ งชาวไทยอีสาน
ส่วนใหญ่ด้วย 
  . อิทธิพลด้านความเป็นธรรมต่อสังคม 

ปรัชญา แนวคิดด้านความยุติธรรม ข้อความตอนหนึ่ง ท่านอัครมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ยก
มาสอน พระราชโอรสว่า 
 เกิดเป็นคนให้มีใจสัตย์ซ่ือ๒๒ 
 โดยยกนิทานเรื่อง งูเห่ากัดเสือตาย มาเล่าให้เจ้าชายสดับฟัง ว่า 

                                                
  ๒  ดร.ปรีชา พิณทอง; วรรณคดีอีสานเล่ม ๒, หน้า. 
  ๒๒ เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์); นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค้ากลอนโบราณอีสาน, หน้า ๕๔-๖๐. 



 

 

 

๒๗ 

 นั่งให้ดูขอน นอนให้ดูหญ้า 
ครั้งนั้น มีเสือตัวหนึ่ง กินอาหารอ่ิมแล้ว เสือไม่รู้นอนทับรูงูข้างจอมปลวก นอนหลับถูก

งูเห่ากัดตาย ขณะนั้นมีฤๅษีตนหนึ่ง เดินทางมาพบเสือนอนตาย ด้วยความเมตตาธรรม จึงเสกคาถา 
ชีวะมนต์ ให้เสือกลับฟ้ืนคืนชีพ เสือบอกกับฤๅษีว่า จะกินเจ้าเป็นอาหาร เพราะเจ้าเป่าให้เสือคืนชีพได้ 
ฤๅษีจึงกล่าวกับเสือเจ้าป่าว่า รู้อย่างนี้เราจะปล่อยให้เจ้าตาย เรามีบุญคุณกับเจ้า ทั้งสองตกลงกันไม่ได้ 
จึงตกลงว่าหาคนใดคนหนึ่งตัดสิน อรรถคดีให้ ถ้าฝ่ายเสือถูกให้เสือกินฤๅษี ถ้าฝ่ายฤๅษีถูก ให้เสือปล่อย
ฤๅษีไป ทั้งเสือเจ้าป่าและพ่อฤๅษีมนต์ขลังเดินป่าหาทนายผู้เที่ยงธรรมตัดสินให้ ตามล าดับดังนี้ 
 ๕. ทนายท้ังห้าตัดสินความอย่างไร 

ทนายที่ ๑ เทวาเจ้าป่า ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่า เสือผิด ฤๅษี ถูก เทวดา คิดว่า ถ้า
เราตัดสินให้เสือตาย คนจะท าลายป่า เราไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่อาศัย เทวดาพอใจ ตัดสินให้เสือเป็นฝ่าย
ถูก ให้เสือกินฤๅษี ได้ เป็นการตัดสินความโดยอาศัย อคติธรรม ความล าเอียงเพราะความชอบใจ จึง
เป็นการตัดสินแบบ ฉันทาคติ ไม่เป็นธรรม ท่านฤๅษี ไม่ยินยอมจึงเที่ยวหาทนายคนใหม่ ท าอย่างนี้
ต่อไปจึงได้ทนายถึง ๕ คน 

ทนายท่ี ๒ หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ทราบว่า เสือผิด ฤๅษี ถูก แต่
ตัดสินให้เสือถูก ฤๅษี ผิด เพาระทนายจิ้งจอก ไม่พอใจ โกรธให้ฤๅษี ที่เคยขับไล่เขา ขณะไปเล็มเศษ
อาหารที่อาศรมฤๅษีจึงตัดสินให้เสือกินฤๅษี ได้ เป็นการตัดสินความล าเอียง เพราะ อคติ ความไม่
ชอบใจ-ความโกรธ จึงเป็นการตัดสินความแบบ โทสาคติ ไม่เป็นธรรม พ่อฤๅษี ไม่ยินยอม จึงเที่ยวหา
ทนายคนต่อไป 

ทนายที่ ๓ วัวแดง ระแวงภัย เมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมด ทราบว่า เสือผิด ฤๅษี ถูกแต่
ตัดสินให้ เสือถูก ฤๅษี ผิด เพราะวัวแดงระแวงว่า ถ้าตัดสินให้เสือตาย เสือตัวอ่ืนจะมาจับเรากิน ดังนั้น
จึงตัดสิน ให้เสือกินฤๅษี จึงเป็นการตัดสินความล าเอียง เพราะ อคติธรรม ความระแวงเพราะกลัวภัย 
เป็นการตัดสินแบบ ภยาคติ ไม่เป็นธรรม พ่อฤๅษี ไม่ยินยอม จึงชวนกันเดินป่าหาทนายความคน
ต่อไป 

ทนายท่ี   ลิง จอมซน เมื่อฤๅษี เล่าเรื่องราวสู่ฟัง ลิงจอมทะเร้น เอาแต่ซน ไม่เข้าใจ ไม่รู้
เรื่องอะไร จึงตัดสินให้เสือถูก ฤๅษี ผิด ให้เสือกินฤๅษี  อันเป็นการตัดสินล้าเอียง เพราะอคติธรรม 
เพราะความโง่ความไม่รู้เรื่องของตน จึงเป็นการตัดสินความแบบ โมหาคติ ไม่ยุติธรรมฤๅษี  ไม่ยินยอม 
จึงเดินป่าหาทนายใหม่อีกเป็นคนสุดท้าย 

ทนายท่ี ๕ กระต่ายนา เจ้าปัญญา กระต่ายนา ฟังเรื่องราวจากต้นจนตลอด เข้าใจด้วยดี 
จึงคิดว่าจะตัดสินให้ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ได้กล่าวกับเสือและท่านฤๅษี ว่า ควรเราไปตรวจหลักฐาน
ที่เกิดเหตุก่อน จึงจะตัดสินความได้ถูกต้อง ตกลงไปดูที่เกิดเหตุด้วยกัน กระต่ายที่มีปัญญาจึงให้เสือ
ทดลองนอนให้ดูตรงที่ปากรูงูเห่าตัวเดิม ทันใดนั้น งูเห่าก็เลี้อยขึ้นมากัดเสือตัวนั้นถึงแก่ความตายอีก 



 

 

 

๒๘ 

กระต่ายกับฤๅษี จึงกลับหนีไป ยังที่ของตน และให้การดูแลการเป็นอยู่ของกระต่าย ทั้งสองเป็นกัลป์
ยาณมิตรกันไปชั่วชีวิต 

ทนายที่   ถึงท่ี ๔ ตัดสินอรรถคดีไม่ยุติธรรม เพราะลุอ านาจ อคติธรรม ๔ ประการ๒๓ คือ 
ความไม่เที่ยงธรรม,ความล าเอียง เพราะ 
  .ฉันทาคติ ล าเอียง เพราะชอบ 
 ๒. โทสคติ ล าเอียง เพราะชัง 
 ๓. โมหาคติ ละเอียง เพราะหลง;เพราะเขลา 
 ๔. ภยาคติ ล าเอียง เพราะกลัว   

ส่วน ทนายที่ ๕ กระต่ายนา เจ้าปัญญา ตัดสินด้วยความเป็นกลางเป็นไปตามเนื้อถ้อย
กระทงความ ที่เป็นจริงอย่างไร ก็ตัดสินอรรถคดีตาม ข้อเท็จ จึงเป็นการตัดสินอรรถคดีที่ยุติธรรมโดยแท้ 

 . ความยุติธรรม มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่ง 
กรณีศึกษา๒ ครั้งหนึ่ง เมื่อกรมพระยาสรรพสิทธิประสงค์ ทรงด ารงต าแหน่ง ผู้ส าเร็จ

ราชการแทนพระเนตรพระกรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๕ ที่มณทลลาวกาว จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราชคืนนั้น ฝนตกพร าๆเพราะเป็นหน้าฝนประมาณปลาย เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๔๖ พระองค์เจ้าสรรพสิทธิประสงค์ ทรงปลอมพระองค์ แต่งตัวเป็น
ชาวเมือง พร้อมผู้ติดตาม กั้นร่มตากฝนที่ตดพร าๆตรวจสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมืองอุบลราชธานี 
ในค่ าคืนไปเรื่อยๆ กระท่ัวสุดท้ายถึงคุก(เรือนจ า) จึงทรงด าเนินตรงไปถามเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยาม ๒ คน
ว่า ท าอะไร? เข้าเวรเฝ้าคุก เฝ้าท าไม? ฝนตกๆไปนอนไม่ดีหรือ? คนเฝ้าคุกบอกว่าไม่ได้หรอก ฉันเป็น
คนอยู่เวรนอนไม่ได้ ต้องควบคุมคนโทษไม่ให้พวกมันแหกคุกหนีไปรู้ไหม? รับสังต่อว่า ขอเข้าไปดูข้าง
ในคุกได้ไหม? คนเฝ้าเวรยามตะหวาดว่าไม่ได้หรอก คนที่จะเข้าคุกได้ต้องเป็น คนโทษ ศาลเขาตัดสิน
เด็ดขาดก่อนจึงเข้าไปอยู่ในคุกได้ ไปๆหนีๆ เอ...หมาเขายังไมให้เข้าเลย ตาแก่นี้จะมาเข้าคุกได้ 
อย่างไร? และคนเฝ้าเวรยามสองคนพูดกันว่าคนบ้าหรือคนดีเออ...เอคนบ้าท าไมมันมีร่ม และหลายคน
ด้วย ชั่งหัวมัน... 

กรณีศึกษาข้อนี้ บ่งบอกได้ชัดเจนให้เห็นว่าชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยึดเหนี่ยว และถือ
ปฏิบัติในคติความเชื่อท่ีว่า เกิดเป็นคนให้มีใจสัตย์ซื่อ ปากจั่งได๋ หัวใจจั่งสั้น ปากว่าแล้ว มายม่างบ่
เป็น หมายความว่า ชาวอุบลราชธานี เป็นคนซื่อสัตย์ มีสัจจะความจริงใจ ปากกับใจตรงกัน พูด
อย่างไรท าอย่างนั้น ไม่กลับค า  

                                                
  ๒๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. หน้า  ๗๔., ที.ปา.
(ไทย)   / ๗๖/ ๙๖,   /๒๔๖/๒๔๐., องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒ /๒๗/๒๓. 
  ๒๔ ดร.ปรีชา พิณทอง เล่าสู่ฟัง, ผู้วิจยัได้ฟังมาจาก อาจารยโ์สรัจ นามอ่อน น ามาเล่าต่อ, พ.ศ.๒๕ ๕. 



 

 

 

๒๙ 

(ไม่ตะบัดสัตย์) ตรงพระพุทธพจน์บทว่า หะทะยัสสะ สะทิสี วาจาแปลว่า ปากกับใจ
ตรงกัน 

เรื่องราวเหล่านี้ มีปรากฏในนิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ทั้งสิ้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า นิทาน
เรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์มีอิทธิพลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนชาวพุทธอุบลราชธานี อย่างมาก 

 
๒.   นิทานเรื่องนกจอกน้อย 
 นิทานเรื่องนกจอกน้อยผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึง ประวัติความเป็นมา คัดเรื่องย่อและลักษณะ
ค าประพันธ์ ปรัชญาธรรมแนวคิดท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี และคติธรรม ความ
เชื้อที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี ดังนี้ 
 ๒. .๑ ประวัติความเป็นมา 

ต้นตอท่ีแท้จริงของ นิทานนกจอกน้อย ยังคลุมเครืออยู่ เพราะผู้ประพันธ์หนังสือผูกใบลาน
รุ่นปู่ยาตาทวดของ หมู่เฮาชาวอีสาน ไม่นิยมบอกชื่อจริงของตนว่าเป็นใคร ที่ไหน บอกเพียงชื่อแฝง 
(นามปากกา) ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่ง เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ ปราชญ์นักประพันธ์
โบราณเพราะท่านเหล่านั้น มีเจตนาท าผลงานถวายเป็น พุทธบูชา มิได้มีเจตนาท าผลงานเพ่ือพาณิช
ยกรรม ดังนั้น จึงเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับนักวิชาการรุ่นหลังโดยเฉพาะกาลเวลาล่วงเลยมาถึงยุคเรา
ปัจจุบัน ซึ่งยังไม่ทราบแน่ว่า หนังสือผูกใบลานเรื่องนั้นๆ ใครเป็นคนแต่ง (ประพันธ์) และแต่งที่ไหน 
เมือใดบอกได้แต่เพียงว่า ผู้คัดลอกคือใคร ที่ไหน เมื่อใด เช่น นิทานเรื่องนกจอกน้อย ที่ผู้วิจัยขอยืมมา
จาก วัดทุ่งศรี๒๕เมือง ถนนหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   

จากการส ารวจ๒๖ค้นพบ นิทานนกจอกน้อย จ านวน    ชุด จากส านัก    วัด ในพ้ืนที่
เขตปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ จะยกตัวอย่างพอเป็นนิเทศ จ านวนว ๕ 
ชุด จาก ๕ วัด ดังนี้ 

 . วัดบ้านโนนแดง บ้านโนนแดง ต าบลโนนแดง อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
หน้า ๕๒ 

๒. วัดยางกระเดา บ้านยากกระเดา ต าบลท่าศิลา อ.เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี   
หน้า ๖๘ 

๓. วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านตาแหลว ต าบลหัวนา อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หน้า ๖๘ 
๔. วัดนาค าใหญ่ บ้านนาค าใหญ่ ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี    

หน้า ๘๕ 

                                                
  ๒๕ อรทัย เลียงจินดาถาวร,โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลาน, หน้า ๕๒ - 
 ๓๖. 
  ๒๖ เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๕๒ - ๙ . 



 

 

 

๓๐ 

๕. วัดอโนดาต บ้านหนองแดง ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
หน้า ๙๙ 
 ในจ านวน    ชุด ที่ค้นพบไม่บอกผู้ประพันธ์ บอกเพียวผู้ถ่ายทอด บอกสถานที่ว่าวัดไหน 
บ้านใดต าบลไม่บอก อ าเภอและจังหวัดไม่ปรากฏ แต่เมื่อทราบชื่อวัด ชื่อหมู่บ้าน เราก็จะรู้ว่าเป็น
ต าบล อ าเภอนั้น และจังหวัดอุบลราชธานีโดยปริยายเพราะวิจัยในขอบเขต จังหวัดอุบลราชธานี  
 ๒. .๒ คัดเรื่องย่อและลักษณะค้าประพันธ์ 
 กาลครั้งหนึ่ง ยังมีนกจอกน้อยผัวเมียคู่หนึ่ง และมีฤๅษีตนหนึ่งบ าเพ็ญเพียรภาวนาในคูหา
ป่าพงไพร นกคู่นั้นได้อาศัยท ารังท่ีหนวดเคราพ่อฤๅษี ตกไข่มีลูกอ่อนสองตัว นกตัวผู้ออกไปหาเหยื่อมา
เลี้ยงเมียและลูก เผอิญว่า วันนั้นหาเหยื่อในเขตของตนไม่ได้ จึงบินและไปหาเหยื่อในเขตไกลออกไป 
ได้ถูกดอกบัวใหญ่หุบเอาไว้ทั้งวันและคืน เมื่อตกดึกกีบดอกบัวบานออก จึงรีบคาบเหยื่อกลับมาเลี้ยง
เมีย ป้อนลูก แต่เมียไม่ยอมกิน ผัวจึงถามว่า ท าไมเธอจึงไม่กินเหยื่อ เมียตอบว่า เธอไปทั้งวันทั้งคืน 
ทิ้งเมียและลูกไว้ให้อดตาย เพราะเธอไปมีหญิงอ่ืนจากฉัน ผัวกล่าวปลอบว่า ไม่ได้เป็นเช่นที่เธอเข้าใจ 
ฉันถูกกีบบัวหลวงหุบเอาไว้ออกไม่ได้ จึงกลับไม่ได้ เมียไม่ยอมฟังเสียง ผัวจึงสาบานกับเมียว่า  

...ถ้าฉันเป็นเช่นที่เธอเข้าใจ ขอให้ฉันเป็น บาปใหญ่ตัวโตเท่าฤๅษี ขอให้ตกนรกหมก๒๗ไหม้
... ท่านพ่อฤๅษีฟังค าแล้วเคืองใจจึงกล่าวกับนกว่า ข้าบวชแต่เล็กแต่น้อย ถือศีลภาวนาจะเป็นบาปใหญ่
อย่างไร? พวกเธอนี้ ฉันให้อยู่อาศัยท ารังที่หนวดเครา ยังเนรคุณ ด่าว่าฉันเป็น บาปใหญ่ หมายความ
ว่าอย่างไร?  
 นกบอกว่า พ่อฤๅษีไม่มีลูกสืบสกุล ตายไปจะตกนรก ตามคติความเชื้อของชาวอินเดีย
โบราณ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ฤๅษีจึงขับนกให้ไปอยู่ที่อ่ืน และตนก็ลาเพศฤๅษีแล้วบวชอีก กระทั้ง
อายุได้  ๐๕ ปี กับ ๔ วัน จึงมรณภาพไปอยู่สรวงสวรรค์ 
 นกสองผัวเมีย พาลูกไปอาศัยป่าเลา อยู่มาวันหนึ่งหน้าแล้งไฟไหม้ป่า พ่อนกและแม่สัญญา
กันว่า จะไม่ทอดทิ้งลูก จะขอตายในกองไฟพร้อมกับลูกๆ เมื่อไฟป่าลุกลามมาถึงพ่อนกทนความร้อน
ไม่ไหวจึงบินหนีไป ทิ้งให้แม่นกลูกนกตายในเปลวไฟ 
 นางนกจอกน้อยไปเกิดเป็นธิดาเจ้าเมืองสมเสลา ชื่อนางจันทะจร มีรูปร่างงดงามเป็นที่
ต้องตาชอบใจของชายหนุ่มยิ่งนัก แต่พระนางปฏิเสธที่จะพูดจากับชายใดแม้แต่พระบิดา 
 ส่วนพ่อนกไปเกิดเป็นเจ้าชายเมืองหนึ่ง มีรูปงามนามว่า ท้าววรจิตร เมื่อโตเป็นหนุ่ม ได้
ทราบกิตติศัพท์พระนางจันทะจรจึงไปเรียน มนต์เสน่ห์ จากพ่อฤๅษี แล้วอาสาจะไปพูดจากับพระนาง
จันทะจร 

                                                
   ๒๗ โสรจั นามอ่อน; โครงการปริวรรตหนังสอืผูกใบลานสบืสานวัฒนธรรมมรดกอีสาน เปน็อกัษรไทย, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน, เอกสารล าดบัที่ ๕/๒๕๔๔ , หนา้ ๕-๗. 



 

 

 

๓  

 ขณะนั้น พระบิดาของนางจันทะจร ได้ป่าวประกาศให้ ให้ชายหนุ่มผู้มีวิชาอาคมมารักษา
โรคที่พระนางไม่พูดจากับผู้ชาย หากชายใดสามารถท าให้พูดด้วย จะยกนางให้อภิเษกเป็นคู่ครอง 
พร้อมทั้งเมือง 

ท้าววรจิตร เรียนมนต์เสนห์วิชา ถอดจิต มนต์นี้ขลังสุดๆ ถอดใส่หินผาป่าไม้ สิ่งใดๆพุด
ได้เหมือนคน ท้าววรจิตรอาสาพูดกับเจ้าหญิงจันทะจรโดยการเสกมนต์ถอดจิตใส่ประตูวัง บันได
ปราสาท อาสนะที่นั่ง และหมอนพิงของพระนางจันทะจรให้พูดคุยกับตนได้หมด พระนางจันทะจร
ประหลาดใจ เมื่อก่อนเจ้าชายและชายหนุ่มใดมาพูดด้วย สิ่งเหล่านี้ก็ไม่พูดจาด้วย แต่วันนี้ท าไมพูดได้ 
 ท้าววรจิตร เสกมนต์วิชาถอดจิต ใส่หมอนพิงที่พระนางจันทะจรก าลังพิงอยู่นั้น หมอนก็
พูดด้วย สนทนากันไปหลายเรื่องถึงบุญบาป และในที่สุด ท้าวเธอก็เล่านิทานเรื่องนกจอกน้อย แต่ตอน
จบแกล้งเล่าให้ผิดจากเรื่องจริงว่า นกตัวเมีย ไม่มีสัตย์ไม่รักษาสัญญาบินหนีก่อน ทิ้งผัวและลูกให้ตาย
ในกองไฟ พระนางจันทะจรโกรธยับยั้งชั่งใจไม่ได้ จึงแย้งขึ้นทันทีว่า ไม่จริง เจ้าชายวรจิตรพูดกลับกัน
ได้ ช่างไม่อายเทวดาฟ้าดิน เจ้าชายนั้นแหละบินออกก่อนปล่อยให้เมียและลูกๆตายในกองไฟ 

เมื่อพระนางจันทะจรพูดกับเจ้าชายวรจิตรเช่นนั้นแล้ว พระบิดาและชาวเมืองจึงชื่นชม
ยินดีมากนัก ได้จัดการอภิเษกสมรสให้เป็นคู่ครองและยกเมืองสมเสลาให้ปกครองสืบไป ท้าวเธอ
ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ตราบจนชีวิตขัย 
ลักษณะค้าประพันธ์ 

มีลักษณะเป็น กลอน ที่เรียกว่า กาพย์กลอน หรือ กลอนล้า ชาวไทยอีสานนิยมชมชอบ
เพราะเป็นกลอนล าที่ไพเราะจับใจ จ าง่ายเป็นค าสอนไปในตัวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่อง
นรกสวรรค์ บาปบุญ และการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ อันไม่รู้จักสิ้นสุด จนกว่าจะได้บรรลุ
มรรคผลนิพพานยกตัวอย่างค าประพันธ์ตอนหนึ่งว่า 

...คันว่า หญิงเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว ก็หากเป็นบาปแท้หนักเกิ่งพลายสาร  
แสนสิท าบุญทานก็บ่มีหายแท้ ท่านเอย... 

 หมายความว่า หากหญิงใด มีจิตใจโลภเลี้ยว ลักรอบมีชู้จากผัวเป็นบาปหนักแท้แน่นอน 
หนักเท่าช้างสาร จะท าบุญศีลกินทานเท่าใดๆก็ไม่หาย 
 ลางทีก็เป็นค าพังเพยเช่น สวรรค์ในอก นรกในใจ,บุญหาบ บาปหิ้ว คือ ท าบุญให้มาก ท า
บาปให้น้อย เป็นการเปรียบเทียบ บุญบาป ให้เราเข้าใจง่ายเป็นรูปธรรม แม้พระพุทธเจ้าก็ทรง 
ประกาศ หัวใจค าสอนบทหนึ่งซึ่งเรียกว่า พุทธโอวาท ๓ ประกาศว่า อย่าท าบาปทั้งปวง ท าแต่บุญ
กุศล และท าจิตใจให้สะอาดหมดจด๒๘   ส่งท้าย ท่านผู้ประพันธ์เรื่องนกจอกน้อย ยังให้ค าเตือนสติ
ชายหญิงไว้อย่างน่าคิดว่า 

                                                
 

๒๘
 ที.ม.(ไทย)  ๐/๕๔/๕๗. 



 

 

 

๓๒ 

 ...โอนอ ฟังเย้อฝูงแม่หม้ายผัวตายไปจาก 
ทั้งแม่ฮ่างผัววางปะปล่อย ทั้งสาวฮามบ่มีผัวซ้อน 
อันว่า ทางเดินกว้างอย่าได้เบียดแป๋กุฏิพระเน้อ 
มันสิเสียครองสงฆ์ ผ้าสบงสองชั้น 
ก็จักเป็นบาปแท้เจ็ดชาติบ่มีหาย ท่านเอย 
คันว่ามรณาตายไป ก็ส่วนลงจมพ้ืน เจ้าเอย๒๙... 

หมายความว่า จะเป็นหม้ายผัวตาย เป็นฮ้างผัวอย่าร้างทิ้งไป รวมทั้งสาวรุ่นกระทง
ทั้งหลาย ที่ยังบ่มีชายซ้อน(ยังไม่มีผัว) อย่าได้แวะเวียนไปกุฏิพระเณร อย่าคิดโลภเลี้ยว ผูกพันอยู่กับ
พระสงฆ์สามเณรจะตกนรกท้ังเป็น... 
 เรื่อง บาปบุญ นรคสวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด คุณโทษที่ปรากฏในนิทานนกจอกน้อย 
สะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อวิถีชีวิตและจิตใจชาวพุทธไทยอย่างมากยิ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวรั้งการกระท า 
การพูดจา และการคิดให้จิตอัญญะมัญญัง ผดุงสังคมชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทอุบลราชธานี ให้เกิดผล
ดีชั่วอีกมากมาย 

๒. .๓ ปรัชญาธรรมแนวคิดที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
ปรัชญาธรรม แนวคิดเกี่ยวกับ วัฏฏะสงสาร การเวียนว่ายตายเกิด ลางที่เรียกว่า วัฏฏะ

วน หรือ สงสารสาคร ก็ว่า คือ อาการที่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเจริญไป แล้วดับสลายไป จากภาวะหนึ่ง ไป
เป็นอีก ภาวะอ่ืน เช่น พระพุทธศาสนาเชื่อว่า มนุษย์เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ชาติแล้วชาติเล่า ไม่
รู้จักจบจักสิ้น เหมือนปูไต่ขอบกระด้ง เพราะอ านาจ กิเลส กรรมและวิบาก,ไตรวัฏฏก็ว่า สัตว์เกิดเป็น
มนุษย์ มนุษย์อุบัติขึ้นเป็นเทพ เป็นพรหม แล้วเทพ พรหม จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ และมนุษย์ตายไป
เกดเป็นสัตว์ เช่น นกจอกน้อยสองผัวเมีย ได้เกิดเป็นมนุษย์ คือ เจ้าชายวรจิตร และเจ้าหญิงจันทะจร 
ดังข้อความตอนหนึ่งในนิทานนกจอกน้อย ปางนั้น นกทั้งสองก็ปรารถนาให้เป็นคนชาติใหม่เพราะเป็น
นกล าบากล าบนจนถูกไฟไหม้ตายทั้งเป็นๆว่า 

...สองก็ปรารถนาให้เป็นคนชาติใหม่       ขอให้ได้อยู่ห้องหอราชปรางค์ทองแด่ถ่อน 
ขอให้เป็นตัวนกแต่ชาติเดียวปางนี้  อันหนึ่งคันผัวออกก่อนแท้ไลเมียทั้งลูก 
คันว่าชาติหน้าพุ้นบ่มีพูดน าชาย            ไผจักมาวานจาบ่ปากน าค าแหล่ว 
คันว่าเป็นชายแล้วบ่มีจาต้านต่อมันแหล่ว  แม้นว่าพ่อแท้ๆบ่มีต้านปากน าแท้แหล่ว 
ส่วนว่าสามีโกต้านจาเมียค าชอบ  พ่ีจักผายปากต้านจาหญิงทุกสิ่ง 
ทั้งหนุ่มแก่เด็กสาวหนุ่มน้อยก็จาต้านปากน า... 

                                                
 

๒๙
 โสรัจ นามอ่อน. กรรมการและปริวรรต, โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจาก

อักษรธรรมมรดกอีสานเป็นอักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย, เอกสารวิชาการอันดับ ๕/๒๕๔๔.  



 

 

 

๓๓ 

 หมายความว่า นกทั้งสอง ตั้งสัจจะอธิษฐาน ปรารถนาเป็นคนในชาติใหม่ ขอให้ได้อยู่หอ
ปรางค์ทอง ขอให้เป็นนกแค่ชาติเดียวนี้เท่านั้น,อนึ่ง หากว่าผัวละทิ้งทั้งเมียและลูก บินหนีไปปล่อยให้
ไฟมอดชีวังในรัง คันเกิดชาติหน้าจะไม่พูดกับชายใดๆ แม้แต่บิดาก็ไม่พูดด้วย ส่วนนกตัวผู้พูดกับนกตัว
เมียว่า จะพูดจาปราศัยกับหญิงทุกคนไม่เลือกเด็กผู้ใหญ่ จาได้ดังเดียว... 

อีกตอนหนึ่ง กล่าวถึงตาปัสโสเฒ่าฤๅษี สละเพศมีครอบครัวลูกเมียแล้วสละครอบ๓๐ครัว 
ลูกเมียกลับไปบวชสร้างในป่าเป็นรัสสีศีลอีก ภาวนาในป่าเป็นสันยาสี ได้ถึงฌานเป็นพระโสดาบันนี้
เช่นเดิม กระอายุได้  ๐๕ ปี ๔ วัน (ฮ้อยปลายห้าปีสี่วัน) จึงมรณภาพไปอุบัติเป็นเทพบุตรในสวรรค์ มี
เทพอัปสรนับหมื่นเป็นสนมแวดล้อมเฝ้ายามปรนนิบัติตลาดกาล 

จากข้อความเรื่องราวเหล่านี้ ยืนยันได้ว่า การเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เทวดา มีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภพชาติกันอย่างนี้ นกจอกตัวผู้ไปเกิดเป็นท้าววรจิตร นกจอกตัวเมียไปเกิด
เป็นเจ้าหญิงจันทะจร ส่วนพ่อฤๅษี มรณภาพแล้วไปอุบัติเป็นเทพบุตรในสวรรค์ 

 
ปรัชญาเกี่ยวกับนรกสวรรค์ 

นิทานนกจอกน้อย มีเงื่อนไขกล่าวถึงนรกสวรรค์ อันเป็นแดนก าเนิดของคนและเทพต่างๆ 
บรรยากาศของ นรก และสวรรค์ มีความแตกต่างกันไกล ราวฟ้ากับดิน นรก๓  คือ ภูมิที่เกิดหรือ
ดินแดนที่อยู่ของผู้ท าบาปและถูกลงโทษโดยปริยายคือดินแดนท่ีมีแต่ความทุกข์ทรมาน 

สวรรค์ คือ โลกของเทวดา,เมืองฟ้าอันมีสภาพตรงข้ามกับนรก สวรรค์ เป็นที่เข้าใจกัน
โดยทั่วไป ของผู้นับถือศาสนานั้นๆ โดยเฉพาะชาวพุทธจะหวาดกลัวนรก ไม่ชอบใจนรก พยายามหลีก
หนีนรก จะไปสวรรค์ ด้วยการท าบุญให้ทานรักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนา ท าสิ่งที่เรียกว่า ความดี 
เพราะพุทธศาสนาสอนให้คน ท าดีหนีชั่งท าใจตัวให้ผ่องใส๓๒ เรียกว่า พุทโธวาท๓๓ ๓ ข้อ คือ 

 . ไม่ท าความชั่วทั้งปวง 
๒. ท าแต่ความดี 
๓. ท าจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ 

  นกตัวผู้กล่าวกับนกตัวเมียข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับ นรก ว่า 

                                                
  

๓๐
 อ้างแล้ว. โสรัจ นามอ่อน, โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษรธรรมมรดก

อีสานเป็นอักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย, หน้า ๔๗-๔๘. 

  
๓ 

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓ . 

  
๓๒

 เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๓๓. 

  
๓๓

 พระราชวรมุนี (ประยุทธปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, หน้า   ๔-  ๕, ที.ม.(ไทย)  ๐/๕๔/๕๗., ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙. 



 

 

 

๓๔ 

...คันแม่นขอ้ยหากคิดโลภเลี้ยวมีชู้เงื่อนสอง ดังนั้น 
ขอให้เป็นเปโตจุ่มลงในหม้อ ขอให้จมอเวจีอยู่ในภายพื้น... 

หมายความว่า หากฉันคิดโลภเลี้ยวนอกใจเธอ มีชู้สาวอ่ืน ขอให้ฉันเป็นสัตว์นรกทรมาน
หมกไหม้ ในหม้อขุมนรกทองแดง และขอให้เป็นเปรตอยู่ในนรกอเวจี ยังมีอีตอนหนึ่ง กล่าวถึงพ่อฤๅษี  
ลาสิกขาไปมีครอบครัว มีบุตรธิดาสืบแทนสกุลแล้ว ลาเมียและลูกออกบวชอีกครั้ง ตามคตินิยมของ
ลัทธิศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ตามแบบสันยาสี เพ่ือบ าเพ็ญพรตในถ้ าแห่งหนึ่ง ปั้นปลายชีวิต ข้อความ
ตอนหนึ่งว่า 

…ดูนาน๓๔ล้ าหลายปีแถมถ่ายมาแหล๋ว อายุได้ฮ้อยปลายห้าปีสี่วันแท้ล่วงมา 
พระก็มรณาเมี้ยนเมือสู่เมืองสวรรค์ พระก็ถึงโสดายอดสวรรค์เมืองฟ้า 
เป็นเทพบุตรอยู่เสวยสุขเมืองฟ้า  มีหมู่บริวารพร้อมนางสนมเป็นหมื่น 
มาอยู่น านั่งล้อมเทวบุตรเจ้าเฝ้ายาม ท่านเอย... 

 หมายความว่า พ่อฤๅษี อ าลาลูกเมีย กลับมาบวชเป็นตาปัสโสอย่างเดิม บ าเพ็ญเพียร
ภาวนาอยู่กระทั้งอายุได้  ๐๕ ปีกับ ๔ วัน เป็นพระโสดาบันน์ อุบัติเป็นเทพบุตร มีนางเทพอัปสรนับ
หมื่นแวดล้อมเป็นบริวารเฝ้าเวรยามตลอดเวลา 
 ตอนท้ายสุด ผู้ประพันธ์ได้เสนอแนะแนวคิดไว้ว่า การฟังนิทานเรื่องนกจอกน้อย เมื่อฟัง
แล้วให้จดจ าเอาไว้ ให้ถือปฏิบัติในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ อันควรแก่ สภาวะของตน จะมีอานิสงส์ได้
ถึงสวรรค์ ดังข้อความว่า 

...หากได้ฟังจบแล้วเมือหน้าให้จื่อจ า ไผผู้มีใจสร้างศัรทธาธรรมให้ตั้งเที่ยง 
คราวหน้าพุ้นสิเมือฟ้าสู่สวรรค์ ท่านเอย... ๓๕ 

 หมายความว่า หากท่านฟังนิทานจบแล้ว ควรจดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้อง
ตามครองธรรม ด้วยใจศัรทธามั่นคงเที่ยงตรง ในอนาคเต กาลภายหน้าโน้น จะได้ไปสู่สวรรค์ นั้นแล 
 ปรัชญาเกี่ยวกับ นรก สวรรค์ มีผลกระทบต่อวิถีชนชาวพุทธไทยท่ัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาวพุทธไทยอีสานและชาวพุทธไทอุบลราชธานี ซึ่งมีศัรทธาสูงสุดถึงขั้นเขียนค าพังเพยบทหนึ่งว่า 
สวรรค์ในอก นรกในใจ หมู่เฮาชาวไทยพุทธอีสานเชื่ออย่างนั้นจริงๆ 

หมายความว่า ใครก็ตามเม่ือท าความดีแล้ว สบายอกสบายใจ จึงเป็น สวรรค์ในอก แต่ท า
ความชั่วแล้วเป็นทุกข์ เดือดเนื้อร้อนใจ จึงเป็น นรกในใจ เมื่อประกอบคุณงามความดี หรือลักรอบท า
ความชั่วลามกจะมีผลเสมอเหมือนกันทุกคน สมจริงตามนัยพุทธพจน์ว่า 

                                                
  

๓๔
 โสรัจ นามอ่อน, โสรจั นามอ่อน, โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษร

ธรรมมรดกอีสานเป็นอักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย,  หน้า ๔๘ - ๔๙. 

  
๓๕

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๘. 



 

 

 

๓๕ 

...ขันติยา พฺราหมฺณาเวสสา สุทธาจัณทาลปุกกุสา 
อิธะธัมมัง จะริตตะวา ภะวันติ ติทิเวสะมาฯ๓๖ 

 แปลว่า กษัตริย์ พราหมณ์ แพท ศูทร จัณฑาล และกรรมกรชั้นต่ า ประพฤติธรรมในโลกนี้
แล้ว ย่อมมีผลเสมอเหมือนกัน ในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ 
 
๒.  นิทานเรื่องปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ 
 นิทานเรื่องปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี  ๐ ทัศ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึง ประวัติความเป็นมา 
คัดเรื่องย่อและลักษณะค าประพันธ์ ปรัชญาธรรมแนวคิดท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
และคติธรรม ความเชื้อที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี ดังนี้  
 ต้นฉบับเป็นหนังสือผูกใบลาน อักษรธรรมอีสาน มี ๕ ผูก เป็นภาษาถิ่น (Dialects) มีทั้ง
ภาษาพูดเป็นค าเมืองของคนอีสาน มีส าเนียงเป็นของคนอีสานแท้ และภาษาอักษรเป็นอักขระ 
ตัวหนังสือโบราณชนิดหนึ่ง (Dialects) ใช้สื่อสารเป็นทางราชการระหว่างกลุ่มชน สังคม และเทศ และ
สื่อสารทั่วไป ระหว่างปัจเจกชนในวิถีชีวิตการท ามาหาเลี้ยงชีพของมวลประชาชนชาวอุบลคนอีสาน 
การติดต่อท ามาหาเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมารุ่นปู่ย่า ตาทวดที่ชาวอุบลคนอีสาน อพยพมาสร้างเมือง
อุบล ปรากฏในจารึกเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยว่า เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชขึ้นต่อ 
พระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี ข้อความตอนหนึ่งในหนังสือผูกใบลาน พื้นเมืองอุบลราชธานี 

( ) ว่า พระราชาสุภาวดี เป็นผู้มาแต่งตั้งเมืองให้ฮุ่งเฮือง เป็นเมืองขึ้นกรุงธน

พระเจ้าตาก..... 
 ต้นฉบับ นิทานเรื่อง ปัญญาปารมี กล่าวถึงปัญญาปารมี  ๐ ทัศ มีจ านวน ๕ ผูก ยืมจาก
ส านักศิริธรรมวนาราม บ้านนาสะไม ต าบลนาสะไม อ าเภอเมืองตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มี
เน้อหาสาระ ดังนี้ 
 ๑. ประวัติความเป็นมา นิทานเรื่อง ปัญญาปารมี  ๐ ทัศ 
 ตะทาในกาลครั้งหนึ่ง ภะคะวา อันว่า พระพุทธเจ้าแห่งเรา ท. ประทับอยู่ท่ี วัดพระเชตุพน 
ที่นายอนาถบิณฑกเศรษฐีสร้างถวาย ชายเมืองกรุงสาวัตถี แคว้นโกศ ประเทศอินเดีย ชมพูทวีป (ใน
เอเชีย) ตั้งอยู่ทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ของประเทศไทย ห่างออกไปประมาณ ๒,๐๐๐ ( ๒
พัน) กว่ากิโลเมตร หากท่านจะไปเยี่ยมนมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เดินทางโดยสายการบิน
สะดวกมากใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง 
  ๒. คัดเรื่องย่อและลักษณะค้าประพันธ์ ได้กล่าวถึง ดังนี้ 

                                                
 

๓๖
 พระสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส; พุทธภาษิตเล่ม ๒. หลักสูตรนักธรรมและธรรม

ศึกษาช้ันโท, มหามกุฏราชวิทยาลัย, วัดบวรนิเวศร์ กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๓๒, หน้า  ๗. 



 

 

 

๓๖ 

๒.๑ เนื้อเรื่องย่อ โครงสร้าง เป็นแบบถามตอบๆ ตลอดเรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระ พอ
สรุปได้ ดังนี้ 
 อะถะ ครั้งนั้น สักโก อันว่า พระยาอินทาธิราช ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ภันเตร์ ข้าไหว้
พระพุทธเจ้า บุคคละหญิงชายฝูงใด ได้เฮียนเอายัง ปัญญาปารมี ก็ดี ได้สร้างไว้ในศาสนา ก็ดี ได้จ้าง
วานผู้อ่ืนให้เขียน ก็ดี เขียนเองก็ดีได้จดจ าก็ดี ได้สวดสาธยาย ก็ดี ได้มีไว้ในเหย้าเฮือนตน ก็ดี ได้เก็บ
รักษาไว้ในที่ควรเพื่อกราบไหว้สักการบูชา ก็ดี ได้สั่งสอนบุคคลอ่ืน ก็ดี ได้เคารพนบนอบ เป็นที่พ่ึงทาง
ใจ ปุคคละหญิงชาย ท. ฝูงนั้น จักได้ประโยชนา ผลาอานิสังสา ประการใด ก็ข้าจา? 
 ตะทา ในกาละยามนั้น ภะคะวา อันว่า พระพุทธเจ้า แห่งเขา ท . เทเสนโต ก้เทสนาแก่
พระยาอินทรธิราช ว่าดังนี้ เทวราชะ ดูรา พระยาอินทร์ ปุคคละหญิงชาย ท. ฝูงนั้น บ่ห่อนจักตายด้วย
น้ าไฟลมพายุฮ้ายแผ่นดินไหว และศาสตรา อาวุธ หอก ดาบ หลาวแหลม มีดพร้า ธนู ปืนผา หน้าไม้ 
ไม้ค้อน ก้อนหิน ก้อนดิน และประชาทัณฑ์อันใด จักเท่ือ 
 ประการหนึ่ง แม้นว่า ท้าวพระยา เสนา อ ามาตย์ ราชภัยทั้งปวง ก็บ่อาจข่มเห็งเต็งได้ 
อุปัทวะ อนตาย ภัยร้ายนานาประการ ก็ระงับกลับหายหนีไปเสีย ราชภัย โจรภัย แลภัยอันเกิดจากดิน 
น้ า ลม ไฟ สัตว์ฮ้ายทั้งปวง ก็ระงับดับสูญหายไปเสี่ยง ด้วยเดชะปัญญาปารมีดวงประเสริฐนี้แท้แล 
 โภสาธโว ดูรา สับปุริสา ท. พระปัญยาปารมี  ๐ ทัศ ของพระพุทธเจ้าแห่งเฮา ท. นี้ หาก
เป็นข้าวของอันบุคคละว่าประเสริฐกว่าแก้ว มณีโชติแห่งพระยาจักรพรรษนั้นแล อันโลกทั้งหลายหาก
สมมุติว่าเป็นมุงคุลอันประเสริฐ แท้ดีหลีแล พระปัญญาปารมีนี้ มีแก่บุคคละผู้ใด เพียรย่อม (ย่อม) 
พิทักษ์รักษายังปุคคละผู้นั้น, แลให้จ าเริญสมบัติในเมืองคนนั้น เป็นดังฤาจา ปุคคละผู้ใด ได้รักษาพระ
ปัญญาปารมีนี้ไว้ในที่อันควรแล้วไหว้นบเคารพย าแยงยกไว้เป็นข้าวของอันวิเศษ ดังนั้น เตชะพระ
ปารมีอันนั้น จักบานดานให้ปุคคละผู้นั้นที่รักษา มีอายุหมั้นยืน มีวรรณะเนื้อตนอันงาม เป็นที่ฮักของ
มนุษย์และเทวดา ท. สุขัง พลัง บุคคละผู้นั้นก็ประกอบด้วยสุขและก าลังเรี่ยวแรงยิ่งนัก, บุคคละผู้นั้น 
ก็จ าเริญด้วยสติปัญญาสามารถรอบรู้ยังกิจอันผิด อันชอบ อันหนัก อันเบา, ประการหนึ่ง ปุคคละผู้นั้น 
ก็มีจิตใจเบิกบานชมชื่นยินดีมากนัก เป็นประดุจดังดอกบัวอันบานงามในสระน้ าอันเลิกและใสเย็นนั้น
แล ประการหนึ่ง ปุคคละผู้นั้นหากปากตันเจรจาก็เป็นม่วนเพราะเสาะใสยิ่งนักหนา เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อ
ว่า พระปัญญาปารมีอันประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติแห่งพระยาจักร นั้นแล 
 เป็นสนทนากันระหว่าง พระพุทธเจ้า กับพระยาอินทร์ พระยาอินทาธิปัตติราช ทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า เหตุใด ปัญญาปารมี ๒๙ ทัศ อันมี ทานปารมีเป็นเบื้องต้น และอุปเปกขาปารมีเป็น
สุดท้าย จึงได้ชื่อว่า ปัญญาปารมี สิ่งเดียวเหมือนกันโดยแท้ พระพุทธเจ้าจึงกล่าวกับพระยาอินทร์ว่า 
ดูรา พระยาอินทร์ด้วยมีแท้ บุคคลผู้สมภารมากดัง พระยาจักรวรรดิราชนั้นเกิดมา ก็เพียรย่อม
แสวงหาแก้วในน้ ามหาสมุทร อันมีนามว่า แก้วลุกประเสริฐ ยะถา อันนั้นแลมีด้วยประการฉันใด แก้ว
ลุกประเสริฐ ท. กล่าวคือ สัพพัญญุตตญาณ ดวงประเสริฐ ก็เพียรย่อมเกิดมาแต่ จอมธรรม กล่าว 



 

 

 

๓๗ 

พระปัญญาปารมีทั้ง ๒๙ ปัญญาปารมี อันมีทานปารมีเป็นกกเค้า ( ) มีอุเปกขาปารมี เป็นที่สุดแล 
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้า ท. เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ย่อมฮ่ าเพิงว่า กูสร้างโพธิสมภารเป็น
พระนี้ แต่ก่อน (อดีตชาติ) บ าเพ็ญปัญญาปารมีนี้ แท้ดีหลีแล 
 อะถะโข ในกาละเมื่อนั้นแล พระอานนทเถระเจ้า จึงไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภันเต ข้าไหว้
สัพพัญญูเจ้า ส่วนดัง กุลบุตร กุลบุตร ท. บ่มีปัญญาปารมีเป็นประธาน จักปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า 
และพระอัครสาวก และพระอรหันตาขีณาสาวกฝูงนี้ ก็บ่บรบรณ์ (ไม่ส าเร็จ) ดังนั้นฤา ตะทะ ครั้น 
พระพุทธเจ้า อาหะ กล่าวว่า ดูราอานนท์เหตุใดแลว่า ปัญญาปารมีเป็นประธานมากกว่า ปารมี ๒๙ 
ประการนั้นจา บารมี ๒๙ ประการ ก็หากอยู่ในปัญญาปารมีทั้งมวลแลควรกล่าวปัญญาปารมีว่า 
 อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุต
ตะโร ปุริสะทะมะสาระถี สตถา เทวะมุนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ดังนี้แล   
 ๒.๒ ลักษณะค้าประพันธ์ 
 ลักษณะค าประพันธ์ ของหนังสือ ปัญญาปารมี แบ่งได้ เป็น ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑) ค้าประพันธ์ภาษาบาลี เป็นลักษณะบทสวดสังโยคทั่วไป, แบบสวดท าวัตรเช้า-เย็น, ค า
สวดมนต์ไหว้พระเป็นต้น เช่น อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิฯ ค าอนุโมทะนา ว่า หันทะ 
มะยัง ธัมมะกะถา สาธุการัง ภะนามะ เสฯ 
 ค้าสวดท้าวัตรเช้า บางตอนว่า 
 โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกังฯ  
 ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิฯ 
 หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะ นะมะการัง กะโรมะเสฯ 
 ค้าสวดคาถาปัญยาปารมี บางตอนว่า 
 นะโม ตัสสัตถุ ปัญญายุเปโต สุคะโต วีตะราโค 
 ภาษายะ เฉโก วิธะปัญยายะ ธะโร โย โลกะนาโถ 
 หิตัตถัง วิจินเต หันตวานะ ปาปัง สุคะตัง สิริสา นะมิฯ 
 ทานะปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา, 
 ทานะอุปประปาระมี สัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา, 
 ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวาฯลฯ 
 ๒) ค้าประพันธ์ภาษาไทย เป็นลักษณะบทร้อยแก้ว เป็นค าเมือง ค าภาษถิ่น ค าพูด
ชาวบ้านทั่วไป เป็นส าเนียงพ้ืนบ้านทั่วไป ค าภาษาถิ่นอีสานเป็นส่วนมาก เป็นส าเนียงพ้ืนบ้านอีสาน 
แปร่งไปจากส าเนียงภาษาไทยกลางเล็กน้อย ถ้อยค าส าเนียงบางตอน จากหนังสือใบลานนิทานเรื่อง
ปัญญาปารมี  ๐ ทัศ เป็นค าพูด และภาษาถ่ิน (Dialectical words) อีสาน เช่น 



 

 

 

๓๘ 

 ในกาละยามนั้น ภะคะวา อันว่า พระพุทธเจ้าแห่งเฮาทั้งหลาย ประทับอยู่ วัดพระเชตะวัน 
มหาวิหาร อันนายอนาถบิณฑิกะ มหาเศรษฐี สร้างถวาย ในที่สวนเจ้าเชต อยู่จิ่มใกล้เมืองสาวัตถี 
แคว้นโกศล ปกครองโดยพระเจ้าโกศล ปัจจุบันอยู่ในเขตรัฐอุตตระ ประเทศอินเดีย ชมพูทวีป (ทวีป
เอเชีย) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ) ของประเทศไทย ห่างไปประมาณ ๒,๐๐๐ กว่า
กิโลเมตร 
 ๓) ค้าประพันธ์ภาษาไทย มีลักษณะเป็นค้าคล้องจองกัน ไพเราะเสนาะหู ชวนให้
เพลิดเพลิน ฟังไม่เบื่อ ดังเช่น ถ้อยค าตอนหนึ่งในนิทานเรื่องปัญญาปารมี  ๐ ทัศว่า 
 ภะคะวา อันว่า สัพพัญญูเจ้าแห่งเฮาทั้งหลาย เทเสนโต ก็เทสนาว่า โภสาธะโว ดูราสับปุริ
สา ฝูงปรารถนายังสุขสามประการ มีนีระพานเป็นที่แล้ว จงเงี่ยโสตาปราสาทแก้ว กล่าวแล้วคือหูทั้ง
สอง ฮองฮับรับเอายังธรรมเทศนาดวงชื่อว่า ปัญยาปารมีนี้เท่าวันเทอญ... 
 ๓. ปรัชญาธรรมแนวคิดที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี  
 ค้าว่า ปรัชญา (ปรัชญา, ปรัตยา, ปรัตชะยา) น. วิชาที่ว่าด้วยความรู้และความจริง (ส.) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๖๖๘ 
 ปรัชญาธรรม ที่ปรากฏในนิทานเรื่อง ปัญญาปารมี  ๐ ทัศว่า นิพพานสมบัติ โจร ขโมย 
ลัก ปล้น จี้ กรรโชค เอาไม่ได้ โดยอรรถาธิบายว่า สวรรค์ และนิพพาน เป็นเมืองใหญ่ เมืองสุขเกษม 
ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่มีข้าศึกศัตรู เพราะเป็นเมืองที่อยู่อาศัยของคนดี คนร้ายเข้าไม่ถึง สวรรค์เป็นที่สถิตอยู
ของพระอินทาธิราช และเหล่าเทพทั้งมวล ส่วนนิพพานเป็นสถานที่ปรมเกษม เป็นแห่ง เสวยปรมสุข
ของเหล่าพระอริยเจ้า พระอรหันต์ พระปัจเจกโพธิพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัพพัญญู
พุทธเจ้า ตามทัศนะของชาวพุทธฝ่ายมหายาน และเถรวาท 
 ส่วนชาวพุทธมหายาน อาจารยวาท มีทัศนะว่า นิพพาน เป็น สถานปรมสุข ของพระ
อรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้า เหล่าพระอริยทั้งหลายทั้งปวง อันมี พระพุทธเจ้า 
คือกุกกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม และศรีอริยเมตตรัยโย พระโมคคัลลานนะ พระสารีบุตร เป็น
ต้น ยังเสด็จประทับและแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท และเทวบริษัทอยู่ทุกค่ าคืนเหมือนเมื่อ
ยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกนั้นแลฯ ชาวพุทธมหายานเรียก พระนิพพานว่า แดนสุขวดี 
 ท่านหลวงปู่พระพุทธทาส พุทธทาสภิกขุ ให้ทัศนะว่า นิพพาน คือสภาพที่เย็น เย็นเพราะ
ไฟ ๓ กอง ดับสนิทแล้ว ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ คือ ไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง ดับมอดลงสนิท ไม่มี
เชื้ออีกแล้ว ท่านว่า เหมือนข้าวต้มที่เย็นแล้ว กินได้เลย ถ้ายังไม่เย็น ยังร้อนฉ่าอยู่ ไม่สามารถกินได้ นี้
เป็นการอธิบายเปรียบเทียบสภาพเย็น สภาพร้อน ของนิพพานและข้าวต้มเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
มองเห็นภาพพจน์ ของนิพพานและข้าวต้ม 
 



 

 

 

๓๙ 

 สวรรค์ในอก นรกในใจ เป็นปรัชญาธรรม อีกข้อหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธบริษัทครุ่นคิดและ
ถกเถียงกันมานานแล้ว แต่ก็ยังเป็น ปรัชญาธรรมแนวคิดอยู่ว่าสวรรค์ในอก นรกในใจ นั้นคืออย่างไร? 
 เราอาจวิเคราะห์ได้ ตามทัศนะชาวพุทธพ้ืนบ้านไทยอุบลคนอีสาน ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
รุ่นแล้วรุ่นเล่าจากบุรพาจารย์ ถึงปัจฉิมชนาชนรุ่นเราปัจจุบันได้เป็น ๒ ทัศนะด้วยกัน คือ 
  ) เมื่อ ปุคคละหญิงชาย ท. ฝูงใด ท าแต่ความดี ไม่ท าความชั่ว โดยประการทั้งปวง และ
ช าระจิตของตนให้สะอาดผ่องใสไม่ขุนมัวก็จะเกิดความสุขในจิตใจ เรียกความรู้สึกอย่างนี้ว่า สวรรค์ในอก 
 ๒) เมื่อปุคคละหญิงชาย ท. ฝูงใด ท าแต่ความชัว้ ไม่ท าความดีอันใด และท าจิตใจของตน
ให้ขุ่นมัว ไม่ผ่องใส มีจิตใจหมกมุ่น อยู่กับความชั่ว ตลอดเวลา ก็จะเกิดความทุกข์ในจิตใจ เรียก
ความรู้สึกทุกข์ในใจอันนี้ว่า นรกในใจ 
 ประการหนึ่ง ความสุข และความทุกข์ เมื่อเกิดขึ้น และฝังอยู่ในจิตใจของผู้ใด ผู้นั้นก็จะ
เป็น สุขใจ จึงเรียกว่า สวรรค์ในอก นรกในใจ ตรงกับพุทธพจน์ บทว่า 
 มโน ปุพพ  คมาธมฺมา มโน เสฏฐา มโนมยา 
 มนสาเจ ปทุษฺเฐนวา ภาสติวา กโรติวา 
 ตโต น  ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกงฺว วหโต ปทนฺติ 
แปลว่า ธรรม ท. มีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ หากใจถูกประทุษร้าย (ใจร้าย) จะพูดก็ตาม 
จะกระท าก็ตาม ความชั่วย่อมติดตามบุคคลนั้น ดุจล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโค ฉะนั้นแลฯ 
  . ความเชื้อที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
 ความเชื่อ แปลว่า สัทธา (สัดทา) น. ความเชื่อ, ความเลื่อมใส ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า  ๐๙๓ 
 สัทธา, ความเชื่อ, ความเชื่อถือ; ในทางธรรมหมายถึงเชื่อสิ่ งที่ควรเชื่อ, ความเชื่อที่
ประกอบด้วยเหตุผล พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๔๒๘-๔๒๙ 
 ความเชื่อในนิทานเรื่อง ปัญญาปารมี  ๐ ทัศ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของชาวพุทธไทยอุบลคนอีสาน ปรากฏในนิทานเรื่อง ปัญญาปารมี  ๐ ทัศ ดังนี้ 
 ๑) ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวอุบลคนอีสาน 
 มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวอุบลคนอีสาน ดังข้อความตอนหนึ่งใน
หนังสือปัญญาปารมี  ๐ ทัศ (หน้า ๕๕) ว่า 
 ภะคะวา อันว่า พระพุทธเจ้าแห่งเฮา ท. ถาเสนโต ก็เทศนาแก่พระอินทาธิราช ว่า เทวะ
ราชา ดูราพระยาอินทร์ ปุคคละหยิงชาย ท. ฝูงใด ได้เฮียนเอายังปัญญาปารมีนี้ไว้เป็นที่เคารพแห่งตน 
ดังนั้น หยิงชาย ปุคคละหญิงชาย ท. ฝูงนั้น บ่ห่อจักตายด้วยน้ า ไฟ ดิน ลม และศัตราวุธ หอกดาบ 
หลาวแหลมไม้ค้อน ก้อนหิน ก้อนดิน จักเทื่อแล, ประการหนึ่ง แม่นว่า ท้าวพระยา เสนาอ ามาตย์ ท. 
ก็บ่ห่อนขมเหง็ เต็งได้ อุปัทวะอนตายทั้งมวล ก็ระงับกลับหายเสียแล ด้วยเดชะปัญญาปารมีนี้แท้หลีดี



 

 

 

๔๐ 

แล, ประการหนึ่ง พระพุทธเจ้า เทเสนโต ก็เทศนาแก่พระยาอินทร์ว่า โภสาธะโว ดูราสับปุริสา ท . 
ปัญญาปารมีของพระพุทธเจ้าแห่งเฮา ท. นี้ หากเป็นข้าวของอันบุคคลว่า ประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติ
แห่งพระยาจักร อันโลกทั้งหลายหากสมมุติว่าเป็นมงคลอันประเสริฐแท้ดีหลีดี พระปัญญาปารมีอันนี้ 
มีแก่ปุคคละผู้ใด เที่ยวย่อมพิทักษ์รักษายังปุคคละผู้นั้น ให้จ าเริญศรีสมบัติในเมืองคนนั้นเป็นดังฤานี้
จา? ปุคคลผู้ใด รักษาปัญญาปารมีนี้เก็บไว้ในที่ควรแล้วกราบไหว้ นบคมรบย าแยงไว้เป็นข้าวของอัน
ประเสริฐวิเศษ ดังนั้น แลเดชาปารมีอันนั้น จักดนบันดานให้บุคคลผู้รักษามีอายุมั่นยืน และมีวรรณะ
เนื้อตนอันงาม เป็นที่รักฮักแก่คนและเทวดา ท. แท้ดีหลีแล สุขัง ปุคคลผู้นั้น ก็จะประกอบด้วยสุขและ
ก าลังกายเรี่ยวแรงนัค ปุคคลผู้นั้นก็จ าเริญด้วยสติปัญญาอันรอบรู้ยังกิจการอันผิด อันชอบ อันหนัก 
อันเบา 
 ประการหนึ่ง ปุคคลผู้นั้นก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักเป็นประดุจดังดอกบัวบาน อันบานงาม 
ในสระน้ าอันเลิศและใสเย็นนั้นแล 
 ประการหนึ่ง บุคคลผู้นั้น หากปากต้านก็อันม่วนเพราะเสาะใส ยิ่งนักหนา 
 ๒) มีผลกระทบต่อเทพยดาในหม่ืนโลกธาตุ 
 หาใช่แต่เท่านนั้นมิได้ ยังมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเทวดาในแสนโกฏิจักรวาลอีกด้วย 
 อะถะครั้งนั้น สักโก อันว่าพระยาอินทร์จึงไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภันเต ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า 
ปุคคละผู้ใด ได้ฟังพระปัญญาปารมีแล้วจดจ า น าไปท่องบ่นสาธยาย แลสั่งสอนยังท่านผู้อ่ื น ดังนั้น  
ปุคคละผู้นั้น ย่อมได้ผลาอานิสสงมากนักแท้แล 
 ประการหนึ่ง โย ปุคคะโล อันว่าปุคคละผู้ใด ใครผู้หนึ่ง มีใจเลื่อมใสในพระปัญญาปารมี 
เทวดา ท. ก็จะพิทักษ์รักษาบุคคลผู้นั้น บุคคลผู้ใดเคารพย าแยงเลื่อมใสในคุณพระปัญญาปารมี 
มหาราชเจ้า อย่าได้ละเสียซึ่งบุคคลผู้นั้นเทอญ อนึ่งเทวบุตรเทวดา ท. อันอยู่ในชั้นฟ้าจาตุมหาราชิกา 
และตาวตึงสาตราบท่อเท่าฮอดอกนิฏฐาพรหม แม้แต่บรมโพธิสุตว์เจ้าก็เข้ามาอยู่ที่มีพระปัญญาปารมี 
น าข้าวตอกดอกไม้มาผายแพร่โปรยบูชาพระปัญญาปารมีแล้วเขียนเอาไปเทศนาสั่งสอนคน ท. สืบๆไป 
อันนี้ จึงได้ชื่อว่าให้ธรรมทานแท้ดีหลีแลฯ 
 
 สรุป ในบทนี้ได้กล่าวถึงหลักปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏนิทานพ้ืนบ้าน  
ความเชื่อด้านศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดีไทย หลัก
ปรัชญาธรรม และ ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ ปรัชญาธรรมที่ปรากฏในนิทานเรื่อง
นกจอกน้อย ปรัชญาธรรมที่ปรากฏในนิทานปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี  ๐ ทัศ นิทานพ้ืนบ้าน
หนังสือใบลาน ๓ เรื่อง ได้กล่าวถึง ประวัติความเป็นมา คัดเรื่องย่อและลักษณะค าประพันธ์ ปรัชญา
ธรรม ดังที่กล่าวไว้แล้ว   



 

 

บทท่ี  ๓ 
 

นิทานพ้ืนบ้านในหนังสือใบลาน 
 

 บทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมโดยทั่วไป และประวัติความเป็นมาของ
นิทานพื้นบ้านในหนังสือใบลาน ๓ เรื่องดังต่อไปนี้ 
๓.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมโดยท่ัวไป 
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมโดยทั่วไป จะกล่าวถึง ความหมายของศัพท์
เกี่ยวกับวรรณกรรม  ลักษณะของวรรณกรรม  ประเภทของวรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่น และ
อิทธิพลของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคม ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ความหมายของศัพท์เกี่ยวกับวรรณกรรม 
  ประจักษ์ ประภาทิพยากร กล่าวว่าวรรณกรรมของสังคมไทย  มีหลักฐานครั้ งแรกใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม  พ.ศ.๒๔๗๕  โดยถอดมาจากศัพท์อังกฤษว่า  Literary  
Work  หมายถึง  งานเขียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด  แม้ว่าจะเป็นฉลากยา  ใบปลิว  ต าราเรียน  
จัดเป็นวรรณกรรม  
  ขุนวิจิตรมาตรา  วรรณกรรมและวรรณคดีส่วนใหญ่มักมีเค้ามาจากนิทาน  ซึ่งอาจจะเป็น
นิทานปรัมปรา  นิทานชาดก  นิทานพ้ืนบ้าน  หลายชาติมีนิทานเป็นของตัวเองและนิทานหลายชนิด
อาจมีเนื้อเรื่องที่คล้ายคลึงกันได้๒ 
  พรทิพย์  ซังธาดา วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง วรรณกรรมที่เป็นมุขปาฐะ (ใช้ถ้อยค าเล่า
สืบต่อๆกันมา) และลายลักษณ(์บันทึกในวัสดุต่างๆ เช่น ในใบลานและบันทึกในกระดาษที่เรียกว่า  สมุด
ไทย  สมุดข่อย  เป็นต้น) วรรณกรรมเหล่านี้ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นภาคต่างๆของไทยโดยคนท้องถิ่นนั้น
เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา  รูปแบบฉันทลักษณ์เป็นไปตามความนิยมของท้องถิ่น  ภาษาที่ใช้เป็นภาษาของ
ท้องถิ่นนั้น  วรรณกรรมท้องถิ่นมีทุกท้องถิ่นของประเทศไทย๓ 
  วรรณคดีไทยหลายเรื่องที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิทานชาดกและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  เช่น  
เรื่องสังข์ทอง ไกรทองและคาวี ซึ่งได้รับมาจากปัญญาสชาดก เรื่องคาวียังมีเนื้อเรื่องไปตรงกับเรื่องสองพ่ี

                                                 
  ประจักษ์ ประภาพิทยากร, ความรู้พ้ืนฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : ชินอักษรการพิมพ์, ๒๕๒๒), หน้า ๒.  
๒ ขุนวิจิตรมาตรา, สิ่งที่คิดเห็นในคาวี, (อยุธยา : โรงพิมพ์เยนทองวัฒนา, ๒๕๒ ), หน้า ๒๔.  
๓ พรทิพย์ ซังธาดา, วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕), หน้า  ๒.  



๔๒ 
 

น้อง  ซึ่งเป็นวรรณคดีประเทศอียิปต์  เรื่องคาวีนี้เป็นบทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้า
นภาลัยด้วย  นอกจากนี้ยังมีนิทานพ้ืนบ้านอีสานของไทยที่มีเค้าโครงเรื่องเหมือนคาวีในหลายท้องถิ่น  
คือเรื่อง  ข้างโพง  นางผมหอม  พบว่ามีท้ังในภาคเหนือ  ภาคอีสาน  ภาคใต้และท่ีเป็นภาษาไทยลื้อก็มี  
เรื่องนีส้ันนิษฐานว่าคงเล่าสืบต่อกันมาจากดึกด าบรรพ์จนกระท่ังต่อมา  ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
และวิวัฒนาการมาเป็น วรรณคดีและวรรณศิลป์  ดังนี้๔ 
  ๑) วรรณคดี ในบรรดาวรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด "เสียวสวาสดิ์" มีก าเนิด
มานานที่สุดเรื่องหนึ่ง นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญทางวรรณคดีให้ความเห็นว่า มีอายุประมาณพันปีมาแล้ว 
  วรรณคดีเป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อ การศึกษาวรรณคดีจึงประกอบ
ไปด้วยการเรียนรู้สองด้านคือ  ด้านเนื้อเรื่องเพ่ือให้เข้าใจสาระที่ผู้เสนอและด้านความงาม  อันเป็น
ศิลปะเพ่ือให้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้แต่ง  กุหลาบ มัลลิกะมาส กล่าวว่า  วรรณคดี
เป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชนิดหนึ่งของมนุษย์  เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรม  จิตรกรรมและดุริยางค
ศิลป์  รวมเรียกว่าประณีตศิลปะ (fine art)  หมายถึงศิลปะที่มีลักษณะ  บริสุทธิ์  สมบูรณ์  เป็นที่เร้าใจ
คนดูคนฟัง  เพราะด้วยความงดงามความไพเราะเป็นศิลปะอันสร้างขึ้นด้วยฝีมืออันดับสูง  ละเอียดลออ
เป็นอย่างยิ่ง๕ 
  วรรณคดีเป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อ  ภาษาที่ใช้นั้นจะต้องงดงามด้วย
ศิลปะซ่ึงเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นด้วยกลวิธีอันวิจิตรบรรจง ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

( )  ท าให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนเห็นภาพตามค าบรรยายหรือเรียกว่าสร้างอารมณ์ร่วม 
(๒)  ท าให้เห็นภาพเคลื่อนไหวหรือนาฏการในการนั้นๆ  แม้ว่าวรรณคดีจะเป็นเพียง

แค่ตัวอักษรที่เราใช้ในการอ่านธรรมดาแต่ว่าภาพที่ผู้แต่งได้แต่งแสดงออกมานั้น  ท าให้มองเห็นลักษณะ
การเคลื่อนไหวของสิ่งที่พรรณนานั้นๆ 

(๓)  เผยให้เห็นบุคลิกภาพและนิสัยใจคอของตัวละครในเรื่อง  ท าให้เข้าใจว่าตัวละคร
มีลักษณะอย่างไร 

(๔)  ช่วยให้เกิดความเห็น (Insight)  คือเกิดความรู้สึกเข้าใจว่า  ท าไมจึงท าเช่นนั้น  
พูดเช่นนี้ในเวลาเช่นนั้น  เช่นนี้  ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร  จะช่วยให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจ
ธรรมชาติของมนุษย์ดีขึ้น  

                                                 
๔ ขุนวิจิตรมาตรา, สิ่งที่คิดเห็นใบคาว,ี หน้า ๒๔. 
๕ กุหลาบ มัลลิกะมาส, ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๒๘), หน้า  ๔.  
  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒.  



๔๓ 
 

(๕)  แสดงให้เห็นบุคลิกภาพของผู้แต่ง วรรณกรรมและวรรณคดีส่วนใหญ่มักมีเค้ามา
จากนิทาน  ซึ่งอาจจะเป็นนิทานปรัมปรา นิทานชาดก นิทานพ้ืนบ้าน หลายชาติมีนิทานเป็นของตัวเอง
และนิทานหลายชนิดอาจมีเนื้อเรื่องที่คล้ายคลึงกันได้ 
  สรุปได้ว่า งานประพันธ์ที่จะสามารถบรรลุถึงคุณค่าดังกล่าวมาแล้วนั้น จะต้องมีงาน
ประพันธ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยศิลปะอันดับสูงส่งด้วยวรรณศิลป์ วรรณศิลป์จึงเป็นหัวใจวรรณคดี 
การศึกษาวรรณคดีจึงจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางวรรณศิลป์เสมอ 
  ๒)  วรรณศิลป์  วรรณศิลป์คือศิลปะในการแต่งหนังสือ หัวใจของศิลปะทั้งหลายคือ  
สุนทรียภาพหรือความประณีตบรรจงงดงาม ได้แก่ ความงามของภาษา ความงามของเนื้อเรื่อง  
กลมกลืนกับรูปแบบ วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบันทึกเรื่องราวและความรู้สึก
นึกคิดของมนุษย์ต่อเรื่องราวนั้นๆ  ดังนี้๗ 

(๑)  การวางโครงเรื่อง  มีความเหมาะสมน่าพอใจอย่างยิ่งโดยกวีใช้โครงเรื่องหลัก
ปฏิบัติในหลักธรรม เช่น การท าบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งจะท าให้เกิด ปัญญา  เป็นเรื่องที่
คนในสังคมจะปรับปรุงและน าไปปฏิบัติสืบต่อกันไป 

(๒)  การล าดับเรื่องมีความโดดเด่นหลายประการ คือกวีเน้นการใช้กับเรื่องตาม
เหตุการณ์ที่เกิดก่อน  ไปหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังตามล าดับ ชวนให้ผู้อ่านและผู้ฟังสามารถเข้าใจใน
เรื่องได้ง่ายไม่สับสน ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายเหตุการณ์แต่ต่างสถานที่ กวีล าดับเหตุการณ์
สลับกลับไปมาได้อย่างเหมาะสม 

(๓)  การสร้างความขัดแย้งในเรื่องให้เกิดปมปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกัน
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งภายในตนเอง ฯลฯ ช่วยให้เรื่องน่าสนใจน่าติดตามตลอดเวลา  
โดยผู้อ่านหรือผู้ฟังจะมุ่งความสนใจอยู่ที่ ความขัดแย้งเหล่านั้นจะคลี่คลายในลักษณะใด นับว่ากวี
สามารถกระท าได้อย่างเหมาะสมในการคลี่คลายปัญหา 

(๔)  การก าหนดสารัตถะของเรื่อง กวีก็สามารถก าหนดสารัตถะที่มีแก่นสารมีเหตุมี
ผลเป็นที่ยอมรับของคนทุกยุคสมัย  โดยเน้นให้สารัตถะของเรื่องเป็นการแสดงให้เห็นความทุกข์ของ
มนุษย์ที่ต้องเกิดขึ้น  เมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ต้องพบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา  นับว่าเป็นสังคต
ธรรมที่ยังคงเป็นสากลอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ 

(๕)  การสร้างฉาก  เป็นความสามารถของกวีในการสร้างฉากได้สมจริงชัดเจนท าให้
ผู้ติดตามเผลอใจอยู่ในฉากนั้นๆด้วย ขณะเดียวกันก็จะได้รับความรู้ เรื่อง ภูมิประเทศ พืช สัตว์  
ศิลปกรรมต่างๆ  ของสังคมอีสานเพ่ิมข้ึนด้วย 

                                                 
๗ สิทธา พินิจภูวดล และคณะ, ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕ ๕), หน้า ๓๕. 



๔๔ 
 

(๖)  การสร้างตัวละคร กวีเน้นให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่ขัดกับแนวทางการปฏิบัติ  
ขัดกับเบญจศีลเบญจธรรม  มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตัววัดคุณธรรม  ศีลธรรม  
ตัวละครที่มีอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่มากระทบ มีผลท าให้ตัวละครมีชีวิตจิตใจเป็นการ
สร้างความสมจริง  ความมีชีวิตชีวาให้เรื่องเป็นอย่างมาก 

(๗)  การวางแบบลักษณะทางฉันท์ในการแต่ง กวีสามารถยึดหลักฉันทลักษณ์ได้ตาม
แบบวรรณกรรมอีสาน  ทั้งเรื่องสัมผัสต่างๆเหมาะสมยิ่งนัก 

(๘)  การสรรค าใช้ นับว่าเป็นสิ่งที่กวีแสดงความสามารถได้อย่างดี การประพันธ์ของ
กวีมีความเด่นชัด แสดงให้เห็นถึงการแต่งวรรณคดีที่มีคุณค่า ความฉลาดในการเลือกใช้ค าตามความ
เหมาะสม เลือกจัดสรรค าที่มีความหมายลึกซึ้งแทนค าธรรมดาๆเป็นการเพ่ิมเสียงเพ่ิมรสชาติในการอ่าน  
อย่างเหมาะสม 

(๙)  การใช้ภาพพจน์ เป็นความสามารถที่เด่นชัดของกวีในการใช้ภาพพจน์แบบ
อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งกินใจ มีการสมมติสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้มีตัวตนเป็นการเปลี่ยน
สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเพลิดเพลินไปด้วย 

(๑o)  การเน้นรสวรรณคดี เป็นการเน้นให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ช่วยท าให้เกิดความ
เข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจในโศกนาฏกรรมที่ตัวละครได้รับ เป็นรสชาติการฟังการอ่านได้เป็นอย่างดี 
  ๓) รสในวรรณคดี  รสในวรรณคดีจะช่วยให้วรรณกรรมนั้นๆมีคุณค่าและความส าคัญขึ้น
มาก  เพราะว่าจะท าให้ผู้อ่านผู้ฟังนั้นเกิดอารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดคล้อยตาม  หรือว่ามีอารมณ์
เปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้แต่งๆให้สร้างสรรค์ขึ้นมา นี้กวีผู้แต่งเรื่องได้บรรจุรสของวรรณกรรมไว้ทั้ง  ๙  รส 
  รสวรรณคดีในวรรณกรรม ทั้ง  ๙  รส  ส่วนมากแล้วกวีจะน ามาใช้ในปริมาณที่เห็นได้ใน
ทุกๆรส  กวีจะใช้รสในวรรณคดีอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง  จะท าให้ผู้ติดตามผู้อ่านผู้ฟังได้รับ
รสอย่างไพเราะ เกิดความซาบซึ้งตามรสนั้นๆทั้ง  ๙  รส  เป็นไปตามท่ีกวีได้เลือกสรรมาใช้เป็นอย่างดี 

( )  ศฤงคารรส  ในวรรณคดี ได้ปรากฏฉากแห่งความรักหลายขั้นตอนมากซึ่งได้ตรง
กับศฤงคารรสที่ได้หมายถึง  รสแห่งความซาบซึ้งในความรัก 

(๒)  วีรรส  หมายถึง  รสแห่งความชื่นชมยินดีในวีรกรรม  ในวรรณคดี (๓)  กรุณารส  
หมายถึง  รสแห่งความสงสารเห็นใจ  มีปรากฏหลายฉากหลายตอนในวรรณคดี    

(๔)  หาสยรส  หมายถึง  รสแห่งความสนุกสนาน  รื่นเริง  ขบขัน  ที่มีในวรรณคดี  
(๕)  อันภูตรส  หมายถึง  รสแห่งความอัศจรรย์ใจ  ในวรรณคดี เรื่องเสียวสวาสดิ์  มี

อยู่หลายตอน   
( )  ภยานกรส  หมายถึง  รสแห่งความเกรงกลัว  มีปรากฏหลายตอนใน (๗)  รุทธรส  

หมายถึง  รสแห่งความแค้นขุ่นเคืองใจ  ในวรรณคดีนี้มีอยู่หลายตอน   



๔๕ 
 

(๘)  พิกัตสรส  หมายถึง  รสแห่งความร าคาญ  น่าเบื่อระอา  น่าขยะแขยงในวรรณคดี
มีอยู่หลายฉากหลายตอน   

(๙)  ศานตรส  หมายถึง  รสแห่งความสงบสุข  ในวรรณคดี  
  กล่าวโดยสรุปวรรณคดีนี้มีคุณค่าทางวรรณศิลป์อยู่มาก  จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
และเพลิดเพลินไปด้วย  สมควรที่ผู้สนใจจะได้ศึกษาเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น  
เพ่ือวรรณกรรมมีความก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป  รสในวรรณคดี ทั้ง  ๙  รส  สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่
ท าให้ผู้อ่านผู้ฟัง  น่าสนใจติดตามเป็นอย่างมาก 
  จะได้กล่าวถึงความหมายวรรณกรรมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๒๕  หน้า
๓๕๔ ให้ค าจ าความหมายไว้ว่างานหนังสือ;งานพิมพ์ที่ท าขึ้นทุกชนิดไม่ว่าจะแสดงออกมาโดยวิธีหรือใน
รูปแบบอย่างใดเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์ปาฐกถาเทศนาค าปราศรัยสุนทรพจน์สิ่งบันทึกเสียง
บันทึกภาพจัดว่าเป็น "วรรณกรรม" ทั้งสิ้น 
  ประเภทวรรณกรรมปัจจุบันจัดแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
  ๑) ประเภทสารคดี ( Non Fiction) คือ วรรณกรรมที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะแสดงความรู้
ความคิดความจริงความกระจ่างและเหตุผลเป็นส าคัญ;อาจเขียนเชิงอธิบายเชิงวิจารณ์ความคิด
วิทยาการเพื่อมุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านผู้ฟังและก่อให้เกิดคุณค่าทางปัญญาแก่ผู้
ศึกษาผู้สนใจซึ่งจะแบ่งย่อยลงไปเป็นดังนี้:- 
   .  ความเรียง (Essay)คือการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หรือต าราวิชาการเป็น
ถ้อยความตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจจากความรู้ที่ผู้เขียนเสนอมาบางครั้งมีผู้เรียกกว่า " สาร
คดีวิชาการ "  
   .๒ บทความ (Article) คือความคิดเห็นของผู้เขียนต่อเรื่องราวที่ประสบพบเห็นมาหรือ
ข้อเขียนของผู้อ่ืนหรือต่อเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการเขียนบทความผู้เขียนมุ่งที่จะบอกถึง
ความเห็นความรู้สึกนึกคิดมากกว่าที่จะถ่ายทอดความรู้เหมือนความเรียง 
   .๓ สารคดีท่องเที่ยว (Travelogue)คือการบันทึกพฤติกรรมการท่องเที่ยวหรือเรื่องราว
ต่างๆที่ประสบพบเห็นขณะที่ท่องเที่ยวไปโดยมุ่งท่ีจะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านไปพร้อมๆกัน 
   .๔ สารคดีชีวประวัติ (Biography)คือการบันทึกพฤติกรรมต่างๆของบุคลิกภาพคนหนึ่งมุ่ง
ที่จะให้เป็นสภาพชีวิตประสบการณ์ของบุคลิกภาพนั้นจ าลองแบบอย่างของบุคลิกภาพนั้นโดยเฉพาะ- 
เจาะจงทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์และนิยาย 
   .๕ อนุทิน (Diary) คือการบันทึกประจ าวันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละคนจะเป็นการบันทึก
ความรู้สึกความนึกคิดอันเกิดข้ึนกับตนเองที่มีขึ้นประจ าวันในวันใดวันหนึ่งอาจบ่อยครั้งหรือนานครั้งเป็น
ประจ าหรือบางครั้งบางคราวหรืออาจจะบันทึกเหตุการณ์ส าคัญๆของทางราชการหรือเหตุการณ์ที่
ปรากฏการณ์ของโลกเช่นพายุใหญ่แผ่นดินไหวเกิดภัยพิบัติคลื่นใต้น้ าสึนามิจุดเริ่มต้นที่ประเทศอินโนนิ



๔  
 

เชียปีพ.ศ.๒๕๔ มีผู้คนล้มตายสูญหายกว่า ๒ แสนคนและทรัพย์สินเงินทองข้าวของนับไม่ถ้วนหรือ
บันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันส่วนตัวโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตือนความจ า 
   .  จดหมายเหตุ (Article)คือการบันทึกเหตุการณ์ส าคัญของทางราชการของสถาบันของ
หน่วยงานของบุคคลส าคัญหรือของตระกูลหรือของปัจเจกชนเช่นจดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาจดหมาย
เหตุกรุงธนบุรีเป็นต้น 
  ๒) ประเภทบันเทิงคดี ( Fiction ) คือข้อเขียนเรื่องราวที่ผู้เขียนมุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน
เป็นวัตถุประสงค์หลักและให้ข้อคิดคตินิยมเตือนใจสอนใจมุ่งให้เกิดบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง
ใจเป็นวัตถุประสงค์รองซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

๒.  นวนิยาย  ( Novel ) คือการเขียนผูกเรื่องเป็นเรื่องราวชีวิตของตัวละครซึ่งมี
บทบาทมีพฤติกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในหลายลักษณะหลายแง่มุมในลักษณะจ าลอง
ภาพชีวิตของปัจเจกบุคคลจ าลองสภาพชีวิตจริงของสังคมส่วนหนึ่งส่วนใดจ าลองภาพพจน์ชีวิตของ
บุคคลชุมชนยุคนั้นๆท านองว่า อดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริง โดยมีความ
มุ่งหมายให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจให้ความรอบรู้สุขใจไปกับเนื้อเรื่องจริงอิงนิยาย 

๒.๒ เรื่องสั้น ( Short story )  คือการเขียนเรื่องจ าลองภาพชีวิตในช่วงสั้นหมายถึงมุม
หนึ่งหรือหมายถึงเหตุการณ์หนึ่งหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตใครคนหนึ่งเพ่ือให้เกิดอารมณ์ร่วม
อารมณ์สะเทือนใจผู้อ่านรวมถึงนิยายชีวิต ( นิยายน้ าเน่าด้วย )  

อนึ่งเรื่องสั้น ( Short story ) คือวิกฤตการณ์ชุดหนึ่งมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันอย่าง
เป็นระบบขั้นตอนที่ผู้เขียนจงใจไว้และโยงกันน าไปสู่ " จุดสุดยอด " ( Climax )  ของเรื่องนั้นๆ 

๒.๓ บทละคร ( Play ) คือบทบาทตัวละครในเรื่องที่ถูกก าหนดไว้เพ่ือให้ตัวละครนั้น
แสดงอิริยาบถเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดหัวเราะร้องไห้ดีใจเฉยๆสุขทุกข์เป็นกลางๆอาจเป็นบท
วิทยุแสดงกิริยาอาการผ่านเสียงบทวิทยุโทรทัศน์แสดงบทบาททั้งทางเสียงและท่าทางภาพด้วยร่างกาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้น 
 วรรณกรรมปัจจุบันสรรค์สร้างมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชนทุกระดับชั้นระดับ
ความรู้ระดับวัยและอาชีพฉะนั้นจึงนิยมใช้โวหารที่มีความงามเรียบง่ายชัดเจนเรียบร้อยถ้อยค าแบบมี
กฎเกณฑ์มีศิลปะเป็นวรรณศิลป์เป็นไปเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยล้ ายุคโดยใช้ภาษาประยุกต์เข้ากับ
เหตุการณ์ที่แปรเปลี่ยนฉับพลันรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากยุคโลกาวิวัตน์มีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมา
มากมายสลับซับซ้อนย้อนยุกต์ปลุกใจท าให้การเขียนวรรณกรรมพัฒนาการไล่ตามกันไปด้วยจนเป็นคลื่น
แนวคิดสมัยเก่าเข้ากับแนวความคิดสมัยใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์นวนิยายแนวใหม่มีข้ึน 
  รื่นฤทัย สัจจะพันธ์กล่าวถึงสภาพของวรรณกรรมยุคนี้ว่านับว่ารุ่งเรืองเฟ่ืองฟูที่สุดทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพความมั่นใจในชุมชนของประชาชนที่สามารถขจัดเผด็จการไปได้ท าให้นักเขียนกล้า
แสดงออกอย่างเปิดเผยและค้นพบแนวทางการเขียนทั้งรูปแบบและเนื้อหาส าหรับตนเองมากขึ้นเนื้อหา



๔๗ 
 

วรรณกรรมในช่วงนี้จะเจาะลึกถึงปัญหาของสังคมในประเภทต่างๆทั้งในทางสะท้อนและการชี้น าให้เห็น
ต้นตอของปัญหาที่หมกเม็ดซุกซ้อนนอนนิ่งในก้นบึ้งของสังคมโดยที่ผู้เขียนกล้าเสนอภาพทั้งปัญหา
ชนบททั้งปัญหาในเมือง 

วรรณกรรมเป็น“สื่อกลาง”ในการถ่ายทอดทัศนคติต่างๆไปสู่ประชาชนพัฒนาการที่เด่นชัด
ที่สุดของวรรณกรรมในยุคนี้คือเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพของสังคมไปสู่โคมไฟ
ส่องน าหนทางอยู่รอดของสังคมหรืออย่างที่กล่าวกันว่าเปลี่ยนจากยุค " เราจะไปทางไหนกัน " มาเป็น
ยุค“เราจะไปกันอย่างไร " ถึงจุดนี้วรรณกรรมจึงท าหน้าที่ " ชี้น า " ผู้อ่านหรือกล่าวไปอีกว่าวรรณกรรมมี
อิทธิพลทางความคิดเพ่ือสติปัญญาให้ความบันเทิงต่อผู้อ่านอย่างแท้จริง 
  นักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากเขาจะสะท้อนความปรารถนาที่จะ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นวรรณกรรมของเขาฉายให้เห็นสิ่งที่เรียกกันว่า " อุดมการณ์ "  
ของเขาซึ่งอาจเป็นอุดมการณ์ทางสังคมหรืออุดมการณ์บ้านเมืองก็ได้หรืออุดมการณ์อ่ืนๆ  
  อุดมการณ์สะท้อนในวรรณกรรมอาจเป็นไปได้ทั้งสองลักษณะคือลักษณะผู้เขียนมิได้จงใจแต่
พิจารณาได้โดยโลกทัศน์ของเขาลักษณะที่สองผู้เขียนจงใจหยิบยกอุดมการณ์มาเป็นเนื้อหาของ
วรรณกรรมโดยตรงดังนั้นการพิจารณาวรรณกรรมในฐานะเป็นภาพสะท้อนของสังคมจึงควรให้
ความส าคัญกับตัววรรณกรรมและวิธีในการเสนออุดมการณ์ที่อาจปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนั้นๆด้วย 
  ๓.๑.๒.  ลักษณะของวรรณกรรม   
  ลักษณะของวรรณกรรม  ส่วนมากจะกล่าวถึงลักษณะของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคม  
ลักษณะที่เก่ียวกับค่านิยมและลักษณะของนิทานชาดก  ดังนี้ 

๑)  ลักษณะของวรรณกรรมเกี่ยวกับสังคม  การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับสังคมควรที่จะ
ศึกษาถึง  ความหมายของสังคมและความสัมพันธ์ของสังคมกับวรรณกรรม 

( )  ลักษณะของสังคม  สังคมหมายถึง  กลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันมี
ความสัมพันธ์ติดต่อกัน  ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและส่วนรวม  เป็นครอบครัว  เป็นหมู่บ้านและเป็น
ประเทศ  ท่านผู้รู้กล่าวว่า  มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะมีทั้งหญิงและชายตั้งภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  
ณ  ที่ใดที่หนึ่งเป็นประจ าเป็นเวลานานตามสมควร  พอจะเรียนรู้และได้ปรับปรุงกันเองแต่ละคนได้และ
ประกอบการงานเข้ากันได้ดีมีความสนใจร่วมกัน  ในสิ่งอันเป็นมูลฐานแห่งชีวิตมีการครองชีพ  ความ
ปลอดภัยทางร่างกายความมีอนามัยความมีไมตรีจิตต่อกันและความรู้สึกว่าแต่ละคนก็เป็นหน่วยของ
ส่วนรวม มนุษย์ที่รวมกันเป็นหมู่คณะตามเงื่อนไขที่กล่าวมานี้เรียกว่า  “สังคม”  สังคมยังหมายถึง  คน
ตั้งแต่  ๒  คนข้ึนไปมารวมกัน  โดยมีโครงสร้างทางสังคมเรียกว่า “สังคม”๘ 

(๒)  ความสัมพันธ์ของสังคมกับวรรณกรรม  สังคมกับวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กัน
อย่างลึกซึ้งไม่สามารถแยกออกจากกันได้  เพราะสังคมและวรรณกรรมต่างมีอิทธิพลต่อกัน  เนื่องจากผู้
                                                 

๘ เสถียรโกเศศ, วัฒนธรรมเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑติยสถาน, ๒๕ ๕), หน้า ๒. 



๔๘ 
 

แต่งส่วนหนึ่งของสังคม  วรรณกรรมจึงเป็นสิ่งที่ผู้แต่งย่อมสอดแทรกความคิด  ความเชื่อ  ค่านิยม  
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คนอาศัยอยู่สัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม  ๓  ลักษณะ 

 .  วรรณกรรมสะท้อนสังคมและเหตุการณ์ ที่เกิดในสังคมตามประสบการณ์ของ
ผู้แต่ง  ภาพสังคมจึงมีลักษณะเหมือนภาพสะท้อนของกระจกเงา  ซึ่งสะท้อนความเจริญบางส่วนและ
เป็นการเสริมแต่งของผู้แต่งอีกส่วนหนึ่ง 

๒.  สังคม  มีอิทธิพลต่อวรรณกรรม  ผู้แต่งอยู่ในสังคมใดย่อมได้รับอิทธิพลจาก
สังคมนั้นทั้งทางด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา  ปรัชญาและการเมือง  วรรณกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม  เช่น  ไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไท  เป็นวรรณคดีที่มีอิทธิพลต่อสังคมในด้านหลักธรรม  
จริยธรรมของพระพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์  เป็นต้น 

๓.  วรรณกรรมหรือผู้แต่งมีอิทธิพลต่อสังคม  กล่าวคือผู้แต่งสามารถสร้างสรรค์
วรรณกรรมให้มีชีวิตจิตใจ  โน้มน้าวจิตใจของผู้อ่านให้มีอารมณ์และความรู้สึกตามการพรรณนาของตน  
อิทธิพลต่อวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมมี  ๒  ลักษณะ  คือ  อิทธิพลภายนอก  เช่น  การแต่ง
กายหรือการกระท าแบบอย่างวรรณกรรม และอิทธิพลภายในคือ อิทธิพล ทางความคิด  การสร้าง
ค่านิยม  ความเชื่อและทัศนคติของผู้อ่าน 

สังคมกับวรรณกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง  ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะ
สังคมและวรรณกรรมต่างมีอิทธิพลต่อกัน  ภาพสังคมจึงมีลักษณะเหมือนภาพสะท้อนของกระจกเงาซึ่ง
สะท้อนความเจริญ 

๒)  ลักษณะวรรณกรรมเกี่ยวกับค่านิยม ลักษณะวรรณกรรมเกี่ยวกับค่านิยมนั้น ควรที่
จะกล่าวถึง  ความหมายของค่านิยมและค่านิยมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ดังนี้ 

( )  ความหมายของค่านิยม  พระยาอนุมานราชธน  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ค่านิยม  
หมายถึง  สิ่งที่บุคคลในกลุ่มหนึ่งหรือคนๆเดียวกันเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าควรรักษาไว้  ค่านิยมอาจไม่ใช่สิ่ง
ที่ดีที่สุดแต่เป็นความนิยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เห็นว่าควรยกย่องและมีความสุขที่จะเห็นได้  ฟังได้เป็น
เจ้าของ๙ 

รวีวรรณ  อินทร์แหยม  ชาวอีสานเห็นความส าคัญทางจิตใจมากจึงมีการแต่งบทกวี
หรือวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  เพ่ือสะสมแนวความคิดและคติสอนใจไว้ให้สังคม  ซึ่งวรรณกรรมพ้ืนบ้าน
อีสานนี้มี อิทธิพลในการยึดเหนี่ยวจิตใจชาวอีสาน  ให้ได้ยึดมั่นอยู่ ในศีลธรรมและความดีงาม  
วรรณกรรมพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มาจากวัด  ทั้งในด้านเนื้อหาสอดแทรกขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ข้อคิด  

                                                 
๙ พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาเร่ืองประเพณีของไทย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕o

๕), หน้า   .  
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ค าผญาและขะล าต่างๆตามแนวพุทธศาสนา  ฉะนั้น  ค่านิยมของชาวอีสานที่มีต่อสังคมของตนจึงเป็นไป
ในทางดีงาม  อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ปราศจากการเบียดเบียนกัน   

มณี  พะยอมยงค์  พุทธศาสนาเป็นศาสนาส าคัญของชาวอีสาน  ชาวอีสานทุกคนถือ
ว่า ตนเป็นพุทธศาสนิกชนและค าสั่งสอนของพุทธศาสนา ได้รับการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตโดย
เหตุผลทางภูมิศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์ ภาคอีสานของไทยทั้งหมดแต่โบราณกาลนั้นเคยขึ้นอยู่กับ
อาณาจักรล้านช้าง ดินแดนส่วนนี้ได้ตกอยู่ในการครอบครองของไทย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าพระยา
พระมหากษัตริย์ศึก ยกกองทัพไปปราบกรุงศรีสัตนาคนหุตและได้ประเทศลาวเป็นประเทศราช ดินแดนฝั่ง
ขวาแม่น้ าโขงจึงตกอยู่ในครอบครองของไทยนับแต่รัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมา ดังนั้น สภาพทางวัฒนธรรม
ก็ดี ทางพุทธศาสนาก็ดี ภาคอีสานจึงยึดถือของดั้งเดิมที่มีมาแต่อาณาจักรล้านช้าง   

(๒)  ค่านิยมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ค่านิยมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันแสดงถึง
ลักษณะทางวรรณกรรม  ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการเข้ามาของพระพุทธศาสนา 

ค่านิยมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกอย่างคือ  การท าบุญท าทาน  ถือกันว่าเป็น
อานิสงส์ที่ให้กุศลกรรมแก่ผู้กระท า  มณี  พะยอมยงค์  กล่าวว่า  ชาวล้านนาจึงนิยมสร้างกุศลด้วยการ
ท าบุญท าทานอยู่เสมอ  แม้บางครั้งต้องใช้จ่ายเงินทองกันอย่างมาก  แรงกระตุ้นให้นิยมท าบุญคือ  
ความเชื่อในเรื่องกรรมและชาติหน้า  ความเชื่อในเรื่องกรรมคือ  หลักธรรมที่ถือว่าท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว
ตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  บุคคลท ากรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นตอบสนอง  ไม่มี
ทางท่ีจะหลีกหนีไปได้พ้น ๒ 

จารุวรรณ  ธรรมวัตร  ความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสาน  ท าให้เกิดวรรณกรรม
หลายรูปแบบเป็นต้นว่า  ค าเซิ้ง  ค าสู่ขวัญ  ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวอีสาน  เช่น  
เซิ้งบ้องไฟในพิธีท าบุญบ้องไฟเพ่ือขอฝน  ค าเซิ้งแห่นางแมวเพ่ือขอฝน  ใจความของค าเซิ้งอาจจะเป็น
การกล่าวอ้อนวอนหรือเล่าประวัติความเชื่อในพิธีกรรมที่ประกอบ  บางครั้งอาจจะเป็นการกล่าวขอ
ความร่วมมือให้มาร่วมพิธี  วรรณกรรมประเภทค าเซิ้งเป็นวรรณกรรมในยุคแรกที่มนุษย์มีความเชื่อใน
อ านาจลี้ลับ  เช่น  เชื่อในอ านาจของเทวดา  อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ว่าสามารถบันดาลให้ชีวิตส าเร็จ
สมหวังหรือปัดเป่าให้โรคภัยไข้เจ็บสูญหายไป  ที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์มีความกังวลในชีวิต  ไม่ต้องใช้
เวทมนต์อาถรรพ์  มนุษย์จึงเริ่มมีศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่มีเหตุผลมากขึ้น  เช่นเชื่อมั่นในศาสนา  วีรบุรุษ

                                                 
   ระวีวรรณ อินทร์แหยม, เสยีวสวาด : การศึกษาเชิงวิเคราะห,์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑติ

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศลิปากร), ๒๕๒๔, หน้า  ๒๙. 
   มณี พะยอมยงค,์ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาค

อีสาน, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ), ๒๕ ๙, หน้า ๗๘.  
 ๒ พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี), จ าปาสี่ต้น,หน้า ๗๙.  



๕  
 

และบรรพบุรุษ  ความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา  ท าให้แนวนิยมในการน านิทานชาดกไปแต่ง
เป็นร้อยกรองและร้อยแก้ว ๓ 

ฉะนั้น  ค่านิยมของชาวอีสานที่มีต่อสังคมของตนจึงเป็นไปในทางดีงาม  อยู่ร่วมกันอย่า ง
สงบสุข  ปราศจากการเบียดเบียนกัน 

๓)  ลักษณะของนิทานชาดก  ธวัช  ปุณโณทก  กล่าวว่า  ลักษณะของนิทานชาดกมักจะ
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ  ดังนี้ 

( )  ปรารภชาดกหรือปัจจุบันวัตถุ  ซึ่งเป็นการเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันในสมัยของ
พระพุทธเจ้าอันเป็นมูลเหตุของการเล่านิทานชาดกเรื่องนั้นๆ  ปรารภชาดกเป็นส่วนที่บอกให้รู้ว่าใคร
เป็นผู้เล่านิทานนั้นสถานที่และเวลาที่มีการเล่านิทานนั้น  ท าให้ชาดกนั้นน่าเชื่อถือว่าเกิดข้ึนจริง 

(๒)  ตัวนิทานชาดกหรืออดีตวัตถุ  คือ เนื้อเรื่องซึ่งเป็นโครงเรื่องเฉพาะมีทั้งเป็นโครง
เรื่องท่ีง่ายและซับซ้อน 

(๓)  ประชุมชาดกหรือสโมธาน  เป็นตัวเชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบันโดยระบุตัวละครใน
อดีตว่าเป็นบุคคลใดในสมัยพระพุทธเจ้า  ซึ่งเรียกกันว่ากลับชาติ ๔ 

ประชุมชาดก  เป็นเอกลักษณ์ของนิทานชาดกเป็นส่วนสรุปซึ่งอาจเป็นไปได้หรือไม่ก็ได้  
แต่มีส่วนท าให้นิทานเรื่องนั้นน่าเชื่อถือว่าเกิดขึ้นจริงมากขึ้น  ตัวละครที่มีบทบาทส าคัญกล้าหาญมี
ความสามารถ  เสียสละ  มักจะกลับชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า  ตัวละครที่เป็นปฏิปักษ์กับตัวเอกจะ
เป็นพระเทวทัตเสมอไป  ท าให้หลักค าสอนเรื่องกรรมในชาติที่แล้วมามีผลในปัจจุบัน 

ฐานิสร์  ชาตรัตพงษ์  นิทานชาดก  หมายถึง  นิทานประกอบสุภาษิตเพ่ือให้เข้าใจ
สุภาษิตมากขึ้น  ถ้าก าหนดด้วยวิธีสอนก็คือสอนด้วยบทเรียน  พูดแล้วท าให้ดูด้วย  เช่นทางหลักธรรม  
เมื่อพูดถึงการให้ทานก็ยกเรื่องพระเวสสันดรมาเล่าให้ฟัง  เนื้อความที่ยกมาเป็นอุทาหรณ์นั้นมักจะเป็น
เรื่องเสวยพระชาติของพระโพธิสัตว์หรือพระชาติต่างๆ  ของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ได้แสดงบทบาทความ
เป็นวีรบุรุษหรือบทบาทอ่ืนๆ  ถือเป็นวิวัฒนาการแห่งการบ าเพ็ญคุณงามความดีและคติธรรมในนิทาน
นั้นๆ ๕ 

จุดมุ่งหมายของนิทานชาดก  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้คนประพฤติปฏิบัติในหลักธรรม  
พระพุทธองค์ทรงทราบถึงความแตกต่างของอินทรีย์และความสามารถของเวไนยสัตว์  ซึ่งมีระดับต่างที่
แตกต่างกันออกไป  พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมด้วยวิธีต่างๆเพ่ือให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของผู้ฟัง  ที่
ทรงตรัสสอนด้วยการเล่านิทานที่สนุกสนานไพเราะ  ซึ่งเป็นทั้งค าสอนและให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟัง

                                                 
 ๓ จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน, เอกสารทางวิชาการของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒ ), หน้า  o๙-   .  
 ๔ ธวัช ปุณโรทก, วรรณกรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๒), หน้า ๗๔.  
 ๕ ฐานิสร์ ชาตรตัพงษ์, ความรู้เร่ืองชาดก, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕ ๕), หน้า ๓o.  



๕  
 

ด้วย  ยิ่งไปกว่านั้นการฟังนิทานชาดกท าให้ผู้ฟังได้กุศลแล้ว  ยังมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา  จะ
เห็นได้จากชาดกบางเรื่อง  เริ่มต้นด้วยปัญหาหรือค าถามที่สาวกได้ไตร่ถาม  พระพุทธองค์ท่านไม่ได้
แก้ปัญหาโดยตรง  แต่พระองค์ทรงเล่านิทานเปรียบเทียบเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น 

วีรชัย  ปิยสุนทรวงศ์  ได้สรุปนิทานชาดกไว้  ดังนี้ 
( )  ปัจจุบันวัตถุหรือปรารถชาดก  ขณะที่ภิกษุกล่าวถึง  ศิลปะ  คุณปัญญาและ

ความเฉลียวฉลาดในพระพุทธองค์หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  พระพุทธเจ้าทรงได้ยินจึงตรัสว่า  สิ่งเหล่านี้หา
ได้เกิดในปัจจุบันไม่  ในอดีตกาลเคยมีเรื่องเช่นนั้นๆเกิดขึ้น  พระพุทธเจ้าทรงประทับนิ่งอยู่ไม่ทรงเล่า
เรื่องนั้นว่าเป็นอย่างไร  ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลอาราธนาให้ตรัสพระธรรมเทศนา  พระพุทธองค์ก็ทรง
น าอดีตนิทานขึ้นมาแสดง 

(๒)  อดีตนิทาน  เรื่องนิทานที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงภิกษุ  โดยมีเนื้อเรื่อง
สอดคล้องกับปัจจุบันวัตถุข้างต้นซึ่งเป็นมูลเหตุ  รายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนส าคัญมีคติธรรมหรือสุภาษิต
เป็นบทค าสอนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง  ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะความ
เชื่อเรื่องผลกรรมจากการกระท าในชาติก่อน  หากท าดีก็ย่อมจะส่งผลดี  คติธรรมความเชื่อเรื่องผลกรรม
จากการกระท าในชาติก่อน  มีจุดประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนหมั่นรักษาศีล  บ าเพ็ญทานอยู่เป็นนิจ  
ประพฤติปฏิบัติตามค าสอนในพระพุทธศาสนา  เพ่ือผลกรรมดีในชาติปัจจุบันจะได้ส่งผลดีต่อไปยังชาติ
หน้า 

(๓)  สโมธานหรือประชุมชาดก  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งชาดก  เมื่อเล่า
เรื่องอดีตนิทานจบแล้วก็มีการแสดงเรื่องกลับชาติ  โดยพระพุทธเจ้าทรงระบุตัวบุคคลในอดีตนิทานว่า
ตรงกับบุคคลใด  ในสมัยของพระพุทธองค์ 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของนิทานชาดกคือตัวนิทาน  เพราะโครงเรื่องการด าเนินเรื่อง  
จะชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจการกลับชาติได้ตลอด  ส่วนมูลเหตุของการเล่าเรื่องไม่จ าเป็นนักเพราะจุดมุ่งหมาย
ของนิทานชาดก  ให้คนประพฤติปฏิบัติในหลักธรรม  พระพุทธศาสนา  สั่งสอนให้พุทศาสนิกชนมี
ศรัทธาความเชื่อมั่นและน้อมจิตน าเอาหลักธรรมไปปรับใช้จนเกิดผล  ดังนั้น  พระพุทธศาสนาจึงเป็น
ที่ตั้งของจิตมีการสร้างศรัทธาสร้างค่านิยมให้เกิดข้ึน 
  ๓.๑.๓.  ประเภทของวรรณกรรม 
  วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน  มีหลายประเภทและเป็นวรรณกรรมที่ถูกแต่งขึ้นหรือเรียบเรียง
จากภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านให้คนในสังคมได้อ่านได้ศึกษา  ท าให้สังคมด าเนินไปด้วยความสงบ
สุขร่มเย็น  ตลอดจนถึงให้ความบันเทิงสนุกสนานต่อสังคม  การจัดประเภทวรรณกรรมของท้องถิ่น
อีสานสามารถแบ่งออกเป็น  ๕,๓ และ ๒  ประเภท  คือ 

วรรณกรรมแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ 



๕๒ 
 

 )  วรรณกรรมพุทธศาสนา  คือ  วรรณกรรมที่ได้มีเนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา  โดยแบ่งเป็นวรรณกรรมต านานพระพุทธศาสนา  เช่น  มูลสถาปนา  พระเจ้าเลียบโลก  
เป็นต้น  และวรรณกรรมชาดก  เช่น  ล ามหาชาติ  พระเจ้าสิบชาติ  ท้าวสีทน  ท้าวคัชนามหรือท้าว
คันธนาม  เป็นต้น 

๒)  วรรณกรรมประวัติศาสตร์  คือ  วรรณกรรมที่ เขียนโดยเอาโครงเรื่องมาจาก
เกร็ดพงศาวดาร  ต านานต่างๆ  เช่น  พ้ืนเมืองเวียงจันทร์  พ้ืนเวียง  ท้าวฮุ่งหรือขุนเจือง  พ้ืนขุนบุรม  
ต านานเมือง  ต านานเมืองฟ้าแดดสูงยาง  เป็นต้น 

๓)  วรรณกรรมนิทาน  คือ  วรรณกรรมที่ผูกเรื่องขึ้นมาจากนิทานพ้ืนบ้านที่เล่าสืบต่อกัน
มาหรือเป็นนิยายที่ผูกขึ้นตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้นๆ  เช่น  ขุนทึง  สินไซ  ขูลูนางอ้ัว  ผาแดง
นางไอ่  ล าบุษบาหรือปลาแดกปลาสมอ  เป็นต้น 

๔)  วรรณกรรมค าสอน  คือ  วรรณกรรมที่มีเนื้อหามุ่งเพ่ือสั่งสอนแนวการประพฤติปฏิบัติ
แก่สังคมในท้องถิ่นนั้นๆ  โดยยึดคติธรรมทางพระพุทธศาสนา  คติความเชื่อและจารีตของท้องถิ่น  
ธรรมดาสอนโลก  กาพย์ปู่สอนหลาน  อินทิญานสอนลูก  ฮีตสิบสองครองสิบสี่  ท้าวค าสอนพระยาค า
กลองวอนไพร่  เป็นต้น 

๕)  วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด  คือ  วรรณกรรมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มในประเภทใดประเภทหนึ่ง
ได้  เพราะการสร้างสรรค์วรรณกรรมเหล่านี้ขึ้นมาด้วยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะกิจ  ส่วนใหญ่จะใช้ใน
พิธีกรรม  เช่น  ใช้ในพิธีสูตรขวัญ (สู่ขวัญ)  ใช้ในพิธีกรรมขอฝน  เป็นต้น   
  วรรณกรรมแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
   )  วรรณกรรมพ้ืนบ้านมุขปาฐะและลายลักษณ์ ข้อมูลที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้งสองประเภท
ล้วนส าคัญและทรงคุณค่า ทั้งนี้ เพราะวรรณคดีซึ่งเป็นศิลปะประจ าชาตินั้น กุหลาบ มัลลิกมาส  กล่าวว่า 
โดยทั่วไปแล้วเกิดจากอัจฉริยภาพของนักปราชญ์กวี  ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ในราชส านัก  ส่วนวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน  เช่นนิทานพ้ืนบ้านที่เกิดจากคนธรรมดาทั่วๆไป  ซึ่งถือว่าเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ  
เพราะฉะนั้น  แม้วรรณกรรมพ้ืนบ้านจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามแต่โดยที่จริงแล้ว  เป็นสิ่งที่ควรศึกษา
อย่างยิ่งเพ่ือความเข้าใจอันดี  ต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคมโดยส่วนรวม ๗ 

๒)  วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้าน  พระยาอนุมานราชธน  กล่าวว่าวรรณกรรมนับว่าเป็น
วรรณกรรมที่น่าสนใจน ามาศึกษา  เพราะนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมา เพ่ือความบันเทิง
แล้ว  ยังมีคุณค่าด้านอ่ืนๆอีกเช่น  ค่านิยม  คติธรรมและแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม  ซึ่งสิ่ง

                                                 
   ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ ๒๕๒๕), หน้า  ๗ - ๘๒. 
 ๗ กุหลาบ มัลลิกะมาส, ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕ ๕), หน้า ๘ .  



๕๓ 
 

เหล่านี้จะมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ในเนื้อหานิทานเสมอ  นิทานพ้ืนบ้านจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราว
ของสมัยก่อน  เนื่องจากผู้เล่าย่อมน าเหตุการณ์ท่ีมีอยู่ในสมัยของตนเข้ามากล่าวไว้ไม่มากก็น้อย ๘ 

๓) วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน จารุวรรณ ธรรมวัตร กล่าวว่า วรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสานที่มี
รูปเป็นร้อยกรองนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น สังข์สินไชย นางผมหอม ผาแดงนางไอ่ ขูลูนางอ้ัว ฯลฯ แต่
ละเรื่องน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและได้มีผู้ท าการศึกษาอย่างละเอียดลึกซ้ึงในแง่มุมต่าง ๆ ไปแล้วหลายเรื่อง 
มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านอีสานเรื่องนางสิบสอง นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่มี
ก าเนิดมานานอีกเรื่องหนึ่ง หลักธรรมส าคัญที่ปรากฏในเรื่องนี้คือ ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ๙ 
  วรรณกรรมแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ๒  

( )  วรรณกรรมมุขปาฐะ  ได้แก่  วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยการเล่าสืบต่อกันมา  
วรรณกรรมประเภทนี้ได้แก่  นิทาน  การแหล่ขวัญ  ค าสู่ขวัญ  ภาษิต  ปริศนา  เป็นต้น 

(๒)  วรรณกรรมลายลักษณ์  ได้แก่  วรรณกรรมที่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  มี
ทั้งลักษณะค าประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง  ส่วนใหญ่จะจารไว้ในใบลาน 
  ประเภทของวรรณกรรมดังกล่าว  แม้ว่าจะเป็นวรรณกรรมประเภทแนวคิด  ศาสนา  
ประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  นิทานพ้ืนบ้านและนิทานพื้นบ้านอีสานส่วนมากจะแฝงไว้ซึ่งแห่ง
แนวทางของการปฏิบัติหลักธรรมค าสอน  ดังกล่าว 
  ๓.๑.๔ วรรณกรรมท้องถิ่น 
  วรรณกรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน เน้นลักษณะการแต่งที่ปรากฏ
คล้ายๆกันในวรรณกรรมหลายๆเรื่อง คล้ายกันลักษณะการแต่งเลียนแบบ แต่ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะที่มีรูปแบบเป็นต้นฉบับ ลักษณะค าประพันธ์และวรรณกรรมท้องถิ่น ในที่นี้ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึง
แนวคิด ธรรมเนียมในการแต่ง และลักษณะธรรมเนียมในการแต่ง แนวคิดดังกล่าวแบ่งได้เป็น ๔ 
ลักษณะคือ  ) ลักษณะแนวคิดในการแต่ง, ๒) ลักษณะธรรมเนียมในการแต่ง ,๓) ลักษณะค าประพันธ์
อีสาน และ ๔) ลักษณะโดยรวมของวรรณกรรมท้องถิ่น  

สุวนีย์  มกราพันธ์  การเลียนแบบเช่นนี้ กวีในสมัยก่อนไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กัน
หากแต่ถือว่าเป็นการยึดธรรมเนียมการแต่งตามบูรพาจารย์  เป็นการแสดงคารวะบูรพาจารย์๒  

และ กุหลาบ  มัลลิกะมาศ  กล่าวว่า ธรรมเนียมในการแต่ง (Literary  Conventions)  
หมายถึงแบบแผนและวิธีการบางประการในการแต่งวรรณกรรม  ซึ่งเป็นที่นิยมยอมรับและท าตามกัน
โดยทั่วไปและธรรมเนียมในการแต่งอาจแบ่งได้หลายลักษณะ  เช่น 

                                                 
 ๘ พระยาอนมุานราชธน, การศึกษาเร่ืองประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕o ), หน้า  ๔.  
 ๙ จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณคดีอีสาน, หน้า ๗๔.  
๒  พรทิพย์ ซังธาดา, วรรณกรรมท้องถิน่อสีาน, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น จดัพิมพ,์ ๒๕๔๕), หน้า  ๓.  
๒  สุวนีย์ มกราพันธ,์ แง่คิดจากวรรณกรรม, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, ๒๕๒๕), หน้า ๘๙.  



๕๔ 
 

( )  ธรรมเนียมนิยมในการแต่งประจ าประเภทของวรรณกรรมนั้นๆ  เช่น  ร้อยแก้วไม่
มีสัมผัส  ร้อยกรองมีสัมผัสและมีลักษณะประจ าตามชนิดของร้อยกรอง เช่น ฉันท์ มี  ครุ  ลหุ  โคลง มี  
เอก  โท  เป็นต้น  หรือละครนอกกับละครใน ก็มีธรรมเนียมในการแต่งที่แตกต่างกันออกไป 

(๒)  ธรรมเนียมนิยมในการสร้างสารัตถะของเรื่อง  การสร้างโครงเรื่อง  ตัวละครและ
ฉาก  เช่น  เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย  มีสารัตถะของเรื่องเป็นการต่อสู้ระหว่างยักษ์กับมนุษย์  ตัวเอก
เป็นมนุษย์ที่เก่งวิเศษด้วยฤทธานุภาพ  หรือด้วยอาวุธต่อสู้กับยักษ์  ได้ลูกสาวยักษ์เป็นคู่ครอง  ฆ่ายักษ์
ตายและมักต่อด้วยเรื่องหึงหวงระหว่างมเหสี  การพลัดพรากจากกันของตัวเอกและในที่สุดก็จบลงด้วยดี 

(๓)  ธรรมเนียมนิยมในการแต่งตามยุคสมัย  เช่น  สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนิยมแต่ง
โคลงดั้นท านองลิลิต  ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนิยมแต่งกลอน  เป็นต้น 

(๔)  ธรรมเนียมนิยมในการด าเนินเรื่องและศิลปะการแต่ง  จะมีบทที่เรียกได้ว่าบท
ธรรมเนียมนิยม เช่น  บทไหว้ครูหรือประณามพจน์ จะอยู่น าเรื่องและเนื้อความเป็นการไหว้สิ่งที่กวี
เคารพบูชา เช่น พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ บิดามารดา เป็นต้น นอกจากบทไหว้แล้วยังมีบท 
ธรรมเนียมนิยมอีกเป็นอันมาก โดยเฉพาะในวรรณคดีประเภทร้อยกรอง เช่น บทชมโฉม ชมนก ชมไม้  
บททรงเครื่อง  บทชมรถ  บทเกี้ยว  บทเข้าพระเข้านาง  บทคร่ าครวญและบทอัศจรรย์  กวีมักนิยม
พรรณนาคล้ายๆกัน  โดยเนื้อความแตกต่างเฉพาะเรื่องของค าและการเปรียบเทียบบางประการ๒๒ 
  แนวความคิดในวรรณกรรมร้อยกรองภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  
แนวความคิดในด้านรูปแบบฉันทลักษณ์นิยมใช้กลอนอักษรสังวาสและการส่งสัมผัสแบบเทภาวะ  ซึ่ง
นิยมว่าเป็นการส่งสัมผัสที่มีความไพเราะท่ีสุด 
  ๑) ลักษณะค าประพันธ์อีสาน 
วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานโดยเฉพาะวรรณกรรมท้องถิ่น เป็นลักษณะการแต่งที่ปรากฏคล้ายๆกันใน
วรรณกรรมหลายๆเรื่องคล้ายกับลักษณะการแต่งเลียนแบบ๒๓ แต่ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบ
เป็นต้นฉบับ ลักษณะค าประพันธ์และวรรณกรรมท้องถิ่น แต่ในที่นี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะกล่าวถึงลักษณะค า
ประพันธ์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานโดยทั่วไปมีลักษณะเฉพาะถิ่น  ดังนี้ 

( )  ใช้ภาษาถ่ินอีสาน 
(๒)  บันทึกด้วยตัวอักษรท้องถิ่นอีสาน  ได้แก่  อักษรธรรมและอักษรไทยน้อย  

ตัวอักษรธรรมใช้บันทึกวรรณกรรมศาสนาและต าราวิชาการ  ส่วนอักษรไทยน้อยใช้บันทึกวรรณกรรม
นิทานที่ใช้ในบุญงันเฮือนดี (งานศพ) 

                                                 
๒๒ กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารย์, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒ ), หน้า 

  .  
๒๓ กุหลาบ มัลลิกะมาส,วรรณกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕ ๘), หน้า  ๙๔. 



๕๕ 
 

(๓)  ฉันทลักษณ์ท้องถิ่นของภาคอีสานซึ่งมี  โคลงสาร (หรือกลอนล า)  กาพย์(หรือ
กาพย์เซิ้ง) และร่าย (ฮ่าย)  ซึ่งฉันทลักษณ์ท้ัง  ๓  นี้เหมาะในการขับท านองเสนาะของท้องถิ่นด้วย 

(๔)  เนื้อหาสาระต่างๆต้องสอดคล้องกับคตินิยมของท้องถิ่นภาคอีสาน๒๔ 
  ๒) วรรณกรรมท้องถิ่นมีลักษณะที่สรุปได้  ดังนี้ 

( )  ชาวบ้านทั่วไปเป็นผู้สร้างสรรค์  คัดลอกและเผยแพร่ 
(๒)  กวีผู้ประพันธ์ส่วนมากคือพระภิกษุและชาวบ้าน 
(๓)  ภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่น  เป็นภาษาที่เรียบง่าย  มุ่งการสื่อความหมายกับ

ผู้อ่าน  ส านวนโวหารเป็นของท้องถิ่น 
(๔)  เนื้อเรื่องมุ่งความบันเทิงใจ  บางครั้งได้สอดแทรกธรรมของพุทธศาสนา 
(๕)  ค่านิยมยึดปรัชญาแบบชาวพุทธ๒๕ 

  แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความคิดความสามารถของกวี  จะท าให้ผู้อ่านมีความสนใจ  
จดจ า  ติดตาม  น าไปปฏิบัติ 
   ซึ่งวรรณคดีอีสานในยุคต้นมีน้อยโดยเฉพาะวรรณกรรมหรือวรรณศิลป์ซึ่งเป็นลักษณะ 
(Literature) ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทวรรณกรรม " มุขปาฐ๒  "  ( มุ - ขะ - ปา - ถะ ) หรือ  ( มุก-ขะ -
บาด ) เล่าต่อกันมาแบบท่องบ่นสาธยายซึ่งเป็นวิธีนิยมใช้กันมาแต่โบราณกาลยุคเมื่อก่อนหน้า๒พันปี
วรรณะพราหมณ์ใช้ท่องจ า ( หรือจดจ า ) จากปากต่อปากบอกกันตัวต่อตัวเพ่ือทรงจ าเอาไว้( Learning 
by Remember )แล้วท่องบ่นสาธยายแม้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ใช้แบบเดียวกันกับวรรณะ
พราหมณ์นักบวชศาสนาพราหมณ์,ศาสนาฮินดูนิยมใช้สวดสาธยายมนต์และพระเวทเขาจะขึ้นด้วยบท
ประณามเทพเจ้าว่า " โอม " ท านองชาวพุทธบริษัทนิยมใช้บทว่า " นโม " 
  พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้กาลปัจจุบันก็ยังใช้การเรียนแบบมุขปาฐะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมโดยเฉพาะแผนกบาลี  ( มหาเปรียญธรรม ) และใช้ในการประกอบ
ศาสนกิจบางอย่างเช่นการสวดมนต์ท าวัตรสวดมงคลสวดพระปาฎิโมกข์ส าหรั บนักบวชในศาสนา
พราหมณ;์ฮินดูใช้สวดทบทวนพระเวทหรือไตรเพท๒๗ พวกพราหมณ์ก าหนดเอาวันขึ้น ๘ ค่ า  ๕ค่ า และ

                                                 
๒๔ ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมภาคอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 

๒๕๓๗), หน้า  ๙. 
๒๕ พรทิพย์ ซังธาดา, วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน, หน้า  ๓.  
๒  โสรัจ นามอ่อน. คู่มือ เรียนลัดอักษรธรรมอีสาน พ.ศ. ๒๕๔๕, พิมพ์เป็น มุทิตาสักการะ ในงานมงคล

อายุวัฒนะ ๘  ปี พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ่). หน้า ๔. 
๒๗ โสรัจ นามอ่อน. ศาสนาเปรียบเทียบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน. พิมพ์คอมพิวเตอร์ เย็บเล่ม, 

ไตรเพท คือ ฤคเวท, ยชุรเวท สามเวท เป็นของดั้งเดิม, ปวารณา,การจุดธูปเทียนบูชาพระ, สวดมนต์, ไหว้พระ, ฟัง
เทศน,์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พรญาติโยม เป็นต้น. 



๕  
 

วันแรม ๘ ค่ า  ๔ ค่ า และ  ๕ ค่ า มารวมกันเป็นคณะและสวดสาธยายบทสวด ( มนต์ )  ชาวไทยพุทธ
และชาวพุทธทั่วโลกยังยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาพราหมณ์ ;ฮินดูอีกหลายๆพิธีกรรม
เช่นการเผาศพท าบุญอุทิศให้ผู้วายชนม์ถวายผ้ากฐินงานประเพณีอ่ืนเช่นสงกรานต์ลอยกระทงจาริก
แสวงบุญการท าบุญประเพณีประจ าเดือนที่ส าคัญบุญเข้าพรรษาปวารณาออกพรรษาเป็นต้น 
  วรรณคดีอีสานต่อมาระยะหนึ่งได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียมากขึ้นจึงมีการจารึกหรือจารลง
ในใบลานเป็นหนังสือผูกใบลานเมื่อรวมกันหลายๆผูกเรียกว่าหนังสือมัดส่วนหนังสือผูกที่มีขนาดสั้น   
(ประมาณ  ๕ เซนติเมตร)  เรียกว่าหนังสือก้อมมีค าพังเพยของคนโบราณอีสานพูดกันติดปากว่า 
"หนังสือก้อมต่างคนต่างมี" เพราะหนังสือก้อมมีวัตถุประสงค์เป็น "เอนกประสงค์" เหมือน "สมุดบันทึก
ประจ าวัน" "สมุดบันทึกช่วยความจ า" กันหลงกันลืมแล้วแต่ว่าใครมีอะไรที่น่าสนใจจ าเป็นก็เขียนเอาไว้ที่
หนังสือก้อมเช่นเดียวกับคนยุคนี้บันทึกในสมุดไดอารี่ประจ าวันของใครของมันข้อความในหนังสือก้อม
เน้นหนักความรู้เบ็ดเตล็ดเช่นต าราโหรเวทมนต์คาถาต ารายาฤกษ์งามยามดีผูกดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
ท านายโชคลาภกลอนอ่านกาพย์เซิ้งเสน่ห์ยาแฝดยนต์สักตามร่างกายอยู่ยงคงกระพันบิดไส้ขับไล่ ,กันผี
พรายเป็นต้น 
  ๓.๑.๕  อิทธิพลของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคม 

ธวัช ปุณโณทก  กล่าวว่าอิทธิพลของวรรณกรรมท้องถิ่นต่อสังคม  ดังนี้ 
 )  มีอิทธิพลต่อศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านโดยตรง  ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ

และลายลักษณ์แต่ก็ต้องอาศัยรูปแบบฉันทลักษณ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นมาเป็นแม่แบบอยู่นั่น  เช่น  
วรรณกรรมท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการขับล า  การเล่นพื้นบ้าน  เช่น  การล า(หมอล า)ในภาคอีสาน  การซอ
การเล่าค่าวในภาคเหนือ 

๒)  มีอิทธิพลต่อการอธิบายความเป็นมาของชุมชนและเผ่าพันธุ์  คือมีเนื้อหาของ
วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทต านาน  ยังอธิบายความเป็นมาของบรรพบุรุษประจ าเผ่าพันธุ์อีกด้วยเช่น  
นิทานเรื่องขุนบรม  ปฐมมูลและปฐมกัลปนา  เป็นต านานอธิบายบรรพบุรุษของชาวอีสาน  ต านานสิบ
ห้าราชวงศ์  ต านานเจ้าเจ็ดตน  ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่  เป็นต านานที่อธิบายความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวภาคเหนือ 

๓)  เป็นสื่อกลางระหว่างบ้านกับวัด  เพราะชาวไทยเชื่อว่าการฟังธรรมบรรยายหรือ
นิทานคติธรรมเป็นกุศลผลบุญอย่างหนึ่งที่มีอานิสงส์สูงมาก  อีกอย่างหนึ่งชาวพุทธมีความเชื่ อว่าการ
สร้างหนังสือธรรมนิยายหรือชาดกถวายวัดนั้น  เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาและได้อานิสงส์ผลบุญ
แรงกล้าอีกด้วย 

๔)  มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน  เพราะวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมี
แก่นของเรื่องอิงอยู่กับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ของทางภาคเหนือ  ภาค
อีสาน  นอกจากจะมีเนื้อหาอิงอยู่กับหลักธรรมและความเชื่อพ้ืนบ้านแล้ว  ยังมีอิทธิพลต่อการด าเนิน



๕๗ 
 

ชีวิตของสังคมเป็นอย่างมาก  เช่นวิทูรสอนหลาน  ธรรมดาสอนโลก  พระลอ  สอนโลก  ฯลฯ  ของ
ภาคเหนือ  ปู่สอนหลาน  อินทิญาณสอนลูก  ย่าสอนหลาน  ฯลฯ  ของภาคอีสาน 

๕)  มีอิทธิพลต่อศิลปกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  โดยเฉพาะวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและชาดก  เช่นในภาคเหนือศิลปินพ้ืนบ้านได้น านิทานอันปรากฏอยู่ในปัญญาสชาดก  
เรื่องพระเจ้าสิบชาติที่วิหารคดของวัดบวกครกหลวง  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  ส่วนภาคอีสานก็นิยมน า
วรรณกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก  มาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังหน้าพระลานธาตุ  จังหวัด
นครราชสีมา  เป็นต้น๒๘ 
  พรทิพย์  ซังธาดา  วรรณกรรมท้องถิ่นมีประโยชน์มากมายหลายประการ  ดังนี้ 

 )  ให้ความบันเทิงใจแก่ชุมชน  เช่น  ขับเสภาในภาคกลาง  เล่าค่าวหรือขับล าเนาเล่า
ค่าว  อ่านหนังสือในบุญงันเฮือนดี (งานศพ) ในภาคอีสาน  การสวดหนังสือและสวดด้านในภาคใต้ 

๒)  ให้เข้าใจในค่านิยม  โลกทัศน์ของแต่ละท้องถิ่นโดยผ่านวรรณกรรม 
๓)  เข้าใจวัฒนธรรมของชาวบ้านในท้องถิ่น  แต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 
๔)  ก่อให้เกิดความรักถิ่นหวงแหนมาตุภูมิ ท าให้เกิดความรักสามัคคีในท้องถิ่นของตน๒๙ 

  ดังนั้น วรรณกรรมจึงมีบทบาทความส าคัญต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก  นอกจากจะมี
เนื้อหาอิงอยู่กับหลักธรรมและค าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้ว  ยังมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในสังคมท าให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกันสร้างสรรค์จรรโลงสังคมมั่นคงด ารงจารีต  ๒ ครอง
ธรรม  ๔ จารีตญี่ครองธรรมเจียงจารีตบ้านครองธรรมเมืองจารีตผัวครองธรรมเมียสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยเฮาชาวอีสานต่อไป ตามนัยปรัชญาที่ว่า     

  สืบฮอยตา  วาฮอยปู่ 
   อยู่น ากัน  ให้ปันกันกิน 
   อย่ากินใจกัน อย่ากั้นใจกิน 
   ยามฝังดิน  เจ้ากินกับไผ 
   ยามเผาไฟ  ไผกินกับเจ้า. 

วรรณคดีในยุคต้นนี้ส่วนมากจารหรือจารึกลงในผิวไม้ไผ่ใหญ่เหมือนทางดินแดนตอนใต้ของ
ประเทศจีนทั้งนี้เพราะวรรณคดียุคต้นเป็นเรื่องราวของผู้ที่ยังเข้ารีตยังไม่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาเช่น
วรรณคดีเรื่องหนังสื่อเจียงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นภายหลังเมื่อได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียมากแล้วจึงมี
การจารหรือจารึก ( เขียน ) ลงในใบลานเป็นหนังสือผูกใบลานหมายถึงหนังสือที่ห่อเป็นมัดๆรวมกัน 

                                                 
๒๘ ธวัช ปุณโณทก, วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๓), หน้า  ๒.  
๒๙ พรทิพย์ ซังธาดา, วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน, หน้า  ๓.  



๕๘ 
 

วรรณคดีในสมัยต่อมามีที่มาจากอินเดียทางพระพุทธศาสนามากที่สุดโดยเฉพาะ
พระพุทธเจ้าและสาวกได้วางรากฐานไว้คือพระไตรปิฎกที่เป็นค าสอนทั้งในทางคดีโลกคดีธรรมและ
วรรณคดีส าคัญคือพระปฐมโพธิกถาพุทธประวัติสาวกประวัติและพระพุทธธรรมค าสอนที่ถูกร้อยกรอง
เป็นวรรณศิลป์เล่าถึงประวัติของบุคคลผู้ได้ปฏิบัติแต่ละวรรณคดีโดดเด่นดีเยี่ยมจึงท าให้เข้าถึงจิตใจของ
คนได้อย่างดียิ่งของเก่าเล่าต่อกันมา 
  พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทยเกี่ยวโยงกันแต่เริ่มมีวรรณคดีไทย โดยที่พระพุทธศาสนา
เป็นส่วนส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทยแต่โบราณกาลมาแล้วมีการ
เรียนการสอนการถ่ายทอดค าสอนของพระพุทธศาสนาให้คนเว้นชั่วให้กลัวบาปให้ท าดีมีใจสะอาดผ่าน
บทบาททางตัวละครเป็นรูปแบบวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกคือ" เตภูมิกถา " หรือ "ไตรภูมิ
พระร่วง "ปรากฏในสมัยก่อตั้งประเทศสยามกรุงสุโขทัยโดยพญาลิไทยหนังสือวรรณคดีเล่มแรกของ
สยามประเทศมีเนื้อหาสาระ "สอนให้คนท าความดีหนีชั่วไม่ม่ัวสุม" ยึดหลักธรรมในพระไตรปิฎกเป็น
จุดยืนเหมือนที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยสมัยสุโขทัยกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการจัดการศึกษาสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชยึด  "ไตรสิกขาเป็นแม่บท"  "พระภิกษุสงฆ์
เป็นครูสอน" "ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน" "วัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน" มีวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาโดยยึดสาระในไตรภูมิพระร่วงวรรณคดีเอกของสยามประเทศจุดสุดยอดคือ
เป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตของพุทธบริษัทคือบ าเพ็ญโพธิธรรมมุ่งสู่สัมมาสัมโพธิญาณเป้าหมายกลางคือ
พระอรหันต์สาวกและเป้าหมายต่ าสุดคือพ้นจากอบายภูมิสมัยโบราณการก าหนดค่านิยมและโลกทัศน์
ของสังคมไทยได้ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางการด ารงชีวิตจึง
ท าให้สังคมไทยยุคนั้นอยู่ได้อย่างปกติสุขตลอดมาสมกับชื่อเมือง สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข 
  พระภิกษุสงฆ์ ท าหน้าที่โดยตรงน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่แก่ประชาชนท าให้
ประชากรของชุมชนในสังคมยุคนั้นเข้าถึงหลักพุทธธรรมโดยตรงส่วนผู้ที่ท าหน้าที่น าหลักธรรมค าสอน
พระพุทธศาสนาเข้าหาประชาชนโดยทางอ้อมคือนักปราชญ์และกวีทั้งหลายท่านเหล่านั้นได้สร้างสรรค์
งานวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณศิลป์น้อยใหญ่หลากหลายถ่ายทอดสู่ประชาชนทุกระดับชั้นและเพศ
วัยในลักษณะการอ่านบทกวีท านองเสนาะและการเล่านิทานชาดกนิทานพื้นบ้านอีสานที่สอดแทรกธรรม
และเพียบพร้อมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกินใจเร้าอารมณ์ตลกโปกฮาผ่านหูติดตาเกิดภาพพจน์
ทางใจให้จดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตครองตัวครอบครัวและสังคมส่วนรวมสืบไปได้
กลายเป็นมรดกตกทอดอันล้ าค่าทางสังคมไทยให้อนุชนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากระทั่งถึงลูกหลานยุคเราได้สืบสาน
กันต่อมาถึงปัจจุบันและยังจะต้องฟื้นฟูอดีตพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตสืบต่อไปไม่สิ้นสุด 

 
 
 



๕๙ 
 

๓.๒ นิทานพื้นบ้านชาวอุบลราชธานี 
  นิทานพ้ืนบ้านชาวอุบลราชธานีมีการสืบสานถึงลูกหลานอย่างไม่ขาดสาย เป็นเรื่องราวของ
ชาวบ้านชาวอุบลราชธานีแท้จริงมีเนื้อหาสาระบอกเล่าเข้าถึงแก่นแท้ชีวิตจริงของประชาชนคนชาว
อุบลราชธานีพ้ืนปฐพีมีป่าท้องฟ้ามีเมฆฝนปวงชนมีศีลธรรมน าพาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่
แหละคนอีสาน " 
  นิทานพ้ืนบ้านชาวอุบลราชธานีแต่ไหนแต่ไรมาปราชญ์หรือกวีได้สร้างสรรค์วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมล้ าค่าทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็น "ลูกชาวอุบลราชธานี" เพราะชาว
อุบลราชธานีถือถิ่นคนดี(พายัพถ่ินไทยงามกลางถิ่นจอมไทยใต้ถ่ินไทยอุดม ) ค าขวัญจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนหนึ่งว่า " อุบลแผ่นดินนักปราชญ์ทวยราษฎรใฝ่ธรรมงามล้ าเทียนพรรษา" ปราชญ์หรือกวีบุพ
พการีชาวอุบลราชธานีท่านแบ่งวรรณคดีหรือวรรณกรรมพ้ืนบ้านชาวอุบลราชธานีไว้เป็น ประเภทคือ 
วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งชาดกและต านานมีดังนี้ 
   . นิทานที่เป็นต านานเช่นพุทธท านายสังฮอมธาตุพระเจ้าเลียบโลกชมพูทวีปเชตุพนมูลปัน
นาอุรังคธาตุเป็นอาทิ 

๒. วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งประวัติและต านานสร้างบ้านแปลงเมืองต านาน
นิทานพ้ืนบ้านเช่นท้าวฮุ่งเฮืองพงศาวดารจ าปาสักพ้ืนเวียงจันทร์ประวัติขุนบรมต านานพระพุทธรูป
ส าคัญประวัติศาสตร์พระเจ้าฟ้างุ้มประวัตินักรบประวัติกษัตริย์ประวัติเมืองอุบลราชธานีเป็นต้น 

๓. วรรณคดีเก่ียวกับปรัชญาธรรมและคติธรรมได้แก่เรื่องกล่าวถึงนิทานเรื่องน ามากล่าวเป็น
ปรัชญาธรรมและคติธรรมเช่นท้าวเสี่ยวสวาสดิ์มีนิทานประกอบกว่า๓ เรื่องและมีปรัชญาธรรมและคติ
ธรรมสอดแทรกอีกมากมายหลายแง่มุมคติสอนศีลธรรมจริยธรรมจารีต ๒ครองธรรม ๔จารีตญี่ครอง
ธรรมเจียงจารีตผัวครองเมียจารีตบ้านครองวัดจารีตเจ้าครองไผ่เช่นธรรมดาสอนโลกพระยาค ากองสอน
ไผ่  ( ไพร่ ) ปู่สอนหลานอินทิญาณสอนลูกย่าสอนหลานหลานสอนปู่ลึปสูญศาสน์สมที่นึกเป็นต้น 

๔. วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านทั่วไปมักเป็นลักษณะอ่านไพเราะและเนื้อหาสาระมี
บทเกี้ยวพาราศรีบทอัศจรรย์ จุดไคลแม็ดที่ตื่นเต้นโลดโผน  (Extreme Climax) เป็นกาพย์กลอนโคลง
ฉันท์เช่นขุนทึงขุนเทืองขุนลูนางอั้วผาแดงนางไอ่นางแตงอ่อนนางผมหอมท้าวก าพร้าผีน้อยบัวฮมบัวฮอง
นางกองทองเป็นต้น 

๕. วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านมีลักษณะเป็นนิทานก้อมมีขนาดสั้น (Short Story) 
เนื้อหาสาระเน้นตลกโปกฮาเสียดสีสังคมประกอบการละเล่นในเทศกาลสงกรานต์เทศกาลบุญเดือนหก
เซิ้งบั้งไฟเซิ้งลูกเขยแม่ยายเช่นนิทานหัวผ่อจั่งจ๊ะ  (หลวงตาโลภา) หัวผ่อกับจัวน้อย (หลวงตากับเณร
น้อย) หัวผ่อกับแม่ชี (หลวงตากับแม่ชี) หัวผ่อน้ าอ้อยพ่อเฒ่ากับลูกเขย (พ่อตากับลูกเขย) ย่ากับลูกสะไภ้
หัวผ่อดูมอ (หลวงตาหมอดู) หัวผ่อหมอยาสุดลูกเป็นต้น 



   
 

 . วรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องปลีกย่อยเช่นโตงโตยยาบเว้าค าสอยเซิ้งนางแมวเพลงกล่อมลูก
ค าผญากาพย์เว้าโคลงสาร (กลอนอ่าน) เซิ้งบั้งไฟสูตรขวัญเป็นต้น 

ในบันดานิทานพ้ืนบ้านอีสาน ประเภทเหล่านี้นะอันว่า ๒ ประเภทสุดท้ายนอกจากเป็น
นิทานก้อมแล้วส่วนหนึ่งยังเป็นนิทานตลกขบขันสรวลเสเฮฮาตลกโปกฮาชวนหัวหม่วนชื่นโฮแซว
ครึกครื้นอุบลบ้านเฮาที่ส าคัญคือเป็น  "มุขปาฐะ" (มุก - ขะ  - ปาฐะ) การเล่าต่อปากกันมา,ปากต่อปาก
สืบต่อกันมาไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่สังคมยุคโบราณการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบยังไม่มีโดยเฉพาะ
จะมีบ้างก็เป็นการศึกษาเฉพาะส านักหนึ่งและเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นส านักมูลกัจจายนะจังหวัด
อุบลราชธานีที่ได้เห็นเป็นส านักสุดท้าย (๒๔๙๔) ที่วัดเสลารามบ้านบ่อหินหมู่   ต าบลไหล่ทุ่งอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษารุ่นสุดท้าย ๒ รูปคือ พระภิกษุสมพงศ ์ปสุโต และพระภิกษุ
บุญสาร ปุญฺญกโร รูปแรกลาสิกขามีครอบครัวปัจจุบันยังมีชีวิตยู่ที่  บ้านไหล่ทุ่ง ต าบลไหล่ทุ่งอ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้อายุ ๘  ปีรูปที่สองก็ลาสิกขาเช่นกันและเสียชีวิตแล้วส่วนส านัก
อ่ืนเช่นส านักบ้านหนองหลัก อ าเภอม่วงสามสิบ ส านักบ้านไผ่ใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี และส านักบูรพารามบ้านขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นต้น 

ส านักเรียนดังกล่าวจัดการศึกษาแบบเฉพาะเรื่อง "มูลกัจจายนะหรือมูลกะจาย" สอนศิษย์
แบบ"มุขปาฐะ" บอกกันปากต่อปากใช้วิธีการท่องบ่นสาธยายให้เกิดทักษะความทรงจ าจนคล่องแคล่ว
ผิดพลาดน้อยหรือพลั้งเผลอบ้างเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงจ า  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต    สมฺมาสมฺ
พุทฺธสฺสฯ หรือท่านจ าศีล ๕ ศีล    ศีล ๒๒๗ ได้ไม่ผิดพลาดและนางภิกษุณีจ าศีล ๓   ได้แม่นย าหรือ
พระภิกษุสงฆ์จ าบทท าวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์ต่างๆ ได้แม่นย าคนโบราณนิยมจดจ า  เวทมนต์เสน่ห์ยา
แฝดได้มากมาย 

จึงกล่าวได้ว่าการสอนการเรียนแบบมุขปาฐะแม้จะเป็นวิธีการสอนการเรียนที่มีมานานกว่า๒
พันปีแต่ก็เป็นวิธีการสอนการเรียนที่ยังใช้กันอยู่และได้ผลดีเป็นที่ยอมรับในวงการจัดการศึกษาตลอดมา
โดยเฉพาะการเรียนการสอนมูลกัจจายนะ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนแบบมุขปาฐะ เริ่มด้วย นโม ตสฺส 
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ คาบ) และขึ้นสูตรว่า อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต (อัตโถอักขระสัญญา
โต=เนื้อความรู้ได้ด้วยตัวอักษร) 

 
๓.๓ ตัวอย่างวรรณกรรมไทย 
 ตัวอย่างวรรณกรรมไทย จะได้กล่าวถึง วรรณกรรมไทยโดยทั่วไปแบ่งได้ ๕ ประเภท๓  ดังนี้ 

 ๑.วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ได้ศึกษาและมีตัวอย่าง คือ 
                                                 

๓  ธวัช ปุณโณทก, มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์, (บริษัทขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด,    / -๘ 
ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๔), หน้า.. 



   
 

  ๑) เวสสันดร (ล าผะเหวด)นับเนื่องในทศชาติคือพระเจ้า  ชาติบ าเพ็ญปรมัตถ
ปารมีอันเป็นปารมีขั้นสูงสุดของพระโพธิสัตว์และเป็นชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็น
ประพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ในจ านวนมหาศาลแต่ละพระองค์กว่าจะได้บรรลุถึงจุดสุดยอดของชีวิตคือตรัส
รู้เป็นพระพุทธเจ้าจ านวนนับแสนนับล้านพระองค์แต่ละพระองค์ทนทุกข์ทรมานบ าเพ็ญเพียรภาวนา
นานนับเวลาเป็นอสงขัย 

ปรากฏในบทสวดสัมพุทเธ๓ , บทที ่  มีพระพุทธเจ้าห้าแสนหมื่นสองพันยี่สิบแปดพระองค์
,บทที่๒มีหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันห้าสิบห้าพระองค์ ,บทที่๓มีสองล้านสี่หมื่นแปดพันร้อยเก้าพระองค์
จนกว่าจะบ าเพ็ญปารมีครบ    ทัศน์ ( ประการ )  ทัศน์ละ๓ละดับคือระดับสามัญเรียกว่าปารมี ,
ระดับกลางเรียกว่าอุปปารมีและระดับอุกกฤษ( สูงสุด ) เรียกว่าปรมัตถปารมีจึงรวมเป็นปารมี๓ ทัศน์
เรียกว่าสมติงสปารมี 
  การบ าเพ็ญปารมี ๓  ทัศน์จัดเรียงตามล าดับที่บ าเพ็ญในทศชาติแบบไทยพุทธเถรวาทดังนี้ 

พระเจ้า๓๒   ชาติคือ 
   .พระเตมีย์บ าเพ็ญเนกขัมมคืออการออกบวช 
   ๒.พระมหาชนกบ าเพ็ญวิริยะคือความเพียร 
   ๓.พระสุวรรณสามบ าเพ็ญเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดี 
   ๔.พระเนมิราชบ าเพ็ญอธิฐานคือความตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยว 
   ๕.พระมหาโหสถบ าเพ็ญปัญญาคือความรอบรู้หยั่งรู้เหตุผล 
    .พระภูริทัตต์บ าเพ็ญคือศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 
   ๗.พระจันทกุมารบ าเพ็ญขันติคือความอดทน 
   ๘.พระนารทบ าเพ็ญอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลาง 
             ๙.พระวิธุระบ าเพ็ญสัจจะคือความจริงพูดจริงท าจริงจริงใจ 
               .พระเวสสันดรบ าเพ็ญทานคือการให้การเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทน 
  เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในจ านวน    เรื่องเรียกว่าทศ
ชาติหรือพระเจ้า    ชาติต้นฉบับเขียนเป็นภาษาบาลีเป็นค าประพันธ์เรียกว่าคาถา  ,    แพร่หลาย
เข้ามาสู่สังคมไทยสมัยสุโขทัยและแพร่สู่อาณาจักรล้านช้าง ( ประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตย

                                                 
๓  พระราชเวที, วัดประยูรวงศาวาส, ชุมนมุสวดมนต์ฉบับหลวงแปล (พ.ศ. ๒๔๙๘), หน้า ๔  – ๔๒. 
๓๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ, ๒๕๒๘), หน้า ๒๘๔-๒๘๕. 
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ประชนลาว )  ต้นฉบับที่เป็นอักษรธรรมอีสานมีหลายส านวนหลายฉบับหลายวัด๓๓อย่างไรก็ตามชาว
พุทธไทยอุบลราชธานีก็ยังคงเรียกว่าเทศน์มหาชาติหรือเทศน์ผะเหวดและเทศน์คาถาพันเนื้อเรื่องเน้น
การเสียสละแบ่งปันให้ทานมี  ๓ กัณฑ์ดังนี้ 
  ๑.กัณฑ์ทศพร มี  ๙ พระคาถา เน้นพร    ประการ 
กล่าวถึงสาเหตุที่มาของเรื่องเวสสันดรชาดกเล่าเรื่องอดีตของนางผุสดีพระอินทร์ประทานพร  ประการ
ก่อนจุติจากสวรรค์ทศพรได้แก่ 
   .ขอให้มีชื่อว่าผุสดี ( ผิวพรรณนุ่มนิ่ม )  
  ๒.ขอให้มีดวงตาด าสนิทเหมือนตาเนื้อทราย 
  ๓.ขอให้มีขนคิ้วเขียว ( ด า ) สนิทเหมือนขนคอนกยูง 
  ๔.ขอให้เป็นมเหสีของพระเจ้าสีพีราช 
  ๕.ขอให้ได้ลูกชายผู้ทรงเกียรติและมีศรัทธาในการบุญกุศล 
   .ขอให้ครรภ์มีลักษณะคล้ายคันธนูอย่าให้นูนไม่น่าดู 
  ๗.ขอให้มีฉวีวรรณละเอียดงาม 
  ๘.ขออย่าให้นมหย่อนยาน 
  ๙.ขออย่าให้ผมหงอกขาว 
    .ขอให้มีอ านาจปลดปล่อยนักโทษประหารชีวิต 

๒.กัณฑ์หิมพาน มี  ๓๔ พระคาถา เน้นเรื่องป่าหิมพานต์ 
กล่าวถึงการปฏิสนธิของนางผุสดีและก าเนิดพระเวสสันดรพระเวสสันดรให้ทานช้างมิ่งเมือง

แก่พราหมณ์๘คนและพระราชทานทรัพย์จนหมดเกลี้ยงจึงถูกชาวเมืองสีพีขับออกจากเมืองไปสู่ป่าหิม
พานต์คือป่าเทือกเขาหิมาลัยประเทศอินเดียสละความเป็นรัชทายาทบ่งบอกถึงระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่นานกว่า๒พันปี 

๓.กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี   ๙ พระคาถา เน้นสัตตสตกมหาทาน 
กล่าวถึงพระนางผุสดีทูลขอโทษแทนพระเวสสันดรผู้เป็นโอรสพรรณนาถึงการให้ทานของ๗

อย่างๆละ๗  ชนิดเรียกว่าสัตตสตกมหาทานอันได้แก่การบริจาคช้างม้ารถสตรีโคนมทาสชายทาสหญิง
แต่ละอย่างแต่ละชนิดล้วนตกแต่งด้วยของมีค่าล้ าเลิศด้วยความบริบูรณ์สิ่งละ๗  จึงเรียกว่าสัตตสตก
มหาทานพระเวสสันดรทูลลาพระเจ้าสีพีพระนางผุสดีนางมะทีร าพึงถึงความเป็นหญิงหม้ายจบลงด้วย
พระเวสสันดรอ าลาพระนครร าพึงร าพันถึงปราสาทราชมนเทียรที่เคยเสวยสุข 

 

                                                 
๓๓ อรทัย เลี่ยงจินดาถาวร ,โสรัจ นามอ่อน,โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ

ลาน จังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ ส ารวจพบว่า ล ามหาชาติ หรือเวสสันดร
ชาดก มีแทบทุกวัดกว่า ๒๕  ล า (ฉบับ).  
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๔.กัณฑ์วันผะเหวด ( วนประเวศน์ ) มี ๕๗ พระคาถา เน้นการบ าเพ็ญพรต 
กล่าวถึงสี่กษัตริย์คือพระเวสสันดรพระนางมะทีกัณหากุมารีและชาลีกุมารเสด็จออกจาก

กรุงเชตุตรถึงกรุงมาตุลนครพระยาเจตราชทูลบอกเส้นทางไปเขาวงกตและพรรณนาภูเขาป่าไม้ในป่าหิม
พานต์และการบ าเพ็ญพรตตามแบบสันยาสีของ ๔ กษัตริย์หัวใจส าคัญคือการเดินป่าพรรณนาหมู่นกหมู่
ไม้ตามเส้นทางท่ีด าเนินผ่านมีธรรมชาติอันสวยสดงดงามตระการตาวันประเวสน์แปลว่าเข้าไปในป่า 

๕.กัณฑ์ชูชก มี ๗๙ พระคาถา เน้นชูชกบุรุษโทษ  ๘ ประการ 
กล่าวถึงชูชกพราหมณ์แก่อาชีพขอทานไปทวงคืนเงินและสิ่งของที่ตนเองขอได้แล้วน าฝาก

เพ่ือนสนิทแต่เพ่ือนน าไปใช้จ่ายจนหมดเพ่ือนยกลูกสาวคือนางอมิตตาให้เป็นภรรยาแทนสิ่งของเงินทอง
นางอมิตดาเป็นคนซื่อสัตย์กตัญญูอยู่ปรนนิบัติชูชกดีเป็นอย่างยิ่งนางพราหมณีเพ่ือนบ้านอิจฉารุมด่าว่า
ภรรยาสาวของชูชกท าร้ายร่างกายนางอมิตดาห้ามมิให้ปรนนิบัติเช่นนั้นให้ท าตัวสบายเหมือนพวกตน
เดอืดร้อนถึงชูชกต้องเดินทางไปขอกัณหาชาลีมาเป็นทาสจบลงที่ชูชกจากบ้านเดินทางไปพบพรานเจตบุตร 

ชูชกเป็นคนน่ารังเกียจมีบุรุษโทษ  ๘๓๔ ประการหน้าตาน่ารังเกียจอาชีพขอทานนางอมิตตา
ก็ไม่ควรเอาอย่างเพราะสร้างปัญหาหนักอกชูชกเดินไปหลงทางและไปตายเอาดาบหน้าตัวเองก็เป็น
หม้ายเน้นตัวชูชกเป็นส าคัญจึงชื่อว่ากัณฑ์ชูชก 

๖.กัณฑ์จุลลพน มี ๓๕ พระคาถา พรรณนาถึงป่าเล็กป่าน้อย 
พรานเจตบุตรและสุนัขไล่เนื้อจะกัดเอาชูชกวิ่งหนีเอาตัวรอดขึ้นไปอยู่บนค่าคบต้นไม้ใหญ่

พรานเจตบุตรจะใช้หน้าไม้อาวุธประจ าตัวยิงจึงถูกชูชกหลอกโดยการบอกสัมทับนายพรานเจตบุตร
พร้อมทั้งยกบั้งปลาร้า ( กระบอกไม้ไผ่บรรจุปลาร้า ) ขึ้นว่าอย่าท าร้ายฉันฉันเป็นราชทูตของพระเจ้าสีพี
นี้คือกระบอกพระราชสาสน์พรานเจตบุตรหลงกลเชื่อชูชกเขาจึงรอดชีวิตไปได้นายพรานเจตบุตรยังเลี้ยง
ข้าวและบอกทางไปสู่เขาวงกตท่ีอาศรมบทศาลาพระเวสสันดรพร้อมนางมัทรีย์และกัณหาชาลีพักอาศัยอยู่ 

๗.กัณฑ์มหาพน มี ๘  พระคาถา 
เน้นการพรรณนาป่าใหญ่ตามเส้นทางที่ชูชกหลงมี๘ พระคาถาเน้นอัจจุตฤษีเลื่อมใส

พรรณนาป่าใหญ่กล่าวถึงชูชกเข้าไปกราบอัจจุตฤษีลวงให้ท่านฤษีเลื่อมใสได้รับการต้อนรับปฏิสันทาน
จากท่านอัจจุตฤๅษี ด้วยขาทนียะโภชนียะแล้วถามเส้นทางไปเขาวงกตท่านฤๅษี ได้พรรณนาความงาม
ตามธรรมชาติในป่าใหญ่แล้วชี้บอกทางไปสู่เขาวงกตให้ชูชกหัวใจของเรื่องอยู่ที่การพรรณนาป่าไม้ภูเขา
นกสัตว์นานาชนิดอย่างน่าหลงใหลยิ่งนักกัณฑ์นี้จึงได้ชื่อว่ามหาพนแปลว่าป่าใหญ่ 

๘.กัณฑ์กุมาร มี     พระคาถา 
เน้นสองกัณหาชาลีกล่าวถึงชูชกเดินทางไปถึงเขาวงกตและเข้าเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอสอง

กุมารพระเวสสันดรตีราคาสองกุมารแล้วยกให้ชูชก พระเวสสันดรปริเวทนาการและกัณหาชาลีสั่งความ
                                                 

๓๔ ลูก ส. ธรรมภักด,ี คลังปริยัติธรรม ฉบับสมบูรณ์, (ส านักพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี กรุงเทพฯ), หน้า ๕๙๘ 
– ๕๙๙. 
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ถึงแม่มัทรีสองกัณหาชาลีแอบฟังรู้ว่าพระเวสสันดรจะมอบตัวเองให้ชูชกจึงรีบหนีไปหลบซ่อนตัวในสระ
โบกขรณีครั้นจะเดินหน้าตรงลงสระก็กลัวว่าพระราชบิดาจะทราบว่าอยู่ในสระเพราะเห็นรอยเท้าเดินลง
จึงเดินถอยหลังลงสระเมื่อพระเวสสันดรตามหาพบรอยเท้าก็รู้ว่าอยู่ในสระน้ าเพราะสังเกตเห็นพ้ืน
บริเวณที่พบรอยสองกุมารไม่มีรอยเปียกน้ าเลยสองกุมารได้รับค าอ้อนวอนและค าชี้แจงเหตุผลจากพระ
บิดาแล้วทั้งสองก็เข้าใจเหตุผลและยินยอมกัณฑ์นี้จึงได้ชื่อว่ากัณฑ์กุมาร 

๙.กัณฑ์มะที (มัทรี) มี ๙  พระคาถา 
เน้นหัวอกความเป็นแม่กล่าวถึงพระนางมะทีเดินทางเข้าป่าเที่ยวหาเก็บผลไม้และหัวมันเพ่ือ

เป็นอาหารจังหันและเพลขากลับถูกราชสีห์เสือสิงห์ขวางทางเดินกว่าจะกลับถึงอาศรมก็ค่ ามืดไม่พบลูก
ทั้งสองซ้ ายังถูกพระเวสสันดรตัดพ้อต่อว่าไปคบชู้สู่ชายอ่ืนทรงพิลาบถึงลูกรักจบลงที่พระนางมะทีสลบ
ไปหัวใจของเรื่องอยู่ที่หัวอกของความเป็นแม่เมื่อลูกรักทั้งสองหายไปแถมยังถูกพระเวสสันดรตัดเพ้อต่อ
ว่าอีกหัวใจของแม่จึงเสมือนแตกแหลกสลายกัณฑ์นี้จึงได้ชื่อว่ากัณฑ์มะที 

๑ .กัณฑ์สักกะบัน (สักบรรพ) มี ๔๓ พระคาถา 
เน้นที่พระอินทร์รับนางมะทีเป็นทานจากพระเวสสันดรแล้วก็ถวายคืนและได้ประทานพรแด่

พระเวสสันดร หัวใจเรื่องอยู่ที่พระอินทร์ จึงเรียกกัณฑ์นี้ว่าสักบรรพตอนว่าด้วยพระอินทร์ประทานพร 
๘ ประการได้แก ่

 .ขอให้พระเจ้าสีพีทรงอภัยโทษและเสด็จมาเชิญให้เสด็จกลับพระนครดั่งเดิม 
๒.ขอให้ธรรมเป็นอ านาจและสามารถปลดปล่อยนักโทษประหารให้รอดพ้นความตาย 
๓.ขอให้เป็นที่รักใคร่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความผาสุกแก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยถ้วนหน้า 
๔.อย่าให้ลุอ านาจแก่สตีให้ยินดีเฉพาะภรรยาของตน 
๕.ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีบุตรสืบตระกุลให้ได้ปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยถือธรรมคือ

อ านาจ 
 .ขอให้ภักษาหารอันเป็นทิพย์จงเกิดมีอย่างอุดมสมบูรณ์ 
๗.ขอให้สิ่งที่ได้บริจาคไปแล้วจงอย่าหมดไปจงบริสุทธิ์ใน๓กาลคือก่อนให้ก าลังให้และให้แล้ว

ไม่เดือดร้อนในกาลใดๆ 
๘.เมื่อทิวงคตจากโลกมนุษย์แล้วขอให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพถ้ากลับมาในโลก

มนุษย์อีกขอให้ส าเร็จพระสัมพัญญุตญาณในชาตินั้นแล้วไม่เกิดอีกต่อไป 
๑๑.กัณฑ์มหาราช (กัณมะราช) มี  ๙ พระคาถา 
เน้นพระเจ้ากรุงสญชัยกล่าวถึงชูชกพากัณหาชาลีเดินหลงทางเข้ามาถึงเมืองสีพีพระเจ้าสีพี

ราชถามไถ่ได้ความว่าชูชกขอมาเป็นทาสพญาบรมศรีสญชัยทรงไถ่ถอนตัวสองนัดดาให้เป็นไทด้วยข้าว
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ของเงินทองสองพันต าลึง๓๕ แล้วทรงเลี้ยงดูชูชกด้วยอาหารคาวหวานอย่างอุดมสมบูรณ์ชูชกไม่รู้
ประมาณในการบริโภคกินเกินประมาณจนท้องแตกตาย๓ และทรงจัดงานฉลองสมโภชน์หลานทั้งสอง
แล้วทรงให้จัดพหลพลโยธาเสนา๔เหล่าคือเสนาเจ้าช้างม้ารถบทขจร( เดินหน้า ) เตรียมเดินทางไป
อัญเชิญพระเวสสันดรและนางมะทีเสด็จกลับพระนครเสวยราชย์เป็นเจ้าเหล่าสองหนหัวใจส าคัญของ
กัณฑ์นี้อยู่ตรงที่พระเจ้าสญชัยไถ่ถอนหลานเลี้ยงพราหมณ์จนท้องแตกตายและจัดพิธีสู่ขวัญบายศรี
สมโภชน์กัณหาชาลีจึงเรียกกัณฑ์มหาราช 

๑๒.กัณฑ์ฉกษัตริย์  ( หรือสักกติ ) มี ๓  พระคาถา 
เน้นกษัตริย์ทั้งหกกล่าวถึงขบวนสี้พลเสนา ๔ เหล่าเดินทางจากเมืองพิชัยเชตุตรนครมุ่งหน้า

เข้าสู่เขาวงกตที่ทรงบ าเพ็ญพรตของพระเวสสันดรและพระนางมะทีกษัตริย์ทั้ง พระองค์พบกันด้วย
ความปิติยินดีถึงสลบไสลเกิดอัศจรรย์ฝนโบกขรพรรษตกลงมา๓๗ทุกพระองค์จึงทรงฟ้ืนแล้วทูลเชิญพระ
เวสสันดรและพระนางมะทีเสด็จกลับพระนครสีพีหัวใจส าคัญของเรื่องอยู่ที่กษัตริย์    พระองค์คือพระ
เจ้าสีพีราชพระนางผุสดีพระเวสสันดรพระนางมะทีพระกัณหากุมารีพระชาลีกุมารเมื่อ   กษัตริย์พบกัน
เกิดอัศจรรย์บันดาลฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมาฝนโบกขรพรรษครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงแล้วถึง
เล่าเรื่องพระเวสสันดรให้พระภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จฟังสืบมาถึงปัจจุบันกาลดังนั้นกัณฑ์นี้จึงเรียกว่าฉกษัต
ริย์หรือสักกะติ 

๑๓.กัณฑ์นครกัณฑ์ มี ๔๘ พระคาถา 
เน้นพระเวสสันดรกลับมาครองเมืองเป็นครั้งที่สองกล่าวถึงพระเวสสันดรอ าลาอาศรมบท

สถานที่ทรงบ าเพ็ญพรตสถานสงสนานป่าดงพงไพรสรรพสัตว์นานาชนิดทรงรับเชิญจากชาวเมืองสีพีรับ
เครื่องทรงกษัตริย์จากพระเจ้ากรุงสีพีแล้วเสด็จกลับไปครองกรุงเชตุตรนครด้วยขบวนโยธาเสนาอ ามาตย์
ราชบริพารเสนาเจ้าช้างเจ้าม้าเจ้ารถบทจร (เดินเท้า) อย่างสมพระเกียรติอย่างไม่เคยมีมาก่อนใน
วรรณกรรมเรื่องใดเพราะพระเวสสันดรได้ขึ้นเสวยราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน๒ครั้งปรากฏในข้อความค า
เชิญพระเวสสันดร (พระเหวด) เข้าเมืองว่า "เชิญพระเมื่อเป็นเจ้าครองนครดั่งเก่าเป็นท้าวเหล่าสองที่
สักกะติก็เสด็จบรมวรณ์ควรท่อนี้.."๓๘ หัวใจกัณฑ์สุดท้ายอยู่ตรงที่การเชิญพระเวสสันดรและนางมัททรี 
กลับเข้าเมืองทั้งสองพระองค์ข้ึนครองราชย์เป็นวาระท่ีสองตลอดพระชนม์ 

                                                 
๓๕ ตามมาตราเงินไทยโบราณ หน่ึงต าลึงมีค่าเท่าสี่บาทเงินไทยปัจจุบัน =  ๒ สตางค์ครึ่งหรือ ๒ เฟื้อง เป็น 

  สลึง, ๔ สลึงหรือ     สตางค์ เป็น   บาท ๔ บาทเป็น   ต าลึง ๒  ต าลึง เป็น   ช่ัง ๘  ช่ัง เป็น   หาบ, มีค า
พังเพยว่า  ฮักลูก    นาน ฮักหลาน    ช่ัง  

๓  มีค าพังเพยอีสานว่า กินหลายท้องแตก แบกหลายหลังหัก 
๓๗ น้ าฝน ฝนดุจน้ าตกลงมาบนใบบัว ฝนชนิดนี้ ท่านท่ีกล่าวไว้ว่า ใครอยากจะให้เปียก จึงเปยีก ถ้าใครไม่

อยากจะให้เปียก กไ็ม่เปยีก เหมือนน้ าตกลงบนใบบัว (บาลี โปกฺขร ว่า ใบบัว สันสกฤต วรฺษ ว่า ฝน) 
๓๘ โสรัจ นามอ่อน ปริวรรตจาก ต้นฉบับจากวัดพลแพน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 



   
 

การเชิญพระเหวด (ผะเหวด) เข้าเมืองกลายเป็นประเพณีนิยมของชาวพุทธในภาคอีสานมา
ช้านานปัจจุบันนี้ยังจัดอย่างเอกเกริกครึกครื้นโดยทั่วไป (แต่ที่จัดได้พิเศษก็เคยมีวัดทุ่งศรีเมืองอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี) 

ประมวลชาดกส่วนท้ายสุดของเวสสันดรชาดกจะเป็นการประมวลเรื่องราวในชาดกบอกให้
ทราบว่าตัวละครที่ปรากฏชื่อแสดงบทบาทในเรื่องกลับชาติมาเกิดใหม่คือใครบ้างดังนี้ :พราหมณ์ชูชกคือ
พระเทวทัตเถระนางอมิตตาคือนางกิญจมาณวิกาพรานเจตบุตรคือฉันนะอ ามาตย์อัจจุตฤๅษีคือพระสารี
บุตรเถระวิสุกรรเทพบุตรคือพระโมคคัลลาเถระพระอินทร์คือพระอนุรุทธเถระพระเจ้าสีพีคือพระเจ้า     
สุทโธทนะพระนางผุสดีคือพระนางศิริมหามายาพระนางมะทีคือพระนางพิมพาพระชาลีกุมารคือพระ
ราหุลกุมารพระนางกัณหากุมารีคือนางอุบลวรรณาเถรีโยธาหาญคือพุทธบริษัทสี่พระเวสสันดร 
(ในกาลครั้งนั้นบัดนี้)  คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  ๒) ท้าววรจิตหรือนกกระจอกน้อย 
 เป็นเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในชาดกเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติวรรณกรรมเรื่องท้าววรจิตนี้
นอกเหนือจากภาคอีสานแล้วยังมีปรากฏอยู่ในภูมิภาคอ่ืนด้วยดังเนื้อเรื่องย่อดังต่อไปนี้ 
  กาลครั้งหนึ่งนกกระจอกผัวเมียคู่หนึ่งพร้อมลูกน้อย ๒ ตัวอาศัยท ารังอยู่ที่หนวดฤๅษี พ่อนก
ท าหน้าที่ออกหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่นกอยู่เฝ้าดูแลลูกนกในรังวันหนึ่งพ่อนกออกหาเหยื่อ
ตามดอกบัวบานจึงถูกดอกบัวใหญ่ชนิดหนึ่งหุบรัดเอาไว้ออกมาไม่ได้จึงไม่สามารถกลับรังได้ในวันนั้น
กระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่ดอกบัวรับอากาศเย็นและน้ าค้างจวนรุ่งอรุณจึงแย้มใบไขกาบบานอีกจึงสามารถ
ออกมาได้และกลับรังแม่นกโกรธมากเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นเพราะความหิวและหึงหวงค าพูด
ลุกลามมาถึงพ่อฤษีกระทบกระทั่งว่าท่านฤๅษีเป็นคนบาปเพราะไม่ได้แต่งงานจึงไม่มีบุตรชายสืบสกุล
ตามคติความเชื่อของชาวอินเดียโบราณว่าหญิงชายที่ไม่แต่งงานพระเจ้าไม่รับขึ้นสวรรค์และหนักยิ่งไป
อีกว่าชายที่แต่งงานแล้วถ้าไม่มีบุตร " ลูกชาย " สืบสกุลก็ยังตกนรกขุม "ปุตตะ"  อยู่ดีส่วนชาวจีนโบราณ
ถือว่า " หญิง " เท่านั้น๓๙ที่ไม่แต่งงานพระเจ้าไม่รับขึ้นสวรรค์ผลกระทบด้านสังคมในปัจจุบันประเทศจีน
และอินเดียมีประชากรมากกว่าพันล้านคนประเทศอินเดียประเพณีแต่งงานหญิงเสียค่าสินสอดทองหมั้น
และค่าใช้จ่ายทุกอย่างส่วนประเพณีจีนฝ่ายหญิงแสวงหาคู่แต่งงานทั้งอินเดียและจีนตรงข้ามกับประเพณี
ไทยโดยสิ้นเชิง 

พ่อนกสาบานกับแม่นกว่าถ้านอกใจภรรยาขอให้เป็น "บาปใหญ่ตัวโตเท่าฤๅษี" ท่านฤๅษี 
โกรธมากในตอนแรกแต่เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้ตามคติโบราณของชาวอินเดียและจีนแล้วจึงเห็นด้วย
และตัดหนวดเคราออกพร้อมรังนกบอกให้ท ารังอาศัยอยู่ที่ป่าเลา ( ป่าแขมป่าเลา ) แล้วพ่อฤๅษี จึงลาศีล
สึกออกไปเป็นฆราวาสมีครอบครัวมีลูกหญิงชายจะได้ขึ้นสวรรค์พ้นนรกขุมปุตตะเสียที 

                                                 
๓๙ ความเชื่อเก่าเล่าต่อกันมาเป็น   มุขปาฐ. 



 ๗ 
 

ตกหน้าแล้งเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามมาถึงรังแม่นกและพ่อนกจึงสัญญากันว่า " จะขอตายพร้อม
กันในรังกับลูกๆ " ครั้นไฟไหม้มาถึงจริงๆพ่อนกท าผิดสัญญาบินออกจากรังส่วนแม่นกตั้งจิตอธิฐานใจ
แน่วแน่ว่า " เกิดชาติหน้าขอให้เป็นคนพ้นจากก าเนิดเดียรัจฉาน ( สัตว์ ) จะไม่ขอพูดกับผู้ชายอีก " แม่
นกถูกไฟครอกตายคารังพร้อมลูกๆฝ่ายพ่อนกแม้จะบินออกจากรังแต่ก็ไม่สามารถบินผ่านเปลวไฟอัน
โหมกระหน่ าอย่างแรงไปได้ถูกไฟป่าไหม้ตายเช่นกันและก่อนจะขาดใจตั้งสัจจะอธิฐานว่า " เกิดชาติหน้า
ขอให้เป็นคนพ้นจากก าเนิดสัตว์จะขอพูดกับผู้หญิงตลอดไป"  

ค าสัตย์อธิฐานเป็นจริงในภพชาตินี้จากนั้นพ่อนกได้เกิดเป็รเจ้าชายชื่อ " ท้าววรจิต " ส่วนแม่
นกก็ได้เกิดเป็นเจ้าหญิงชื่อ " จันทะจอน " พระนางจันทะจอนเจ้าสาวแสนสวยก็ไม่เคยออกปากพูดกับ
ชายใดแม้แต่พระราชบิดาท าให้พระราชบิดาเป็นทุกข์มากถึงกับประกาศหาชายที่สามารถท าให้เจ้าหญิง
จันทะจอนพูดด้วยจะยกให้และอภิเษกสมรสให้ครองเมืองแทนพระองค์จนกระทั่งต่อมาท้าววรจิตระลึก
ความหลังแต่ชาติปางก่อนได้จึงเดินป่าไปเรียนวิชา " ถอดจิต " กับฤๅษี ส าเร็จวิทยาอาคมแล้วจึงเดินทาง
กลับบ้านขออนุญาตกับพระราชบิดามารดาเดินทางไปพบพระนางจันทะจอนขอพูดด้วยกับประตูวัง
บันไดประสาทเหมือนพูดคุยกับคนโดยเฉพาะพูดคุยกับหมอนพิงที่พระนางจันทะจอนใช้พิงอยู่ขณะนั้น
ถึงกับพระนางจันทะจอนแปลกพระทัยว่าแต่ไหนแต่ไรมาหมอนพิงใบนี้ไม่เคยพูดจาปราศรัยอะไรกับ
ใคร่ๆแต่วันเวลานี้ท าไมจึงพูดคุยกับเจ้าชายวรจิตถึงเรื่องในอดีตครั้งเป็นนกกระจอกหมอนขอให้ท้าวว
รจิตเล่านิทานเรื่องนกกระจอกผัวเมียคู่หนึ่งท ารังที่หนวดเคราฤๅษี เกิดทะเลาะวิวาทกันกระทบเทียบ
เปรียบเปรยพ่อฤๅษีในที่สุดพระนางจันทะจอนก็รู้ว่าท้าววรจิตคือนกกระจอกที่เป็นผัวตนในครั้งกระโน้น
จึงต่อว่าท้าววรจิตเพราะเล่านิทานไม่ตรงกับความจริงในชาติที่เกิดเป็นกระจอกสองผัวเมีย 

เจ้าเมืองพอพระทัยที่เห็นเจ้าสาวพูดกับท้าววรจิตซึ่งเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามจากต่างเมืองจึง
มีรับสั่งให้อภิเษกสมรสท้าววรจิตกับเจ้าหญิงจันทะจอนให้ครองเมืองแทนพระองค์ปกครองเมืองด้วย
ทศพิธราชธรรมอย่างสุขเกษมส าราญในบั้นปลายชีวิตพระเจ้าวรจิตได้สละราชสมบัติออกผนวชแบบสัน
ยาสีคตินิยมของคนอินเดียบ าเพ็ญบารมีตามแบบฉบับของพระโพธิสัตย์จนสิ้นอายุขัยแม้พ่อฤๅษีก็สละ
ฆราวาสออกบวชบ าเพ็ญสมณะธรรมจนได้บรรลุโมกขธรรมเบื้องต้นเมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร
ในสวรรค์๔  

๒.วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ได้ศึกษามีตัวอย่าง เช่น  
              ๑) พื้นเวียง (พื้นเมืองหรือประวัติเมือง)  

                                                 
๔  โสรัจ นามอ่อน, โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษรธรรมมรดกอีสานเป็น

อักษรไทย, เร่ืองนกจอกน้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เอกสารวิชาการล าดับ
ที่ ๕/๒๕๕๔ หน้า ๔๒ และหน้า ๔๘, หนังสือผูกใบลาน ผูก ๓. 



 ๘ 
 

 วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นการจดบันทึกเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือประวัติพ้ืนบ้าน
มีเนื้อหาสาระแนวคิดและข้อเท็จจริงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้ปกครองฝ่ายกรุงเทพฯกับฝ่ายใต้
ปกครองในท้องถิ่นจึงกลายเป็นคู่กรณีกันโดยอ้อม 
 เนื้อหาสาระเรื่องการต่อสู้ระหว่างเจ้าอนุวงศ์ประเทศลาวเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่๓แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์เริ่มด้วยอ้ายสาเกียดโง้งต่อต้านอ านาจรัฐในตอนปลายรัชกาลที่๒และจบลงสมัยรัชกาลที่๓
ตอนไทยรบกับญวนเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการบันทึกลงในหนังสือใบลานโดยชาวอีสานคนพ้ืนบ้านจาก
การได้รู้ได้เห็นได้รับฟังจากการบอกเล่าจึงขาดข้อมูลที่ชัดเจนบ้างในบางกรณี 
 วรรณกรรมเรื่องนี้ชาวไทยอีสานให้ความสนใจมากเป็นพิเศษจึงมีการคัดลอกต่อๆกันอย่าง
แพร่หลายในเวลาต่อมาส่วนต้นฉบับที่เขียนบันทึกลงในหนังสือผูกใบลานด้วยอักษรธรรมอีสาน 
 (โตธรรม,อักษรธรรม) และอักษรไทยน้อยบ้างมีต้นฉบับหลายชื่อแต่เรื่องเดียวกันดังที่ศูนย์
ประสานงานการพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีได้ส ารวจวรรณคดีลุ่มน้ า
โขงขึ้นบัญชีไว้แต่ได้ถูกยืมไปเพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่วัดนาควิชัยจังหวัดมหาสารคามนั้นเองอาจหาย
สาบสูญก็เป็นได้ทางศูนย์ประสานงานการศึกษาพระพุทธศาสนาฯจะได้ติดตามและประสานงานต่อไป
การส ารวจวรรณกรรมกลุ่มน้ าโขงขึ้นบัญชีไว้ เมื่อปีพ.ศ.๒๕   ซึ่งมีต้นฉบับมีหลายชื่อเช่นนิทาน,พ้ืน,
เวียงจันทร์พื้นเมืองเวียงจันทร์มีต้นฉบับอยู่ในหลายวัดต่างๆดังนี้ (ตามหนังสือวรรณกรรมอีสานของธวัช 
ปุณโณทก) 

 .วัดทุ่งสันติ บ้านพะลาน ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.วัดบ้านปากแซง ( หลวงพ่อโตปากแซง ) บ้านปากแซง อ าเภอนาตาล จังหวัด

อุบลราชธานี 
๓.วัดบ้านบุตร ต าบลนาค าใหญ่ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
๔.วัดสงเปือย บ้านสงเปือย ต าบลสงเปือย อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
๕.วัดศรีสะอาด ต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 .วัดสระแก้ว ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังวัดหนองคาย 
๗.วัดดอนแก้วเชียงดา ต าบลสร้างคอม อ าเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี 
วรรณกรรมเรื่องนี้มีหลายชื่ออาจเป็นได้ว่าคนประพันธ์คนเดียวกันแต่คนถ่ายทอดมีหลานคน

จึงเพิ่มชื่อส่วนเนื้อหาสาระที่ส าคัญเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีเพ้ียนไปบ้างก็เพียงถ้อยค าส านวนโวหาร
ของผู้คัดลอกผู้ถ่ายทอดเท่านั้นได้เทียบสอบดูแล้วเนื้อหาสาระที่ส าคัญลงกันได้ 

ผู้ประพันธ์ผูกเป็นบทประพันธ์ที่นิยมกันที่สุดในยุคนั้นคือกลอนล านอกจากหมอล ากลอนจะ
น าไปล าเป็นอาชีพแล้วยังนิยมน าไปอ่านในงานชุมนุมต่างๆสู่กันฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและสนุกสนาน



 ๙ 
 

เพลิดเพลินจดจ าน าไปเล่าต่อเป็นเรื่องปลุกใจและปลอบใจในงานงันเฮือน๔ ดีปลุกเร้าให้ผู้มาชุมนุมสนใจ
เหตุการณ์บ้านเมืองและผู้บันทึกเรื่องคงเป็นปราชญ์ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนใจเหตุบ้านการเมือง
เป็นอย่างด ี

วรรณกรรมพ้ืนเวียงจันทน์ได้แบ่งเนื้อหาไว้เป็นตอนๆเช่นเมื่อจบเหตุการณ์ตอนหนึ่งๆมักจะ
มีค าบอกไว้ชัดเจนว่า  " โยติกาบั้นเวียงจันทน์ไว้ตอนหนึ่งคราวหน้าพุ้นยังสิกว้างกว่าหลัง " เป็นต้นแต่ละ
ตอนก็ได้ก าหนดล าดับเหตุการณ์ไปด้วย๔๒๔๓ดังนี้ 

 . ตอนที่   เรื่องกบฏอ้ายสาเกียดโง้งเริ่มจากการขึ้นครองราชย์ครองเมืองเวียงจันทร์ของ
เจ้าอนุวงศ์จนถึงเจ้าอนุวงศ์ทูลขอให้โอรสของตนได้ครองเมืองจ าปาสัก 

๒.ตอนที่ ๒ เรื่องสาเหตุที่เจ้าอนุวงศ์คิดก่อการเริ่มจากการกล่าวถึงพระยาพรหมภักดีกราบ
ทูลให้มีการสักเลข ( เครื่องหมาย ) คนหัวเมืองอีสานไปจนถึงเหตุการณ์พ่ีเจ้าอนุวงศ์วางแผนยกทัพเข้า
ยึดลุ่มแม่น้ ามูลเมืองกาฬสินธุ์เมืองนครพนมและเมืองโคราช 

๓. ตอนที่ ๓ เรื่องเจ้าอนุวงศ์เข้ายึดหัวเมืองอีสานเริ่มจากกล่าวถึงพระไกรเจ้าเมืองพูชาขัน
อาสาจับพะยาพรหมภักดีไปจนถึงตอนที่ทัพพระยาปัพพาวดีเข้าตีเมืองจ าปาสัก 

๔. ตอนที่ ๔ เรื่องทัพพระยาบัพพาวดีปราบกลุ่มก่อการเวียงจันทน์จับเจ้าอนุวงศ์ได้เริ่มจาก
เจ้าอุปราชเวียงจันทน์เข้าสวามิภักดิ์ทัพของพระยาปัพพาวดีไปจนถึงการส่งตัวเจ้าอนุวงศ์เข้ากรุงเทพฯ 

๕. ตอนที่ ๕ เรื่องการสู้รบระหว่างไทยกับญวนเริ่มจากโปรดเกล้าพระยามุนินทรเดชาลือ
เดช ( พระยาปัพพาวดี ) ยกทัพไปตั้งที่เมืองพูชาไปจนถึงตอนเจ้าเมืองเขมราฐอาสาออกสอดแนมฝั่ ง
ตะวันออกแม่น้ าโขงและสรุปความต าหนิญวนหลอกคนตกยากบ้านแตกถูกญวนข่มเหงอพยพหลบหนี 

 . ตอนที่   เรื่องการสรุปเพ่ิมเติมเริ่มจากญวนจับพระยาน้อยเจ้าเมืองพวนแล้วไปจนจบ
เรื่องเป็นการบอกให้ทราบถึงความยากล าบากใจผู้อพยพขณะอยู่ภายใต้อ านาจของญวนสอนให้ยึดหลัก
แห่งการไม่ท าความชั่วตามหลักของศาสนา 

วรรณกรรมเรื่องพ้ืนเวียงจันทน์เป็นที่น่าสนใจและท้าทายต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางข้อมูล
ท้องถิ่นหลายๆแง่มุมหลายเรื่องหลายตอนขอให้คนรุ่นหลังพึงท าความเข้าใจให้กระจ่ายต่อไป๔๔ 

                                                 
๔  บ้านท่ีมีคนตายและศพยังอยู่ที่บ้านนั้น เรียกบ้านน้ันว่า เฮือนดี ตามประเพณีนิยมไทยอีสานจะมผีู้คน

แขกกเดื่อมาร่วมเป็นเพื่อมาก และมีการละเล่นประกอบงาน เช่น อ่านหนังเจียง, หนุ่มสาวทายกัน, จับมือกัน ฝ่ายแพ้ 
ยอมให้จับมือ เรยีกว่า ตบข้าว เพราะทายก้อนข้าวอยู่มือไหนเป็นตน้ผู้วิจัย 

๔๒ พระครสูุเทพสารคุณ (สุนันท์ เพชรเลื่อน), ผศ.ชอบ ดสีอนโคก, นายวิมล ชนะบุญ, บญุเกิด พิมพ์วร
เมธากุล,มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์, (บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากดั พ.ศ. ๒๕๔๔), หน้า ๕๓-๕ .  

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

๔๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘, ๕๓-๕ . 



๗  
 

๒) ท้าวฮุ่งหรือเจือง ( ท้าวฮุ่ง - ท้าวเฮือง ) 
วรรณคดีเรื่องนี้ไทยอีสานเห็นว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นเรื่องของการรบราฆ่าฟันกันจึงไม่

นิยมน ามาให้ความสนใจจนกลายเป็นวรรณกรรมที่หายากเป็นเรื่องที่กล่าวถึงความเก่งกล้าสามารถของ
กษัตริย์ในการขยายอาณาเขตเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปในกลุ่มคนไทย(ไท) กลุ่มอ่ืนๆในภูมิภาคนี้ในกาล
อดีตจึงสันนิษฐานกันว่าเป็นเรื่องท่ีเกิดก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

สาระส าคัญของเนื้อหาท้องเรื่องอยู่ที่การเผยแพร่แสนยานุภาพและอัตชีวประวัติของท้าวฮุ่
งเฮืองเป็นกานสดุดีวีรกรรมและจริยวัตรเนื่องจากเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องนี้เน้นวีรกรรมแห่งความ
เป็นนักรบฆ่าฟันชาวไทย(เฮา) อีสานจึงไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่สื่อกลางคือพระสงฆ์จนเป็นสาเหตุใหญ่ท า
ให้เรื่องนี้ไม่มีการถ่ายทอดผ่านพระสงฆ์สู่ชุมชนเหมือนเรื่องอ่ืนๆซึ่งเป็นเรื่องที่มีคุณค่าด้านวรรณกรรม
อย่างพร้อมมูล๔๕ 

๓) ต านานขุนบรม( ขุนบูลม )  
วรรณกรรมที่มีลักษณะเน้นเนื้ อหาสาระด้านประวัติศาสตร์ เชิ งต านานนิทานอิง

ประวัติศาสตร์เป็นวรรณกรรมที่กล่าวถึงกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ลุ่มน้ าโขงช่วงที่มีการมาสร้างบ้านแปลงเมือง
ใหม่อพยพตั้งถิ่นฐานตอนแรกกล่าวถึงนามกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเรื่องนี้ลางที่เรียกว่าพงศาวดาร
ล้านช้างเริ่มการเล่าเรื่องถึงน้ าเต้าปุ้งมาจนถึงตอนจบที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยกทัพไปปราบข้าศึกแล้ว
หายสาบสูญไป 

๓.วรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาธรรมและคติธรรม ได้แก่เรื่องที่กล่าวถึงนิทานน าเอา
เรื่องราวเพื่อให้เป็น ปรัชญาธรรม คติธรรม เพ่ือเป็นแนวทางและคติสอนปรัชญาชีวิต สอนศีลธรรม และ
สอนจริยธรรม เป็นตัวอย่างการด าเนินชีวิต ได้แก่เรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ ธรรมดาสอนโลก สาส์นสม
ที่คึดลึปสูญ(ลบบ่สูญ) พระยาค ากองสอนไพร่ ปู่สอนหลาน อินทิญาณสอนลูก ท้าวค าสอน ย่าสอนหลาน 
หลานสอนปู่ ฯลฯ 

๔.วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานธรรม ได้แก่ เรื่อง ก าพร้าผีน้อย นางผมหอม ไก่แก้ว จ าปาสี่ต้น 
ลินทอง บัวฮมบัวฮอง สินไซ ปลาแดกปาเข็ง ท้าวกาฬเกษ ผาแดงนางไอ่ พะลักพะลาม ขุนทึงขุนเทื่อง
ขุนลูนางอั้ว ฯลฯ 

๕.วรรณกรรมปลีกย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ บทสูต (สูตร) ค าเทศน์ ค าผะหยา ค าสอย ค าเชิ้ง ยาบเว้า 
โตงโตย เชิ้งขอฝน (เชิ้งนางแมว) เพลงกล่อมลูก กลอนล า กาพย์ รถไฟ ค าภาษิตอีสาน เป็นต้น๔  
 (๑) วรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาธรรมและคติธรรม 

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

วรเมธากลุ, มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์. หน้า ๕๓. 
๔  เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๘. 
 



๗  
 

๑. ปู่สอนหลานบางครั้งเรียกชื่อว่า กาบปู่สอนหลาน เพราะลักษณะค าประพันธ์ปราชญ์
ท่านแต่งเป็นฉันทลักษณ์พ้ืนเมือง เป็นการน าเอาสุภาษิตที่มีอยู่มาสมมติเป็นปู่ สอนความประพฤติต่อ
ชุมชนสอนสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อม มีการยกตัวอย่างประกอบมีเนื้อเรื่องโดยสรุปดังนี้  

เมื่อหลานเริ่มเจริญวัย ปู่ก็ได้เรียนหลานรักมารับค าสอนที่ควรรู้ควรตระหนัก เพื่อให้หลานน าไปไตร่ตรอง
ประพฤติปฏิบัติตามด้วยความห่วงใยหลานผู้เป็นที่รัก เช่น   ให้รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น, การพึงพาอาศัยกัน, 
เข้าป่าให้มีเพื่อน, รู้จักปรับตัว, การครองเรือน, การพูดวาจา และการวางตน 

ก่อนจบค าสอน ได้ยกเอาเรื่องเมียน้อยเมียหลวงมาเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่า การจองเวร
จะท าให้มีการก่อเวรไปไม่จบสิ้นในชาติเดียว เนื่องจากการชิงดีชิงเด่นระหว่างเมียน้อยเมียหลวงจนจอง
เวรกันหลายชาติ เมียหลวงเกิดเป็นไก่ เมียน้อยเกิดเป็นแมวไปแอบกินไข่ไก่ของแม่ไก่ และกินแม่ไก่ แม่
ไก่ไปเกิดเป็นเสือ ส่วนแมวไปเกิดเป็นกวาง เสือกินกวาง กวาง(เมียน้อย) ไปเกิดเป็นยักษ์ เสือ(เมียหลวง) 
เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นหญิงสาว นางยักษ์จับลูก(เมียหลวง) และจบลงที่ยักษ์มาเป็นผีตาแฮก ให้ชาว
อีสานเลี้ยงในวันแฮกนาก่อนลงมือท านาในเดือนหกทุกปี ในฐานะที่ผีตาแฮกเป็นที่คอยคุ้มครองรักษา
ข้าวกล้าในนาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  

๒. ธรรมดาสอนโลก เป็นวรรณกรรมค าสอนที่เป็นคตินิยม ความเชื่อในท้องถิ่นที่มี
ความส าคัญไม้แพ้ฮีตสิบสองคองสิบสี่มากนัก เพราะเป็นเรื่องคล้ายก าหนดมห้ท าและห้ามท าและบอก
ผลของการไม่ท าตามไม่เชื่อฟังว่าจะเกิดสิ่งอัปมงคล เกิดวิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
  องค์สมเด็จพระสัมมามัมพุทธเจ้า ทรงมีจริวัตรงดงามทุกประการ ผู้ประพันธ์ได้หยิบเอา
พระจริยวัตรมาด าเนินเรื่องว่าพระพุทธองค์ได้ทรงน าเอาพระจริยวัตรของพระองค์มาอรรถาอธิบายให้
พระอรหันต์ทั้งหลายทั้งหมด ๒๘ องค์ฟัง สรุปได้เป็น ๗ ตอน คือ (ตามหนังสือวรรณกรรมอีสานของ
ธวัช ปุณโณทก) 

ตอนที่   พระพุทธองค์ทรงแสดงโทษของการประพฤติผิดจารีตประเพณี ผิดคลองธรรมที่
เกิดขึ้นในชาติปางก่อน แล้วท าให้เกิดเภทภัยบ้านเมืองล่มจม ประชาชนล้มตาย เช่น การเผาศพ การ
เลือกคู่ ผิดจารีตประเพณี 

ตอนที่ ๒ ค าสอนเรื่องการสอนเลือกคู่ บอกลักษณะที่ดีและลักษณะที่ไม่ดีของคู่ครอง ถ้า
เป็นกาลกิณีก็จะเกิดผลร้ายแก่ตัวเองและคณาญาติ แล้วยดเรื่องราวเป็นนิทานขึ้นมาประกอบ 

ตอนที่ ๓ ข้อห้ามที่ไม่ควรประพฤติ ถ้าฝืนจะเกิดสิ่งอัปมงคล 
ตอนที่ ๔ สอนถึงวิธีปลูกบ้านเรือน การเลือกต้นไม้ที่เป็นมงคลและบอกไม้ที่เป็นอัปมงคลที่

จะน ามาสร้างบ้าน โดยเฉพาะเน้นที่เสาแฮกและเสาขวัญ 
ตอนที่ ๕ สอนเรื่องพิธีเผาศพ อธิบายการตายแบบใดห้ามเผาเช่น ตายโหง ตายเพราะโรค

ระบาด บอกวิธีแก้เคล็ดในการเผาศพที่ต้องห้ามนั้นเพื่อป้องกันภัยภิบัติ 
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ตอนที่   สอนแนวทางการปฏิบัติตนเองในวงศาคณาญาติ การปฏิบัติตนของสามี การ
ปรนนิบัติสามีของผู้เป็นภรรยา 

ตอนที่ ๗ สอนแนวทางการปฏิบัติตนของผู้เป็นเจ้าบ้าน เจ้าเมือง หากฝ่าฝืนค าสอนใน
ธรรมดาสอนโลก จะท าให้เกิดโทษหนัก เกิดภัยร้ายแรง การตัดสินคดีความต่าง ๆ ให้ยึดหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา๔๗ 
  (๒) วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทาน 

๑. นางผมหอม เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของมนุษย์ที่มุ่งมั่นต่อความจริง แม้จะ
ยากเข็ญขนาดไหนก็ต้องพยายาม โดยเฉพาะเรื่องผูกพันทางสายเลือด ยิ่งเป็นความผูกพันระหว่างพ่อแม่
ลูกยิ่งเป็นเรื่องส าคัญ ปราชญ์จึงได้ประพันธ์เรื่องนี้ข้ึนเพื่อให้เห็นความผูกพัน มีเรื่องโดยสรุปดังนี้ 

นครโกสี เจ้าผู้ครอบครองนครสิ้นพระชนม์ไปนาน เหลือแต่มเหสีนามว่า จันทรา มีธิดานาม
ว่า สีดา เมื่อพระธิดาอายุได้สิบแปดปี ได้ขออนุญาตมารดาเสด็จประพาสป่า ได้พลัดหลงเข้าไปในป่าหิม
พานต์ เป็นที่อยู่ของช้างและวัวกระทิง วันหนึ่งเกิดกระหายน้ าจึงได้ดื่มน้ าจากรอยของช้างและรอยเท้า
ของวัวกระทิง จากนั้นพระนางก็พบเส้นทางกลับเมืองได้ แล้วตั้งครรภ์ประสูติธิดาสององค์ องค์แรกมี
กลิ่นผมหอม จึงตั้งชื่อว่านางผมหอม องค์หลังชื่อนางลุน ธิดาทั้งสองถูกเพ่ือนหยามว่ามีพ่อเป็นสัตว์ จึง
ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อน มารดาได้เล่าความจริงให้ฟัง จึงออกติดตามหาพ่อจนเข้าไปถึงป่าหิมพานต์ ผจญ
ภัยจนได้พบพญาช้างจึงเล่าเรื่องให้ฟัง ช้างไม่เชื่อว่าเป็นลูกจึงต้องพิสูจน์โดยการให้เดินไต่งาปรากฏว่า
นางผมไต่ได้ส าเร็จส่วนนางลุนไต่แล้วตกถึงสามครั้งจึงถูกช้างจับฟาดพ้ืนจนเสียชีวิต ช้างได้เลี้ยงนางผม
หอมจนเติบโตอายุได้สิบหกปี จึง 

ได้เขียนสารรักใส่กระอูมแก้วพร้อมเส้นผมเสี่ยงทายหาคู่ ปล่อยลงลอยน้ า จนสารไปถึงเมือง 
"ไซเซดถาราดซะบุด"(ชัยเชษฐาราชบุตร) ซึ่งเป็นโอรสของท้าวพระชมพูแห่งนครเป็งจาน เมื่อได้รับสาร
จากอูปแก้ว อ่านแล้วเกิดจิตปฏิพัธเจ้าของสารจึงออกติดตามหาเจ้าของผมหอมนั้นจนพบ แอบลักลอบ
อยู่กินกันจนได้บุตรและธิดาสองคน ขณะช้างไปหาอาหารในป่าพ่อแม่ลุกจึงชวนกันหนีกลับเมือง เมื่อ
ช้างกลับมาไม่พบนางผมหอมจึงออกติดตามไม่พบลูกจึงร่ าให้ล้มลงนางผมหอมและทุกคนที่แอบหลบ
ซ่อนอยู่ได้ออกมาจากที่ซ่อน และช้างได้สั่งเสียลูกจนขาดใจตายด้วยความรักและอาลัย นางผมหอมสามี
พร้อมบุตรธิดา ได้อาศัยงาที่พ่อช้างบอกไว้ให้ใช้งาขวาเป็นพาย งาซ้ายเป็นเรือล่องน้ าเดินทางกลับ
เมือง ขณะเดินทางในเรือได้ถูกผีเสื้อน้ าใช้กลแย่งผัว สาปนางผมหอมให้เป็นบัว ตัวเองมาเป็นนางผม
หอมปลอมแทน เมื่อถึงเมืองแล้วความจริงปรากฏจึงใช้แผนฆ่านางผีเสื้อน้ าโดยการตัดคอ เวทมนต์ทุก

                                                 
๔๗ อ้างแล้ว, พระครูเทพสารคณุ (สุนนัท์   เพชรเลื่อน), ผ.ศ.ชอบ   ดีสวนโคก, นายวิมล   ชนะบุญ, บญุ

เกิด  พิมพ์วรเมธากลุ, มรดกไทอีสาน ฉบับสมบูรณ์. หน้า ๕๗-๕๘. 
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อย่างก็เสื่อม นางผมหอมจึงกลับจากเป็นดอกบัวมาเป็นมนุษย์ดังเดิม ได้เป็นมเหสีแห่งเมืองเป็งจานอย่าง
มีความสุข๔๘ 

๒. สินไซ(ศิลป์ชัย) สินไซเป็นวรรณกรรมประเภทนิทาน มีแพร่หลายมากที่สุดในครั้งอดีต 
เพราะเป็นวรรณกรรมท่ีนิยมน ามาอ่านเล่าขานสู่กันฟังในงานงันเฮือนดีมีเนื้อหาตื่นเต้น ผจญภัยให้ความ
บันเทิง ส านวนไพเราะ จนต่อมาได้พัฒนามาเป็น เรื่องล าพ้ืน ล าเรื่องต่อกลอนหรือที่รู้จักกันไปทั่วว่า ล า
สินไซ มีเรื่องโดยสรุปดังนี้ 

ครั้งหนึ่งมีมหานครชื่อว่า เป็งจาน   มีพระยากุสราชเป็นเจ้าเมือง มีมเหสีนามว่า จันทา 
น้องสาวของพระยากุสราชนามว่า สุมณฑา พระยายักษ์เจ้าเมือง อโนราดชื่อ ยักษ์กุมภันฑ์มาลอบลัก
เอานางสุมณฑาน้องสาวของพระยากุสราชไปเป็นพระมเหสี จนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางสีดาจัน ซึ่ง
ต่อมาได้แต่งงานกับเจ้าเมืองบาดาลนามว่าท้าววรุณราช พระยากุสราชออกบวชติดตามหาน้องสาว โดย
เดินทางไปถึงเมืองจ าปา ได้พบกับลูกสาวเศรษฐีเจ็ดนาง เกิดปฏิพัทธ์จึงสึกออกมาส่ง ขุนสีขุนคอน ไปสู่
ขอพระธิดาทั้งเจ็ดมาเป็นพระมเหสี ต่อมานางจันมเหสีเอกกับนางลุนคนที่เจ็ดจึงประสูติโอรสผู้มีบุญ 
นางจันทา ได้เป็นลูกราชสีห์ชื่อ ท้าวสีโห นางลุนได้ลูกสองคน คนพ่ีเกิดมาพร้อมถือดาบและธนูศิลป์ จึง
ได้ชื่อว่า สินไซ คนน้องมีรูปเป็นหอยสังข์ จึงชื่อว่า สังขารกุมาร หรือ ท้าวหอยสังข์ ส่วนพระมเหสีอีก
หกคนได้โอรสเป็นคนธรรมดา เกิดความอิจฉาจึงร่วมมือกับหมอโหรให้ท านายกลั่นแกล้งว่า เป็นกาลีบ้าน
กาลีเมืองจนท้าวกุสราดเนรเทศแม่และลูกทั้งสามออกนอกเมือง เมื่อท้าวทั้งหกเจริญวัย ท้าวกุสราดจึงใช้
ให้ไปติดตามเอาอา ทั้งหกจึงไปหาท้าวสินไซหลอกว่า พ่อให้มารับไปช่วยตามอาสุ มณฑากลับมาจาก
เมืองยักษ์ ทั้งหมดจึงได้ออกเดินทางไปถึงทะเลใหญ่ ท้าวสินไซจึงให้ท้าวสีโหอยู่เฝ้าคุ้มครองกุมารทั้งหก 
ตนเองพร้อมกับท้าวหอยสังข์ได้เดินทางข้ามทะเลไปจนถึงเมืองอโนราด พบอาสุมณฑาจึงอ้อนวอนให้
กลับเมืองเป็งจาน ขณะที่ยักษ์กุมภันฑ์ก าลังนอนหลับ นางพยายามหลอหลอกล่อหน่วงเหนี่ยวรอให้ยักษ์
ตื่นนอน เมื่อยักษ์รู้เรื่องจึงเกิดสู้รบกันระหว่างยักษ์กับท้าวสินไซ จนยักษ์ตาย นางสุมณฑาก็ยังไม่ยอม
กลับด้วย อ้างว่าห่วงลูกสาวชื่อ สีดาจัน ซึ่งขณะนี้ไปอยู่เมืองนาค เป็นมเหสีท้าววรุณนาคเพราะแพ้พนัน
การเล่นสการะหว่างยักษ์กุมภัณฑ์กับท้าววรุณนาค สินไซจึงอาสาไปท้าพนันเล่นสะกากับท้าววรุณนาค 
ได้ชัยชนะน านางสุมณฑา นางสีดาจันกลับเมืองมนุษย์ได้พร้อมทั้งสีโห และท้าวทั้งหกกลับเมือง ระหว่าง
ทางท้าวสินไซถูกผลักตกเหว พระอินทร์ช่วยเหลือแล้วน าไปอยู่กับแม่ที่นอกเมืองโดยไมเป็นอันตราย 
ท้าวทั้งหกจึงไปเพ็ดทูลเอาความดีความชอบ ภายหลังความจริงได้ปรากฏ พระเจ้ากุสราชจึงสั่งลงโทษ

                                                 
๔๘ โสรัจ นามอ่อน, โครงการปริวรรตหนังสือผูกใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษรธรรมมรดกอีสาน

เป็นอักษรไทย, หน้า  ๔-  , หนังสือใบลานอักษรธรรมผูกต้น. 
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หมอโหร ส่งกุมารทั้งหกไปอยู่เมืองจ าปา เชิญให้ท้าวสินไซเข้าเมืองและมอบราชสมบัติให้ครอบครอง
เมืองเป็งจาลอย่างมีความสุข ส่วนนางสีดาจันได้กลับไปเมืองบาดาลเป็นมเหสีของท้าววรุณนาคราช๔๙ 

๓. ท้าวผาแดงนางไอ่เรื่องนี้เป็นวรรณกรรม ที่กล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการก าเนิดแม่น้ า 
หนองบึงที่ปรากฏอยู่ในภาคอีสานตอนบน กล่าวถึงเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ กล่าวถึงการแตก
ความสามัคคี ประเพณีบุยบั้งไฟ และความรักที่เกิดกับหนุ่มสาว ซึ่งปราชญ์ได้แต่งขึ้นชาวไทอีสานน ามา
เล่าสืบสานรับรู้ต่อกันมา มีเรื่องโดยสรุปดังนี้ 

ในครั้งอดีตที่หนองกระแสแสนย่าน มีพยานาคชื่อ สุทโธนาคและสุวรรณนาค เป็นเสี่ยวกัน
ปกครองที่เมืองหนองแส หรือหนองกระแสโดยแบ่งปกครองคนละครึ่ง สุวรรณนาคปกครองฝั่งซ้าย สุท
โธนาคปกครองฝั่งเหนือ ทั้งสองปรองดองกันฉันเสี่ยวที่ดีตลอดมา จนมาวันหนึ่งสุวรรณนาคได้เม่นมา จึง
แบ่งเนื้อส่งไปให้สุทโธนาค เมื่อสุทโธนาคได้เมื้อเม่นเพียงนิดหน่อยที่เสี่ยวส่งไปให้จึงแคลงใจว่า วันก่อน
สุวรรณนาคส่งเนื้อช้างไปให้ตั้งมากมาย เห็นทีว่าเสี่ยวคงเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้เป็นเสี่ยวฮักเสี่ยวแพง
เหมือนก่อนแล้วเกิดน้อยใจ เหตุผลคือ  

 .สุวรรณนาคส่งเนื้อมาให้ตนเองถึงสองครั้งติดต่อกันแต่ตนยังไม่เคยส่งเนื้อฝากกลับไปให้
เสี่ยวเป็นการตอบแทนเลย 

๒.วันก่อนให้เนื้อช้างซึ่งมีขนเล็กๆ แต่ส่งมาให้ตั้งมากมาย ครั้นครั้นหลังนี้ส่งเม่นมาให้มีขน
ออกใหญ่แข็งขนาดนั้น ตัวคงใหญ่โตกว่าช้าง แต่กลับแบ่งให้เพียงนิดหน่อย 

ดังนั้นสุทโธนาคจึงตัดพ้อน้อยใจส่งเนื้อแม่นกลับด้วยความโกรธเสี่ยว แม้สุวรรณนาคจะ
ชี้แจงอธิบายความจริงให้ฟังอย่างไรสุทโธนาคไม่ยอมเชื่อฟังจนน าไปสู่การท้าทายความสามารถเกิด
สงครามท าให้น้ าในหนองกระแสขุ่นเป็นตม เดือดร้อนประอินทร์ต้องมาห้ามทัพ ให้ทั้งสองฝ่ายที่รบกัน
มาหลายวันไม่มีใครแพ้ใครชนะนั้น ให้เลิกราสละเมืองหนองกระแสไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศใต้ 

ดังนั้น สุทโธนาค จึงดันแผ่นดินมาสร้างเมืองศรีสัตตนานาค ทางที่ดันแผ่นดินมานั้นเกิดเป็น
แม่น้ า ของด้านสุวรรนาคด้นแผ่นดิน ไปสร้างเมืองนันทบุรีหรือเมืองน่าน ทางที่ดั้นแผ่นดินไปนั้นเกิดเป็น
แม่น้ าน่าน สุทโธนาคมีลูกชายงามสง่านามว่าท้าวภังคี ทางทิศใต้เมืองศรีสัตตนาลัยของสุทโธนาค มีเมือง
ใหญ่นามเอกธีตาหรือโคมค า ปกครองโดยเจ้าขอมนามว่า พระเจ้าอินทปัตถ์ มีพระธิดาเลอโฉมเพียง
พระองค์เดียว ที่เป็นดั่งแก้วตาและดวงใจนามว่า ไอ่ค า ความงามของนางได้ยินแพร่กระจายไปถึงหูท้าว
พังคี โอรสของสุทโธนาค หลงใหลจึงกลายร่างเป็นหนุ่มรูปงามเข้าพบไอ่ค า แต่สาวรู้ว่าเป็นนาคจึงไม่
สนใจ ท าให้พังคีปลูกต้นรักแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายเมืองผาโผง มีท้าวผาแดงเป็นเจ้าเมืองปกครอง ได้ทราบ
ข่าวความงามของนางไอ่ค า จึงชวนบักสามส่งบรรณาการแล้วชี่ม้ามาเมืองเอกธีตา จนได้เข้าพบฝากรัก

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

เมธากุล, มรดกไทอีสาน ฉบับสมบูรณ์. หน้า  ๕- ๗. 
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กับนางไอ่ค าส าเร็จ ก่อนรุ่งสางทั้งสองคือ ผาแดงและนางไอ่ได้ล่ าลาร่ าพันจนแมกไม้ใบหญ้ากลั้นน้ าตาไว้
ไม่อยู่ และผาแดงสัญญาว่าจะกลับมาพบนางอีก พญาขอมมีน้องชาย ๒ คน คนโตได้ส่งไปครองเมือง
เชียงเหียน คนเล็กส่งไปครองเมืองสีแก้ว และยังมีหลานอีก ๒ คน คนหนึ่งให้ไปครองเมืองฟ้าแดด ส่วน
อีกคนหนึ่งส่งไปครองเมืองหงส์ 

ครั้นเมื่อถึงฤดูเดือนหก พญาขอมได้ออกฏีกาบอกบุญแจ้งข่างสารไปยังหัวเมืองต่างๆ ทีอยู่
ใกล้เคียง ถึงก าหนดการจัดเตรียมท าบุญบั้งไฟแสน หัวเมืองต่างๆ ที่ถูกเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้ต่างก็ท า
การจัดขบวนแห่บั้งไฟเข้าร่วมประกวดหวังได้ชัยชนะ โดยพนันกันว่าบั้งไฟใครจะชนะ พญาขอมจะยอม
ยกเมืองให้ แต่ถ้าใครแพ้พญาขอมขอหญิงสาวงามมาเป็นบาทบริจาริกา หรือสนม แม้ท้าวผาแดงแห่ง
เมืองผาดผงได้ทราบข่าวทั้งๆ ที่ไม่ได้ถูกเชิญ ก็จัดเตรียมน าขบวนบั้งไฟเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่ จนพญา
ขอมก็นิยมยินดี ผลของการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่า บั้งไฟของเมืองต่าง ๆ ขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงาม
ทั้งหมด ยกเว้นบังไฟของพญาขอมและท้าวผาแดงไม่ขึ้นทั้งคู่ ท าให้พญาขอมไม่ยอมเจรจาพาทีกับใคร 
เจ้าเมืองต่าง ๆ หมดหวังในสัญญาจึงเดินทางกลับ ส่วนผาแดงก็รู้สึกผิดหวังที่ต้องการสร้างความ
ประทับใจให้กับประชาชนชาวเมืองโคมค ากับนางไอ่ค าจึงขอลากลับ 

ฝ่ายท้าวภังคีเม่ือกลับถึงเมืองแล้ว เกิดทุรุนทุรายคิดถึงอยากเห็นหน้าไอ่ค า จึงลาพ่อแม่แม้
ถูกทัดทานก็ไม่ยอมฟังจึงเดินทางมาเมืองโคมค า แปลงตัวเป็นกระฮอกด่อน(กระรอกเผือก) แขวนคอค า
ปีนป่ายกินลุกง้ิวอ่อน ตาจ้องดูนางไอ่ค าทางช่องหน้าต่างดังกลอนว่า"ปากกินหมากงิ้วน้อยตาสิ่งเบิ่งไอ่
ค า"เมื่อนางไอ่เหลือบไปเห็นนึกอยากได้ จึงบอกพวกพรานมายิงกระรอก (ท้าวภังค)ีก่อนสิ้นใจได้
อธิษฐานว่า"ขอให้เนื้อมีมากเพียงพอแก่การน าไปบริโภคของคนทั้งเมืองอย่ารู้หมดสิ้นให้มีรสอร่อย" 

ฝ่ายสุทโธนาค พ่อของท้าวภังคี ทราบเรื่องจึงโกรธแค้นมากได้สาปแช่ง ถ้าใครกินเนื้อลูกชาย
ตนขอให้มีอันเป็นไป บ้านเรือนถล่มทลายให้หมดสิ้น แล้วยกทัพโจมตีฆ่าฟันคนทั้งหลายตายให้หมด 
ขณะนั้นผาแดงแห่งเมืองผาโผงเกิดคิดถึงนางไอ่ค าอย่างร้อนรนทนไม่ได้จึงได้ควบม้ามาหานางไอ่ ได้รับ
การตอบรับด้วยอาหารที่ปรุงจากเนื้อกระรอก ท้าวผาแดงรู้ว่ากระรอกนั้นเป็นภังคี ถ้าใครกินเนื้อนี้เข้าไป
แล้วบ้านเมืองสิหล่มหลวง และในค่อนคืนนั้นเองเกิดเสียงครึกโครมดังฟ้าค าราม ซึ่งเป็นเสียงแผ่นดิน
ถล่มนั้นเอง บ้านเรือนของผู้กินกระรอกทุกหลังคาเรือนพังทลาย ยกเว้นเรือนแม่หม้ายเพราะไม่ได้รับ
ส่วนแบ่งเนื้อ เนื่องจากสามีตายไม่มีผู้เข้ารับราชการ ด้วยความหวาดกลัวภัยท้าวผาแดง จึงรีบอุ้มนางไอ่
ขึ้นมาควบออกนอกเมืองอย่างรวดเร็ว นางไอ่หยิบของมีค่าติดตัวไปได้ ๓ อย่าง คือ แหวน ฆ้อง และ
กลอง ม้าวิ่งไปแผ่นดินก็ถล่มไปด้วย เห็นว่าของมีค่าที่น าติดตัวไปนั้นท าให้เกิดน้ าหนักจึงโยนทิ้งทีละชิ้น 
ครั้งแรกโยนกลองท้ิง ตรงนั้นกลายเป็น ห้วยน้ าฆ้อง ต่อมาโยนกลองทิ้งตรงนั้นกลายเป็นห้วยกลองสี ดิน
ยังถล่มตามมาอีกจึงโยนแหวนทิ้ง ตรงนั้นกลายเป็นหนองแหวน ม้าได้วิ่งต่อไปอย่างอ่อนล้า พวกนาค
ทั้งหลายมาทัน จึงใช้หางตวัดเอานางไอ่ตกจากหลังม้าน าไปเมืองบาดาล ส่วนท้าวผาแดงควบม้ากลับไป
จนกลับเมืองผาโผง ที่สุดได้ขอลาทุกคนข้าทาสบริวารกลันใจตาย เพ่ือไปติดตามนางไอ่กลับมาให้ได้ผา
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แดงไปเกิดเป็นหัวหน้าผี จึงรวบรวมผีทั้งหลายขึ้นเป็นกองทัพผีได้เป็นจ านวนกกฏิไปรบกับนาค สงคราม
ครั้งนี้ท าเอาน้ าในหนองคลองบึงทั้งหลายขุ่นข้นบนบกก็ตลบฟุ้งด้วยฝุ่นละอองมืดฟ้ามัวดินร้อนไป ถึง
พระอินทร์ต้องลงมาสงบศึกให้ทั้งสองฝ่ายกลับเมืองของตน เพราะไม่มีใครแพ้ใครชนะนางไอ่ถูกตัดสินให้
อยู่เมืองบาดาลไปก่อน เพราะยังมีกรรมให้ชดใช้กรรมไปก่อนจนกว่าพระศรีอริยเมตตรัยจะมาโปรด จึง
ค่อยตัดสินความว่าจะให้ไปอยู่กับนาคหรืออยู่กับผีผาแดง๕  

(๓) วรรณกรรมปลีกย่อย  บทสูตรต่างๆ 
๑. บทสูตรขวัญนาค โอม สิทธิ์พระพร บวรแวนวิเศษ ไชยะตุภะวัง ไชยะมังคะละ สุภะ

สวัสสะดี อติเรกะไชศรี ขอความสุขสวัสสะดี จงเกิดมีแก่ฝูงข้ามนุสสา เทพานาคครุฑ เทพบุตรเทวดา
พระยาอินทร์พรหมพระยายมราชธิราช ตนองอาจกล้าหาญ จงบันดาลลงมาสู่ ลงมาอยู่เป็นไชยะสิริมุง
คุล แก่ฝูงข้าทั้งหลาย มื้อนี้พระเกตุเจ้าเข้าสู่ราศรี เป็นวันดีสุดขนาด อิทิราพร้อมไตรยางค์ ทั้งนาวางค์
คาดคู่ ตั้งเป็นหมู่สอนลอน อาทิตย์จรจันทะฤกษ์ อังคารถืกมหาชัย พุธพฤหัสถ์ไปเป็นโชค ศุกร์เสาร์โยค
เดชมงคล อันเป็นผลทุกเหยื่อง ขอให้พ่อนาค(ออกชื่อนาค)ไชยสิทธิ์...มีเดชานุภาพกระเดื่องทั่วธรณี ดัง
แสงสุรียืส่องสว่างโชติ หายทุกข์โศก อยู่สวัสดี แท้ดีหลีแล 

บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย ภายในมีเจ้าภาพ(ออกชื่อเจ้าภาพ)เป็นเค้าภายนอกมีผู้เฒ่าผู้บ่าวผู้สาว 
เจ้าพระยาเสนาอ ามาตย์ นักปราชญ์มวลมาทั้งลุงตาพ่อแม่ ทั้งเฒ่าแกพงษา พร้อมกันมาไหลหลั่ง มาโฮมนั่ง 

อยู่สะลอนเป็นตาสะออนหลายเหลือหลาก จากฟากน้ าและทางไกล มาโฮมใจชมชื่นญาติ
บ้านอ่ืนมาหา เจ้าจึงลาบิดามารดาออกบวช ออกผนวชจ าศีล ดังพระอินทร์ถวายบาตร พรหมราชยอ
พาน ถวายทานพระศรีธาตุ ปางพระบาท เสด็จออกบรรพชา ที่ฝั่งแม่น้ าอโนมา พร้อมนายฉันทา 
กัณฐกะม้าม่ิง ลายอดแก้มปิ้งสิ่งพิมพา ทั้งราหุล 

ออกบวช ไปผนวชบวชเป็นคนดี เป็นฤๅษี โคตะมะโคตร  เพ่ือจักโปรดสัตว์ ให้พ้นจากโอฆะ
สงสาร มีนิระพานเป็นที่แล้ว 

บัดนี้ เจ้า (นาค ออกชื่อ) มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาล้ าเลิศก่อนแต่เจ้าสิได้เกิดจากท้อง
มารดา แม่เจ้าอุ้มท้องมาแสนทุกข์แสนยากแสนล าบากทุกค่ าทุกคืน แม่เจ้าฝืนทนหนักหน่วงท้อง เจ้านั้น
นอนเก้าเดือนสิบเดือน เฮ็ดหล่องหง่องอยู่ในครรภ์ แสนล าพันฮักห่อลูกของพ่อดังดวงตา เจ้าพ้นจากท้อง
พ่อท้องมารดาประเสริฐแล้ว ได้ลูกแก้วเป็นผู้ชาย ฝูงจายายพากันชมชื่น ยอยกยื่นเจ้าออกมา ญาติโกโญ
ติกาเอาผ้าห่อ ผู้เป็นพ่อฮักเหลือหลาย ตากับยายเอาเจ้าไปอาบน้ าทุกค่ าเช้าเจ้าให้กินนม พ่อนอนชมแม่
นอนกอด หอมแก้มฟอดก่อนไปมา ฮักดั่งดวงตาลูกแก่นไท้ เลี้ยงเจ้าใหญ่จ าเริญมา ซะส่อนหน้าใหญ่เป็นคน   

                                                 
๕  อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษารวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือผูก

ใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี, หน้า  ๙ - ๙๗., พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์  เพชรเลื่อน), ผ.ศ.ชอบ ดีสวนโคก, นาย
วิมล ชนะบุญ, บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล, มรดกไทอีสาน ฉบับสมบูรณ์, หน้า ๘๙-๙๓. 
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บ่ให้จนจักอย่าง บ่ให้ห่างไปไกล บ่ได้ไลหนีจากแสนล าบากเหลือหลาย ลูกผู้ชายจึงได้บวช ได้ผนวชใน
พระพุทธศาสนา 

บัดนี้ เจ้าได้คิดถึงคุณบิดามารดาเป็นอันยิ่ง เพ่ินนั้นนั้นจัดทุกสิ่งหามา เจ้าจึ งลาบิดามารดา
พ่อแม่ ฮอดเฒ่าแก่วงศ์วาน ได้จัดการพ่ีน้องทั้งพวกพ้องมิตรสหาย บางผ่อเพ่ินศรัทธาหลายได้เสื่อสาด 
ได้ทั้งบาตรและจีวร ตอออนซอนสังฆฏิผ้าพาด ไตรจีวรอาจบริขาร บางผ่องมาในงานบริโภค บางผ่องได้
ขันโตกและขันฑี มีทั้งเหล็กจานดีอันคมกล้า อันล้ าค่าบริขาร สละทานบ่ฮึดอยาก มีหลายหลากมาโฮม
กัน เพ่ืออยากเห็นพระจอมทันยอดแก้ว ยังบ่แล้วพระเมตไตรยจอมพระทัยสุดยอด ทานตลอดขอขอด
กองบุญ บูชาคุณพระพุทธเจ้าหลานหน่อเหง้าบรรพชา หวังให้เจ้าพ้นโทษาและอนุโทษ ละความโลภ 
ความโกรธและความหลง จึงได้ลงกองบวช นาวังให้อุปัชฌาย์อาจารย์สวดนิสัย 

บัดนี้ ให้เจ้ามาเตรียมตัวบวช มาผนวชบวชเป็นสงฆ์ ให้เจ้าลงมาอยู่ ลงมาสู่เป็นสังฆา ปฏิมา
ยอดแก้ว ใจผ่องแผ่วเหลือหลาย ยามเดือนหงายเจ้าอย่าได้ล่วง ให้เจ้าห่วงครองธรรม ให้เจ้าจ าค าปู่ ให้
มาอยู่จ าศีล ให้มากินข้าวบาตร มานั่งอาสน์น าสงฆ์ ให้ลงในโบสถ์ ละความโลภ ความโกรธและโมโห ให้
เจ้าได้เทศนาสอนสั่ง ให้ได้นั่งเป็นสมภารเป็นอาจารย์นักบวช ให้ได้สวดปาฏิโมกขัง อุร ทตฺวา พุทฺธสาสเน 
ให้เจ้าฝังในศาสน์ ให้ฉลาดเหนือคน 

บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย มีใจใสศัทธา อภิรมย์ชมชื่นและยินดี จึงน าเอาเครื่องบายศรีมาตั้งอาจ 
เชิญอาจารย์(ออกชื่อหมอสูตร)ผู้ฉลาดมาสูตรคุณขวัญว่า  

โอม ศรี ศรี มื้อนี้แม่นมื้อสันติ วันนี้แม่นวันดี วันดิถีอมุตตะมะโชคโตกใบนี้แม่นโตกจันทร์ 
ขันใบนี้แม่นขันไม้แก้ว ขุนนางปุณณ์แปลงแล้วจึงได้แต่งพาขวัญ อยู่สอนลอนและส้ายลาย มีทั้งฝ่ายผูก
แขนแหวนสรวมก้อยปัทม์น้อยสร้อยสังวาล มีทั้งอาหารหวาน สัพพะภาคมีทุกสิ่งทุกกัน มีทั้งพลูฟันและ
หมากจีม ฟ่าววางฮีมดาวดา มีทั้งดวงมาลาหอมห่วงเฮ้าเหล้าก้องแก้วใส่พาขวัญ อันสมควรโบราณเพ่ิน
กล่าวไว้ มีทั้งขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตา ขันสมมาบูชาพ่อแม่ ทั้งเฒ่าแก่ครูอาจารย์ 

บัดนี้ ข้าจักขออัญเชิญเอาขวัญ ๓๒ ประการ ของพ่อแม่นาค(ชื่อนาค)ให้มาเฮ่า เต้าเอาขวัญ 
๙  ของพ่อนาคให้มาโฮมว่า มาเยอ ขวัญเอย...ขวัญเจ้าไปด่านด้าวแลสงสาร ไปเที่ยวจักวาลขอบเขต ไป
เที่ยวต่างประเทศแดนไกลไปเที่ยวในพงไพรป่าหิมเวช ไปเที่ยวเขตป่าหิมพานต์ ไปเที่ยวถิ่นกันดารเขา
พระสุเมรุราช ก็ให้มาสาเยอ มื้อนี้ วันนี้ 

ขวัญเจ้าไปอุดรทางเบื้องเหนือ เมือทักษิณทางเบื้องใต้ ไปบรูพาตะวันออกตอกผีหลวง เมือ
ปัจฉิมาตะวันตกนกเขานอนคอนเขาคว่ า ก็ให้มาสาเยอม้ือนี้วันนี้ 

ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นทางไกลแถวปากน้ าหน่าน ไปเที่ยวด่านหงสาเมืองกุลาเขกเทศ ไปเที่ยว
เขตเมืองพาราณสี เมืองนิวเดลฮีศรีนาคา ก็ให้มาสมเยอ มื้อนี้ วันนี้ 
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ขวัญเจ้าไปทางพุ้นภูซุนสัตตะนาค หลวงพระบางย่างผ่าย ไปแล้วให้หล้ าคอย ขวัญเจ้าไป
ทางห่านอยก้ าแดนแกวไม้ล่มแบ่ง บ่อนศรีโคตร ไล่ฆ่าช้างเอาค้อนไล่ตี ขวัญเจ้าไปทางหลี่ผีก้ าโฮจิมินไซห
ง่อน ก็ได้ให้มาสาเยอ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเย้อขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นอินทปัตถาก้ าพนมเปญ เขมรต่ า พระตะบองฝ่ายก้ า
ทางพุ้นเที่ยวชม นครวัตรนครทมเขมรพุ้นสาวงามเสียมะราช ไปชมปราสาทหินใหญ่กว้างเสียแล้วให้ต่าว
มา 

ว่ามาเย้อขวัญเอย ขวัญเจ้าอย่าได้ไปชมช่อนนอนกลางไพรป่าไม่ใหญ่ อย่าได้ไปอยู่ค้างกลาง
ดอนเกาะแก่ง ตามแห่งห้องสมุทรกว้างข่วงนะที อย่าได้หนีไปลี้ในหลืบหินผา อย่าได้ไปชมปลาขี่มัจฉา
ลอยน้ า ขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ยั้งหลงพลอยแกมหมู่บ่าง อย่าได้ไปอยู่ค้างแกมช้างค่างชะนี อย่าได้หนีไปลี้
ในหลืมหินผา อย่าได้ไปชมปลาขี่มัจฉาลอยน้ า ก็ให้มามื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเย้อขวัญเอย กินข้าวผีให้เจ้าฮาก เคี้ยวหมากผีให้เจ้าคลาย ให้เจ้าคืนมาดายท้องเปล่า 
คืนมาอยู่บ้านเก่าเมืองหลัง คืนมาสืบสร้างโพธิสมภาร ขวัญเจ้าขึ้นเมือเมืองฟ้าไปไหว้พระยาแถนสอแถน
หล่อ ขวัญเจ้าขึ้นเมื่อหม่วนเมืองบน ลงมาคว้าเมืองคนผีป่าช้า บ่อนขี้แห่งเพียงกลางขา บ่อนขี้กาเพียง
หวัเข่า บ่อนน้ าเน่าท่วมหลังตีน ก็ให้มาสาเน้อ มื้อนี้ วันนี้ 

ขวัญเจ้าไปลงเล่นทะเลทองเมืองนาค ไปชมนางสนมหนุ่มน้อยเสียแล้วให้ต่าวมา ขวัญเจ้าไป
เข้าถ้ าเป็นงูไปฮูเป็นเงือก ไปอยู่บ่อนนาล่มเป็นวัง ไปอยู่บ่อนเฮือนพังเป็นห้วย ขวัญเข้าไปอยู่บ่อนสายฝน
ตกกลางห่อง บ่อนสายฟ้าต้องกลางซานก็ให้มาสาเยอ มื้อนี้ วันนี้ 

เถิงเดือนห้าเมษายนต้นปีใหม่ ฝนตกฮ าป่าไม้ขวัญเจ้าให้ต่าวมา เถิงเดือนหกฝนตกฮวยฟ้า
ฮ่องอ่ า ยอดยามค่ าตะวันลับป่าแซง ยอดยามแลงตะวันลับป่าไม้ ขวัญเจ้ามาฮอดกลางไฮ่อย่าได้ซ่นป่าคา 
ขวัญเจ้ามาฮอดกลางนาอย่าได้ซ่นป่าข้าว ขวัญเจ้ามาฮอดเหง่าไม้ใหย่อย่าได้ทอดคีงนอน ขวัญเจ้ามา
ฮอดกลางดงดอนด่านด้าว เจ้าอย่าได้กลัวเปรตและกลัวผี ก็ให้มาสาเยอมื้อนี้ วันนี้ 

กินข้าวผีก็ให้ฮาก เคี้ยวหมากผีก็ให้คลาย ให้เจ้าคืนมาดายท้องเปล่า คืนมาอยู่บ้านเก่าเมือง
หลัง คืนมาสืบสร้างโพธิสมภาร มาอยู่เฮือนพื้นเป้นมุงแฝกหนามาอยู่เฮือนหลังคามุงแฝกถี่ ก็ให้มาสาเยอ
มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอขวัญเอย ขวัญแข้งให้มาชมแข้งอยู่ลีลุดลีลา ขวัญขาก็ให้มาชมขาอยู่ลีละลีลิ่ว ขวัญ
คิ้วก็ให้มาชมคิ้วอยู่ยียะยียา ขวัญตาก็ให้มาชมตาอยู่ยียะยีแย้ม ขวัญปากแก้มและขวัญคาง ขวัญแอวบาง 
ขวัญนม ขวัญกระหม่อมจอมหัวพร่ าพร้อม ให้มานั่งอ้อมล้อมอยู่จอมพาขวัญนี้เน้อ ขวัญเอย คันเจ้ามา
ฮอดแล้วเฮือนซานบ้านช่อง (กฏิวิหารบ้านช่อง)ให้เจ้านอนอยู่ห้อง(ให้เจ้าจ าวัตรอยู่ห้อง) สะบายเนื้อ
อย่าคนิง โภนภัยฮ้ายอันใด๋อย่าได้มาบังเบียด ฝูงหมู่ความเดือดฮ้อนให้หายเสี่งอย่าได้มี ให้เจ้ามีสมบัติ
อนันตังมูลมาก อย่าได้ทุกข์ยากฮ่ายหลายล้นสิ่งของ ให้เนืองนองคือน้ าไหลมาอนันเนก ให้เป็นเอกลื่นล้น
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คนย่องทั่วไตร คิดอันใด๋ได้สมดั่งมโนหมายเงินค าหลายมากกือกองล้าน ให้ได้ท าทานสร้างอานิสงส์ยู่ส่ง 
อานิสส์ยู่เมือฟ้าอยู่เกษมพุ้นเยอ... 

ฝนตกอย่าได้ด่วนหน้า ฟ้าฮ่องอย่าได้ด่วนอย่าได้ด่วนเมือหลัง ก้อนเส้าไปจึงไปคีไฟควั่วจั่งค
วั่ว ลุกแต่ป่ามาเฮืน(มาวัดมาวา) ลูกแต่สวนเมือบ้าน ขี้คร่านให้เจ้านอนอยู่เฮือน(ให้จ าวัตรอยู่กุฏิ) ทาง
คุ้มใต้เพ่ินสิมาช่อยเฮือ ทางคุ้มเหนือเพ่ินสิมาช่อยช้าง สองตาบข้างเพ่ินสิมาช่อยดอกไม้เ งินดอกไม้ทอง 
อู๋อ๋า มุ มะ มูลมา อัฏฐาอรรมา อันว่า วุฒิธรรมค าจ าเริญ ๘ ประการ คือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิ
ภาณะ อันถ้วน ๕ อิสสะริยะ อันถ้วน   อธิปไตยะ อันถ้วน ๗ อาโรคะยา ปะระมาลาภา อันถ้วน ๘ จง
มาแวดล้อมล้ าค้ าคูณคง ธะรงรักษา ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะ เตชะสา ด้วยเดชอานุภาพ
พระรัตนแก้วกิ่งดวงดี ขอให้จ าเริญศรีแวนยิ่ง ถ้วนนทุกสิ่งบระบวรก็ข้าเทอญ สาธุ สาธุ๕  

ค าผูกแขนนาค 
โอม ศรี ศรี วีวี วอนวอน พระพรดวงประเสริฐ ฝ้ายแก้วเกิดมุงคุลปุรณ์กันมาสามฮอบ นั่ง

ตอบหมอบบายแขน แบนมือยกใส่เกล้า ฮ้ายกวาดหนีๆ ดีกวาดใส่ๆ ผูกเบื้องซ้ ายขวัญมา ผูกเบื้องขวา
ขวัญอยู่ กะแม่นฝ้ายเส้นนี้ 

นอนหลับได้เงินพัน นอนฝันได้เงินหมื่น นอนตื่นได้เงินแสน แบนมือได้แก้วมณีโชติ โทษฮ่าย
บ่มาพาล มารฮ้ายบ่มาเบียด กะแม่นฝ้ายเส้นนี้ 

ผูกแขขนางนางได้เป็นเจ้า ผูกแขนท้าวท้าวได้เป็นพระยา ผูกแขนชาวนาชาวนาได้เป็นขุน
นางผู้องอาจ ผูกแขนอ ามาตย์ อ ามาตย์ได้เป็นเจ้าผู้นั่งเมือง กะแม่นฝ้ายเส้นนี้ 

ผูกแขนพ่อนาค(ออกชื่อ)พ่อเณรพ่อนาคพ่อเณรได้เป็นพระ ละความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ธรงศีล ๒๒๗ ภิกษาจารทุกค่ าเช้า ตราบท่อเท่าเข้านิรพาน เจริญด้วย พร ๔ ประการ คือ อายุ 
วัณณะ สุขะ พละ โสอัตถะ ลัทโธ วิรุฬโห พุทธะสาสะเน อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาตีภิ ก็ข้า
เทอญ สาธุ สาธุ ฯ๕๒ 

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

ความสุโข สวัสสดี จงเกิดมีแก่ฝูงข้า มนุสสา เทพานาคครุฑ เทพบุตรเทพธิดา พระยาอินทร์ พระยา
พรหม พระยมมะราชาธิราช ตนองาจกล้าหาญ ขอจงบันดาลลงมาสู่ ลงมาอยู่เป็นชัชยะสิริมงคล แก่ฝูง
ข้าทั้งหลาย ฝูงข้าทั้งหลายหมายมาก้มเกษา มากราบหมอบนอบน้อมวันทา ลูกหลานพ่อบวชเป็นสงฆ์ 
ถ้วนทุกองค์งามสะอาด ผิวผุดผาดผ่องใสสี รักษาศีลดีครบบ่ขาด เป็นนักปราชญ์อาจารย์เป็นสมภารน้อย

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

มรดกอสีาน, พ.ศ. ๒๕๓๙), หน้า ๓ ๓-๔๓๘. 
๕๒ โสรัจ นามอ่อน, ใบลานอักษรธรรมอีสาน (มลูเก่าปู่เฮา), พิมพ์ครัง้ที่ ๒, พ.ศ.๒๕๔ , หน้า ๒๘-๕๗. 



๘  
 

หน่อ เป็นผู้สืบต่อพระคัมภีร์ เป็นผู้มีบุญมาก ศีลหลายหลากตามครรลอง ถือตามครองคัดเคร่ง พระคุณ
เจ้าเก่งในพระธรรม มีความจ าล้ าเลิศประเสริฐเหลือหลาย อธิบายพระธรรมน าโชค ทั้งฝ่ายโลกและฝ่าย
ธรรม จ าค าสอนพระพุทธเจ้า เป็นหน่อเหง้าแห่งปัญญา ธะรงวัสสาบ่ถ้อนเฒ่า มีผลเท่าฮอดพระไตรปิฏก 
สุตตันตะนิกาย สูตรทั้งหลายอันล้ ายิ่ง ถ้วนทุกสิ่งพระวินัย ไขแจ้งจอดฮอดพระอภิธรรม สัง วิ ธา ปุ กะ 
ยะ ปะ,อา ปา มะ จุ ปะ,ที มะ สัง อัง ขุ,ฮอดลังกาวุตโตทัยไขเฮืองราช ขอให้พระคุณเจ้าได้นั่งอาสน์เทีย
ระฆา ภาวนาภิกษาจารทุกค่ าเช้า ตราบต่อเท่าเข้าสู่นิรพาน ก็ข้าเทอญ 

บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย ทั้งนระหญิงชายใหญ่น้อย ใจชื่นช่วยยินสะออน มาโอมอ่านอวยพร
ให้แก่พระคุณท่าน(ออกชื่อผู้รับขวัญ) ผู้ธรงศีลาคุณธรรมเป็นอันมาก อดเยื่อนอยากกระท าเพียร ใจ
จ าเนียรแข็งขนาด องอาจด้วยปัญญา ฝูงข้าทั้งหลายภายในมีเจ้าภาพ(ออกชื่อ) เป็นเค่า มีผู้เฒ่าผู้บ่าวผู้
สาว เจ้าพระยาเสนาและอ ามาตย์ ทั้งนักปราชญ์มวลมา ทั้งลุงตาเฒ่าแก่ ทั้งพ่อแม่วงศา พร้อมกันมา
ไหลหลั่ง มาโฮมนั่งอยู่ซอนลอน เป็นตาออนซอนหลายเหลือหลาก จากฟากน้ าและทางไกล มาโฮมใจชม
ชื่นญาติบ้านอื่นมาหา 

 บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย มีใจอภิรมย์ชมชื่นและยินดี จึงน าเอาเครื่องบายศรีมาตั้งอาจ เชิญ
อาจารย์(ออกชื่อ) มหาบัณทิตพราหมณ์ ผู้ฉลาดมาสูตรคุณขวัญว่า 

ศรี ศรี มื้อนี้ แม่นมื้อสันต์ วันนี้แม่นวันดี วันเศรษฐีอมุตตะโชค โตกใบนี้แม่นโตกไม้จันทน์ 
ขันใบนี้แม่นไม้แก้ว ขุนนางปุร์ณแต่งแล้ว จึงได้แต่งพาขวัญ อยู่ซอนลอนและซ่ายล่าย มีทั้งฝ่ายผูกแขน
แหวนสวมก้อย ปัทม์น้อยสร้อยสังวาลย์ มีทั้งอาหารคาวหวานหลายหลาก สัพพะพากย์มีทุกสิ่งทุกอัน มี
ทั้งพลูพันแลหมากจีบ ฟ่าววางฮีบดาวดา มีทั้งดวงมาลาหอมฮ่ืนเฮ่า เหล่าก้องแก้วใส่พาขวัญ อันสมควร
โบราณเพ่ินกล่าวไว้ มีทั้งขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตา ขันสมมาบูชาพ่อแม่เฒ่าแก่ครูอาจารย์ 

บัดนี้ ข้าขออาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วกิ่งสามประการ ขออัญเชิญเอาพระยาแถน
หลวงผู้เป็นเค้า พระยาแถนเฒ่าผู้ฮู้คุณขวัญมาพลันพร่ าพร้อม ทั้งเฒ่าแก่และเด็กน้อยมานั่งล้อมอยู่เป็น
ถัน มะลิวัลย์หอมเฮ้าหื่น ดอกฟ้าชื่นแผ่นดินไหว หอมไปไกลห่วงเฮ้า หอมไปเท่าคุ้มปู่พระยาหลวงว่า 

มาเย้อ...ขวัญเอย...ขวัญเจ้าไปด่านด้าวและสงสาร ไปเที่ยวจักรวาลขอบเขต ไปเที่ยว
ต่างประเทศแดนไกล ไปเที่ยวในพงไพรป่าหิมมะเวศน์ ไปเที่ยวเขตป่าหิมพานต์ ไปเที่ยวถิ่นกันดารเขา
พระสุเมรุราช ก็ให้มาเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์...ขวัญเอย...ขวัญเจ้าขึ้นเมื้อฟ้าไปไหว้พระยาแถนลอแถนหล่ออยู่เมืองบน ขวัญ
เจ้าลงมาเมืองคนแดนป่า บ่อนข้ีแห้งเพียงกลางขา บ่อนขี้กาเพียงหัวเข่า บ่อนน้ าเน่าท่วมหลังตีน ก็ให้มา
สาเย้อร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นทางไกลแถวปากน้ าน่าน ไปเที่ยวด่านหงสา เมือง
กุลาแขกเทศ ไปเที่ยวเขตเมืองพาราณสี เมืองเดลฮี ศรีนาคากัลกัตต้า ก็ให้มาสาเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 
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ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปทางพุ่นภูซุนสัตตะนาค หลวงพระบางย่างผ่ายไปแล้วให้หล่ า
คอย ขวัญเจ้าไปทางฮานอยก้ าแดนแกวไม้ล้มแบ่ง บ่อนศรีโคตรไล่ฆ่าช้างเอาค้อนไล่ตี ขวัญเจ้าทางหลี่ผี
ก้ าโฮจิมินไซง่อน ไปอยู่น าพวกแม้วแก้วใต้ให้ต่าวมา ก็ให้มาสเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่น อินทปัตถาก้ าพนมเปญเขมรต่ า พระตะบองฝ่าย
ก้ าทางพุ่นเที่ยวชม นครวัตร นครธมเขมรพุ้นสาวงามเสียมราช ไปชมปราสาทหินใหญ่กว้างสาแหล่ว
ให้ต่าวมา ก็ให้มามื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นทะเลกว้างอ่าวไทย เล่นเกาะลัง ฮาวาย เกาะเวก
เกาะกวมถ้ าอ่าวเพร์ลพุ้บ่อนกระแสน้ ากัลสตรีมไหลถั่งบ่อนราชนาวีฝรั่งอเมริกัน กับญี่ปุ่นต่อสู้บู๋ฆ่าไลยิง 
ก็ให้มามื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปลงเล่นชลธารอโนดาต ไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นยมมุนาน้ าคงคา
ลอยล่อง ตามห้องห่วบหาส่อนหมู่ปลา ก็ให้มาม้ือนี้ วันนี้ 

ขวัญเจ้า อย่าได้ไปชมซ่อนนอนกลางไพรป่ไม้ใหญ่ อย่าได้ไปอยู่ค้างกลางดอนเกาะแก่ง ตาม
แห่งห้วยสมุทรกว้างข่วงนะที ขวัญเจ้าอย่าได้หนีไปลี้ในหลืบหินผา อย่าได้ชมปลาขี่มัจฉาลอยน้ า ขวัญ
เจ้าอย่าได้ไปอยู่ยั้งหลงพลอยแกมหมู่บ่าง อย่าได้ไปอยู่ค้างแกมช้างบ่างชะนี ให้เจ้ามากินข้าวสาลีหอม
อ่อน มีทั้งปลาปิ่นปิ้งประสงค์จ้ าแจ่วบอง มากินข้าวพาค าน าพระสงฆ์สามเณร น าญาตโยมพ่อแม่ มาอยู่
กุฏีวิหาร วัดวาอารามอันเป็นผาสาทกว้างพันห้องหมื่นเสา ก็ให้มาสาเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเข้าถ้ าเป็นงู ไปเข้าฮูเป็นเงือก ขวัญเจ้าไปอยู่บ่อนนาสิล่ม
เป็นวัง ไปอยู่บ่อนเฮือนสิฟังเป็นห้วย ไปอยู่บ่อนสายฝนตกกลางห่อง บ่อนสายฟ้าถ่องกลางเฮือน ก็ให้มา
สาเย้อร์ มื้อนี้ วันนี้ 

เถิงเดือนห้าเมษายน ต้นปีใหม่ ฝนตกฮ าป่าไม้ขวัญเจ้าให้ต่าวมา เถิงเดือนหกฝนตกฮวยฟ้า
ฮ่องฮ่ า ฮอดยามค่ าตะวันลับป่าแซง ฮอดยามแลงตะวันลับป่าไม้ ขวัญเจ้ามาฮอดกลางไฮ่ อย่าได้ซ่นป่า
คา ขวัญเจ้ามาฮอดกลางนา อย่าได้ซ่นป่าข้าว ขวัญเจ้ามาฮอดเหง้าไม้ใหญ่อย่าได้ทอดคีงนอน ขวัญเจ้า
มาฮอดกลางดนดอนป่าไม้ เจ้าอย่าได้กลัวเปรตและกลัวผี กินข้าวผีกะให้เจ้าฮากเคี้ยวหมากผีกะให้เจ้า
คายให้เจ้าคืนมาดายท้องเปล่า คืนมาอยู่บ้านเก่าเมืองหลัง คืนมาสืบสร้างโพธิสมภาร มาอยู่กุฏิพ้ืนแป้น
มุงแฝกหนา หลังคามุงแฝกถี่... 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขอให้ขวัญพระคุณท่าน มาอยู่ในอาราม มางามในศีลธรรมอันองอาจ 
อย่าได้ขาดเสียที อย่าได้มีหมองหม่น อย่าได้โค้นเพพัง จิรัง ติฏฐะตุ สีละสัมปะทา ขอให้ศีลพระคุณเจ้า
มั่น พันปีอย่าหมองหม่น มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าก้อนผาแอ่น มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าแท่นพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าเขาหิมมะวันไกรลาศ มั่นขอให้ยิ่งกว่าอาศศูนย์ตะวัน มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่า
พระจันทร์ใสส่องแจ้ง มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าเขากวางแล้งยามเดือนสี่ มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าเสากี่ลูกสาวพระยา
แถน อยู่เมืองแมนเทิงฟ้า อุรัง ทัตวา พุทธสาสเนขอให้หยั่งฮากแน่น ขอให้แก่นจั่งศิลาแรง ขอให้แข็งจั่ง



๘๒ 
 

หินแสนก้อน อย่าฮู้จักย่อนจักถอยเป็น จั่งเขาพระสุเมรุ บ่ฮู่จักหงวยจักเหงี่ยง ขอให้เที่ยงดั่งตาชั่งและตา
ชิง ขอให้อิงค าธรรมพระพุทธ อย่าได้ชุดเอนเอียง ขอให้พระคุณเจ้ามียศสูงเพียงฟ้าใหญ่ทั่วหล้าแดนไตร 
ไปทางไหลมีคนฮักคนหอม คนหามคนแหนคนแห่ ขอให้ได้เป็นแก่เป็นใหญ่ในบวรพระพุทธศาสนา 
ภิกษาจาริกภาวนาโผดสัตตาทุกค่ าเช้าตราบต่อเท่าเข้าสู่นิรพาน ก็ข้าเทอญ๕๓ 

ตัวอย่างค าผูกแขนพระสงฆ์ 
สาธุ สาธุ ฮ้ายกวาดหนีๆ ดีกวาดใส่ ขอให้พระคุณเจ้าไต่ตามพระธรรม น าครองพระพุทธเจ้า 

ทุกค่ าเช้าขอให้พระคุณเจ้าอยู่สวัสสะดี ให้มีชัยผาบแพ้ฝูงหมู่เสนามาร สัพพะกิเลสฮ้ายฝูงหมู่พญามาร 
อย่ามีมาพาลและบังเบียด ขอให้พระคุณเจ้ามีอายุมั่นขวัญยืนเป็นผืนฉัตรกั้ง เป็นที่จั้งที่เพ่ิงแก่ชาวพุทธ
ทั้งหลาย ให้ได้ดั่งพุทธพจน์บทว่า 

โส อัตถลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห พุทธสาสเน อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะสัพเพหิ ญาตีภิ ฯ 
 บทบายศรีพระพุทธรูป 

นิยมใช้ในเทศกาล วันตรุษสงกรานต์ หรือ วันเนาว์เอาพระพุทธรูปขึ้น หรือ ในวาระหลัง 
งานพุทธาพิเษกพระพุทธรูป หรือ ถวายพระพุทธรูปท่ีโบสถ ์ศาลาการเปรียญ หรือ ที่อ่ืนๆก็ได้ 

 โอม สิทธิพระพร บวรแวนพุทธาภิเษก อติเรกเตโช ชัยยะตุ ภะวัง ชัยยะมังคะโล ขอความสุ
โข สวัสสะดี จงเกิดมีแก่ผู้ข้า มนุสสาเทพานาคครุฑ เทพบุตรเทพดา พระยาอินทร์ พระยาพรหม พระ
ยายมมะราชธิราช ตนองอาจกล้าหาญ 

มื้อนี้ พระศุกร์เจ้าเข้าสู่ราศีเป็นวันดีสุดขนาด อิทร์พาสพร้อมไตรยางค์ทั้งนาวางคาดคู่ พร้อม
กันอยู่ซอนลอน อาทิตย์จรจันทร์ฤกษ์ อังคารถืกมหชัยพุทธพฤหัสไปเป็นโชค ศุกร์เสาร์โยคเดชมงคล อัน
เป็นผลทุกเหยื่อง ขอให้พระพุทธรูปศักดิ์กระเดื่องทั่วธรณี ดังแสงสุรีย์ส่องสว่างโลก ให้พุทธบริษัทหาย
ทุกโศก อยู่สวัสสะดี ก็ข้าเทอญ 

โอม ศรี ศรี ปีเดือนถ่ายแถมมาถึงเขต พระสุริเยศร์เจ้าเข้าอยู่ราศี มื้อนี้แม่นมื้อ  (บอกวัน
เดือนปี) วันที่  ๓ เดือนเมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๕๔ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น    ค่ า เดือน ๕ เป็น วัน
มหาสงกรานต์ วันมหามุงคุลอันวิเศษ ฝูงข้าทั้งหลาย จึงยอมือถวายเหนือเกศเกล้า นบนอบองค์พระเจ้า
ที่มีรัศมีรังฉัพพรรณรังษี เถิงเดือนปีไต่เต้า องค์พระเจ้าจึงเสด็จลงมา ด้วยพุทธลีลามีวรรณางามสะพาส 
ฝูงข้าพระพุทธบาททั้งหลาย พร้อมกันมากราบไหว้บูชา พร้อมกันมาโสดสรงองค์พระพุทธปฏิมา พร้อม
กับมาลูบไล้ เพ่ืออยากได้ดั่งค ามักค าปรารถนา จึงได้พากันก้มขาบบาทปาทา ไหว้พระเจ้าองค์ลือชาเฮือ
งโลก บ่มีใจอันทึบหนาด้วยโทสาทั้งกริ้วโกรธ จึงพากันมาบายศรีสมโภชน์ พระพุทธรูปเจ้า ทั้งฝูงเฒ่าแล
ปานกลาง ทั้งสาวฮามแลเด็กน้อย เขามีจิตใจใสชื่นซ้อยเป็นอันดี จึงพากันมาขัดสีสรงเกตุ ตามอุปเทศผู้
หวังบุญ จึงลงทุนสร้างกุศลหลายหลาก อุปัฏฐากเจ้าทรงธรรม ผู้ได้น าค าสอนมาโผดให้สัตว์โลกพ้นจาก
                                                 

 ๕๓ โสรัจ   นามอ่อน, ใบลานอักษรธรรมอีสาน (มูลเก่าปู่เฮา), หน้า ๓๕-๓๘., ๓๙-๔ ., สวิง บุญเจิม 
(ป.ธ.๙ MA.), ต ารามรดกอีสาน หรือมูลมังอีสาน, หน้า ๕ ๕. 



๘๓ 
 

โอฆะสงสาร ขอให้ฝูงข้าทั้งหลายได้เถิงนิรพานอันล้ าเลิศ อย่าให้เหมิดความยินดีต่อพระชินศรีองค์เป็น
เค้า ตราบต่อเท้าห้าพันพระวัสสาก็ข้าเทอญ 

บัดนี้ ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีความปรารถนาต่างๆ บางผ่องปรารถนาข้าวของเงินทอง
เป็นอันมาก สมบัติหลากโลกีย์ มีเศรษฐีมหาเศรษฐี มีรัตเนืองนอง เงินค ากองช้างม้ามิ่ง นับด้วยสิ่งอสง
ขัย,บางผ่องปรารถนาเป็นพระยาจักรพรรดิราช ตนองอาจผาบแพ้ศัตรูในชมพูโลกหลุ่ม,บงผ่องปรารถนา
เป็นพระอินทาธิปัตถิราช ตนองอาจในสรวงสวรรค์ ตนองอาจในสรวงสวรรค์,บางผ่องปรารถนาธรรมมา
ดวงประเสริฐ ดวงล้ าเลิศกว่าคนทั้งโลกีย์ กล่าวคือ พระโสดา สะกะทา อะนาคา อรันตาเป็นเค้า , บาง
ผ่องปรารถนาเป็นพระปัจเจกโพธิเจ้า องค์ล้ ายิ่งพ้นทุกสิ่งในสงสาร, บางผ่องปรารถนา สัพพยุตตญาณ
ดวงล้ าเลิศ อันประเสริฐแห่งความปราถรนาทั้งหลาย ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีความมักความ
ปรารถนาตั้งไว้แล้ว อย่าให้คลาดแคล้ว ขอให้แล้วให้สัมฤทธิ์ประเสริฐธิผล จงบันดาลให้ประสบ พิธพร
ชัยแปดประการ คือ อายุ วัณระ สุขะ พละ ปฏิภาณะ อันถ้วนห้า อิสสริยะ อันถ้วนหก อธิปไตยะ อัน
ถ้วนเจ็ด อโรคยา อันถ้วนแปด จงเสด็จมาแวดล้อม ธะรงรักษายังขันธะสันดาน แห่งฝูงข้าทั้งหลาย 
นิพพานปัจจโย โหตุ ตราบท่อเท่าสู่นิรพาน ก็ข้าเทอญ สาธุฯ 

เมื่อหมอสูตร บายศรีเสร็จแล้ว ญาติโญมถวายดอกไม้ ธูปเทียนและเครื่องสักกระ จตุปัจจัย
ถ้ามี พระสงฆ์ให้พร ยถา สัพพี ญาติโยมกรวดน้ า รับพร พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ประพรมน้ าพระ
พุทธมนต์เป็นเสร็จพิธี๕๔

 

ผู้วิจัยเห็นว่า คติธรรม ความเชื่อ ที่ยึดเป็นแนวและถือปฏิบัติในวิถีชีวิตจริง ของคนอีสาน 
สืบมาจากบรรพบุรุษ ชนชาติไทย๕๕ (The Thai Race) ซึ่งมีภูมิล าเนาเดิมอยู่แถบแคว้นเสฉวน ไกวเจา 
กวางสี ยูนาน น่านเจ้า ตลอดลงมา เมืองแมน เมืองหริ่ง เชียงล้อ เชียงรุ้ง เชียงตุง แล้วข้ามโขงสู่
เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย และเมืองไทยปัจจุบัน 

คนอีสาน มีความเลื่อมใสและเชื่อสนิทว่า ขวัญ เป็น ม่ิงมงคล สูงสุดในชีวิต ของคนทุกคน 
และมีความเชื่อที่ยังหยั่งรากฝังลึกลงไปอีกว่า ถ้าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวเรา ก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา เราก็
จะสุขกายสบายใจ แต่ถ้าขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรา เรียกว่าขวัญเสีย ก็จะเป็นอัปมงคลแก่ตัวเรา เดือด
เนื้อร้อนใจ เรียกว่า ขวัญเสีย ถ้าตกอกตกใจมากๆเรียกว่า ขวัญกระเจิง ถ้าขวัญออกจากร่าง เรียกว่า 
ขวัญบิน ส านวนคนอีสานว่า ขวัญดิบ ออกจากร่างแล้ว อาจเป็นสาเหตุให้เขาได้รับผลร้ายเสียหายต่างๆ 
บางคนถึงแก่ชีวิตก็เคยมี 

                                                 
๕๔ อ้างแล้ว, โสรัจ   นามอ่อน, ใบลานอักษรธรรมอีสาน (มูลเก่าปู่เฮา), หน้า ๓๗-๓๙., สวิง บุญเจมิ (ป.ธ.

๙ MA.), ต ารามรดกอีสาน หรือมูลมังอีสาน, หน้า ๔  -๔ ๒. 
๕๕ ดอกเตอร์   วิลเลียมคลิฟตัน   ดอ็ดด์; หลวงนิเพทย์นิติสรรค์, ชนชาติไทย (The Thai Race), 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมชาการ พิมพ์ครั้งที่ ๓ โรงพิมพ์คุรสุภา พ.ศ.๒๕๒ ), หน้า  - ๕ . 



๘๔ 
 

ขวัญ ยังมีความหมายอ่ืนๆ เช่น เป็นก าลังใจ ขวัญดี ก าลังใจดี ขวัญเสียก าลังใจเสีย นักกีฬา
ที่ประชาชนนิยมมากๆ เรียกว่า ขวัญใจประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาราษฎร์ ทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระเกียรติยศนามว่า พระม่ิงมงคลขวัญใจปวง
ประชาทวยราฏร์ 

เกี่ยวกับ ขวัญ โบราณาจารย์ ปู่ย่าตาทวดของ ชนเผ่าไทย (The Thai Race) สืบทอดมาถึง 
คนพายัพ คนอีสาน ถือเป็นแนวปฏิบัติที่เรียงกว่า ครองธรรม ๑๔๕๖ ประการ ถือว่าเป็น หน้าที่ ของ
ชน ๓ จุ้ม(กลุ่ม) ผู้ปกครอง พระราชา พระภิกษุสงฆ์ และไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ จะพึงปฏิบัติต่อกันและ
กันอย่างเคร่งครัดและกลายเป็น ครองธรรม  ๔ ประการ เหมือนค าสอนทางพระพุทธศาสนาใน คิหิ
ปฏิบัติเรียกว่าทิศ  ๕๗ ท่านหมายถึงบุคคล   จ าพวกจะพึงปฏิบัติต่อกันในทางความสัมพันธ์ทางสังคม 
ดุจทิศอยู่รอบตัวเรา เช่น บุตรธิดา พึงบ ารุงบิดามารดาอย่างไร บิดามารดา พึงอนุเคราะห์บุตรธิดา
อย่างไร, ศิษย์พึง บ ารุงครูอาจารย์อย่างไร ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ลูกศิษย์อย่างไร เป็นต้น  

การสู่ขวัญนี้ ตามที่ปรากฏใน นิทานท้าวกาฬเกษ มีมานานถึง  ๔๕๕๕๘ ปีแล้ว และปรากฎ
ในนิทานเรื่องอ่ืนๆ อีกมากมาย ในนิทานท้าวกาฬเกษ ปรากฏข้อความว่า หน้า ๕๗๗ ว่า สมเด็จกูแต่งไว้ 
กาฬเกษ ค าสอน ในกรุงศรีสัตตนาคหุต แต่งปฐม กาลเค้า องค์สมเด็จเจ้าเชียงทองครองนั่ง ศักราชได้ 
หนึ่งพันหนึ่งฮ้อย ตนเจ้าให้จื่อจ า นั่นถ่อน๕๙ 

 

อักษรธรรมอีสาน 

๓.๔ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ) ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง ตามรอย พระอรหันต์ว่า 
มนษุย์จะต้องไม่เหนื่อยมากและบอบช้า ด้วยการหมุนติดตามโลก ซึ่งหมุนไปด้วย อ านาจแห่งความอยาก 

                                                 
๕  สวิง บุญเจิม (ป.ธ.๙ MA.), ต ารามรดกอีสาน หรือมูลมังอีสาน, หน้า ๕๔๒-๕๕ . 
๕๗ อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ

ลาน จังหวัดอุบลราชธานี, หน้า  ๘-๔ . 
๕๘ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. หน้า ๒๒๔-๒๓ . 
๕๙ ธนิต  ตาแก้ว, รวมนิทานธรรม เล่ม ๖, (ส านักงานลูก ส.ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร กทม. ไม่ปรากฏ 

พ.ศ.), หน้า ๕๗๗.  



๘๕ 
 

สิ่งทั้งหลายจักเยือกเย็น แต่มนุษย์ผู้ไม่เป็นไทแก่ตัว เพราะตกอยู่ใต้อ านาจ ความยั่วยวนของโลก มนุษย์
ผู้อยากได้แล่นตามจนกว่าจะมีพระอรหันต์มาเรียกให้เขาหยุดฟัง ค าชี้แจงจะทราบถึงเหตุผลของการที่ไม่
ควรวิ่ง เขาจึงจะไม่ออกวิ่งต่อไป พระอรหันต์จึงเป็นบุคคล เดียวเท่านั้นที่โลกต้องการ เพ่ือประสาทความ

สงบสุขให้แก่โลก  
 

  พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรมฉบับขยายความ ซึ่งพอจะ
สรุปความสุขในพระพุทธศาสนาได้ ๓ ระดับ คือ กามสุข ได้แก่ สุขอันเนื่องด้วยกามเป็น ความสุขทาง
ผัสสะที่ต้องอิงอาศัยวัตถุ เช่น ความสุขจากการกิน ดื่ม เที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นความสุข  ของปุถุชนทั่วไป
จัดเป็นความสุขชั่วคราว   ๗ ส่วนฌานสุข ได้แก่ ความสุขเนื่องด้วยฌานหรือสมาธิ เป็นความสุขด้าน
จิตใจที่ไม่อิงอาศัยวัตถุ ความสุขระดับฌานนี้เป็นความสุขที่สามารถท าให้เกิดมีได้ โดยการบ าเพ็ญเพียร
ทางจิต ฌานนี้จัดอยู่ในความสุขระดับสมาธิและนิพพานสุข ได้แก่  ความสุขเนื่องด้วยนิพพาน อัน
หมายถึงการดับตัณหา ดับทุกข์ได้เป็นสุขที่อยู่ในขั้นที่จิตมีอิสรภาพหรือขั้นวิมุตติ ซึ่งมีปัญญาเห็นแจ้ง
จริงในสิ่งทั้งหลาย โดยไม่เข้าไปยึดติดหรือถูกครอบง าด้วย ความแปรปรวนของโลกและชีวิต ความสุขขั้น
นิพพานสุขนี้จัดอยู่ในความสุขระดับปัญญา ๒ 
 กีรติ บุญเจือ ได้กล่าวถึงอริสโตเติลในหนังสือชุดพ้ืนฐานปัญหาจริยศาสตร์  ส าหรับผู้เริ่ม
เรียน ซึ่งอริสโ ตเติลได้กล่าวถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตไว้ว่า อยู่ที่การหาความรู้  โดยการถอดสิ่งสากล
จากสิ่งเฉพาะหน่วย ซึ่งจะน าไปสู่การมีชีวิตด้วยความกลมกลืน ทั้งภายใน  ตนเองและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง การปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงความดีอาจจะมีผิดมีถูกได้ ในที่สุดจะไป หยุดอยู่ที่ความสุข ความสุขที่
แท้จริงนั้นคนจะได้เข้าถึง ต้องมีการปฏิบัติหรือแสวงหาอย่างถูกทาง ๓ 
  จ านงค์ ทองประเสริฐ ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณถึง เรื่องของโสครา
ตีส มีความเชื่อว่า คนเราประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ประการคือ กาย (BODY)และ จิต (Mind) จิตเป็น
ตัวครองกายน าให้ร่างกายมีชีวิตและสามารถสืบต่อชีวิตในอนาคตได้ คุณสมบัติ  ของจิตขั้นสูงสุดคือ
ปัญญา เมื่อจิตครองกายอยู่ จิตจะลืมปัญญาอันเป็นอ านาจพิเศษของตนและ จะไปลุ่มหลงอยู่กับกาย ๔ 

                                                 

    พุทธทาส ภิกขุ, ตามรอยพระอรหันต์, (ม.ป.ท. ๒๕๒๙), หน้า ๕ 
    พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), ยิ่งก้าวถึงสุขยิ่งใกลถ้ึงธรรม , (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓ ), 

หน้า ๓๙. 
  ๒ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,พิมพ์ครั้งท่ี ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๕๕  
  ๓ กีรติ บุญเจือ, ชุดพ้ืนฐานปัญหาจริยศาสตร์ส าหรับผู้เร่ิมเรียน , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช

, ๒๕๒๘), หน้า ๒๙. 
  ๔ จ านงค์ ทองประเสริฐ, ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ , (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕ ๙), 

หน้า ๘๘ 



๘  
 

  จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือศาสนา ชีวิต และสังคม กล่าวไว้ว่า ความสะอาด
แห่งจิต คือ จิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่มาปรุงแต่งให้เกิดความเศร้าหมอง ซึ่งก็  หมายถึง ปราศจาก
ความโกรธ อาฆาต พยาบาท อิจฉาริษยา ความละโมบ และความเห็นแก่ตัว ความที่มีใจที่สะอาดบริสุทธิ์ 
เป็นพื้นฐานส าคัญของการมองโลกในแง่ดี ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเห็นอกเห็นใจซึ่ง
กันและกัน พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่ความสงบ สุขแห่งจิตใจเหนือกว่าความสุขอันเกิดจากการ
มีทรัพย์หรือการครอบครองทรัพย์ ๕ 
 บุญมี แท่นแก้ว ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธปรัชญาเถรวาทว่า ความสุขโดย อาศัยปัญญา 
เป็นสิ่งที่ต้องพยายามหาความรู้ให้ลึกซ้ึง รอบคอบ โดยใช้จิตใคร่ครวญพินิจ พิจารณาอย่าใช้ปัญญาเพียง
ผิวเผินหรือใช้ปัญญาระดับปริตตารัมมณปัญญา เพราะยังยึดมั่นอยู่ในความรัก ความใคร่ ความพอใจใน
อารมณ์อยู่ หรือใช้ปัญญาระดับมหัคคตารัมมณปัญญา เพราะยังยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์อยู่ แต่
ควรใช้ปัญญาระดับอัปปมาณารัมมณปัญญา เพราะเป็นมรรคปัญญา สามารถรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเป็น
ลักษณะที่แท้จริงแห่งพระนิพพาน   
 ปรีชา ช้างขวัญยืน ได้แปลต าราของ ดับบลิว.ที.สเตช. ได้กล่าวถึงโสคราตีสที่ รับรองว่า 
คุณธรรมเป็นสิ่งที่น าประโยชน์มาให้ เขากล่าวว่า คุณธรรมเป็นทางเดียวที่จะน าไปสู่ ความสุขและเขาก็
ยอมรับว่าความสุขเป็นแรงจูงใจของคุณธรรม ๗ 
 วิธาน สุชีวคุปต์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ (ปรัชญา กรีก) ว่า เรื่อง
ของโสคราตีสพยายามเรียกร้องให้มนุษย์หันเข้าหาความจริง เพราะเชื่ออย่างแน่น  แฟ้นว่า ปัญญา คือ
อ านาจย่อมพามนุษย์เข้าสู่สัจธรรมได้เพ่ือปลุกให้มนุษย์ปลุกจากอวิชชา เพ่ือ ศึกษาหาความหมายของ
ชีวิตและสืบสาวหาอันเป็นสัจธรรม ๘ 
 ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือปรัชญาเบื้องต้น เกี่ยวกับทัศนะ ของอริสโตเติลที่
กล่าวว่าการกระท าดีนั้น คือ การกระท าที่ก่อให้เกิดสิ่งที่พึงพอใจ ทั้งแก่ตนและ สังคมความดีจึงได้แก่ 
ความสุข ความดีความสุข มิได้หมายถึงเฉพาะความพึงพอใจ แต่เขาถือว่า  ความพอใจหรือความรื่นรมย์
เป็นผลของการกระท าดีฉะนั้นความดีจึงเป็นไปเพ่ือความสุข ๙ 
 
 

                                                 

  ๕ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, ศาสนาชีวติ และสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ ๒๕๔๗), หนา้ ๒๘. 
    บุญมี แท่นแก้ว, พุทธปรัชญาเถรวาท, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์๒๕๔๕), หน้า ๕๕ 
  ๗ ดับบลิว.ที.สเตช, (แต่ง), ปรีชา ช้างขวัญยืน (แปล), ปรัชญากรีก, (กรุงเทพมหานคร: เอส.เอ็ม. เอ็ม. 

๒๕๒๔),หน้า ๙ . 
  ๘ วิธาน สุชีวคุปต์, อภิปรัชญา, (กรงุเทพมหานคร : แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า   . 
  ๙ ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร,์ ปรัชญาเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์ม.ป.ป. หน้า ๘ . 



๘๗ 
 

 ๓.๔.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระมหากฤษณะ ตรุโณ (บูชากุล) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ทุกข์ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทเปรียบเทียบกับปรัชญาเอกซิสเตนเซี ยลิสม์ของฌอง- ปอล ซาตร์” ผลการวิจัย
พบว่า ทุกข์ในพุทธปรัชญาจ าแนกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ ทุกข์ในอริยสัจกับทุกข์ ในไตรลักษณ์ 
ทุกข์ในอริยสัจเน้นหนักที่เรื่องทางใจ ส่วนทุกข์ในไตรลักษณ์ครอบคลุมทั้งทุกข์ทาง กายและทางใจ พุทธ
ปรัชญาให้ความส าคัญแก่ทุกข์ทางใจ โดยถือว่าทุกข์ประเภทนี้มีบทบาทมาก ที่สุดในชีวิตมนุษย์ ทุกข์
ดังกล่าวนี้มาสาเหตุมาจากตัณหา หากมนุษย์สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ทุกข์ประเภทนี้ได้ ชีวิตของเขาก็
จะหมดปัญหา พุทธปรัชญาได้เสนอวิธีการขจัดทุกข์ทางใจ เรียกว่า อริยมรรคองค์แปด โดยใจความ
อริยมรรคองค์แปดอาจ สรุปสาระสั้น ๆ ได้ว่า ได้แก่ การมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง 
 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน (ผาทา) ได้วิจัยวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาวิเคราะห์ แนวความคิด
เรื่องประโยชน์ในพุทธปรัชญาเถรวาท กล่าวคือ ประโยชน์ในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง ความสุข
หรือสิ่งที่ท าให้ชีวิตดีขึ้น เจริญขึ้น หรือแปลว่า จุดหมายของชีวิตมนุษย์ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น ๒ 
ประการ คือ ประโยชน์ทางวัตถุ ได้แก่ ทรัพย์สิน และประโยชน์ทาง  จิตใจ ได้แก่ การบรรลุธรรม ทั้ง
มรรคผล นิพพาน หรือระดับขั้นของการพัฒนาจิตใจ พุทธปรัชญาเถรวาทมีหลักประโยชน์อยู่ที่การท า
ประโยชน์เพ่ือมวลชนและมีรายละเอียดอยู่ที่การ ค านึงประโยชน์ตนเองเป็นอันดับแรก จากนั้น จึงจะ
ขยายความพร้อมมูลของตนเองไปช่วยเหลือ ผู้อ่ืนให้บรรลุประโยชน์ตนเอง ซึ่งเมื่อท าเช่นนี้ก็จะเกิด
ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ายขึ้น กล่าวคือ ทั้ง ตนเองและผู้อ่ืนก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน ประโยชน์ในทัศนะของพุทธ
ปรัชญาเถรวาทนั้นแบ่งได้เป็น   ประเภท คือ ( ) ประโยชน์ในชาตินี้ (๒) ประโยชน์ในชาติหน้า และ 
(๓) ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ ๓ ประการ นี้ พุทธปรัชญาเถรวาทเห็นว่ามนุษย์คว รบรรลุประโยชน์ชาติ
นี้ ชาติหน้าให้ได้ จึงจะได้ชื่อว่า เกิด มาเป็นบัณฑิตไม่ไร้ประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ที่เหลืออีก 
คือ (๔) ประโยชน์ตน (๕) ประโยชน์คนอ่ืน ( ) ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ทั้ง ๓ ประการนี้มนุษย์
จะต้องยึดเอา ประโยชน์ตนก่อน กล่าวคือ อันดับแรก มนุษย์จะต้องมีความพร้อมก่อนที่จะไปช่วยเหลือ
คนอ่ืน เพราะเม่ือไม่บรรลุประโยชน์ตนเองก็ช่วยเหลือคนอ่ืนได้ยาก  
  นัยนา เกิดวิชัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเรื่องบุญ กับนิพพานใน
พุทธปรัชญาเถรวาท พบว่า วิธีการท าบุญ ตามหลักการท าบุญกิริยาวัตถุ อันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนาเป็น
ความคิดที่มีฐานที่มาจากมัชฌิมาปฏิปทา เช่นเดียวกับความคิดเรื่องวิธี ปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงนิพพาน อัน
ได้แก่ อริยมรรคมีองค์แปด และไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ส่วนความคิดเรื่องการให้ผลของบุญ ซึ่ง
เน้นถึงการให้ผลที่เป็นความสุขทางโลกิยะในปัจจุบัน และ การให้ผลต่อการเกิดใหม่ในชาติหน้าที่จะเกิด
ในสุคติเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้น มิได้เป็นความคิดที่ ขัดแย้งกับนิพพาน 
 วัชระ งามจิตรเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท :อัตตา หรืออนัตตา 
พบว่า ค าสอนเรื่องนิพพานเกี่ยวโยงอยู่กับค าสอนเรื่องอ นัตตา และค าสอนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาทอย่าง



๘๘ 
 

แยกไม่ออก และเมื่อเราน าเอาค าสอนทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียด ก็ พบว่านิพพานไม่ใช่อัตตา 
เพราะพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธอัตตาทางอภิปรัชญาอย่างสิ้นเชิง เพราะ สิ่งที่เรียกว่า อัตตา มีลักษณะ
เป็นอิสระหรือเป็นเอกเทศ และเปน็สิ่งเดิมตลอดเวลา ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่า เป็น
สิ่งมีจริง เพราะสิ่งที่มีจริงในทัศนะของพระองค์คือ สิ่งที่ เป็นปฏิจจสมุปปันนะ คือ อิงอาศัยสิ่งอ่ืนอยู่ 
หรือเป็นไปตามเหตุปัจจัย ซึ่งก็คือ สิ่งที่เป็นไปตาม กฎปฏิจจสมุปบาทที่ปรากฏอยู่ในค าสอนเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท๗  
 สุทาบ  เขมป  ฺโญ  จากงานวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอภูมิ ปญญา 
ไทยในดานสังคมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม”  พบวา ปริศนา ธรรมในวิถีชีวิตของ
ชาวอีสาน  ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  จากรุนสูรนุ  เพื่อใหอนุชนรุน หลังไดยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งมี
รูปแบบออกมาจากหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเปนสวนมาก  ไดมีการจดจ าเลาตอ  รวมทั้งมี
การบันทึกถายทอดใหกับลูกหลานใหไดศึกษา เพ่ือใชเปนแนวใน การพระพฤติปฏิบัติตาม ปริศนาธรรม 
เปนค าสอนที่นักปราชญราชบัณฑิตตาง ๆ  ไดใหแนวคิดคติ ธรรมค าสอนที่เปนประโยชนในการปฏิบัติ  
มีปริศนาธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต  ตั้งแตเกิดจนกระทั้ง ตาย  และมีการประยุกตเพ่ิมเติมจากปราชญอีก
หลายรุน เพ่ือปรับประยุกตมาใชใหเกิดความ เหมาะสมกับงานตางๆ ทั้งที่เปนงานมงคล และงาน
อวมงคล งานมงคลเชนงานขึ้นบานใหม งาน มงคลสมรสเปนตน  สวนงาน  อวมงคล  เชน  งาน
ประเพณีเก่ียวกับการตาย  งานท าบุญอัฏฐิ 
 จากการทบทวน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้วใน เบื้องต้นนั้น สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา หลักธรรมที่ปรัชญาธรรมได้ เพราะมีความเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม กับการวิจัยนี้ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 
๓.๕ นิทานพื้นบ้านในหนังสือใบลาน ๓ เรื่อง 
 นิทานพื้นบ้านอีสานในหนังสือใบลาน ผู้วิจัยได้ศึกษา ๓ เรือ คือ นิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ 
นิทานเรื่อนกจอกน้อย และ ปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี    ทัศ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๕.๑ นิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ ได้ศึกษาจากหนังสือผูกใบลานอักษรธรรมอีสาน 
จ านวน  ๘ ผูก จากวัดบ้านทุ่ง๗  ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเนื้อหาพอ
สรุปได้ ดังนี้ 

                                                 
๗  วัชระ งามจิตรเจริญ , นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท : อัตตาหรืออนัตตา , วิทยานิพนธ ์อักษรศา

สตรดุษฎีบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า.. 
๗  อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน: โครงการศึกษา รวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ

ลาน จังหวัดอุบลราชธานี ,งานขอ้มูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด ส านักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๕๔๔,
หน้า ๘๙. 



๘๙ 
 

  เสียวสวาสดิ์ (บางเล่มว่า เสียวสวาด) เป็นวรรณกรรมค าสอนที่มีเนื้อเรื่องแทรกเป็นนิทาน
สลับกับค าสอนตลอดทั้งเรื่อง ประมาณ ๓  เรื่อง 

มีกฎุมพีชราผู้หนึ่งมีบุตร ๒ คน ชื่อ ศรีเฉลียว และเสียวสวาสดิ์ ต่อมาพ่อถึงแก่ความตาย 
ก่อนจะตายสั่งให้ลุกมีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน, อย่าเกียจคร้าน หมั่นหาความรู้ , อย่าคบคนโลเล, ให้
เชื่อฟังค าสอนพ่อแม่ แล้วยกตัวอย่างนกกระแดบเด้าที่ไม่ฟังค าสอนของพ่อแม่เลยจะถูกเหยี่ยวรุ้งจับได้ 
เมื่อเอาตัวรอดด้วยอุบาย ก็ได้ปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ เหยี่ยวรุ้งเลยตกถูกดินตาย นกกระแดบเด้า
เลยรอดตัวมาได้ แต่ค าสอนบิดามารดายังไม่เทียบเท่าค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีค าสอนว่า ความชั่ว
สามประการ คือ เพ่ือนไม่ออกปากวานตนไปช่วย, เพ่ือนไม่ถามตนบอกหนึ่ง และไม่มีใครชมตนกลับยก
ย่องตนเองหนึ่ง 

ดังนั้นผู้เป็นนักปราชญ์ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๘ คือ 
 . มีลาภ  ๒. เสื่อมลาภ   
๓. มียศ  ๔. เสื่อยศ 
๕. ทุกข ์  . สุข 
๗. สรรเสริญ   ๘. นินทา 

นักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดล้อมก าหนด คนควรอยู่ในที่ที่เป็น
มงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจรเลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความ
ประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานกแขกเต้าไปเลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่ เหมือนกัน พูดจา
เหมือนกัน 

เมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตายไป หลังจากที่ปลงศพบิดาแล้ว ทั้งสองก็ปฏิบัติตามค าสั่ง
สอนของบิดาด้วยดี 

วันหนึ่งมีพ่อค้าส าเภาจากเมืองจ าปาไปจอดพักอยู่ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนาย
ส าเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม เมื่อไปถึงหมู่บ้านเสียวสวาสดิ์ถามว่า
หมู่บ้านนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงป่า เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม นายส าเภาไม่เข้าใจความหมายของเสียว
สวาสดิ์ จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้าบอไม่เต็มแน่ๆ แต่ใจหนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นเขย เมื่อไปถึง
ที่บ้านจึงน าความไปเล่าให้นางศรีไวลูกสาวฟัง นางศรีไวจึงเฉลยปัญหาว่า 

เมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายความว่า มีหินอื่นๆ ที่มีค่ากว่าหินอ่ืนไหม 
เมื่อถึงป่าถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ หมายความว่า ไม้อ่ืนๆ มีมากก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น จันทร์

หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่ 
เมื่อถึงหมู่บ้านถามว่ามีคนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่ 
นายส าเภาทราบว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนมีปัญญาจึงยกนางศรีไวให้เสียวสวาสดิ์ 
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จะกล่าวถึงเจ้าเมืองจ าปา ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลับก็จับลงโทษประหารเสีย และริบ
เอาทรัพย์สิน นายส าเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาวลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี 
แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกัน เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์หนึ่ง ถึงแก่มรณภาพ 
สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคู่นอน เมื่อได้หลับนอนกับนาง
แล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้ผูกเวรกันในชาตินี้  เช่นเดียวกันกับพระโมคคัลลานะ              
ถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตีมารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเป็นเรื่องจริง 

เสียวสวาสดิ์ได้เข้าไปหาเจ้าของเมือง และเล่าเรื่องเป็นท านองสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจใน
ธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่แระชาชนเดือดร้อนให้พระราชาทราบ และเล่า
เรื่องความโหดร้ายของพระราชาผู้หูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดีความที่
เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม เจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั่ งสอนชาวเมือง มีค าสอน
เกี่ยวกับผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างส าคัญอันเป็นองค์ประกอบของเมือง นิทานของเสียว
สวาสดิ์ล้วนเป็นนิทานค าสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีกมากมาย 
 ๓.๕.๒ นิทานเรื่องนกจอกน้อย๗๒ ได้ศึกษาจากหนังสือผูกใบลานอักษรธรรมอีสาน มีจ านวน 
๓ ผูก ปรากฏเนื้อหาพอสังเขป ว่า 

มีนกกระจอกน้อย ๒ ผัวเมียท ารังอยู่ที่หนวดคางพระฤๅษี วันหนึ่งพ่อนกออกไปหาเหยื่อมา
เลี้ยงแม่นกและลุกอ่อน ไปถูกดอกบัวหุบกลีบขังไว้ไม่สามารถกลับมาหาลุกเมียได้ เมื่อกลับมาได้ทะเลาะ
กับแม่นก และสาบานว่าถ้าตนนอกใจคู่ของตนดังที่แม่นกกล่าวขอให้บาปใหญ่เท่าฤๅษี  

ฤๅษีได้ยินจึงโกรธ ถามนกว่าท าไมตนจึงบาปใหญ่ นกบอกว่าเพราะฤๅษีไม่มีลูกสืบสกุลตาย
ไปต่อไปก็ตกนรก (คติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) ฤๅษีจึงไล่นกไปอยู่ที่อ่ืนและตนก็ลาเพศฤๅษี 
ไปมีชีวิตครอบครัวเช่นคนทั่วไป 

นกสองผัวเมียพาลุกไปอาศัยป่าเลา อยู่มาวันหนึ่งไฟไหม้ป่า พ่อนกและแม่นกสัญญากันว่า
จะไม่ทอดทิ้งลูกจะขอตายในกองไฟพร้อมๆกัน แต่เมื่อไฟมาถึง พ่อนกทนความร้อนไม่ไหวจึงบินหนีไป 
ทิ้งให้แม่นกกับลูกตายในเปลวไฟ 

พ่อนกไปเกิดเป็นชายหนุ่มรูปงาม ลูกชายเจ้าเมืองแห่งหนึ่ง มีนามว่าท้าววรจิตร เมื่อโตเป็น
หนุ่มได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางจันทะจรจึงมาหา 

พระราชาบิดานางจันทะจร ได้ป่าวร้องให้ผู้มีวิชามารักษาโรคที่นางไม่ยอมพูดกับชายใด
สามารถท าให้นางพูดด้วย จะยกนางให้อภิเษกเป็นคู่ครอง 

                                                 

 ๗๒ โสรัจ นามอ่อน, โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษรธรรมมรดกอีสานเป็น
อักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เอกสารวิชาการล าดับ
ที่ ๕/๒๕๕๔ ,จ านวน ๓ ผูก - ปริวรรตเป็นอักษรไทยได้ ๕  หน้า. 
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ท้าววรจิตรไปเรียนวิชาถอดจิตกับพระอาจารย์และไปอาสาพูดกับนาง ท้าววรจิตรได้ถอดจิต
ไปไว้กับหมอนกับเครื่องใช้ต่างๆ ท าให้เครื่องใช้นั้นๆ พูดได้ และเล่านิทานให้หมอนฟังเป็นนิทานโจมตี
ให้ร้ายผู้หญิง แต่นางไม่ยอมพูดด้วย ในที่สุดเล่าเรื่องนกกระจอกน้อยแต่ตอนจบแกล้งเล่าผิดว่านกตัวเมีย
ไม่ยอมรักษาสัญญาบินหนีก่อน ปล่อยให้นกตัวผู้ตายกับลูกในกองไฟ นางจันทะจรโกรธแย้งว่าไม่จริง 
เมื่อนางพูดแล้วบิดาจึงอภิเษกให้ท้าววรจิตรครองเมืองกับนางจันทะจรตามสัญญา 
 ๓.๕.๓ ปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี ๑  ทัศ มีจ านวน    ผูก ซึ่งได้ศึกษาจากวัดมัชณิมา
วาส๗๓ ต าบลม่วงใหญ่ อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อหาพอเข้าใจ ดังนี้ 
 นิทานปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี    ทัศ มีใจความย่อพอเข้าใจ ว่า ตะทา ในกาละครั้งนั้น 
ภะคะวา พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่วัดพระเชตะวัน มหาวิหาร อาราม อนาถบิณฑิกเศรษฐี เมืองสาวัตต
ถี ประเทศอินเดีย ชมพูทวีป (เอเชีย) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ) ของประเทศไทย ห่าง
ออกไปประมาณ ๒,    กว่ากิโลเมตร 
 อะถะ เมื่อนั้น สักโก พระยาอินทราธิราช แวดล้อมด้วยเทวบุตรเทวดา อันอยู่ในชั้นฟ้าจา
ตุมมหาราชิกา ตราบเท่าถึงกนิฏฐาพรหมโลก เขาได้ฟังปัญญาปารมีแล้ว จึงผายข้าวตอกดอกไม้มาบูชา
และชักชวนกันมาเฝ้าสัพพัญญูเจ้า ทูลอาราธนาให้เทศนายังปัญญาปารมี  
 ตะทาในกาละยามนั้น พระพุทธเจ้า เทเสนโต ก็เทศนาแก่พระอินทร์ ว่า ดูรา พระยาอินทร์ 
ท่านจงมาเฮียนเอายังปัญญาปารมีอันนี้ เมื่อนั้นให้เป็นประโยชน์แก่กุลบุตรกุลธิดา ท . แล้วเฮียนเอา
ปัญญาปารมีด้วยทิพย์ปัญญาแห่งตนแล้ว จึงไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภันเตร์ ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า กุลบุตร
กุลธิดา ท. ฝูงใด มาเฮียนเอา มากราบไหว้บูชา ท่องบ่น สาธยาย เขียนไว้ในพระพุทธศาสนา จ้างผู้อ่ืน
สร้างไว้กราบไหว้สักการบูชา ด้วยความเคารพย าเกรง เก็นรักษาไว้ในที่อยู่เหย้าเฮือนสั่งสอนแก่บุคคลอ่ืน
เป้นต้น กุลบุตรกุลธิดา ท. ฝูงนั้น ก็บ่ห่อนจักตายด้วยน้ า ไฟ แลอาวุธ ท. บ่ตายด้วยหอก ดาบ หลาวแหลม 
ไม้ค้อน ก้อนดิน ก้อนหิน บ่ตายด้วยยาพิษ ฟ้าผ่า ควายชน ตกกกไม้แลโจร ผู้ร้ายทั้งปวง แท้ดีหลีแล 
 ประการหนึ่ง แม้ท้าสวพระยาเสนา อ ามาตย์ ก็บ่ข่มเหงเต็งได้ อุปัทวันตรายทั้ง ท. ทั้งมวลก็
ระงับกลับกลายหายไป ด้วยเดชานุภาพปัญญาปารมีนี้แล โภสาธะโว ดูก่อน สับปุริสา ท. ปัญญาปารมี 
และพระพุทธเจ้าแห่งเฮา ท. หากเป็น ข้าวของ และบุคคล ที่ชาวโลกถือว่า ประเสริฐสุดกว่าแก้วมณีโชติ
แห่งพระยาจักรพรรษดิ์ อันโลกสมมุติเป็นบุคคลประเสริฐแท้ดีหลี ปัญญาปารมีนี้ มีแก่บุคคลผู้ใด อยู่ ใน
บ้านในเฮือนผู้ใด แล้วสักการะกราบไหว้บูชา เคารพย าแยงไว้เป็นของวิเศษ ย่อมพิทักษ์รักษาบุคคลผู้นั้น 
และเดชะปัญญาปารมีอันจักบันดาลให้ผู้บุคคลรักษา มีอายุมั่นยืน มีวรรณะอันผุดผ่องมีเนื้อตนอันงดงาม 

                                                 

 ๗๓ อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน: โครงการศึกษา รวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ
ลาน จังหวัดอุบลราชธานี ,งานขอ้มูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด ส านักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๕๔๔,
หน้า  ๒๓. 



๙๒ 
 

มีวาจาอันม่วนเพราะเสนาะใสยิ่งนัก เป็นที่ฮักของมนุษย์และเทวดา ท. สุขบุคคลผู้นั้น ก็มีใจชุ่มชื่นชมชื่น 
ยินดีมากนัก เป็นประดุจดอกบัวอันบานงามในสระน้ าอันเลิกแลใสเย็นนั้นแล 
 อะถะ ในกาละยามนั้น อัญญัตตระเดียรถีย์ชีเปลือย หมายว่าได้ร้อยหนึ่ง เขามีใจอันหยาบ 
บาปฮ้าย สิเขามาท าฮ้ายพระพุทธเจ้า ก็เข้าไปบ่ทันฮอดพระยาอินทร์จึงฮ่ าเพิ งว่า อะหัง อันว่ากูนี้ได้
เฮียนเอาปัญญาปารมีนี้ แต่ส านักพระพุทธเจ้าแล้ว กูจักสวดสาธยาย พระปัญญาปารมันประเสริฐนี้ 
ป้องกัน อย่าให้พวกใจชั่ว อัญญัตตรเดียรถีย์ชีเปลือยฝูงนั้น เข้าไปท าร้ายพระพุทธเจ้า พระยาอินทราธิ
ราช ครั้นด าริดังนี้แล้ว ก็สวดสาธยาย พระปัญยาปารมีนี้ แล 
 อะถะในกาละอันนั้น อัญญัตตรเดียรถีย์ ท. ปรายิตฺวา ก็ผ่ายหนีแต่ไกลนั้นแล ในขณะนั้น พระ
สารีบุตรเถระเจ้า เห็นอัญญัตตรเดียรถีย์ ท. ฝูงนั้น แตสลุพุพ่ายหนีจากพระพุทธเจ้า ปุจฉามิ จึงทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า ภันเต ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า อัญญัตตรเดียรถีย์ผู้ใจบาปฝู งนั้น เหตุใดจึงมาผ่ายหนีจาก
พระองค์เสีย 
 อะถะ ในกาละเม่ือนั้น ภะคะวา อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮา ท. ตรัสว่าสารีปุตตะ ดูราสารีบุตร 
พวกอัญญัตตรเดียรถีย์ชีเปลือย ท. ฝูงนั้น พากัน ผ่ายหนี เพราะเหตุที่ พระปัญญาปารมีที่พระอินทราธิ
ราชสวดสาธยายนั้นแล อะถะครั้งนั้น พระยามารผู้ใจบาป มันคนิงในใจว่า เทวบุตรเทวดา และพระ
โพธิสัตว์ ท. ในแสนโกฎิจักรวาล มาประสุมชุมนุมกันในที่นี้มากนักหนา ฮ้อยว่า (คาดว่า) เจ้าศรีธาตุ จัก
ได้ลัทธพยากรณ์ ในส านักพระโคดมเจ้า แท้แล ว่าดังนั้นแล้ว พระยามารใจบาป มันก็เข้ามาเพ่ือว่า
จักม่าง (ท าลาย) เสียซึ่งพุทธบริบท ท. ดังนั้น พระยาอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่แห่งเทวดา อินทร์พรมยม
ราชทั้งปวง ก็เสด็จเข้ามายังท่ีชุมนุมแล้วจึงสวดสาธยาย ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว 
 

 สรุป การวิจัยในบทนี้ได้กล่าวถึง การทบทวนวรรณกรรม นิทานพ้ืนบ้านชาวอุบลราชธานี 
ตัวอย่างวรรณกรรมไทย มีวรรณกรรมเก่ียวกับพระพุทธศาสนา วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มีพ้ืน
เวียง (พ้ืนเมืองหรือประวัติศาสตร์) วรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาธรรมและคติธรรม วรรณกรรมเกี่ยวกับ
นิทานธรรม วรรณกรรมปลีกย่อยอ่ืนๆ และนิทานพ้ืนบ้านอีสาน ๓ เรื่อง คือนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ 
นิทานเรื่องนกจอกน้อย และนิทานเรื่องปัญญาปารมี เกี่ยวกับปารมี    ทัศ ดังปรากฏในเรื่อง 

 
 



 

บทท่ี ๔ 
 

วิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานพ้ืนบ้าน 
หนังสือใบลานที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน 

 

  บทนี้ เป็นผลการวิจัยวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานพ้ืนบ้านหนังสือใบลานที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมปัจจุบัน  ๓ เรื่อง 

๑. นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ 
๒. นิทานเรื่อง นกจอกน้อย 
๓. นิทานเรื่องปัญญาปารมี  ๑๐ ทัศ 
 
 

๔.๑ การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ 
   การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์  

  ดังปรากฏ ปรัชญาธรรมว่า จงโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน ให้มีใจกว้างช่วยเหลือคนอ่ืนเมื่อเขา
ขอร้อง เขาตกทุกข์ได้ยาก อย่าเป็นตระหนี่ถี่เหนี่ยวใจแคน เห็นแก่ตัว จงเป็นคนกว้าง ดังค าโบราณสอน
ว่า ให้เจ้าฟันเฮือไว้ หลายล าเฮท่า หม่าข้าวไว้ หลายบ้านแขกสิโฮม หมายความว่าจะมีญาติมิตร 
เพ่ือนบ้านใกล้เฮือนเคียงมาเยี่ยมเยียนเสมอๆ  
  อย่าคนคนโลเล หมายความว่า อย่าคบคนโลเล เหลาะแหละ เหลวไหล จิตใจบ่มั่นคงอยู่กับ
ร่องกับรอย ดังค าโบราณท่านว่า อย่าคบญิง ๓ ผัว เจ้าหัว ๓ โบสถ์ ดังค าโบราณท่านสอนไว้ว่า หญิงที่
มีจิตใจโลเลวอกแวก บ่มีสัจจะในตน แล้วจะมีความจริงกับคนอ่ืนได้อย่างไร แม้แต่ตนเองยังหลอกลวงได้ 
แล้วจะไม่หลอกลวงโกหกคนอ่ืนจึงเป็นไปไม่ได้ 
  จงเชื่อฟังค าพ่อแม่ มีตัวอย่างคนไม่เชื่อฟังค าพ่อแม่ ครั้นนั้น มีนกกระแดดเด้าตัวหนึ่ง ออก
หากินไกลเกินแก่ว (เขตเคยไป) เผอิญถูกเหยี่ยวใหญ่จับได้ ก าลังจะจิกกินเป็นอาหารเช้าอันโอชะ นก
กระแดดเด้าจึงใช้ไหวพริบ เอาตัวรอด เปรยขึ้นว่า ท่านเหยี่ยวใหญ่ผู้องอาจกล้าหาญ ท่านก าลังรังแก่
ผู้น้อยที่ไม่มีทางสู้ได้ ถ้าจะกินเราจริงๆ เราไม่เสียดายชีวิตเลย ขอให้มีความยุติธรรม ดีไหมท่านเหยี่ยว 
คือว่า พรุ่งนี้เช้า ท่านกับเรามาสู้กันก่อน ถ้าท่านแพ้ ขอให้ปล่อยเราไป แต่ถ้าท่านชนะลงกิน เราเป็น
เหยื่ออันโอชะเถิด ด้วยทิฐิของเหยี่ยวใหญ่ จึงตกลง จะต่อสู้กันตามค าเรียกร้องของนกกระแดดเด้าตรง
ทุ่งนาแห่งนี ้



   

 

๙๔ 

  เช้าวันรุ่งขึ้น นกน้อยต้อยตีวิด วางแผนในใจจะยืนอยู่บนก้อนดินรอยไถอันแข็งโป๊ก อันมี
หลุมที่หลบอยู่ข้างๆ ถึงเวลานัดหมาย เหยี่ยวใหญ่ที่กระหยิ่มใจจะฉ็บตัวลงจับนกน้อยกินเป็นอาหาร 
เหยี่ยวใหญ่จึงร้องตะโกนถามลงมาว่าพร้อมจะต่อสู้กับเราหรือยัง นกน้อยต้อยตีวิต ตะโกนรับว่า พร้อม
แล้ว เราจงมาสู้กันให้รู้แล้วรู้รอด เท่านั้นเอง เหยี่ยวขี้โมโห ไม่พอใจค าพูดนกน้อย จึงโฉบปีกพุ่งลงใส่นก
น้อยสุดแรงเกิดกะจักหัวกินเป็นอาหาร แต่นกน้อยเจ้าปัญญาหลบตัวเข้าใต้ก้อนหินทันท่วงที จากแรง
โฉบสุดเหวี่ยง อกเหยี่ยวใหญ่กระทบก้อนหินอย่างจังสุดแรงเหวี่ยง เหยี่ยวใหญ่ใจร้ายตายทันที ส่วนนก
ต้อยตีวิตเอาชีวิตรอดตายไปได้เพราะความเฉลียวฉลาด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่เชื่อค าพ่อแม่มีโทษ
อย่างนี้ ส่วนเหยี่ยวใหญ่ตรงกับค าโบราณว่า อย่าฆ่าเผิ่นโตตาย บาปบ่แพ้บุญ คุณชนะโทษ ธรรมชนะ
อธรรม  
  การวิเคราะห์ปรัชญาธรรม ในนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์จะน ามาวิเคาระห์หนึ่งหัวข้อต่อหนึ่ง
ประเด็นในที่นี้ จะยกเอาหัวข้อปรัชญาธรรมที่ว่า จงโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน มาประกอบประเด็นการครอง
เรือน ดังนี้ 
  การครองเรือน ในการวิเคราะห์รายงานนี้ คือ ฆราวาสวิสัย, ลักษณะที่เป็นสภาวะของผู้
ครองเรือน, เรื่องของชาวบ้านทั่วไป; คฤหบดี ผู้ใหญ่ในเรือน, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มั่งมีสมบูรณ์ด้วย
ทรัพย์สมบัติเงินทอง เรียกว่า คฤหบดี ผู้ปกครองบ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองของใช้ในการประกอบการ
งานในวิถีชีวิตของๆ ผู้ครองเรือนจะต้องมีหลักธรรมในการครองเรือนทางศาสนาของแต่ละศาสนา หรือ
ศาสนาใครศาสนานั้นอันเป็นที่เคารพ กราบไหว้ สักการบูชา เช่น ชาวพุทธก็มีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า ฆราวาสธรรม ๔ อย่าง คือ  
  ๑. สัจจะ คือความซื่อสัตย์ต่อกัน ซื่อตรงต่อกัน จะท าจะพูดอะไรก็ท าหรือพูดด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตไม่หลอกลวงคดโกง 
  ๒. ทมะ   คือการรู้จักข่มจิตของตน รู้จักข่มความไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว คนอยู่
ร่วมกันนานๆ ย่อมต้องมีอะไรผิดพลาดบกพร่อง ต้องรู้จักข่มไม่แสดงอาการพลุกพล่านหรือเกรี้ยวกราด 
 ๓. ขันติ  คือความอดทน อดทนต่อความล าบากตรากตร า ในการศึกษาเล่าเรียน ในการงาน
อาชีพ   
  ๔. จาคะ   คือความเสียสละ สละวัตถุสิ่งของสงเคราะห์เอื้อเฟ้ือกัน ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากขาด
แคลน  สละก าลังกาย ก าลังสติปัญญาเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือมีความโอบอ้อมอารีต่อเพ่ือนบ้าน 
จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความเป็นสุขตามอัตภาพขิงตน 

  ๔.๑.๒ การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน ดังนี้ 
 ปรัชญาธรรมบทว่า ท าคุณไดโ้ทษโปรดสัตว์ได้บาป 
  หลังจากเสียวสวาสดิ์ ได้รับพระราชทาน โดยพระราชเจ้าเมืองจามปานคร แต่ งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินเป็น อัครมหาเสนาบดี หรือ ราชบัณฑิตอัครเสนาบดี หรือ ราชบัณฑิต



   

 

๙๕ 

อัครเสนาบดีธรรมิก พร้อมทั้งพระราชทานเงินทองข้าวของอ่ืนอีกมากมูล และประทานพรให้หญิงชาย 
๕๐๐ เป็นบริวารรับใช้ 
  คราวนี้ พระบาทไท้พระยาใหญ่เมืองจามปานคร ถามปัญหาดอมมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ ใน
ที่ประชุมเม่ือเข้าเฝ้า ปัญหาปรัชญาธรรม ข้อว่า  
  อันว่า ท าคุณให้ กลายเป็นโทษใหญ่๑ 
  ขอฟังเรื่องราวเป็นไปได้อย่างไร เสียวสวาสดิ์ในฐานะท่ีปรึกษา ทูลเล่านิทานความเป็นของ 
ปรัชญาธรรมข้อนี้ว่า นิทานมีมาแต่ปางปฐมเบื้อง 

ครั้นนั้น มีพราหมโณเฒ่าคนเดียวเดินป่าหาเลี้ยงชีพ วันหนึ่งเกิดหิวกระหายน้ า เผอิญไปพบ
หลุมลึกฮิมโพน (จอมปลวก) คิดว่าน่าจัมีน้ าในบ่อลึกจนมองไม่เห็นก้นหลุม จึงจัดแจงหาเถาวัลย์ผูกคัณที 
ตักน้ าหย่อนลงไปครั้งแรกแล้วสาวขึ้นมา คิดว่าจะได้น้ าเย็นๆ แก้กระหายน้ า แต่กลับกลายเป็นลิง ลิงตัว
นี้ ยกมือไหว้และขอบคุณกล่าวว่าจะไม่ลืมบุญคุณท่านปู่ มีสิ่งใดช่วยได้ให้บอกไปปู่เอย แล้ววาเข้าป่า
หายไป ครั้งที่ ๒ พรหามณ์ ยังกระหายน้ าอยู่จึงคัณทีลงไปอีก ครั้งดึงขึ้นมาหนักกว่าเก่า เป็นเป็นเสือ
โคร่ง พากันน้องอ่อนบอกว่าคุณท่านเฒ่า พวกเราไม่ลืมหลอกมีอะไร ช่วยได้ให้บอกไป จะช่วยเต็มที่ 

ครั้งที่  ๓ พราหมณ์ หย่อนลงไปอีกเพ่ือให้แน่ใจว่า มีน้ ากินในนั้น คราวนี้ สาวมาได้เป็นงู
เหลือมใหญ่ งูก็ได้จาเว้าดังเขา แล้วเลื้อยหนีไปในป่า  

ครั้งที่ ๔ หย่อนลงไปสาวขึ้นได้เป็นชายคนหนึ่งกระทาชายนี้มีใจเคืองขุ่นโกรธ ว่าพราหมณ์
เฒ่านี้ บ่ยุติธรรม เพราะเอาสัตว์ขึ้นก่อนคน แต่ก็ผืนใจ กล่าวค าขอบคุณพราหมณ์ บอกว่าไปถายหน้ามี
อะไรๆช่วยได้ จะตอบแทนบุญคุณจะไม่ลืมคุณท่านพราหมณ์ ที่ช่วยชีวิตเอาไว้ ในครั้งนี้ พราหมณ์เฒ่า
เดินป่าคราวนี้ได้ท าคุณช่วยชีวิตได้ ๔ ชีวิตถือได้ว่า ท าคุณเต็มที่แล้ว แต่ยังมีสิ่งเป็นโทษแอบแฝงอยู่จาก
คนด้วยกัน จะมีโทษเป็นประการใด ท่านเสียวสวาสดิ์ อัครเสนาบดีที่ปรึกษาพระเจ้าเมืองจามปานครเล่า
นิทานต่อไป 

อีกไม่ช้าไม่นาน พราหมณ์เดินป่า คิดถึงความหลังที่ตนได้ท าคุณไว้กับลิง เสือโคร่ง งูเหลือม 
(หลาม) และชายคนหนึ่ง จึงไปเยี่ยมเยียนเผอิญไปเจอลิงก่อน วานรหาหมากไม้ทั้งผึ้งต่อแตนมาเลี้ยง
พราหมณ์ได้อ่ิมหน า พราหมณ์ยอยกย่องลิงนี้ดี 

ถัดต่อหั่น ไปเยี่ยมเสือโคร่ง อยู่คูหาถ้ า เสือยินดีต้อนรับเหมือนค าพูดตอนขึ้นมาจากบ่อมหา
ภัย และบอกกับพรหมณ์ว่า มีสังวาลหนึ่งสายเก็บไว้ ซึ่งได้มาจากชายหนึ่งที่ตนจับในป่า จะขอมอบให้
ตอบแทนบุญคุณท่านพราหมณ์ที่ช่วยน าขึ้นจากมหาภัย 

                                                                    
 

 ขุนพรมประสาสน์ ; เสียวสวาสด์ิ ค ากลอน,โรงพิมพ์ศิริธรรม อุบลราชธานี ,พ.ศ.๒๕๑๐, หนา้ ๔๖-๕๖ 



   

 

๙๖ 

ถัดจากนั้น ไปสู่สัปโป-เยี่ยมงูเหลือมใหญ่ งูหลามดีใจชวนคุยบอกว่า นมนานมาแล้ว มีไหเงิน
ไหค า (ทอง) ฝังอยู่จ านวนมหาศาลที่ริมโพน (จอมปลวก) หวงแหนเฝ้าไว้หลายชั่วคนแล้ว บัดนี้จะไม่เฝ้า
หวงแหนต่อไปแล้ว จะขอมอบให้ตมถมคุณท่านพ่อพราหมณ์  

ถัดจากนี้  จะไปเยี่ยมคนที่ตนคุ้นเคย พูดนัวหัวหม่วนกัน และบอกกับชายนั้นอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า เสือโคร่งใหญ่ให้สร้อยสังวาลค าสูงค่าสายนี้แก่เรา ชายคนนี้ที่พราหมณ์ดึงขั้นจากบ่อน้ า
ลึกสุดท้าย เคยเป็นช่างทองประจ าในราชส านัก เขาหยิบสร้อยทอง (ทองค า) มาดูพินิจพิจารณายังไม่
พูดจาอะไร เพราะเขาจ าได้ว่า สังวาลนี้เป็นของราชบุตร ลูกเจ้าเมืองที่ถูกเสือโคร่งจับกินคราวนั้นแน่แท้ 
จึงคิดย้อนหลังว่า พราหมณ์คนนี้เมื่อก่อนแปลงตนเป็นเสือ (ปลอม) จับลูกชาย (เจ้าชาย) กินจึงเก็บสร้ย
สังวาลค าอันนี้ไว้ ชายอตีดช่างทองคนนี้ เขาตีสร้อยสังวาลนี้ถวายพระราช เขาจึงได้แม่นย า และแล้วจึง
กล่าวกับพราหมณ์ ที่เป็นเจ้าของสร้อยสังวาลนั้นว่า ของสิ่งนี้มีราคาสูงมากๆ ควนเป็นเครื่องเอ้ท่านไท้
ภูบาล (เจ้าแผ่นดิน) ควรน าขึ้นทูลถวายต่อองค์ราชาเจ้า พวกหมู่เป็นไพร่น้อยไม่สมคุณค่าสูงอย่างนี้ คิด
ให้ดีๆ นะ หรือท่านขึ้นกราบทูลพระราชา อาจจะเป็นโอกาสทองได้พ่ึงบารมีโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัวเรา
บ้าง คุณพลอยได้พ่ึงใบบุญพระเจ้าเหนือหัวด้วย ให้พ่อพราหมณ์คอยอยู่นี้ ไม่นานได้ความประการใด จะ
รีบกลับมาบอก พราหมณ์เดินป่าถือใจซื่อเชื่อค าหว่านล้อม นายช่างทองเขาพูดเอาดีใส่ ตัว เพราะความ
โลภเลี้ยว จึงไม่รู้คุณของพราหมณ์เดินป่าที่ท าคุณไว้น าช่างทองขึ้นจากหลุมลึก ทูลพระราชว่า พระราช
บุตรของพระองค์ที่ถูกเสือคาบไปครั้งนั้น แท้ที่จริงมิได้เป็นเช่นนั้น แต่เป็นพราหมณ์กลับเพศ มันจึงมี
สร้อยสังวาลสายนี้ในมือมัน ข้าพระพุทธเจ้า เห็นว่ามันโง่หลงโต หลอกให้มันคอยอยู่ที่บ้านสมควรที่
พระองค์ จะลงทัณฑ์ให้ถึงตายสะสมกับกรรมชั่วที่เขาท าไว้สุดแท้แต่พระองค์ 

ผู้วิจัยได้น าเสนอ ปรัชญาธรรม ข้อ ท าคุณได้โทษ๒  หรือ ท าคุณให้ กลายเป็นโทษใหญ่๓ 
พราหมณ์ผู้ถูกกล่าวหาว่าแปลงกาย ปลอมตัวเป็นเสือโคร่งจับพระราชโอรสของพระราชากิน

เป็นอาหารและเก็บสร้อยสังวาลไว้เป็นของตนที่ชายอดีตช่างทองในพระราชส านักน าตัวขึ้นทูลถวาย
พระราชา รับสั่งให้เพรชฆาตน าไปประหารชีวิต นี้เป็นอุทาหรณ์ปรัชญาธรรมข้อว่า ท าคุณให้กลายเป็น
โทษใหญ่ คือ ท าคุณให้ลิง ให้เสือ และให้งู เป็นคุณได้สิ่งตอบแทนดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อท าคุณให้คนกลาย
อดีตนายช่างทองกลับกลายเป็นโทษถึงตาย เพราะพราหมณ์ผู้ท าคุณให้อดีตนายช่างทองถูกพระราชาสั่ง
ให้ประหารชีวิต 

กรรมสนองกรรม เมื่อล่วงเลยเวลาประหารชีวิตพราหมณ์เดินป่าแล้ว เพรชฆาตน าพราหมณ์
เดินป่าขึ้นทูลถวายพระราชาที่ชายคนนี้ไม่ถูกประหาร เพราะเวลาค่ าคืน คือนายทวารบาล (คนเฝ้าดูแล
ประตูเมือง ไม่เปิดประตูให้) เป็นฮีตของคนโบราณ ห้ามมิให้เปิดประตูเมืองเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษประหาร
ชีวิต แม้แต่พระราชาเขายังไม่เปิดให้ กรณีที่พระพุทธเจ้า เมื่อด ารงพระองคืเป็น พระราชาปกครองเมือ
                                                                    

 
 เป็นปรัชญาเกา่แก่เป็นมุขปาฐ จดจ าน ามาให้เป็นข้อคิด 

๓ ขุนพรมประศาสน์ ; เสียวสวาสด์ิ ค ากลอน, โรงพมิพ์ ศิรธิรรม อุบลราชธานี, พ.ศ. ๒๕๑๐, หนา้ ๔๗-๕๒. 



   

 

๙๗ 

งกบัลพัสดุ์ เสด็จออกสู่ มหาภิเนษกรม (ออกบวช) ในเวลาวิการ (ค่ าคืน) นายทวารบาลไม่เปิดประตู
เมืองกบิลพัสดุ์ให้ ในที่สุดเชื่อกันว่า เทวดา เปิดถวาย 

เมื่อเพรชฆาต น าพราหมณ์เดินป่าที่พ้นโทษประหารขึ้นทูลถวายพระราช พระราชามีตรัสสั่ง
ให้ อัครเสนาบกี เสียสวาสดิ์ สอบสวน พบว่า พราหมณ์เดินป่าไม่ควรมีความผิด ไม่ได้แปลงเพศปลอมตัว
เป็นเสือโคร่ง แต่อย่างไร เพ่ือพิสูจน์ความจริง พระราชาสั่งให้ราชบุรุษน าชายคนนี้ไปดูสถานที่ที่เขาบอก
ว่า งูเหลือมให้ได้บอกว่ามีไหเงินไหค าจ านวนมากมายฝังอยู่ใต้ดินฮิมโพน (ริมจอมปลวก) เมือ่พิสูจน์ว่า
เป็นความจริงตามที่พราหมณ์เดินป่าให้ปากค าทุกประการ ชายอดีตช่างทองที่เป็นต้นเหตุกลับเป็น 
จ าเลยที่ถวายค าให้การต่อพระราชา ว่า พราหมณ์เดินป่าแปลงร่างเป็นเสือโคร่ง ที่จับราชโอรสกิน
และเก็ยสร้อยสังวาลค าเอาไว้ ชายคนนี้ถูกลงทัณฑ์ ถูกประหารชีวิต แทนพราหมณ์เดินป่า เพราะโทษ
เพ็ดทูลค าเท็จ โลภเลี้ยวใส่ข้อหาพราหมณ์เดินป่าจึงเป็น คนอกตัญญู มีโทษประหาร ดังกล่าว 

เสือร้ายนอนตายอยู่ตรงริมโพน 
ขณะนั้น มีพ่อฤาษีตนหนึ่งเดินทางมาพบ สงสารเสือร้ายจึงฮวาย (เสก) มนต์เป่าเสือกลับให้

ฟ้ืนคืนชีพ เสือเมื่อฟ้ืนคืนชีพ จึงบอกฤาษีว่าจะจับกินเป้นอาหารเพราะฉันนอนอยู่ดีๆสบายๆ พ่อฤาษีมา
รบกวนฉนัหลับนอน (แหย่หนวดเสือ) 

พ่อฤาษี บอกว่า ฉันเมตตาสงสาร จึงเสกเป่าให้กลับฟ้ืนคืนชีพไม่ยอมให้กิน ท่านฤาษีไม่ยอม 
เสือร้ายก็ไม่ จึงตกลงชวนกันหาทะนายตัดสินให้ ใครถูกผิดจะได้รู้กัน เดินป่าไปพบเทวดาเจ้าป่าจึงเล่า
เรื่องจากต้นจนจบ แล้วขอให้เทวดา ตัดสินคดีความให้ ถ้าฤาษีถูกให้ปล่อย ถ้าฤาษีผิดให้เสือกินฤาษี 
เทวดาเจ้าป่าจึงคิดว่า ถ้าให้ฤาษีชนะเสือ เสือหนีไป คนจะมาตัดไม้ท าลายป่า เราจะไม่มีป่าอาศัย เรา
พอใจตัดสินให้เสือชนะ แต่ฤาษีเห็นเป็นการตัดสินไม่ยุติธรรม เพราะล าเอียงเป็นการตัดสินแบบฉันทาคติ 
ตัดสินแบบตามใจชอบ เป็นฉันทาคติ ฤาษีเห็นว่าไม่ยุติธรรม ไม่ยอมให้เสือกิน 

ตกลงเดินป่าหาทนายที่ยุติธรรมต่อไป จึงพบหมาจิ้งจอกเจ้าป่าตัวหนึ่ง เล่าเรื่องสู่ฟังแต่ต้น
จนตลอด หมาจิ้งจอกเจ้าป่าคิดว่า เสือเป็นเจ้าป่า ถ้าตัดสินให้เสือแพ้ เสือจะไม่พอใจเดี๋ยวจะไม่ให้กิน
เศษซากสัตว์ แล้วจะจับเรากินเป็นอาหารด้วย อย่ากระนั้นเลย เราควรตัดสินให้เสือชนะ เพราะหมา
จิ้งจอกโกรธฤาษีที่เคยขับไล่เรา ที่เราไปเก็บเศษอาหารกิน ที่พักฤาษี ฉะนั้น เราจะตัดสินให้เสือชนะให้
กินฤาษีจะได้สิ้นเรื่องราวไป ว่าแล้วก็ตัดสินให้เสือชนะ เป็นการตัดสินแบบหมาจิ้งจอก ฤาษีไม่พอใจ จึง
แสวงหาทนายความต่อไปได้พบวานร จึงข้อรองให้เจ้าวานร ตัดสินให้โดยเล่าเรื่องความเป็นมาจากต้น
จนตลอดปลาย วานร (ลิง) ไม่รู้เรื่องอะไรตัดสินตามลัทธินิสัยลิงให้เสือชนะอีก พ่อฤาษีไม่ยินยอมเห้นไม่
เป็นธรรมเพราะลิงไม่รู้เรื่องราวอะไร จึงเดินทางแสวงหาทนายคนใหม่ต่อไป คราวนี้ได้พบพระยาวัวแดง 
แทะเล็มหญ้าอยู่ชายทุ่ง จึงเล่าเรื่องการตัดสินทั้งหมดที่แล้วไม่เป็นธรรม วัวแดงได้ทราบแล้ว จึงพิจารณา
ว่าถ้าตัดสินให้ฤาษีชนะ เสือจะไม่พอใจจะกลับมาจับเรากินเป็นอาหาร ฉะนั้น เราควรตัดสินให้เสือชนะ 
จะได้ไม่หวลกลับมารังแกเรา กลัวเสือจะกลับมาจับกินเป็นเหยื่ออันโอชะ จึงตัดสินให้เสือชนะเป็นครั้งที่ 
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๔ เสือดีใจมากจะจับฤาษีกินเป็นอาหารให้จงได้ แต่ฤาษีไม่ยอม จึงเดินป่าเสาะแสวงหาทนายที่มีความ
ยุติธรรมต่อไป 

คราวนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว เสือกระหยิ่มในใจว่าเราจะได้กินฤาษีแน้แท้ เผอิญได้เจอะ
กระต่ายป่าเจ้าปัญญา จึงขอร้องให้เจ้ากระต่ายน้อยเจ้าปัญญาตัดสินกรณีพิพาทย์ให้ โดยการเล่าเรื่องที่
เกิดมีกรณีพิพาทย์แต่ต้นจนจบ กระต่ายน้อยเจ้าปัญญาบอกว่า ถ้าจะให้เราตัดสินให้เกิดความเป็นธรรม 
ต้องน าพาเราไปดูต้นตอที่เกิดเหตุก่อน พ่อฤาษี และเสือ พอใจ ค าแนะน าของเจ้ากระต่ายน้อยเจ้า
ปัญญา ทั้ง ๓ จึงเดินทางกลับไปดูสถานที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงกระต่ายน้อยเจ้าปัญญา ท าท่าทีดูโน้นดูนี้ 
แล้วจึงถามเสือโคร่งว่า งูเห่าอยู่ไหนท าไมถึงมากัดคุณ เสือโคร่งชี้ให้ดูที่งูกัดส่วง (สีข้าง) เจ้ากระต่ายน้อย
ปัญญาดี จึงบอกให้เสือโคร่งว่า ลองท าให้ดูสิว่า คุณท าอีท่าไหน งูเห่าจึงตอด (กัด) เอา ว่าแล้วเสือโคร่ง
หลงกลกระต่ายป่า จึงล้มนอนลงทับปากรูงูเห่าทันที งูเห่าที่นอนอยู่ในรูของมันหายใจไม่สะดวก จึงเลื้อย
ขึ้นมาก้นรูกัดส่วง (สีข้าง) เสือโคร่งเข้าเต็มแรง พิษร้ายของงูเห่าห่อม (งูเห่าพันเล็ก) แต่มีพิษแรงมาก พิษ
วิ่งขึ้นสมองทันที เสือจึงนอนอยู่ปากรูริมโพนที่เก่านั้นเอง พ่อฤาษียังมีเมตตาอยู่หารือเจ้ากระต่ายน้อย
ปัญญาดีว่า จะเป่าให้เสือกลับฟื้นคืนชีพอีกดีไหม ทนายกระต่ายน้อยเจ้าปัญญา บอกว่า เสือโหดร้าย จับ
สัตว์ จับคนกินมามากแล้ว อย่าเลย เขาท ากรรมหนักหนามามากแล้วให้เขาได้ใช้เวรกรรมรับโทษทัณฑ์ที่
เขาไว้ดีกว่า เขาจะได้สิ้นเวรกรรมที่ก่อกรรมท าเข็ญเอาไว้ จึงเป็นอันสรุปได้ว่า เจ้าเสือโคร่งร้ายนอนตาย
อยู่ตรงนั้น 

ส่วนพ่อฤาษีก็ชวนเอาเจ้ากระต่ายน้อยทนายที่ตัดสินอย่างยุติธรรมที่ ตรงตามพุทธพจน์บท
ว่า กรรมย่อมสนองกรรม ใครท ากรรมใดไว้ กรรมคืนสนอง 

พ่อฤาษีเลี้ยงดูกระต่ายน้อยเจ้าปัญญาในระแวกป่าแถวนั้น กระทั่งอายุขัย ต่างคนต่างไปสู่
คติของตนๆ ตามยถากรรมที่ท าไว้ 

สรุปได้ว่า การตัดสินคดีความคราวนี้ เห็นชัดเจนว่าทนายทั้ง ๔ ทนายข้างต้น ตัดสินความ
แบบล าเอียง เพราะมีความล าเอียงไปตาม อคติ ๔ คือ ๑) ฉันทาคติ ตัดสินแบบเทวดา เพราะถูกความ
พอใจ, ความรักครอบง าจิตใจ ๒) โทสาคติ ตัดสินแบบโทสาคติ ความชัง ความโกรธ ครอบง าจิตใจ จึง
ตัดสินแบบสุนัข (หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์) เพราะถูกความโกรธ ความชัง ครอบง าจิตใจ ๓) โมหาคติ ตัดสิน
แบบลิง (วานร) ไม่รู้อะไรผิด อะไรถูก ตัดสินแบบลิง แบบโง่เง่าเต่าตุ่น ๔) ภยาคติ ตัดสินแบบวัวแดง 
เพราะถูกความกลัวครอบง าจิตใจ จึงตัดสินแบบงัวๆกลัวเสือจับกิน 

ส่วนการตัดสินความที่มีความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตามข้อเท็จจริงที่เป็นลิง 
เช่น ในนิทานนี้ ท่านเสียวสวาสดิ์ ธรรมกมิกมหาบัณฑิต น านิทานเรื่องการตัดสินคดีความคติที่ถูกอคติ
ครอบง าจิตใจ จึงตัดสินโดยปราศจากความเป็นธรรม ตามตัวอย่างการตัดสินคดีความแบบเทวดา เพราะ
ฉันทาคต ครอบง าจิตใจ, การตัดสินคดีความแบบหมาจิ้งจอก เพราะโทสาคติ ครอบง าจิตใจ, การตัดสิน
แบบวานร (ลิง) เพราะโมหาคติ ครอบง าจิตใจ, การตัดสินคดีความแบบงัวแดง เพราะถูกภยาคติ 
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ครอบง าจิตใจ การตัดสินคดีความทั้ง ๔ แบบนี้ มักจะเกิดมี เกิดขึ้นในสังคมเมือง เช่น คณะลูกขุนตัดสิน
คดีความ กรณีท่ีอัยการตัดสินคดีความให้อดีตนักการเมืองบ้านเลขที่ ๑๑๑ มีโทษ ไม่อนุญาตให้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆตามที่รู้ๆกันอยู่ในใจทั่วบ้านทั่วเมืองว่า ไม่มีความเป็นธรรมกับท่านเหล่านั้น
เลย และกรณีที่ศาลตัดสินยุบพรรคอีกหลายๆพรรค มีพรรคไทยรักไทย พรรคเพ่ือไทย และพรรคเล็ก
พรรคน้อยอีกหลายๆพรรค ในสายตาคนทั่วไป หรือผู้คนผู้มีความเป็นกลางคนส่วนใหญ่ของประเทศเห้น
ว่า ไม่มีความเป็นธรรมเลย และที่ส าคัญการตัดสินคดีความเหล่านี้ สักวันหนึ่งข้างหน้าไม่ช้าไม่นาน อาจ
เป็นแบบอย่าง และถูกมาอ้างอิงตัดสินคดีอ่ืนๆก็เป็นได้ แล้วกรณีตัดสินแบบหากมีผลย้อนกลับโดนท่าน
คณะลูกขุนคนใดคนหนึ่งเข้าหรือญาติพ่ีน้องมิตรสหายของใครคนใดคนหนึ่ง ที่เคยตัดสินเอาไว้แล้วท่าน
จะรู้สึกอย่างไร ลองถามตัวท่านเอาเองบ้าง 

ปรัชญาธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์แก่สังคมชาวอุบลราชธานี คนอีสาน ทั้งสิ้น เรื่อง
อย่างนี้ จะป่วนกล่าวไปใยถึงคนชาวอุบลคนอีสาน แม้แต่คนผู้มีหัวใจเป็นมนุษย์รักความยุติธรรมทั้งโลก 
ก็คงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกันกับชาวอุบลคนอีสาน ยกเว้นเสียแต่สักวัน คอหยักๆ สักวาคน ไม่มี
คุณธรรมเป็น มนุษย์เลยแม้แต่น้อย อันน่าจะเรียกได้ว่า มนุษย์เปโต รูปร่างหน้าตาเขาเป็นมนุษย์ แต่หัว
จิตใจหัวใจเขายังมีสภาพระดับต่ าเป็น เดียรัจฉานอยู่ เป้นสิ่งที่เห็นใจ เพราะมนุษย์เรา พระพุทธเจ้าทรง
เปรียบเทียบว่า เหมือน ๔ เหล่า จะบานวันนี้ พรุ่งนี้ มะรึนนี้ ตามล าดับคุณธรรมที่ได้รับสะสมมา แต่
ดอกบัวเหล่าสุดท้ายยังอยู่ในเปลือกตม คงเป็นภักษาแห่งปลาและเต่าเท่านั้น จึงน่าเห้นใจและสมเพศ
เวทนาคณะลูกขุนเหล่านั้นเหลือเกิน เพราะถูกอิทธิพลทางการเมืองครอบง า มิใช่การเมืองธรรมดา แต่
เป็นการเมืองที่เป็นการเมืองวงจรอุบาทว์ด้วย ขอให้เราชาวไทยทุกหมู่เหล่าอภัยให้พวกเขาเถิด จะด้
เกิดผลบุญอานิสงส์สืบสร้างให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นไป  

 
๔.๒  การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องนกจอกน้อย  
  การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องนกจอกน้อย ดังนี้  

 ๔.๒.๑ ปรากฏปรัชญาธรรมว่า ตายแล้วไปไหน ตายแล้วเกิดใหม่  
ปรัชญาธรรมข้อนี้มีปรากฏในนิทานเรื่องนกจอกน้อย (ท้าวรจิตร นางจันทะจร) เป็นปรัชญา

ธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่เฮาชาวพุทธได้รับการอบรมสั่งสอนมาแต่อ้อนแต่ออดว่า คนเฮาตายแล้ว
ไปเกิดใหม่ จะเกิดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กรรม ที่ท าไว้ และแรงจิตอธิฐาน (เจตนา) พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม  วทามิฯ เรากล่าวว่า เจตนาแลเป็นกรรม ท ากรรมดี, ได้ผลดี ท ากรรมชั่ว ได้ผลชั่ว, 
หรือว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว, ท าดีตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ ท าชั่วตายแล้วไปเกิดในนรก ที่กล่าวมานี้
เป็นเรื่องค าสอนทางพระพุทธศาสนา แต่ศาสนาอ่ืนอาจสอนแตกต่างกันได้ 

ตายแล้วไปไหน ได้กลับกลายมาเป็น ค าถามที่มนุษย์ทั่วโลกคลางแคลงสงสัยกันมาตลอด
ทุกยุคทุกสมัย หลังจากพระสิทธัตถกุมาร ได้เสด็จออกสู่มหาอภิเนกษกรม และทรงแสวงหาค าตอบได้
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โดยตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ๒๕๕๘ ปี ถึงกาละปัจจุบัน พระพุทธองค์ ทรงแสดง
ทัศนะวิสัยไว้ชัดเจนว่า คนตายแล้วเกิดใหม่ จะเกิดเป็นอะไรแล้ว บุญกรรมท าเขาท าเอาไว้ เพราะ
กิเลส กรรม วิบาก เรียกว่า กฎแห่งกรรม หรือสังสาระวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิดเว้นท่านที่ได้บรรลุ
ธรรมชั้นสูง ดับกิเลสตัณหาได้ บรรลุพระอรหันต์ ปัจเจกพุทธ สัมมาสัมพุทธะ เท่านั้น 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ปรัชญาธรรมข้อนี้ โดยยกนิทานเรื่องนกจอกน้อย เป็นอุทาหรณ์ยืนยันได้
จะแจ้ง เรื่องมีว่า 

ตะทาในกาลครั้งนี้ มีฤาษีตนหนึ่ง บ าเพ็ญเพียรภาวนาในป่าดงพงไพร ขณะนั้นมีนกจอกผัว
เมียคู่หนึ่ง อาศัยอยู่ในเทือเขาล าเนาป่า ซึ่งมีแม่น้ าล าธารน้อยใหญ่ น้ าใสไหลเย็น สังเกตเห็นว่า พ่อฤษษี
นั่งเจริญภาวนาสงบนิ่ง เกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงชวนกันมาท ารังอาศัยอยู่ที่หนวดเคราฤาษี นก ๒ ตัวผัว
เมีย ก็อยู่เย็นเป็นสุข และมีลูกน้อย ๒ ตัว นกตัวผู้ออกหาเหยื่อมาเลี้ยงนกตัวเมียและลูกอย่างปกติสุข
ด้วยดี ไมม่ีอุปสรรคอุปัทวันอันตรายอันใด 

มาภายหลังวันหนึ่ง พ่อนกออกหาเหยื่อในเขตที่เคยหาเหยื่อได้ตามปกติ แต่มาวันหนึ่ง พ่อ
นกหาเหยื่ออะไรๆ ที่ไหนก็ไม่พบพาน จึงแสวงหาเหยื่อไปถึงนอกเขต จึงไปพบบึงบัวใหญ่ เต็มไปด้วยบัว
หลวง มีดอกบัวบานเดียรดาษ เพราะความโหยหิว และประมาท จนถึงเวลาจวนเที่ยงวัน จึงถูกดอกบัว
ใหญ่หุบเอาไว้ ดิ้นรนอย่างไรก็ออกไม่ได้ กระถึงเที่ยงคืนบอกได้รับความเย็นจากอากาศและน้ าค้าง 
ดอกบัวหลวงจึงเผยกลีบ นกจึงรีบคาบเอาเกสรดอกบัว กลับเลี้ยงลูกกับเมีย แต่วันนี้ นกตัวเมียไม่ยอม
กินเหยื่อ นกตัวผู้เอาเหยื่อให้ลูกน้อยแล้ว จึงถามนกตัวเมีย เมียจ๋าวันนี้เธอไม่ยอมกินเหยื่อเพราะเหตุไร 
เมียตอบว่า เธอไปทั้งวันทั้งคืน ทิ้งเมียและลูกให้อดตาย เพราะเธอนอกใจฉัน ไปมีหญิงอ่ืนจากฉัน ผัว
กล่าวตอบว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่เธอเข้าใจ ฉันถูกกลีบบัวหลวงหุบเอาไว้ออกไม่ได้ จึงกลับมาได้ ฝ่ายเมีย
ไม่ยอมฟังเสียง ผัวจึงสาบานกับเมียว่า 

...ถ้าฉันเป็นเช่นที่เธอเข้าใจ ขอให้ฉันเป็น บาปใหญ่ตัวเท่าฤาษี ขอให้ตกนรกหมกไหม้, ท่าน
พ่อฤษษีฟังค าแล้วเคืองใจ จึงกล่าวกับนกว่า เอ้อ! ข้าบวชแต่เล็กแต่น้อย ถือศีลภาวนาจะเป็นบาปใหญ่
ได้อย่างไร พวกเธอนี้ ฉันได้อุตส่าห์ให้อาศัยท ารังที่หนวเครา ยังเนรคุณอีก ด่าว่าฉันเป็นบาปใหญ่ 
หมายความว่าอย่างไร? 

นกบอกพ่อฤาษีว่า ไม่มีลูกเต่าสืบสกุล ตายไปจะตกนรกหมกไหม้ ตามคติความเชื่อของ
อินเดียโบราณ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พ่อฤาษีจึงขับนกให้หนีไปอยู่ที่อ่ืน และตรฤาษีก็ลาเพศนักบวชไป
มีครอบครัวมีลูกเมีย แล้วลาบวชอีก กระทั่งอายุได้ ๑๐๕ ปี กับ ๔ วัน และมรณภาพไปอุบัติเทพบุตรใน
สรวงสวรรค์แวดล้อมด้วยนางเทพอัปสรเป็นบริวาร 

นกจอกน้อย ๒ ผัวเมีย พาเอาลูกน้อยไปอาศัยป่าแขมป่าเลา อยู่มาวันหนึ่งตกฤดูแล้งไฟไหม้
ป่า พ่อนกกับแม่นกปรึกษากัน และสัญยากันว่า จะขอตายในกองไฟพร้อมกับลูกๆ จะไม่ทอดทิ้งลูก เมื่อ
ไฟป่าลุกลามไกล้เข้ามาๆ ถึงตัว พ่อนกทนความร้อนไม่ไหว จึงบืนหนีไปถูกเปลวไฟไหม้ตายใกล้ๆรังทิ้ง



   

 

๑๐๑ 

ให้แม่นกใจเด็ดถูกไฟไหม้ตายในรัง ก่อนขาดใจตาย แม่นกจึงอธิษฐานจิตว่า เกิดชาติใหม่ขอให้เป็นคน 
เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะได้ไม่ล าบากล าบนเหมื่อนเป้นนกในชาตินี้ และได้ อธิษฐานใจว่า จะไม่ขอพูด
กับชายใดๆแม้แต่บิดา ส่วนนกตัวผู้อธิษฐานจิตตรงกันข้ามว่า จะพูดกับหญิงทุกคน แม้แต่เด็กเล็ก ขอให้
เกิดเป็นคนในปราสาทราชวังจะได้ไม่ทุกข์ยากล าบากกายใจเหมื่อนในชาตินี้ 

กาลต่อมานกตัวเมียได้ไปเกิดเป็นเจ้าหญิง จันทะจร ลูกสาวเจ้าเมืองสมเสลา ไม่พูดจากับ
ชายใดๆ แม้แต่บิดา เจ้าเมืองสมเสลาจึงประกาศเป็นทางการว่า หากมีชายใดมียาวิเศษเวทมนต์ขลังมา
อาสามารักษาโรคไม่พูดกับผู้ชายของราชธิดาได้ จะยกให้อภิเษกและมอบเมืองให้ปกครอง จึงมีเจ้าฟ้า
มหากษัตริย์ ชายหนุ่มทุกอาชีพมาอาสาพูดกับพระนาง แต่ไม่มีใครจะสามารถท าให้เจ้าหญิงจันทะจรพูด
ด้วยแม้แต่ค าเดียว 

ฝ่ายนกตัวผู้ไปเกิดเป็นเจ้าชายวรจิตร ได้ทราบกิตติศัพท์ความงามของพระนางจันทะจร แต่
พระนางไม่พูดจากับชายใดๆเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้อายุได้ ๑๖ ปี ท้าววรจิตรรู้อยู่แก่ใจว่า หาก
จะไปพูดกับพระนางจันทะจรจะต้องเรียนวิชามนต์ขลัง ถอดจิตได้พระนางจึงพูดด้วย ด าริอย่างนี้แล้ว 
นอนอดอาหารอยู่ ๗ วัน ๗ คืน บิดาและมารดาตกใจว่าเจ้าชายเป็นอะไรไป ไถ่ถามได้ความว่า ประสงค์ 
จะไปอาสาพูดกับพระนางจันทะจร แต่จะต้องไปเรียนมนต์เสน่ห์ ถอดจิต จากฤษษีก่อนจึงจะสามารถท า
ให้พระนางจันทะจรพูด เมื่อถูกห้ามก็จะอดอาหารให้ตาย พระราชบิดา มารดาจึงอนุญาตให้เดินทางไป
เรียนเสน่ห์ยาแฝดมนต์ ถอดจิตได้ เมื่อเรียนวิชามนต์ ถอดจิต จนท่องจ าสาธยายได้แม่นย า เพ่ือให้เกิด
ความขลังแน่ใจว่า จะได้ผลแน่นอน ท้าววรจิตร จึงทดลองมนต์ถอดตามล าพังคนเดียวในป่า ทดลองเสก
มนต์ถอดจิตพูดกับต้นไม้ๆ ก็พูดได้ เสกใส่หน้าผาๆก็พูดได้ เสกใส่อะไรๆ ก็พูดได้ สนทนาปราศรัยกันได้
เหมื่อนมนุษย์มีความม่ันใจแล้วเสด็จกลับบ้าน เรียนให้พระราชบิดา มารดาทราบรายละเอียดถึงเรื่องราว
การไปเรียนมนต์เสน่หายาแฝดแล้วสั่งลาพระราชบิดา มารดาและชาวเมืองแล้วเสด็จเดินทางไปถึงประตู
ก าแพงเมืองสมเสลา แจ้งความประสงค์ให้ทวารบาลทราบ และได้รับอนุญาตให้ผ่านได้ เมื่อความมั่น
พระทัยยิ่งขึ้น จงเสกมนต์ถอดจิต สุดขลังใส่ประตูเมือง ประตูเมืองพูดได้ ผ่านเข้าถึงประตูพระราชวัง
ต้องห้ามที่พระนางจันทะจร ประทับอยู่ ประตูวังก็พูดได้ ก่อนจะก้าวขึ้นบันไดพระราชวัง เสกมนต์ขลัง
ใส่ประตูพระราชวัง พระราชวังก็พูดได้ ถึงห้องโถง ราชบุรุษเชิญให้ประทับบนอาสนะหมอนเทิ่ง (พิง) 
เสกคาถามนต์ขลังถอดจิตบทสุดท้าย๔ ใส่หมอนพิงพระนางจันทะจร หมอนพิงของพระนางจันทะจร ก็
พูดด้วย และเชื้อเชิญให้เจ้าชายวรจิตรประทับนั่ง พระนางจันทะจรประหลาดพระทัยว่า วันนี้เจ้าประตู
ราชวังก็พูดได้ อาสนะหมอนพิงที่เราประทับนั่งอยู่ก็พูดได้ เชี่ยนหมากพลูบุหรี่แก้วน้ า กระโถนอะไรๆที่
เจ้าชายวรจิตรเสกมนต์ ถอดจิตใส่แล้วพูดได้ พูดแทนพระนางจันทะจรได้ พระทรงพอพระทัย นั่งฟังเจ้า

                                                                    
๔ อมหมากขามป้อมอ้อมด้อมหมากขามแป ขอดใส่เพสาวอยู่ใส กูไปหาเป็นมุขปาฐ จ าจากหลวงปู่พระครู

สาทรมงคลกิจ วดัมงคลใน บ้านเหล่าเสือโก้ก ต าบลเหล่าเสือโก้ก อ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๙๗ 
(ฟังสืบต่อมาจาก นายโสรจั นามออ่น ขณะเรยีนบาลีอยู่)  



   

 

๑๐๒ 

ชาววรจิตร พูดคุยกับหมอนพิงถึงเรื่องต่างๆ เหมื่อนหนุ่มสาวที่รักกันเคยรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน แต่พระ
นางก็ไม่ยอมพูดด้วย แม้เจ้าชายวรจิตรจะสนทนาเกี้ยวพาราสีกับหมอนอย่างไรๆ พระนางจันทะจรก็นั่ง
ยิ้มฟังเฉยจนกระทั่งเวลาบ่ายแดดร่มลมตก ต่างสนทนากันเมื่อยแล้ว เจ้าชายวรจิตรระลึกถึงพ่อฤษษี
และเสกมนต์ ถอดจิต ครั้งสุดใส่หมอนของพระนางจันทะจร และกล่าวค าลา แบบน้อยพระทัย ท าท่าจะ
ลุกขึ้นจากอาสนะหมอนพิง จิตใจพระนางจันทะจร เหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ยอมให้เจ้าชายกลับไป หมอนพิง
ของพระนางจันทะจรจึงเชื้อเชิญให้เล่านิทาน เรื่อง นกจอกน้อย สู่กันฟังก่อนเสด็จกลับ ว่า ขอเชิญพระ
พ่ีเล่านิทานเรื่องนกจอกน้อย (เจ้าชายวรจิตรกับพระนางจันทะจร) ในอดีตให้ฟังด้วย เจ้าชายวรจิตร จึง
เล่านิทานเรื่องนกจอกน้อย แต่ตอนสุดท้าย เจ้าชายแกล้งเล่าเรื่องให้กลับกัน ว่า เจ้าชายวรจิตร ไปพูด
เกี้ยวพาราศี พระนางจันทะจร แต่เช้าจนค่ าพระนางไม่พูดด้วยแม้แต่ค าเดียว จึงเล่าตอนสุดท้ายว่า นก
จอกน้อย ๒ ผัวเมีย สัญญากันว่า จะยอมตายในรังพร้อมกันกับลูกน้อย  แต่เมื่อไฟโหมกระหน่ าเข้ามา
ใกล้จวนจะถึงรังแล้ว นกตัวเมียกลัวไฟใจเสาะ จึงกระโจนออกจากรังบินหนีไป ปล่อยให้ผัวและลูกๆถูก
ไฟไหม้ตายในรังตรงนั้น ถึงตอนนี้ ฝ่ายพระนางจันทะจรเกิดอารมณ์เคียด (โกรธ) ให้เจ้าชายวรจิตรอย่าง
แรงเผลอพระองค์จึงพูดขึ้นอย่างเสียงดัง เพราะโมโห เจ้าชายเล่านิทานกลับกัน จึงโพล่งออกมาโดยไม่
รู้สึกตัวว่า หัวเผิ่นหั่น (คุณชาย) หั่นแล้ว บ่ รักษาค ามั่นสัญญา บินหนีไปก่อน ปล่อยให้ เมียกับลูกน้อย 
ถูกไฟไหม้ตายกองกันในฮัง (รัง) 

เท่านั้นเอง เหล่าเสนาอ ามาตย์ จึงรีบตีกลอง ตีระฆัง ลั่นค้อง ขึ้นเสี่ยงสนั่นหวั่นไหว ประกาศ
ไปทั่วบ้านทั่วเมืองสมเสลาว่า เจ้าหญิงจันทะจร พูดกับเจ้าชายวรจิตรแล้ว หนุ่มสาวทั้งสองดีพระทัยลืม
พระองค์ ตรงจุดไครแม็ค (จุดสุดยอดของเรื่อง) โผลเข้าหากัน เจ้าชายใช้นิ้วชี้ต้อยคางเจ้าหญิง เจ้าหญิง
ประนมมือไหว้ร้องไห้ร้องห่มก้มลงบนตักเจ้าชาย สะอึกสะอ่ืน จบนิทาน 

ตอนหนึ่ง 
จากนั้น พระราชบิดา มารดา ปล่าประกาศจัดงานพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงจันทะจร 

กับเจ้าชายวรจิตร ยกพระราชธิดาให้เป็นพระมเหสีของเจ้าชาย และเมืองสมเสลาให้ปกครอง เจ้าเมือง
คนใหม่ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามั่นคงมีแต่ความ
ผาสุกร่มเย็น เจ้าเมืองได้พระนามว่า พระเจ้ามหาชีวิต สืบมาตราบเท่ากาลปัจจุบัน 

จากเรื่องราวตอนนี้ ผู้วิจัยได้กล่าวถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี วัฒนธรรม พ้ืนบ้าน
โบราณอีสานเกี่ยวกับ ปรัชญาธรรม ที่ว่า คนตายแล้วเกิดใหม่ ตัวอย่างนี้ เป้นอุทาหรณ์ ชัดเจนว่า คน
ตายแล้วเกิดใหม่ได้ เกิดเป็นอะไรก็ได้ แล้วแต่กรรมและแรงอธิษฐาน นกจอกน้อย ผัวเมีย ท ากรรมไว้ดี 
อธิษฐานจิตขอให้เกิดเป็นนกชาตินี้ชาติเดียว ชาติหน้าขอให้เกิดเป็นและให้มีตระกูลสูงขึ้นเป็นเจ้าชาย 
เจ้าก็ได้ดั่งความมุ่มาตรปรารถนาทุกประการ ต่อจากชาติจะไปเกิดเป็นอะไรก็ได้ตามอ านาจบุญความดี 
กรรมความชั่ว เช่น ท่านฤาษีในตอนต้นนิทานเรื่องนี้ ตายจากสภาวะฤาษีในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง แล้วจุติ
เกิดเป็นเทพบุตร มีนางฟ้าอัปสรเป็นพันๆ เป็นบริวาร (นางบ าเรอ) ในเมืองสวรรค์ เป็นต้น 



   

 

๑๐๓ 

ส่วน พระราชา วรจิตร พระราชินีจันทะจร เมื่อครองเมืองสมเสลาจนสิ้นพระชนม์แล้ว จะไป
เกิดเป้นอะไรยังไม่ทราบได้ อาจเกิดเป็นฮุ่งเป็นแฮง เป็นเต่า เป็นเป็ด เป็นไก่ เป็นหมู เป้นหมา เป็นงัว เป้
นควาย เป็นคนเปี้ยง่อย หูคนหูหนัก ตาบอด สิ่งละ ๕๐๐ ชาติ ก็เป็นได ้

ม้าเป็นเทพก็มี เช่น กรณีม้ากัณฐกะ ราชพาหนะน าเจ้าชายสิทธัตถกุมาร ออกสู่มหาอภิเษก
กรม (บวช) ที่ฝั่งแม่น้ าอโนมา เมื่อทรงบรรพชาแล้ว รับสั่งให้นายฉันน์ น าเครื่องทรงพระราชและม้า
กัณฐกะขาวบริสุทธิ์กลับเมืองกบิลพัสดุ์ จูงม้ากลับไปได้หน่อยหนึ่ง ม้าเสียใจที่พระสิทธัตถะกุมารบริหาร
สั่งให้นายฉันทน์ น ากลับเมืองกบิลพัสดุ์ อกแตกตายกลางทาง และไปจุติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นตาว
ตึงสาเทวโลก มีนามว่ากัณฐกเทพบุตร มีนางฟ้าอัปสรจ านวนหลายร้อยหลายพันนางแวดล้อมเป็นบริวาร 

สุนัข เกิดเป็นเทพก็มี กรณี สุนัขแสนรู้ มีความซื่อสัตย์กตัญญูต่อเจ้าของของมัน คือ พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งที่เขาคันธมาศ เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามาโปรดสัตว์ รับบิณฑบาตที่หมู่สุนัข
แสนรู้ก็วิ่ง และวิ่งส่ง พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกวันๆ อยู่มาวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า จะเสด็จกลับที่พักบน
ยอดเขาคันธมาศ จึงสั่งเสียสุนัขว่า อาตมะจะกลับไปที่พักบนยอดเขาคันธมาศแล้ว คงจะไม่กลับมาโปรด
ญาติโยมที่นี้แล้ว สุนัขเสียใจสุดซึ้ง จึงหอนเห่าตามหลังพระปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ 
กตัญญูต่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามาก ตรอมใจ และอกแตกตายในที่นั้นเอง หลังจากตายจากชาติที่เป้นสุนัข
แล้ว ก็ได้ไปเกิด (อุบัติ) ในสวรรค์ชั้นดุสิต เพราะอานิสงส์ ศรัทธา เลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้า และ
ความรักอันซื่อสัตย์ต่อพระปัจเจกพุทธเจ้า นั้นแล 

กรณีค้างคาว ตายแล้วไปอุบัติเป็นเทพเจ้า บนสรวงสวรรค์ เพราะอานิสงส์ฟังพระเจริญพุทธ
มนต์ ท่องบ่นสาธยายที่ถ้ าค้างคาว ตั้งใจฟังพระสวดสาธยายพุทธมนต์ ขณะส่งกระแสจิตตามเสียงสวด
สาธยายพุทธมนต์ ตกลงมากระทบพ้ืนหินในถ้ าตาย แล้วไปอุบัติขึ้นเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นตาวตึง
สาเทวโลก และมีกรณีอ่ืนๆท านองเดียวกันนี้อีกมากมาย งดไว้ไม่สามารถน ามากล่าวในที่นี้ได้ 

ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์สรุปรวบยอดได้ว่า ปรัชญาธรรมบทว่า ตายแล้วไปไหน? ตายแล้วเกิด
ใหม่ เกิดเป็นอะไร? เป็นได้หลายอย่าง ตามนัยอุทธาหรณ์ ที่ผู้วิจัยได้ยกมาตัวอย่างเหล่านี้ แสดงให้
เห็นว่าได้ชัดเจนว่าเป็นฝ่าย ท ากรรมดี ให้ผลดี เป็นบุญ หลังแตกกาย (ตาย) ท าลายขันธ์ไปสู่สุคติ โลก
สวรรค์ สถานที่ดี มีความสุข ถ้าท ากรรมชั่ว ให้ผลชัว เป็นบาป หลังตายท าลายขันธ์ ไปสู่ทุคติโลกนรก 
มีความทุกข์แสนสาหัสนัก ตามนัยที่กล่าวแล้ว ต้องมีแรงผักดันอีกอย่างหนึ่งคือแรงจิตอธิษฐานเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้ดวงวิญญาณของสัตว์และคนไปเกิดเป้นสิ่งต่างๆ เช่น เทวดา จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ 
ตัวอย่าง สันดุสิตเทวราช จุติลงมาอุบัติเป็นพระสิทธัตถกุมาร แล้วเสด็จออกผนวช ได้ตรัสรู้เป็น 
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ท่ี ๔ ใน ๕ แห่งภัทรกัปนี้ 

คนตายไปอุบัติเป็นเทวดา เช่น พ่อฤษษีที่นั่งเข้าฌานนิ่ง ๗ วัน ๑๕ วัน กระทั้งนกกระจอก
น้อย ๒ ผัวเมียท ารังท่ีหนวดเคราออกไข่ได้ ๒ ตัวหึงผัวทะเลาะกัน พ่อฤาษีร าคราญจึงขับไล่ให้เอาลูกไป
อาศัยท ารังที่ป่าแขมป่าเลาถึงหน้าแล้งถูกไฟป่าไหม้าย ก่อนจะขาดใจ อธิษฐานจิตว่า เกิดชาติใหม่



   

 

๑๐๔ 

ขอให้เป็นคน ครั้นนกจอกน้อย ๒ ตัวผัวเมียตายไปเกิดใหม่ได้เป็นคนตามค าอธิษฐานนกตัวผู้ได้ถือ
ก าเนิดเกิดเป็น เจ้าชาววรจิตร ส่วนนกตัวเมียถือก าเนิดเกิดเป็น เจ้าหญิงจันทะจร ตามเรื่องในนิทาน
เรื่องนกจอกน้อย (ท้าววรจิตร กับเจ้าหญิงจันทะจร) 

คนตายไปเกิดเป็นสุนัข เช่น นายโกกะ คนขอทานชาวเมืองเสาวัตถี วันหนึ่ง พาเอา (อุ้ม) 
ลูกน้อยเดินทางไกลเที่ยวขอทานไปถึงเมืองพาราณสีตกเย็นเหน็ดเหนื่อยโหยหิว เผอิญท่านเศรษฐีคน
หนึ่งท าบุญวันเกิดเห็ฯว่า นายโกกะ และภริยา อดอาหารเดินทางไกลทั้งวัน จึงเลี้ยงดูปูเสื่อเต็มที่เขากิน
อาหารอย่างดีอ่ิมหน าส าราญใจ มองไปเห็นสุนัขของท่านเศรษฐีกินอาหารอย่างดีแล้ว นอนหลับสบายอยู่ 
นายโกกะคิดในใจ (อธิษฐานจิต) ว่า สุนัขสบายจังเราเกิดเป็น สุนัขตัวนี้คงสบายดี พอตกค่ าคืนวันนั้น 
นายโกกะตายเพราะอาหารเป้นพิษอย่าง วิญญาณของนายโกกะ จึงไปปฏิสนธิในท้องสุนัขตัวนั้น จึงถือ
ก าเนิดเกิดเป็นสุนัข 

สุนัขเกิดเป็นเทพ สุนัขตัวนี้ศรัทธาในพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งเสด็จมารับ
บิณฑบาต พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้น ลาเจ้าของบ้านว่าจะไม่ได้โปรดอีกแล้ว จะไปโปรดสัตว์ที่อ่ืนๆ
ต่อไป สุนัขตัวนั้น ซื่อสัตย์จงรักภักดี ต่อพระปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์นั้นเหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศ จึงอก
แตกตาย แล้วไปอุบัติเป็น เทพบุตรบนสรวงสวรรค์ มีนามว่า กุมภโฆษกเทพบุตร มีเสียงก้องดังทั่ว
สวรรค์เทวโลก เพราะสุนัขตัวนี้ มีศรัทธาเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้า ตายแล้วจึงไปอุบัติเป็นกุมภโฆษ
กะเทพบุตร บนสรวงสวรรค์ มีเสียงอันดังก้องไกลไปทั่วสวรรค์เทวโลก ใครๆได้ยินได้ฟังก็รู้กันว่า เสียง
อันไพเราะ นุ่มนวล ก้องไกลนี้ คือ เสียงพูดจาปราศรัยของ โฆษกเทพบุตร นั้นแล 

จากนิทานเรื่องนกจอกน้อย แสดงให้เห้นเป็นประจักษ์พยานกับตาว่า นกกลับชาติเกิดเป้
นคน คือ นกตัวผู้เกิดเป็นท้าววรจิตร ส่วนนกตัวเมียเกิดเป็นเจ้าหญิงจันทะจร ทั้งสองได้อภิเษกสมรส
เป็นเจ้าครองนครเมืองสมเศลาทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม ตราบเท่าสิ้นชนมายุ ครั้นทิวงคตแล้วทั้งสอง
ก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรและเทพธิดาตราบจนสิ้นอายุเมืองสวรรค์ จะเกิดเป็นอะไรที่ไหน นิทานไม่
กล่าวถึงจะเกิดเป็นอะไร แล้วแต่ผลผลบาปที่ท าไว้ 

๔.๒.๒ การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน 
ปรัชญาธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันในนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง นกจอกน้อย (ท้าวว

รจิตร) มีมากมาย แต่ผู้วิจัยได้น าเสนอวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ ปรัชญาธรรมข้อที่ว่า บุญบาปนี้ มีจริงหรือบ่ ?  
ปรัชญาธรรม ข้อนี้มีมาปรากฏแจ้งห้อง นิทานพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง นกจอกน้อย ท้าววรจิตรส

นทนากับหมอนเทิ่ง (พิง) ของพระนางจันทะจอน (นกจอกน้อยตัวเมีย) เพราะพระนางจันทะจร แต่ชาติ
ปางก่อนหน้านี้ ได้ถือก าเนิดเป็นนกจอกน้อย เป็น นกตัวเมีย ส่วนท้าววรจิตร ได้ถือก าเนิดเกิดเป็นนก
จอกน้อย เป็นจกตัวผัว (ผู้) ลายละเอียดได้กล่าวแล้วในตอนต้น 

เมื่อท้าวพระชนม์ได้ ๑๖ ชันษา และพระนางจันทะจรอายุได้ ๑๕ หยกๆ ๑๖ หย่อนๆ เป็น
เจ้าหญิงผู้จะได้เมืองสมเสลาสืบเชื้อพระวงศ์ แต่พระราชบิดา มารดา และไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดิน เสนาอา



   

 

๑๐๕ 

มาตย์ ราชมุนตรี ทุกถ้วนหน้า พากันเศร้าโศก วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานาว่า พระนางจันทะจร
เป็น ใบ ไม่พูดกับใครๆ แต่อีกส่วนในส่วนวิจารณ์กันแซ่ว่า พระนางจันทะจร แต่เป็น บ้าใบไม่พูดจากับ
ผู้ชาย แม้แต่พระราชบิดา พูดจาพาทีกับพระราชมารดาและผู้หญิงทั่วไปทุกคนที่ไปพูดจาพาทีกับพระนาง 

กาละครั้งเป็นเวลาที่เจ้าเมืองจะได้จัดงานยิ่งใหญ่ คืออภิเษกสมรส ให้พระนางจันทะจร ขึ้น
ครองเมืองสมเสลา พระราชบิดาเจ้าเมืองจึงให้มีประกาศไปทั่วเจ้าเมืองต่างๆ เจ้าขุนมุนตรี และชายหนุ่ม
เศรษฐี ที่ประสงค์จะได้อุปเษกสมรสและขึ้นครองเมืองสมเสลา แต่ยังไม่มี เจ้าฟ้า มหากษัตริย์มุนตรี 
เศรษฐี มหาเศรษฐีท่านใด ที่มีความสามารถเจรจา หว่านล้อมด้วยผญาปัญญา เวทมนต์คาถา เสน่หา ยา
แฝดใดๆ ท าให้พระนางจันทะจร พูดด้วยแม่แต่ครึ่ง ลางท่านจ่ายผญาใส่ว่า โอนอ น้องเอย หรือว่า แม่
เจ้าป้อนชิ่น (เนื้อ) แข่ (จระเข)้ คางกระแจ ปากบ่หลั่น (ลั่น) หรือว่าแม่เจ้าป้อนชิ่นช้างคางกระด้าง
ปากบ่เป็นนี้นอ ท้าววรจิตร แสนสิเว้าจ้อยๆ นางน้อยบ่ปากน า จึงสนทนากับหมอนเทิ่ง (พิง) ที่พระนาง
จันทะจร ประทับนั่งพิงอยู่หันมาคุยกัน เรื่อง ปาบ บุญ หลังพระราชบิดาของพระนางจันทะจรป่าว
ประกาศให้ชายหนุ่มชาวบ้านร้านตลาดโดยไม่เลือกชั้นวรรณะใดๆ หาชายคนใดๆสามารถท าให้พระนาง
พูดจาด้วยไม่ได้แล้ว พระราชบิดาหมดสิ้นความหวังที่จัดพิธีอภิเษกสมรสให้พระนางจันทะจรจะขึ้น
ครองราชย์สืบบ้านครองบัลลังถ์แทนพระองค ์

ตะทา ในขณะ ยังคงมีท้าววรจิตร หนุ่มรูปงามต่างเมืองเจรจาสนทนากับหมอนพิง เล่า
นิทานเรื่องนกจอกน้อย เกี่ยวกับ ปาบ บุญ ท้าววรจิตร ถามหมอนแก้ว พระนางพิงอยู่แล้วว่า 

บุญ ปาบนี้ มีจริงหรือบ่? ขอแก่หมอนแก่นแก้ว พระนางเจ้าให้ฮ่ าเพิง นั่นถ่อน 
ปรัชญาธรรมข้อนี้ มีประโยชน์ต่อสังคมตั้งแต่กาลอดีต ถึงปัจจุบันต่อชาวพุทธอุบลคนอีสาน 

ชาวพุทธทั่วไทยตลอดไปจนชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะ ชาวพุทธเมืองอุบลราชธานี และชาวพุทธทั่วภาค
อีสาน มีความเชื่อฝังในสายเลือด เพราะหมู่เฮาชาวอุบลคนอีสาน บรรพบุรุษได้สั่งสอนอบรมมาแต่บรรพชน 
จนกระทั่งปัจฉิม ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏใน พระพุทธโอวาท๕ ค า
สอนของพระพุทะเจ้ามีหลักใหญ่ ๓ ข้อ๖ คือ ๑) สพฺพปาปสฺส อกรณ  ไม่ท าความชั่วทั้งปวง ๒)   กุสลสฺ
สูปสัมฺปทา ท าความดีให้เพียบพร้อม ๓) สจิตฺตปริโยธปน  ท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ 

ในพระพุทธโอวาท ข้อที่หนึ่ง ไม่ท าชั่วทั้งปวง คือไม่ท าบาปทุกอย่าง ข้อที่สอง ท าแต่ความดี
ให้เพียบพร้อม คือ ท าแต่ความดีเท่านั้น ข้อที่สาม ท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ คือ ท าจิตใจของตนให้
หมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัว 

ประการหนึ่ง บรรพชนชาวพุทธเมืองนักปราชญ์อุบลคนอีสาน สั่งสอนลูกหลานเป็นค าเมือง
ว่า บุญหาบ บาปหิ้ว โดยให้อรรถธิบายไว้ง่ายๆ เป็นส านวนเมืองอุบลราชธานีว่า ท าบาปแต่ละน้อย 

                                                                    
๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; พจนานุกรมฉบับประมวลศพัท์, โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด 

กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๒๗๔. 
๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า.. 



   

 

๑๐๖ 

บุญนั้นให้หม่ันท า ข้อนี้เป็นธรรมดาทั่วไปของมนุษย์ปุถชน (ยังมีกิเลสอยู่) คนสามัญยังครองเรือนอยู่
ต้องท ามาหาเลี้ยงชีพ ท าบาปบ้าง ท าบุญบ้าง แต่ต้องท าบุญให้มากเอาไว้ ท าบาปแต่น้อย หนักเบาให้
ทนเอา เหมือนท่านท าภาพปริศนาธรรมไว้สอนลูกหลานเป็นฮูบ (ภาพ) คนหาบช้างชาแมว ช้างตัวโตน
น าหนัก ๕๐๐-๑,๐๐๐ กิโลกรัม แต่แมวตัวเล็กนิดเดียว ๕-๑๐ กิโลกรัม มองดูแล้วเป็นสิ่งยากยวดยิ่งที่
จะท าได้ แต่ท่านก็ท าภาพไว้ให้ดู ให้คิดพินิจพิจารณา ชั่งจิตชั่งใจเราว่า ท าได้ไหมหนอ จะท าได้หรือไม่
ประการใดให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคน 

สรุปได้ว่า เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ ปรากฏแจ้งชัดมากในหนังสือผูกใบลาน อักษรธรรม
อีสาน ภาษาถิ่น (Dialects) อีสาน คือล ามหาชาติ กัณท์ มะไลหมื่น มะไลแสน พระโมคคัลลานะเหาะ
เหินเดินอากาศ ขึ้นไปโปรดสัตว์นรก ถามพยายมราชว่า ท่านพระยายมราช ท าบุญอะไรไว้ จึงได้มาเกิด
เป็น พระยายม พระยายมบาล ตอบว่า ท าทั้งบาป ท าทั้งบุญ จึงชื่อว่า ยมบาล หรือ ยมพบาล ผู้ท าบุญ
กับบาปคู่กัน และท าบุญหาบ ท าบาปหิ่ว แล้วพระมหาโมคคัลนะเถรเจ้า จึงน าเอาค านี้ลงมาเทศนาแจ้ง
ให้คนชมพูทวีปทราบว่า แม้พยายมพยายามบอกพวกเฮาชาวพุทธอุบลคนอีสาน ได้รับอบรมสั่งสอน 
ถ่ายทอดสืบต่อกันมากว่า ๒ พัน ๒ ร้อย ปีแล้ว ปัจจุบันก็ยังท าอยู่ และจะท าต่อไปในอนาคต เป็นการ
อนุรักษ์ถ่ายทอดเป็นแบบอย่างลูกหลานชาวพุทธไทยต่อไป 

ท้าววรจิตร ซักไซ้ไล่เรียงเอากับหมอนแก้วที่พระนางจันทะจรประทับพิงอยู่ว่า อันว่าท าบุญ
นี่ ท าอันใดแวน (จึง) ประเสริฐ ขอแก่หมอนแก้วเจ้า คะนิงฮ่ าเพิง 

หมายความว่า การท าบุญนั้น ท าอะไรจึงจะได้บุญมากที่สุด ขอให้หมอนแก้วพระนางพิงอยู่
นั้น วิสัชนามาให้แจ้งพอได้อ่าวคะนิง, หมอนแก้ว ตอบว่า 

อันว่าท าบุญสร้างอันใดก็ประเสริฐ คันบ่มีสังแท้ (อะไร) ให้ยอมือน าเพ่ิน (ยกมืออนุโมทนา) 
เพ่ินหากท าอยู่พุ้น บุญหากได้ท่อ (เท่า) กัน ท่านเอย 

ยังมีประเสริฐแท้ (ได้บุญกว่าอย่างอ่ืน) ให้สร้างหมู่กฐิน เหมือนดั่งเอาตนถาง (เอาตัวเรา
เปลี่ยนคนถูกประหาร) เปลี่ยนเขาไปฆ่า (ให้ชีวิตเราแก่คนอ่ืนเป็นปรมัตถบารมี) แม่นว่า ท าบาปฮ้ายสิ
หายเสี่ยงแม่นบ่มี ท่านเอย ปรัชญาธรรม  ว่า แมนว่า ท าบาปฮ้ายหายเสี่ยงแม่นบ่มี มิใช่ค าตอบ
โดยตรง ทางพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้า 

ค าสอนเกี่ยวกับ บาป บุญ อันเป็นค าสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ว่า 
บาป-ความชั่ว บุญความดี ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะลบล้างกันให้สูญหายได้เลย ตามกฎแห่งกรรม เป็นเพียง 
บดบังกันไว้ชั่วระยะหนึ่ง เหมือนเมฆบดบังแสงอาทิตย์ เช่น เกิดสุริยปราฆา หรือ จันทรุปราฆา เมฆ
หรือราหู อมตะวัน หรือ ราหูอมจันทร์ ความจริง พระอาทิตย์ หรือดาวอาทิตย์ ก็ดี พระจันทร์ หรือดวง
จันทร์ ก็ดี มิได้หายหนี ไปไหน ยังอยู่อย่างเดิม และส่องแสงเจิดจ้าอยู่อย่างเดิม ที่เรามองไม่เห็นแสงพระ
อาทิตย์ และพระแสงพระจันทร์ชัว่คราวนั้น ก็เพราะเมฆ หรือ ราหู บดบังแสงเอาไว้เท่านั้น เมือเมฆ 
และราหู เคลื่อนออกไปแล้ว เราก็มองเห็น ดวงพระอาทิตย์และดวงจันทร์ ส่องแสงอยู่ตามเคย ตามปกติ 



   

 

๑๐๗ 

ฉันใด เมื่อเราท าบุญมากกว่าบาป บุญก็บดบังบาปไว้ยังไม่ให้รับผลบาปครั้นบุญสิ้นอ านาจให้ผลเสร็จแล้ว 
บาป ก็จะให้ผลทันใดฉันนั้น หาใช่บุญล้างบาปได้แต่ประการใด พระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า ขตฺติยา พฺ
ราหมฺณา เวสฺสา สุทฺธา จณฑาลปุกฺกุสา 

อรรถว่า จะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพท สูทธ หรือชนชั้นต่ าที่สุด เมื่อบาปหรือท าบุญแล้วจะ
ได้รับผลตอบแทนเสมอเหมือนกันทั้งหมด 

ท้าววรจิตร ยังโยนค าถามให้หมอนแก้วพระนางเจ้าประทับพิงอีกว่า อันว่าท าบาปนี้ อันใด๋
เด๋เป็นบาปหย่ิง ขอแก่ หมอนยอดแก้ว จาถ่อนอย่าอ า น้องเอย 

หมอนพิงแก้ว จาค าขานหม่วนว่า อันว่าท าบาปฮ้าย หลายประการอันต่าง บาปหนึ่งนั้น 
บายหัวผู้เฒ่า ตายา พ่อแม่ มันหากเป็นบาปแท้ เมือหน้าหากสิเห็น ท่านเอย 

เมื่อนั้น ท้าวกล้าวต้าน ถามที่ยังหมอนว่า ผิว่าหญิงเล่นชู้กับผัวบาปบ่ ขอแก่เจ้าหมอนแก้ว
ตอบมา นั้นท่อน 

หมอนก็พาทีต้านขานบาปมียากว่า อันว่าผัวเมียนี้ มีมาหลายประเภท แต่ก็เป็นบาปแท้ 
หนักเบาตามสาเหตุ ; คันว่า สองจาเว้าตกลง จึงได้แต่งเอานั้น ผู้หญิงลักเล่นชู้ใจเลียวจากผัว เป็นบาป
แท้หนักเก่ิง (เท่า) พายสาร แสนสิท าบุญทานน้ า บ่มีหายแท้ (ผู้หญิงเป็นบาป)  

เห็นว่า ตนเจ้าเสวยเมืองทรงราช ไปเที่ยวเก็บเอาลูกไพร่บ้านมาซ่อนบาปหนา (หญิงนี้) บ่
แมนสิมีสิบชู้ (หยิงสามผัว) ชมสามสนุกเสพ บาปบ่มีเที่ยงแท้ กรรม (บาป) สิได้แก่ผยา แท้แล้ว 

ท้าววรจิตร กล่าวต้านถามหมอนอีกค าใหม่ว่า 
หญิงใด ม้างศาสนา พุทธฮูป ตัดโพธิศรีลอกหนังพระเจ้า หญิงฝูงนี้ บาปใหญ่ปานใด๋? 

ตามท่ีหมอนทองเห็นบาปเป็นอันใดแท้ หมอนจาต้านขานมาแก้แหตุว่า คลองหมู่นี้หนักเกิ่งภูเขา แท้แล้ว 
แสนสิท าบุญทานก็บ่มีหายแท้ คันหากตายไปแล้ว ทั้งสอง (ชาย-หญิง) เป็นเผด (เปรต) เมียแบกแป้น ผัว
นั้นแบกหิน ท่านเอย 

ผิว่าชายเล่นชู้กับเมียบาปบ่ ขอแก่น้องหมอนแก้วตอบมา หมอนกล่าวต้านแก้โจทย์ค าถาม
ว่า อันนี้ มีบาปแท้ท้ังผิดฮีตโบราณ ท่านเอย ผิตฮีตผัว คลองเมีย บาปหนาเหลือล้น ชาติที่ยังเป็นชายก็
หากหลายเมียซ้อน คันให้สมใจแท้สิบเมียซ่อนเสื่อพุ่นแหล๋ว แต่ว่าผิดฮีตบ้านคลองเฒ่าอย่าท่านเอย 

อันว่าสงสารนี้ สงสารใดยากยิ่ง หมอนเอย หมอนกล่าวต้านจาเว้าต่อบาว่า อันว่าหญิงชาย
นี้ ตัณหาใดยากยิ่ง ผัวอยู่ซ่อนเทียมข้างก็หากชม อันว่าหยิงชายนี้สงสาร (ตัณหา) ยังน่าวจ่อง แสนว่า
ไกลขอบฟ้าก็ยังโอ้อ่าวหา ดอกหนา 

แต่นั้นนางกษัตริย์ไท้ ฟังหมอนต้านตอบ นางก็คิดเคียดแค้นให้หมอนเว้าเสียดหู นากก็ยอ
เอาผ้ากาสาฟาดใส่ บาบ่าวท้าวตาแม่นเหลือบดู มาก็แข็งใจต้านถามหมอนหาเหตุ โอนอน้องเอย เป็นสัง
เจ้ามาเหงาง่วงหง่วมนี้เด ปากบ่เว้าคะนิงชู้แต่หลังพ่ีฤา มื้อนี้ พ่ีก็ยินอายหน้าเมียแพงชู้เพ่ิน เห็นว่าพระ
นางสิเว้าจ้อยๆ ผะอวนข่อยก็จึงมา ดอกหนา พ่ีจักลาคืนห้องเมือบ้านก่อนแหว๋ว เจ้าง้ าปากไว้คองต้าน



   

 

๑๐๘ 

ต่อผัว น้องเน้อ ท้าวก็ยัวระยาตย่ายลงจากเตียงทอง นั่นถ่อน หมอนก็ว่อนๆเอ้ินให้ภูมียั่งก่อน ขอแก่พระ
บาทเจ้า ให้เนายั้งชั่วคราวก่อนท่อน ชาติที่เป็นราชาบ่ห่อนยอมใจน้อย เชิญอ้าย (วรจิตร) ให้เทศนา
นิทานเก่า ก่อนท่อน ลางเทื่อเป็นบ่อนบั้น นางสิเว่าปากดอม ดอกหนา 

เมื่อนั้น ท้าววรจิตรจึงสั่งอ าลา ประเล้าประโลม เพ่ือจะให้นางจันทะจรเห็นใจ พูดจาพาที
ด้วย เช่น ที่นี้เป็นก าพร้าขอพ่ึงบารมีน้อง, พ่ีนี้ปลงจิตให้เป็นผัวบ่ได้ฮ่วม พอแต่ไห้ปากต้านดอมอ้ายถ่อง 
(ครึ่งค า) ค าแด่ท่อน, น้องเอย สังมาให้อ้ายผู้เว่าอยู่นี้ ทนทุกข์เวทนาแท้นอ พอแต่ไขวาจาถ่องค าน าอ้าย 
แด่ถ่อน ที่นี้เดินเดียวข้ามไพรคีรีแสนยาก พ่ีก็มากล่าวต้านดอมน้องบ่ปากดอม นี่เด โอนอ น้องเอย สู่คน
สู่เป็นกษัตริย์แท้ ประสงค์เดินมาฮอด สังบ่เปื้องปิ่นหน้าดอยเยี่ยมปากดอม พี่เด แม่นท้าวเว่าอ่ินอ้อยนาง
น้อยกะบ่อือแท้แหล๋ว โยติกาบั้น นางงามถามบ่ปาก ก่อนแหล๋วคราวหน้ายังสิฮ้ายกว่าหลัง นั่นแหล๋ว 

อิโต ปะรัง บัดนี้เมื่อหน้าพุ้นบาท้าวสิเล่าจา แสนสิเว้าจ้อยๆนางน้อยกะบ่อือ เถื่อนี่ หมดที
ค าหวานแล้ว ค าเค็มสิไขปล่อยหมดทีบั้งน้ าอ้อย หมากนาวส้มสิปล่อยไป พ่ีอยากเอาหมากหัวใจเจ้ามา
แจ๋ซีมลองเบิ่งเด้ มันสิขมฝาดฮ้าย หรือหวานจ้อยดั่งหมากนาวหรือว่า ใจด าแท้สันใดอยากส่องเบิ่ง พ่ี
อยากจกออกได้เอาโยนถิ่มใส่ไฟ หรือว่า มีแนวห้ามหัวใจนางต้นอยู่ อิหยังเดตันอยู่หั่นนางจึงปากบ่ได้ 
หรือว่า มีแนวห้ามหัวใจนางตันอยู่ อิหยังเดตันอยู่หั่นนางจึงปากบ่ได้ หรือลิ้นกะบ่มี นี่เด๋ หรือว่ าแม่เจ้า
ป้อนชิ่นฮ้ีน แข็งลิ้นปากบ่เป็น นั้นฤา หรือว่า ยศบ่สมกษัตริย์ไท้ ให้ค าเว้าออกมา น้องเอย พ่ีอยากฮู้ที่
แม่ง ผะอวนอ้าย จึงมา พ่ีแหล๋ว หรือว่า พ่ีนี่ยังต่ าต้อย บ่สมพากย์ค าพะมัย อันว่าศรีสัณฐาน ก็ปุนปาน
น้อง นั้นฤา พ่ีก็หลิงสมหน้ากระบวนนางคือสิปาก หรือน้องเป็นสะเพ้อ (เป็นใบ้) หูน้องหนวกหนา พ่ีเด๋ 
พ่ีดูสมเสลาสร้อย นางงามคือสิปากเป็นอยู่ พี่ก็เว้าจ้อยๆ ปานเอิ้นใส่ตอ นี่เด๋ 

ผู้วิจัยได้น าบทวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานพ้ืนบ้านอีสาน เรื่องนกจอกน้อย (ท้าววรจิตร 
และพระนางจันทะจร) มาวิเคราะห์ให้เห็นสารประโยชน์ที่มีต่อสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะชาวอุบลคน
อีสาน เพื่อให้ตรงกับผลการวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องนกจอกน้อย (ท้าววรจิตร) ข้อ ๔.๒.๒ ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน 

 
๔.๓ การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ  

  การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ ดังนี้ 
 ๔.๓.๑  การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานเรื่องปัญญาปารมี ๑๐ ทัศที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ชาวอุบลราชธานี และคนอีสาน ดังข้อความตอนหนึ่งว่า 
ตะทาในกาละยามนั้น ภะคะวา อันว่า พระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลาย ก็เทศนาแก่พระอินทร์

ว่า โภสาทะโว ดูราสับปุวิสา ท. ฝูงปรารถนายังสุข ๓ ประการ  มีนีระพานเป็นที่แล้ว จงเงี่ยโสะ
                                                                    

๗ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, บริษัทสหธรรมิก 
จ ากัด กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๓๙๙.  



   

 

๑๐๙ 

ประสาทแก้ว กล่าวแล้วคือหูทั้ง ๒ ฮองฮับรับเอายังธรรมเทศนาดวงชื่อว่า ปัญญาปารมี อันวิเศษนี้ เท่า
วันเทอญ 

ปรัชญาธรรมในการวิจัยนี้ สุข ๓ ประการ คือ 
๑) มนุษยสมบัติ สมบัติในเมืองมนุษย์ (คน) 
๒) สวรรค์สมบัติ สมบัติในเมืองสวรรค์ (เทวสมบัติ/ทิพยสมบัติ) 
๓) นิพพานสมบัติ สมบัตินิพพาน 
ค าว่า สมบัติ หมายถึง ความถึงพร้อม, ความครบถ้วน, ความสมบูรณ์ ๑. สิ่งที่ไม่ด้ที่ถึงด้วยดี, 

เงินทองของมีค่า, สิ่งที่มีอยู่ในสิทธิอ านาจของตน, ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ สิ่งดหล่านี้ ในการวิเคราะห์
รายงานผลการวิจัยนี้  หมายถึง ความสุข มิได้หมายถึงสมบัติอ่ืนใด 

ประการหนึ่ง ค าว่า สุข หมายถึง ความสบาย, ความส าราญ, ความฉ่ าชื่นรื่นกายรื่นใจ มี ๒ 
คือ ๑.กายิกสุข สุขทางกาย ๒.เจตสิกสุข สุขทางใจ 

อีกประการหนึ่ง มี ๒ คือ (๑) อามิสสุข สุขอิงอามิส คือ อาศักกามคุณ (๒) นิรามิสสุข สุข
ไม่อิงอามิส คือ อิงเนกขัมมะ หรือสุขท่ีเป็นอิสระ ไม่ข้ึนต่อวัตถุ 

อีกประการหนึ่ง สุขของคฤหัสถ์ หมายถึงสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนพึง/ควรมี และ
ขวนขวายให้มีอยู่เสมอมี ๔ อย่าง คือ (๑) อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ ที่ได้มาด้วยเรี่ยวแรงของตน
โดยทางชอบธรรม (๒) โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ เลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยง และท า
ประโยชน์ (๓) อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ (๔) อนวัชชสุข สุขเกิดจากประกอบการงาน อันไม่มี
โทษ คือสุจริตทั้ง กาย วาจา และใจ๘  

๔.๓.๒ การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมในนิทานพื้นบ้านเรื่อง ปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ ที่มีต่อ
สังคมชาวอุบลราชธานี และคนอีสาน ดังนี้ 

๑) ในกาลยามนั้น พระผู้มีพระภาคเ ตรัสเรียกพระยาอินทร์ให้มาเรียนเอา พระปัญญาบารมี
ดวงประเสริฐ เพื่อประโยชน์แก่กุลบุตรธิดา เท่าวันเทอญ 

ภันเต ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า กุลบุตร กุลธิดาฝูงนั้น เรียนเอาพระปัญญาบารมีแล้วพึงปฏิบัติต่อ
พระปัญญาบารมีเหล่านั้นด้วยประการใด ขอสัพพัญญูเจ้าส าแดงแก่พระพุทธเจ้าด้วยเทอญ 

๒) สัพพัญญูเจ้า จึงเทศนาว่า ดูร มหาราช พึงให้เขาจ าไว้ขึ้น, เฮียนเอง,สั่งให้เขาเรียน,ท่อง
บ่นสาธายาย,ไหว้นบคมรพย าแยง สร้างไว้ในพระศาสนา ให้ผู้อ่ืนสร้างเขียนเอง ให้ผู้อ่ืนเขียน ให้สั่งสอน
ผู้อ่ืน เก็บไว้บนหิ้งบูชาในเหย้าในเฮือนก็ดี มีพระปัญญาบารมีสถิตอยู่แห่งหนต าบล ก็ดี เทพบุตร เทพย
ดา พระยาอินทร์ พระยาพรหม พระยายมราช ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ เทพเจ้าในหมื่นโลกจักวาฬ ตั้งแต่

                                                                    
๘ อ้างแล้ว, พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 

๔๕๓-๔๕๔ 



   

 

๑๑๐ 

สวรรค์ชั้นตาวตึงสาเทวโลก ตราบเท่าถึงอกนิฏฐพรหมโลก ในแสนโกฎจักรวาฬ ก็จะมาตามปกปักษ์
รักษา กราบไหว้สักการบูชา ยังปัญญาบารมีดวงประเสริฐยิ่งกว่าแก้วมณีโชติแห่งพระยาจักรพรรดิ์ แท้แล 

ภันเต ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายฝูงนั้น จักมีผลาอานิสสาเป็นดังฤานี้ก็ข้าจา? 
๓) สัตถา อันว่า สัพพัญญูเจ้า ก็ทรงส าแดงอานิสสงส์แห่งพระปัญญาบารมี อันนี้ไว้เป็นที่เพ่ิง

แห่งตน ดังนั้น ว่า บุคคลหญิงชายทั้งหลายฝูงนั้น บ่ห่อนตายด้วยดินถล่ม น้ าท่วม ลมพายุหมุน ไฟป่า 
อัคคีภัยและศาสนา อาวุธ หอกดาบ หลาวแหลมปืนผา หน้าไม้ ไม้ค้อน ก้อนหิน แลบ่ตายด้วยฟ้าผ่า
ควายชน ตกกกไม้ งูกัด เสือคุม แข้ขบ และอุปวัทวะอนตายทั้งมวล แท้ดีหลีแล ด้วยเตชะ พระปัญญา
บารมีนี้แล 

ประการหนึ่ง แม้นว่า ท้าวพระยาเสนามหาอ ามาตย์ทั้งหลาย ก็บ่อาจข่มเห็งเต็งได้อุปัทวะ
อันตรายทั้งมวล ก็ระงับกลับหาย เสื่อมสลายหายไป ด้วยเตชะ พระปัญญาบารมีดวงประเสริฐนี้ แท้แล 
ฯลฯ 

ประการหนึ่ง บุคคละทั้งหลายฝูงนั้น เป็นที่ยินดี ชื่นใจของคนเป็นอันมากเป็นที่เคารพย า
เกรง นบนอบ หมอบคานของชนเป็นอันมาก, หากปากต้นจารจาก็หม่วนหูไพเราะ เสนาะหูยิ่งหนักหนา, 
เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่า พระปัญญาบารมี อันประเสริฐยิ่งกว่าแก้วมณีโชติ แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ์ ราชเจ้า 
แท้ดีหลีแล ฯลฯ 

สรุป อะถะโข ในกาละเมื่อนั้น อินทาธิราชเล่าไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภันเต ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า 
บุคคละผู้ใด อาณัติจัดเติมให้ท่านผู้อ่ืนบูชา ก็ดี บุคคละใด บูชาด้วยตนเอง ก็ดี ส่วนเขา ๒ คน นั้นผู้ใด 
จักมีผลาอันมากนัก ก็ข้าจา ภะคะวา อันว่า พระพุทะเจ้า อาหะ ก็กล่าวว่า ดูรามหาราช บุคคละทั้ง ๒ 
คน ก็มีผลอันมากนักสู่คนแล สักโก อันว่าพระยาอินทร์ ก็ไหว้พระพุทธเจ้าว่า บุคคละผู้ใด เทศนาสั่งสอน
คน ท. ให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรม๙ ๑๐ ประการ ดังนั้น ยังจักมีผลบุญดังฤานั้น ก็ข้าจา ภะคะวา อันว่า 
พระพุทธเจ้า ก็กล่าวว่า ดูราพระยาอินทร์ นักปราชญ์ผู้ใด เทศนาสั่งสอนคน ท. ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม 
๑๐ ประการ เป็นอาจารย์ดูแลโลก ดังนั้นก็มีผลา อานิสงส์มากนัก บ่อาจสังขยานับได้แล 

อะถะ ครั้นนั้น พระยาอินทร์จึงไหว้พระพุทธเจ้าว่า บุคคลผู้ใดเทศนาสั่งสอนปาณะสัตว์ ท . 
อันอยู่ในแสนโกฏิจักวาฬทั้งมวลนั้น ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม ๑๐ ประการ ดังนั้น ก็ดี กุศลบุญผู้ใดได้เฮียน
เอา สวดสาธยายยังปัญญาบารมีนั้น และเขียนไว้ กราบไหว้ ก็ดี ผลาอานิสงสา อันใดนั้น ยังจักมีดังฤา ก็
ข้าจา เมื่อนั้น พระพุทะเจ้า จึงกล่าวเชิ่งพระยาอินทาธิราช ว่า บุคคละผู้ใดเทศนาสั่งสอนสัตว์ ท. อันอยู่
ในแสนโกฏิจักวาลทั้งมวลนั้น ให้ตั้งอยู่ในธรรม ๑๐ ประการ ก็จักมีผลาอานิสสงส์มากนัก บ่อาจจัก
พรรณนาได้แล ด้วยมีแท้ยังบ่ท่อผลาอานิสังสากุศลผลบุญที่ตนได้เฮียนเอา แล้วทรงจื่อจ าไว้ และจ าเริญ
                                                                    

 
 อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 

๓๙๙. 
 



   

 

๑๑๑ 

สวดสาธยาย ยังพระปัญญาบารมีแท้ดีหลี เหตุดังฤาแลว่าฉันใดนี่จา พระปัญญาบารมีนี้ หากเป็นที่สร้าง
สมภารแห่งบุรมโพธิสัตว์เจ้า ท.แล 

เมื่อนั้น พระยาอินทาธราช จึงไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภันเต ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า สว่นวา่ พระปัญญา
บารมอัีนนี้ เป็นเทศนาแก่ปาณะสัตว์ ท. แลฤา? ภะคะวา อันว่า พระพุทะเจ้า อาหะ ก็กล่าวว่าโพธิปักขิย
ธรรมมีปัญญาฉลาด ปัญญามีความหมั่นคือเพียรแลปัญญาอันนั้น ประกอบด้วยพืชหว่านอันงาม คือ 
อภิญญาที่นั่งนอน อันดี คือ เนกขัมมะบารมีแลประกอบด้วยธรรมอันแจ้ง อันดี คือ วิมุตติธรรม มีดวง
ประทีบอันใสแจ้ง คือ ญาณปัญญา มีผู้รักษาเป็นอันมาก คือ ผญาฮู้ละอายแก่บาป ผู้ที่ฟังหลีกเลี่ยง
ด้วยดี คือว่าข้าเสิก ๔ จ าพวก บ่ไปฮอดไปเถิงแล บ่ฮู้เฒ่า บ่ฮู้ตาย บ่ฮู้เข้าพญาธิแล 

อะถะโข เมื่อนั้น พระยาอินทาธิราช ได้ยินรสธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้า ในที่นั้น ก็มี
หฤทัยจิตใจชมชื่นยินดี สัมปัตติตวาจึงฮับเอายังรสธรรมเทศนา ศิรสา ด้วยหัวแห่งตนแล วันทิตฺวา ก็ไหว้
นบคมรพย าแยง สักการบูชา พระสัพพัญญูเจ้าแล้ว คะโต ก็เสด็จเมื่อสู่สวรรค์อันเป็นที่อยู่แห่งตนแล 

สังวรรณนาย่องยอ ยังคัมภีร์มังคละปัญญาบารมีนิฏฐิตัง ก็เสร็จบรบวรควรท่อนี้ก่อนแล 
 
 



 

 

 

 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

๕. สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัยได้มีประเด็นที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ในนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ ผู้วิจัยไดน้ าปรัชญาธรรมข้อว่า จงโอบอ้อม
อารีผู้อ่ืน มาประกอบประเด็นการครองเรือน 

ผลการวิจัยนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ พบว่าปรัชญาธรรม การครองเรือน หมายถึง ฆราวาส
วิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของชาวบ้านทั่วๆไป ; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ใน
ครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครองเรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน ภาษา
ถิ่นอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนที่พอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรมในการ
ครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะความ
เสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ ก็จะอยู่
ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 

ผลการวิจัยเรื่องนกจอกน้อย พบว่าสภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาในช่วงการด าเนินวิถี
ชีวิตของนกท้ัง ๒ ตัว ผัวเมียตรงตามความหมายของปรัชญาธรรม ข้อนี้ที่ว่า ตายแล้วไปใหน? ตายแล้ว
เกิดใหม่ เกิดเปน็อะไร นก ๒ ตัวผัวเมียเกิดเป็นคน นกตัวผู้เกิดเป็นเจ้าชายวรจิตในผาสารทราชวัง ตาม
จิตอธิษฐานของตน ส่วนนกตัวเมียตายแล้วเกิดเป็นเจ้าหญิงจันทะจร ในผาสารทราชวังตามจิตอธิษฐาน
ของตน ปุจฉาว่า เป็นได้ดังฤา? วิสัชนาว่าเป็นได้เพราะอิทัปปัจจยตา ๒ อย่างเกื้อกูลกัน ปัจจัยหนึ่งคือ
แรงอธิษฐานจิตของคนทั้งปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ปัจจัยสอง คือผลกรรมที่ท าเอาไว้ อุทธาหรณ์นี้ นก
เกิดเป็นคน 

ส่วนอุทธาหรณ์หนึ่ง คนเกิดเป็นเทวดา ตามเรื่องเล่าว่า  
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ครั้นนั้น ณ ถ้ าหน้าผาสูง ในหุบเขาแห่งเดียวกันนี้ มีฤาษีตนหนึ่งนั่งบ าเพ็ญสมณธรรมในถ้ า 
ขณะนั้น นกจอกน้อย ๒ ตัวผู้เมียได้อาศัยท ารังที่หนวดเคราใต้คาง ตกไข่ ๒ ฟอง ฟักไข่ได้ลูก ๒ ตัว อยู่
มาวันหนึ่งนกตัวผู้ออกไปหาเหยื่อมาเลี้ยงเมียและลูก เผอิญเกิดมีอุบัติเหตุ นกตัวผู้จิกเกสร หนอน
ดอกบัวกินเพลินจนดวงอาทิตย์บ่ายคล้อยแดดแผดเผาดอกบัวจนกลีบดอกบัวห่อเหี่ยวหุบเอาตัวนกไว้
ภายใต้ ดิ้นไม่หลุด ออกไม่ได้ ถูกกลีบบัวหลวงหุบเอาจนกระทั้งยามที่ ๓ ผ่านไป อากาศเย็นน้ าค้างพร่าง
พรมสายลมพัดเอ่ือย กลีบดอกบัวหลวงเผลออ้าออก พ่อนกรีบจิกคาบเอาเกสรหนอนบัว แล้วบิดสอด
แส่ว คาบเหยื่อกลับรังหวังป้อนลูกน้อยเมียแพง 

แต่ผิดหวัง หัวใจแทบพังสลาย เพราะนกตัวเมียโกรธนกตัวผู้ไม่ยอมกินเหยื่อ จึงรีบป้อนลูก
น้อยผู้น่าสงสาร พลางถามเมียสุดที่รักว่า เธอจ๋า วันนี้ เพราะเหตุใด เธอจึงไม่กินอาหาร กินหน่อยนะจ๊ะ 
คนดี เมียโกรธ กระฟัดกระเฟือด ต่อว่าผัว เธอไปเที่ยวเล่นชู้สู่สาวอ่ืน จะปล่อยให้ฉันและลูกๆ ตัวผู้ชี้แจง
ว่า ฉันถูกกลีบบัวหลวงหุบห่อเอาไว้ออกไม่ได้ เมียไม่ยอมฟังเหตุผลใด นกตัวผู้จึงสาบานกับนกตัวเมียว่า 
ถ้าฉันเป็นอย่างที่เธอว่านั้น ให้บาปใหญ่โตเท่าพ่อฤาษี ให้ตกนรกหมกไหม่ ในพ้ืนอเวจี ท่านพ่อฤาษีจ าศีล 
บ าเพ็ญเพียร เจริญเมตตาภาวนาทุกค้ าเช้า ฉันจะเป็นบาปได้ประการใด พวกเธอนี้ ฉันอุตส่าให้อาศัยท า
รังที่หนวดเครา จะปิดท้ิงก็สงสาร และกลัวบาปกรรมพวกเธอนี้ ยังเนรคุณฉันหรือ นกเรียนให้ท่านพ่อตา
ปัสโสทราบว่า ท่านพ่อบวชแต่เล้กแต่น้อย ไม่มีลูกเต้าสืบสกุล ตายไปตกนรกหมกไหม้ในหม้ออเวจีตาม
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และคนอินเดีย คนจีนโบราณ นกไม่ได้ว่าท่านพ่อฤาษีแต่อย่าง 

ตาปัสโส ท่านฤาษีเห็นชอบด้วย จึงขับนกหนี้ไปอยู่ที่อ่ืนพร้อมลูกอ่อน ไปอาศัยท ารังอยู่ที่ปา่
แขมป่าเลา ก็อยู่ดีไม่เดือดร้อน ครั้งถึงฤดูแล้งเดือน ๓ คล้อย ลมวอยๆคล้อยเดือน ๔ ไฟไหม้ป่าแขมป่า
เลา นก ๒ ตัวผัวเมีย นอนหมอบอยู่ในรังพร้อมลูกอ่อน ปรึกษาหาลือกันว่า เราทั้งสองจะไม่ทิ้งลุกน้อยให้
ไฟไหม้ตายตามล าพัง เราจะยอมตายในรังพร้อมลูกๆ ขณะนั้นเปลวไฟใหญ่ลุกลามเข้ามาใกล้ ลวกลนเร้า
ร้อนแผดเผา ทุกสิ่งวอดวายถูกท าลายไปในชั่วพริบตา นกตัวผู้กกตัวเมียและลูกอ่อนอยู่ข้างนอก ทนต่อ
ความเร่าร้อนแผดเผาของเปลวเพลิงใหญ่ไม่ไหว จึงบินออกจากรังหนีไปก่อน แล้วถูกเปลวเพลิงใหญ่ลวก
ลนที่ตรงใกล้รังนั้น เมียและลูกกูกเปลวเพลิงใหญ่ไหม้ตายในรังนั้นเอง 

ผลการวิจัยนิทานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ พบว่า นามกวีคนแรก ผู้ประพันธ์ คนแรก 
ชัดเจน ดังปรากฏ ข้อความตอนหนึ่งในนิทานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศว่า 

 ฯ 

ว่า สมัยหนึ่ง ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้ฟังมาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ พระเชตะวนัวหิาร 
(วัดเชตะวัน) ทีอ่นาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ใกล้กรุงสาวัตถีฯ 

อะถะ โธ ในกาละครั้งนั้นแล สักโก พระยาอินทรืผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ แวดล้อมด้วยเทพ
บริวาร จากหมื่นโลกจักวาล อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ท้าวมหาพรหม และเทพบริษัทจ านวนมาก
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แวดล้อมเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่วัดพระเชตะวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ได้ทูลถาม พระผู้มี
พระภาคเจ้าเกี่ยวกับพระปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ 

อธิบายว่า ในกาละครั้งนั้น สักโก พระยาอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ แวดล้อมด้วยเทพ
บริวาร จากหมื่นโลกจักรวาล อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง และท้าวมหาพรหม พร้อมด้วยเทพยาจากหมื่น
โลกระวาฬ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วจึงยืนอยู่ที่ควรข้างหนึ่ง และถามพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ ทรงชี้น าให้ท้าวสักกเทวราช เฮียนเอา ปัญญาบารมี ไปเพ่ืออันใด? พระพุทะเจ้า ทรงตรัสว่า 
เพ่ือจ าไว้ท่องบ่นสาธยายเคารพนบนอบ และสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา อ่ืนๆสืบไป สกโกพระยาอินทาธิราช 
จึงเรียน พระปัญญาบารมีนั้น จากส านักพระพุทธเจ้า แล้วสอนกุลบุตรและกุลธิดาอ่ืนๆ ต่อไป ตราบเท่า
ถึงปัจฉิมชนรุ่นเราปัจจุบัน 

จากข้อความ เรื่องราวนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า พระพุทธเจ้า เทศนา พระปัญญาบารมี 
แด่พระอินทร์ พระพรหม และเทพบริวารจากแสนโกฏิจักรวาลย์ และน าไปเผยแผ่ให้เทพทั้งมวลได้จดจ า 
เคารพนบน้อม สักการบูชา ตามรักษา และกุลบุตรกุลธิดาทั้ง ท. ได้จดจ า ท่องบ่นสาธยาย สืบมาจานกา
ละบัดนี้ 

ดังนั้น พระนามกวี คนแรก ที่ประพันธ์ หรือ เทศนา หนังสือ ผูกใบลาน พระปัญญาปารมี 
คือ พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป็นอจินไตย สุดวิสัยที่คนจะคิด คิดไปก็ปวดหัวตาย) แห่งเรา
ทั้งหลาย โดยแท้ จากยุคพุทธกล่าวสืบต่อกันมาจนถึงปัจฉิมชน คนรุ่นสุดท้าย นานกว่า ๒,๖๐๐ ปีมาแล้ว 

ส่วนนามกวีผู้คัดลอก ถ่ายทอดสืบมาคือ พระยาอินทร์ (เป็นอจินไตย สุดวิสัยที่คนจะคิด คิด
ไปก็ปวดหัวตาย)  ถ่ายแก่เทพบริวาร และกุลธิดา โลกมนุษย์ด้วย ทิพย์ปัญยาสืบมาถึงกาละบัดนี้ แล 

๕.๒ อภิปรายผล การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน พบว่า ปรัชญา
ธรรมข้อนี้ มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ใน ๒ แนวคิด คือ ๑) แนวคิดถึงการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันว่า เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้ว ควรจะด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถึงจุดหมายปลายทาง 
สูงสุดแห่งชีวิต ตามแนวทางพุทธศาสนา หรือ แนวทางศาสนาของตนๆ เช่น จุดหมายปลายสูงสุดแห่ง
ชีวิตชาวพุทธ คือ พระนิพพาน หรืออย่างน้อยก็สวรรค์เทวโลก หรือพรหมโลก และชาวพุทธฝ่าย
มหายานก็แดนสุขาวดี 

ส่วนจุดหมายปลายทางสูงสุดแห่งชีวิตของศาสนาคริสต์ คือสวรรค์ หรือขึ้นไปอยู่กับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดา และพระบุตร (เยซู) ชาวอิสลามิกชน จุดหมายปลายทางสูงสุด ก็คือ ขึ้นไปอยู่
กับอัลเลาะห์ ศาสนาคริสต์ อิสลาม ก็อยู่สวรรค์เสวยสุขร่วมกับพระพระผู้เป้นเจ้า ฝ่ายศาสนาพราหม์-
ฮินดู จุดหมายปลายทางสูงสุดแห่งชีวิตก็คือ โมกษะ ความหลุดพ้นจากโลกพันธะ เพราะฉะนั้น เมื่อพระ
ศาสนาทุกๆศาสนา สอนให้คนเป็นคนดี ปรัชญาข้อนี้จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ยึด
เหนี่ยว ถือประพฤติ ปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน 
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เมื่อยึดถือมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนเรามีสติระลึกได้ มีสัมปชัญญะ รู้ตัวว่าสิ่งใดผิดสิ่ง
ใดถูก ก็หลีกเลี่ยง ลดละ ปล่อยวาง หรือเลิกท าผิด หันมาท าสิ่งที่ถุก ตามพุทโธวาท หลักการใหญ่แห่งค า
สอนของพระพุทธองค์ท่ีว่า จงท าแต่ความดี หนีความชั่ว ท าใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ชัดเจนโดยการ
แสดงออกทาง เมตตากายกรรม แสดงออกทางกายด้วยเมตตาธรรม เมตตาวจีกรรม แสดงออกทางวาจา
ด้วยเมตตาธรรม และแสดงออกทางจิตใจ ด้วยเมตตามโนกรรม อันล้ าลึกเสมอต้นเสมอปลาย และทุกคน
ก็จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามสภาวะความเหมาะสมได้ในสังคมปัจจุบัน 

 

  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัย ขอเสนอแนะ เป็น ๓ ประเด็น คือ  
๑) ด้านนโยบาย (ปริยัติ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ควรร่วมมือกันจริงกับวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตทุกแห่งทั่วประเทศไทย จัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์ เปิดโอกาสผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีมากยิ่งข้ึน เราอาจได้นักวิจัยฝีมือระดับสากลก็ได้ 

๒) ให้ทุนวิจัย (ปฏิบัติ) เริ่มจากท าการวิจัยในห้องเรียน สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ภายใน
วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต ของแจ่ละจังหวัด ค่อยๆขยายออกไปสู่ วิทยาลัยภาคและวิทยาลัยทั่วประเทศ 
โดยเริ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้นักวิจัยระหว่างจังหวัด ระหว่างภาค และระหว่างประเทศ ตลอดจนระหว่าง
นานาชาติต่อไป 

๓) จัดกิจกรรม (ปฏิเวธ) เพ่ือเล็งผลค้นคว้าหานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เมื่อจัด
ครบทุกภาคแล้ว จึงรวมประกวดผลงานวิจัยแยกเป็น ๔ ระดับ คือ ผลงานวิจัยดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก และ
ดี มาตีพิมพ์ออกเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนสาธารณะ จัดกิจกรรมมอบโล่ มอบรางวัล เป็นการประกาศ
เชิดชูเกียรติคุณ ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสู่สายตาชาวไทย ชาวเอเชีย 
และท่ัวโลกต่อไป 

จากการอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้ว พบว่า นิทานพื้นบ้าน ๓ เรื่อง
นี้ ; นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ นิทานนกจอกน้อย และนิทานปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ เป็นนิทานที่ประชาชน
คนไทยทั่วอีสานสนใจเล่าสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็น มรดกตกทอดอันล้ าค่าของสังคมทางภาษา
และวรรรกรรมถือว่า เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติอีกอย่างหนึ่ง ควรแก่การศึกษาของลูกหลานไทย
ศึกษาต่อไป 

๑) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปราชญ์กวีผู้ประพันธ์ นิทานพ้ืนอีสานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ 
และเรื่องนกจอกน้อย มึจุดประสงค์ใหญ่ตรงกันคือ น าเอาปรัชญาธรรม คือแนวคิดอันลึกซึ้งมาเป็น
สื่อกลางมวลชน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องในทางประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ของถิ่นอีสานได้อย่างลงตัว 



๑๑๖ 
 

๒) จึงมีข้อเสนอแนะ ว่า สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
วิทยาลัย วังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศน์ บางล าพูบน กรุงเทพมหานคร ควรเปิดกว้างให้
นักวิจัย นักศึกษา ครู อาจารย์ ท่านที่สนใจ นักวิจัยท้องถิ่นจากทั้ง ๔ ภาคเมืองไทย ได้ศึกษาค้นคว้าและ
วิจัยเพ่ิมผลงานมากขึ้น เกี่ยวกับวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นมีบทบาทใกล้ชิด มีผลกระทบโดยตรง
กับวิถีชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

๓) ผลการวิเคราะห์ ยังพบว่า สาระส าคัญของนิทานพ้ืนบ้านอีสานเรื่องปัญญาบารมี 
๑๐ ทัศ ได้กล่าวถึงคุณธรรมอันสูงส่ง อันมีทานบารมี เป็นเบื้องต้น และมี อุเปกขาบารมีเป็นที่สุด เหตุ
ดังนั้น จึงมี ข้อเสนอแนะว่า ...โภ สาธโว ดูรา สับปุริสาทั้งหลาย พระปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ ของพระพุ
ทะเจ้าแห่งเฮาท้ังหลายนี้หากเป็นข้าวของอันบุคคลกล่าวว่า ประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติ แห่งพระยาจักรติ
ราชนั้นแล อันโลกทั้งหากสมมุติว่า เป็นมุงคุลอันประเสริฐ แท้จริงในกาลตลอดไป 

พระปัญญาบารมีนี้ มีแก่บุคคละผู้ใด เพียรย่อม(ย่อม) พิทักษ์รักษา บุคคละผู้นั้น ให้
จ าเริญสมบัติในเมืองคนนั้น เพราะเดชะ พระปัญญาบารมีนั้น จักบันดาลให้บุคคลผู้นั้น ที่รักษาพระ
ปัญญาบารมีนั้น มีอายุมั่นยืน มีวรรณะเนื้อตนอันงามเป็นที่ฮักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สุขัง พะลัง 
บุคคลผู้นั้นก็ประกอบสุขและก าลังเรี่ยวแรงยิ่งนั้น ก็จ าเริญด้วยสติปัยญา ย่อมรอบรู้ยังกิจอันผิดอันชอบ 
อันหนัก อันเบา มีจิตใจเบิกบานชมชื่นยินดี มากนักเป็นประดุจดอกบัวอันบาลงาม ในสระน้ าอันลึกและ
ใสเย็น ปากต้านจารจาก็เป็นที่หม่วนเพราะไพเราะเสาะใส ยิ่งนักหนา เหตุดังนี้ จึงได้ชื่อว่า พระปัญญา
บารมีอันประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติแห่งพระยาจักรพรรดิ นั้นโดยแท้แล แก้วมณีโชติชื่นชมเฉพาะพระเจ้า
จักรพรรดิ์ เท่านั้นแต่ปัญญาบารมีนี้ชื่นชมทั้งมนุษย์และเทวดาโดยแท้ 

 
 

 



 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
 

  ๑.๑  หนังสือ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกภาษาไทย, ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พระราชมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต); พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. มหาจุฬาลง 

 กรณราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๘. 
กีรติ บุญเจือ, ชุดพื้นฐานปัญหาจริยศาสตร์ส าหรับผู้เริ่มเรียน, กรุงเทพมหานคร :  

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘ 
กุหลาบ มัลลิกะมาส, ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดี, กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย รามค าแหง, ๒๕๒๘. 
__________. ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย, กรุงเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๑๕. 
__________. วรรณคดีวิจารย์, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๑. 
__________.วรรณกรรมไทย,กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๑๘. 
ขุนพรมประศาสน์ ; เสียวสวาสดิ์ ค ากลอน ,โรงพิมพ์ ศิริธรรม อุบลราชธานี, พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ขุนวิจิตรมาตรา, สิ่งท่ีคิดเห็นในคาวี, อยุธยา : โรงพิมพ์เยนทองวัฒนา, ๒๕๒๑ 
จ านงค์ ทองประเสริฐ, ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ , กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๙. 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสนาชีวิต และสังคม, กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ ๒๕๔๗. 
ฐานิสร์ ชาตรัตพงษ์, ความรู้เรื่องชาดก,กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๕. 
ดร.ปรีชา พิณทอง, วรรณคดีอีสาน เล่ม ๒, โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท ถนนชยางกรู 

 อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร.๐๔๕-๒๔๒๒๙๓. 
__________. เล่าสู่ฟัง, ผู้วิจัยได้ฟังมาจาก อาจารย์โสรัจ นามอ่อน น ามาเล่าต่อ, พ.ศ.๒๕๑๕. 
ด๊อกเตอร์ วิลเลียมคลิฟตัน ด็อดด์; หลวงนิเพทย์นิติสรรค์, ชนชาติไทย (The Thai Race),   
  กระทรวงศึกษาธิการ กรมชาการ พิมพ์ครั้งที่ ๓ โรงพิมพ์คุรุสภา  พ.ศ.๒๕๒๐. 
เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์) ; นิทานท้าวเสี่ยวสวาสดิ์ค ากลอนโบราณอีสาน,  

 คลังนานาธรรมขอนแก่น ๒๕๔๑. 
__________. นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์, บริษัท คลังนานาธรรมจ ากัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๑. 
ธนิต   ตาแก้ว, รวมนิทานธรรม เล่ม ๖, ส านักงานลูก ส.ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร กทม.  



   ๑๑๘  

 ไม่ปรากฏ พ.ศ. 
ธวัช ปุณโณทก, มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์, บริษัทขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด, 

 ๑๖๑/๖-๘ ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๔. 
__________. วรรณกรรมท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ ๒๕๒๕. 
__________. วรรณกรรมภาคอีสาน, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๗.  
__________. วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
  ๒๕๔๓. 
__________. วรรณกรรมอีสาน, กรุงเทพมหานคร : พีระพัฒนา, ๒๕๒๒.  
บุญม ีแท่นแก้ว, พุทธปรัชญาเถรวาท, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,๒๕๔๕. 

 ดับบลิว.ที.สเตช, (แต่ง), ปรีชา ช้างขวัญยืน (แปล), ปรัชญากรีก, กรุงเทพมหานคร:  
 เอส.เอ็ม. เอ็ม. ๒๕๒๔. 

ประจักษ์ ประภาพิทยากร, ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย,  
  กรุงเทพมหานคร : ชินอักษรการพิมพ์, ๒๕๒๒ 
พรทิพย์ ซังธาดา, วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน, กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์, ๒๕๔๕. 
พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์ เพียรเลื่อน); ชอบ ดีสวนโคก; วิมล ชนะบุญ; บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล, 

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

พระครูอดุลสากิจ; ท้าวก่ ากาด า, พ.ศ.๒๕๒๑    ผูก ๓ ใบลาน 
__________. ท้าวก่ ากาด า, พ.ศ.๒๕๒๗  ผูก ๑  ใบลาน ๕ 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), ยิ่งก้าวถึงสุขยิ่งใกล้ถึงธรรม , กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.   
__________. สถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒,กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
  สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  

 บริษัทสหธรรมิก จ ากัดกรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๕๔. 
__________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐,กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
  สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓.  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ; พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, มหามกุฏราช 
  วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,  พิมพ์ครั้งที่ ๓๑ , พ.ศ. ๒๕๓๕, 
__________. พุทธภาษิตเล่ม ๒. หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, มหามกุฏราชวิทยาลัย,  



   ๑๑๙  

 วัดบวรนิเวศร์ กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๓๒. 
พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาเรื่องประเพณีของไทย, กรุงเทพมหานคร :  

 ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕o๕.  
__________. การศึกษาเรื่องประเพณีไทย,กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕o๑. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  
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บทคัดย่อ 

 
  การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพ้ืนบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในหนังสือ
ใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี   คือนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ นิทานเรื่องนกจอกน้อย และนิทาน
เรื่องปัญญาปารมี ดังนี้ 

ผลการวิจัยนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ พบว่าปรัชญาธรรม การครองเรือน หมายถึง 
ฆราวาสวิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของชาวบ้านทั่วๆไป ; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน 
ในครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครองเรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน 
ภาษาถ่ินอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนท่ีพอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรม
ในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะ
ความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ 
ก็จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 

http://www.mcu.ac.th/site/in_work5.php
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ผลการวิจัยเรื่องนกจอกน้อย พบว่าสภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาในช่วงการด าเนิน
วิถีชีวิตของนกท้ัง ๒ ตัว ผัวเมียตรงตามความหมายของปรัชญาธรรม ข้อนี้ที่ว่า ตายแล้วไปใหน? ตาย
แล้วเกิดใหม่ เกิดเป็นอะไร นก ๒ ตัวผัวเมียเกิดเป็นคน นกตัวผู้เกิดเป็นเจ้าชายวรจิตในผาสารทราชวัง 
ตามจิตอธิษฐานของตน ส่วนนกตัวเมียตายแล้วเกิดเป็นเจ้าหญิงจันทะจร ในผาสารทราชวังตามจิต
อธิษฐานของตน ปุจฉาว่า เป็นได้ดังฤา? วิสัชนาว่าเป็นได้เพราะอิทัปปัจจยตา ๒ อย่างเกื้อกูลกัน 
ปัจจัยหนึ่งคือแรงอธิษฐานจิตของคนทั้งปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ปัจจัยสอง คือผลกรรมที่ท าเอาไว้ 
อุทธาหรณ์นี้ นกเกิดเป็นคน 

ผลการวิจัยพบว่าสาระส าคัญของนิทานพ้ืนบ้านอีสานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ ได้
กล่าวถึงคุณธรรมอันสูงส่ง อันมีทานบารมี เป็นเบื้องต้น และมี อุเปกขาบารมีเป็นที่สุด เหตุดังนั้น จึงมี
...โภ สาธโว ดูรา สับปุริสาทั้งหลาย พระปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ ของพระพุทะเจ้าแห่งเฮาท้ังหลายนี้หาก
เป็นข้าวของอันบุคคลกล่าวว่า ประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติ แห่งพระยาจักรติราชนั้นแล อันโลกทั้งหาก
สมมุติว่า เป็นมุงคุลอันประเสริฐ แท้จริงในกาลตลอดไป 

พระปัญญาบารมีนี้ มีแก่บุคคละผู้ใด เพียรย่อม(ย่อม) พิทักษ์รักษา บุคคละผู้นั้น ให้จ าเริญ
สมบัติในเมืองคนนั้น เพราะเดชะ พระปัญญาบารมีนั้น จักบันดาลให้บุคคลผู้นั้น ที่รักษาพระปัญญา
บารมีนั้น มีอายุมั่นยืน มีวรรณะเนื้อตนอันงามเป็นที่ฮักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สุขัง พะลัง 
บุคคลผู้นั้นก็ประกอบสุขและก าลังเรี่ยวแรงยิ่งนั้น ก็จ าเริญด้วยสติปัยญา ย่อมรอบรู้ยังกิจอันผิดอัน
ชอบ อันหนัก อันเบา มีจิตใจเบิกบานชมชื่นยินดี มากนักเป็นประดุจดอกบัวอันบาลงาม ในสระน้ าอัน
ลึกและใสเย็น ปากต้านจารจาก็เป็นที่หม่วนเพราะไพเราะเสาะใส ยิ่งนักหนา เหตุดังนี้ จึงได้ชื่อว่า 
พระปัญญาบารมีอันประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติแห่งพระยาจักรพรรดิ นั้นโดยแท้แล แก้วมณีโชติชื่นชม
เฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิ์ เท่านั้นแต่ปัญญาบารมีนี้ชื่นชมทั้งมนุษย์และเทวดาโดยแท้ 
  ค าหลัก :  นิทานพื้นบ้าน ,ปรัชญาธรรม, ปารมี ๑๐ ทัศ,หนังสือผูกใบลาน.  
 

Abstract 
  Research Study Folk Fair Buddhist philosophical analysis presented in the 
book leaves the Ubon Ratchathani. Thao is a thrilling tale SiewSawasdi Limping Little 
Bird Tales and the story of the wise Parmi  
 The results were thrilling tale SiewSawasdi Philosophy that justified the 
householder represents the secular nature of the common folk life. The general 
condition of the home; the house is rich in family, Ehgaeran father, a wealthy locals. 
The householder there is no shortage of Sufficiency Economy Isan dialect that Lift up 
after choppy shy householder sufficient. There must be moral and the principle of 



 ๑๒๓ 

marriage is for me the truth, sincerity, tolerance, patience and practice to update 
them from that sacrifice. Generous sharing Turner humanitarian compassion and 
mercy Whikrrm mental fellowman. It is located in the state should be happy for her. 
 The findings of birds limping a little. Found that the duration of the 
operation life of the birds, the two spouses meets the definition of this philosophy is 
that fair to the dead? Death and rebirth is what the bird two spouses was born. The 
male bird was born a prince in mental Wanna Rock Festival Palace. According to their 
wishes the female bird is dead princess Chanted Rove. Rock festival in the palace's 
wishes that their questioning was the answer is because I Tupper's eye two factors 
are complementary. Another factor is the wishes of the people of the desire to be 
like that second factor is retribution that made him appeal to Iran on this bird was 
born. 
 The results showed that the essence of folk wisdom East Acts 10 television 
said the noble virtues. In a quote Industry Expectations are preliminary and are 
therefore most leg acts as a Bhopal for Argyle v Dura chopped keypad Risa said. Acts 
10 Television wisdom of Lord Buddha Pan Hao said, if a person's belongings said. 
More precious than glass Maneechot Otherwise flawless royal prince of the Church 
Assuming that the entire world Kun's a thatched precious Indeed, in the latter 
forever. This wisdom Acts To a person who has been mixed. Perseverance will 
(inevitably) protect persons who are mixed. Treasures abound in the city, because 
she criticizes the Holy Wisdom. Will make the person Preserving the wisdom that acts 
It stands between The beauty is that the caste flesh of man and all angels Hak Su 
Palang imprisoned person is happy operators and even strengthened it. It is blessed 
with a vacuum pump consciousness. It also works with a well-rounded offense like 
heavy light merry pleased audiences. Much like the lotus flower is a Bal beauty. The 
pool is deep and cool. Oral anti-spy's fun because it is the melodic seeking more 
abundantly clear why it is known as. Acts wisdom is more precious than glass 
Maneechot of the imperial prince by genuine admiration and glass Maneechot only 
God Emperor. But this intellectual prestige appreciated by both men and angels 
genuine. 
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ค าน า 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาถึงปรัชญาที่ปรากฏในนิทาน
พ้ืนบ้านที่นักปราชญ์โบราณได้น าเสนอและสอดแทรกไว้ในเนื้อหาสาระของนิทานพ้ืนบ้านในบทบาท
ของตัวละครแต่ละตัวและมีความส าคัญลึกซึ้งถึงแก่นแห่งวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของนิทานพ้ืนบ้านในหนังสือใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือศึกษาหลัก
ปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ นิทานเรื่องนกจอก
น้อย และนิทานเรื่องปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ และเพ่ือวิเคราะห์หลักปรัชญาธรรมในนิทานพ้ืนบ้าน
หนังสือใบลานที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน 
 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการศึกษา โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
คือ ๑) การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพ่ือค้นหาข้อมูลหลักปรัชญาธรรมที่ปรากฏ
ในนิทานพ้ืนบ้าน  รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๒) การศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาเป็นปรัชญาธรรมพ้ืนบ้านที่ปรากฏในหนังสือใบลาน ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ และกลุ่มฆราวาสที่เป็นปราชญ์ที่เชี่ยวชาญใน
เรื่องนี้โดยเฉพาะ  ๓) การศึกษาได้ทราบถึงหลักปรัชญาที่ปรากฏในนิทานน ามาซึ่งคุณประโยชน์ต่อ
สังคมไทยปัจจุบัน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คณะผู้ศึกษาวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตาม
ความส าคัญของการศึกษาประกอบด้วย  ๑) คณะสงฆ์ ตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ปราชญ์ที่มีความรู้เรื่องปรัชญาธรรมในนิทานพ้ืนบ้านโดยเฉพาะ 
 
 
 
 



 ๑๒๕ 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า ในนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ ผู้วิจัยได้น าปรัชญาธรรมข้อว่า จงโอบอ้อม

อารีผู้อ่ืน มาประกอบประเด็นการครองเรือน 
ผลการวิจัยนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ พบว่าปรัชญาธรรม การครองเรือน หมายถึง ฆราวาส

วิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของชาวบ้านทั่วๆไป ; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ใน
ครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครองเรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน 
ภาษาถ่ินอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนท่ีพอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรม
ในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะ
ความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ 
ก็จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 

ผลการวิจัยเรื่องนกจอกน้อย พบว่าสภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาในช่วงการด าเนินวิถี
ชีวิตของนกทั้ง ๒ ตัว ผัวเมียตรงตามความหมายของปรัชญาธรรม ข้อนี้ที่ว่า ตายแล้วไปใหน? ตาย
แล้วเกิดใหม่ เกิดเป็นอะไร นก ๒ ตัวผัวเมียเกิดเป็นคน นกตัวผู้เกิดเป็นเจ้าชายวรจิตในผาสารทราชวัง 
ตามจิตอธิษฐานของตน ส่วนนกตัวเมียตายแล้วเกิดเป็นเจ้าหญิงจันทะจร ในผาสารทราชวังตามจิต
อธิษฐานของตน ปุจฉาว่า เป็นได้ดังฤา? วิสัชนาว่าเป็นได้เพราะอิทัปปัจจยตา ๒ อย่างเกื้อกูลกัน 
ปัจจัยหนึ่งคือแรงอธิษฐานจิตของคนทั้งปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ปัจจัยสอง คือผลกรรมที่ท าเอาไว้ 
อุทธาหรณ์นี้ นกเกิดเป็นคน 

ส่วนอุทธาหรณ์หนึ่ง คนเกิดเป็นเทวดา ตามเรื่องเล่าว่า  
ครั้นนั้น ณ ถ้ าหน้าผาสูง ในหุบเขาแห่งเดียวกันนี้ มีฤาษีตนหนึ่งนั่งบ าเพ็ญสมณธรรมในถ้ า 

ขณะนั้น นกจอกน้อย ๒ ตัวผู้เมียได้อาศัยท ารังที่หนวดเคราใต้คาง ตกไข่ ๒ ฟอง ฟักไข่ได้ลูก ๒ ตัว 
อยู่มาวันหนึ่งนกตัวผู้ออกไปหาเหยื่อมาเลี้ยงเมียและลูก เผอิญเกิดมีอุบัติเหตุ นกตัวผู้จิกเกสร หนอน
ดอกบัวกินเพลินจนดวงอาทิตย์บ่ายคล้อยแดดแผดเผาดอกบัวจนกลีบดอกบัวห่อเหี่ยวหุบเอาตัวนกไว้
ภายใต้ ดิ้นไม่หลุด ออกไม่ได้ ถูกกลีบบัวหลวงหุบเอาจนกระทั้งยามที่ ๓ ผ่านไป อากาศเย็นน้ าค้าง
พร่างพรมสายลมพัดเอ่ือย กลีบดอกบัวหลวงเผลออ้าออก พ่อนกรีบจิกคาบเอาเกสรหนอนบัว แล้วบิด
สอดแส่ว คาบเหยื่อกลับรังหวังป้อนลูกน้อยเมียแพง 

แต่ผิดหวัง หัวใจแทบพังสลาย เพราะนกตัวเมียโกรธนกตัวผู้ไม่ยอมกินเหยื่อ จึงรีบป้อนลูก
น้อยผู้น่าสงสาร พลางถามเมียสุดที่รักว่า เธอจ๋า วันนี้ เพราะเหตุใด เธอจึงไม่กินอาหาร กินหน่อยนะ
จ๊ะ คนดี เมียโกรธ กระฟัดกระเฟือด ต่อว่าผัว เธอไปเที่ยวเล่นชู้สู่สาวอ่ืน จะปล่อยให้ฉันและลูกๆ ตัวผู้
ชี้แจงว่า ฉันถูกกลีบบัวหลวงหุบห่อเอาไว้ออกไม่ได้ เมียไม่ยอมฟังเหตุผลใด นกตัวผู้จึงสาบานกับนก
ตัวเมียว่า ถ้าฉันเป็นอย่างที่เธอว่านั้น ให้บาปใหญ่โตเท่าพ่อฤาษี ให้ตกนรกหมกไหม่ ในพ้ืนอเวจี ท่าน
พ่อฤาษีจ าศีล บ าเพ็ญเพียร เจริญเมตตาภาวนาทุกค้ าเช้า ฉันจะเป็นบาปได้ประการใด พวกเธอนี้ ฉัน



 ๑๒๖ 

อุตส่าให้อาศัยท ารังที่หนวดเครา จะปิดทิ้งก็สงสาร และกลัวบาปกรรมพวกเธอนี้ ยังเนรคุณฉันหรือ 
นกเรียนให้ท่านพ่อตาปัสโสทราบว่า ท่านพ่อบวชแต่เล้กแต่น้อย ไม่มีลูกเต้าสืบสกุล ตายไปตกนรก
หมกไหม้ในหม้ออเวจีตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และคนอินเดีย คนจีนโบราณ นกไม่ได้
ว่าท่านพ่อฤาษีแต่อย่าง 

ตาปัสโส ท่านฤาษีเห็นชอบด้วย จึงขับนกหนี้ไปอยู่ที่อ่ืนพร้อมลูกอ่อน ไปอาศัยท ารังอยู่ที่
ป่าแขมป่าเลา ก็อยู่ดีไม่เดือดร้อน ครั้งถึงฤดูแล้งเดือน ๓ คล้อย ลมวอยๆคล้อยเดือน ๔ ไฟไหม้ป่าแขม
ป่าเลา นก ๒ ตัวผัวเมีย นอนหมอบอยู่ในรังพร้อมลูกอ่อน ปรึกษาหาลือกันว่า เราทั้งสองจะไม่ทิ้งลุก
น้อยให้ไฟไหม้ตายตามล าพัง เราจะยอมตายในรังพร้อมลูกๆ ขณะนั้นเปลวไฟใหญ่ลุกลามเข้ามาใกล้ 
ลวกลนเร้าร้อนแผดเผา ทุกสิ่งวอดวายถูกท าลายไปในชั่วพริบตา นกตัวผู้กกตัวเมียและลูกอ่อนอยู่ข้าง
นอก ทนต่อความเร่าร้อนแผดเผาของเปลวเพลิงใหญ่ไม่ไหว จึงบินออกจากรังหนีไปก่อน แล้วถูกเปลว
เพลิงใหญ่ลวกลนที่ตรงใกล้รังนั้น เมียและลูกกูกเปลวเพลิงใหญ่ไหม้ตายในรังนั้นเอง 

ผลการวิจัยนิทานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ พบว่า นามกวีคนแรก ผู้ประพันธ์ คนแรก 
ชัดเจน ดังปรากฏ ข้อความตอนหนึ่งในนิทานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศว่า 

 ฯ 

ว่า สมัยหนึ่ง ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้ฟังมาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ พระเช
ตะวันวิหาร (วัดเชตะวัน) ที่อณาบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ใกล้กรุงสาวัตถีฯ 

อะถะ โธ ในกาละครั้งนั้นแล สักโก พระยาอินทรืผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ แวดล้อมด้วยเทพ
บริวาร จากหมื่นโลกจักวาล อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ท้าวมหาพรหม และเทพบริษัทจ านวนมาก
แวดล้อมเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่วัดพระเชตะวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ได้ทูลถาม พระผู้มี
พระภาคเจ้าเกี่ยวกับพระปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ 

อธิบายว่า ในกาละครั้งนั้น สักโก พระยาอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ แวดล้อมด้วยเทพ
บริวาร จากหมื่นโลกจักรวาล อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง และท้าวมหาพรหม พร้อมด้วยเทพยาจากหมื่น
โลกระวาฬ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วจึงยืนอยู่ที่ควรข้างหนึ่ง และถามพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ ทรงชี้น าให้ท้าวสักกเทวราช เฮียนเอา ปัญญาบารมี ไปเพ่ืออันใด? พระพุทะเจ้า ทรงตรัสว่า 
เพ่ือจ าไว้ท่องบ่นสาธยายเคารพนบนอบ และสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา อ่ืนๆสืบไป สกโกพระยาอินทาธิ
ราช จึงเรียน พระปัญญาบารมีนั้น จากส านักพระพุทธเจ้า แล้วสอนกุลบุตรและกุลธิดาอ่ืนๆ ต่อไป 
ตราบเท่าถึงปัจฉิมชนรุ่นเราปัจจุบัน 

จากข้อความ เรื่องราวนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า พระพุทธเจ้า เทศนา พระปัญญา
บารมี แด่พระอินทร์ พระพรหม และเทพบริวารจากแสนโกฏิจักรวาลย์ และน าไปเผยแผ่ให้เทพทั้ง



 ๑๒๗ 

มวลได้จดจ า เคารพนบน้อม สักการบูชา ตามรักษา และกุลบุตรกุลธิดาทั้ง ท. ได้จดจ า ท่องบ่น
สาธยาย สืบมาจานกาละบัดนี้ 

ดังนั้น พระนามกวี คนแรก ที่ประพันธ์ หรือ เทศนา หนังสือ ผูกใบลาน พระปัญญา
ปารมี คือ พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป็นอจินไตย สุดวิสัยที่คนจะคิด คิดไปก็ปวดหัวตาย) แห่ง
เราทัง้หลาย โดยแท้ จากยุคพุทธกล่าวสืบต่อกันมาจนถึงปัจฉิมชน คนรุ่นสุดท้าย นานกว่า ๒,๖๐๐ ปี
มาแล้ว 

ส่วนนามกวีผู้คัดลอก ถ่ายทอดสืบมาคือ พระยาอินทร์ (เป็นอจินไตย สุดวิสัยที่คนจะคิด 
คิดไปก็ปวดหัวตาย)  ถ่ายแก่เทพบริวาร และกุลธิดา โลกมนุษย์ด้วย ทิพย์ปัญยาสืบมาถึงกาละบัดนี้ แล 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

อภิปรายผล การวิเคราะห์ปรัชญาธรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน พบว่า ปรัชญา
ธรรมข้อนี้ มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ใน ๒ แนวคิด คือ ๑) แนวคิดถึง
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันว่า เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้ว ควรจะด าเนินชีวิ ตประจ าวันให้ถึงจุดหมาย
ปลายทาง สูงสุดแห่งชีวิต ตามแนวทางพุทธศาสนา หรือ แนวทางศาสนาของตนๆ เช่น จุดหมาย
ปลายสูงสุดแห่งชีวิตชาวพุทธ คือ พระนิพพาน หรืออย่างน้อยก็สวรรค์เทวโลก หรือพรหมโลก และ
ชาวพุทธฝ่ายมหายานก็แดนสุขาวดี 

ส่วนจุดหมายปลายทางสูงสุดแห่งชีวิตของศาสนาคริสต์ คือสวรรค์ หรือขึ้นไปอยู่กับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดา และพระบุตร (เยซู) ชาวอิสลามิกชน จุดหมายปลายทางสูงสุด ก็คือ ขึ้นไป
อยู่กับอัลเลาะห์ ศาสนาคริสต์ อิสลาม ก็อยู่สวรรค์เสวยสุขร่วมกับพระพระผู้เป้นเจ้า ฝ่ายศาสนาพ
ราหม์-ฮินดู จุดหมายปลายทางสูงสุดแห่งชีวิตก็คือ โมกษะ ความหลุดพ้นจากโลกพันธะ เพราะฉะนั้น 
เมื่อพระศาสนาทุกๆศาสนา สอนให้คนเป็นคนดี ปรัชญาข้อนี้จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ศาสนิกชนของแต่ละ
ศาสนา ยึดเหนี่ยว ถือประพฤติ ปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน 

เมื่อยึดถือมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนเรามีสติระลึกได้ มีสัมปชัญญะ รู้ตัวว่าสิ่งใดผิด
สิ่งใดถูก ก็หลีกเลี่ยง ลดละ ปล่อยวาง หรือเลิกท าผิด หันมาท าสิ่งที่ถุก ตามพุทโธวาท หลักการใหญ่
แห่งค าสอนของพระพุทธองค์ที่ว่า จงท าแต่ความดี หนีความชั่ว ท าใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ชัดเจนโดย
การแสดงออกทาง เมตตากายกรรม แสดงออกทางกายด้วยเมตตาธรรม เมตตาวจีกรรม แสดงออก
ทางวาจาด้วยเมตตาธรรม และแสดงออกทางจิตใจ ด้วยเมตตามโนกรรม อันล้ าลึกเสมอต้นเสมอปลาย 
และทุกคนก็จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามสภาวะความเหมาะสมได้ในสังคมปัจจุบัน 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัย ขอเสนอแนะ เป็น ๓ ประเด็น คือ  



 ๑๒๘ 

๑) ด้านนโยบาย (ปริยัติ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ควรร่วมมือกันจริงกับวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตทุกแห่งทั่วประเทศไทย จัดตั้งศูนย์วิจัยพุทธ
ศาสตร์ เปิดโอกาสผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีมากยิ่งข้ึน เราอาจได้นักวิจัยฝีมือระดับสากลก็ได้ 

๒) ให้ทุนวิจัย (ปฏิบัติ) เริ่มจากท าการวิจัยในห้องเรียน สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ภายใน
วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต ของแจ่ละจังหวัด ค่อยๆขยายออกไปสู่วิทยาลัยภาคและวิทยาลัยทั่วประเทศ 
โดยเริ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้นักวิจัยระหว่างจังหวัด ระหว่างภาค และระหว่ างประเทศ ตลอดจน
ระหว่างนานาชาติต่อไป 

๓) จัดกิจกรรม (ปฏิเวธ) เพ่ือเล็งผลค้นคว้าหานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ เมื่อจัด
ครบทุกภาคแล้ว จึงรวมประกวดผลงานวิจัยแยกเป็น ๔ ระดับ คือ ผลงานวิจัยดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก 
และดี มาตีพิมพ์ออกเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนสาธารณะ จัดกิจกรรมมอบโล่ มอบรางวัล เป็นการ
ประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสู่สายตาชาวไทย 
ชาวเอเชีย และทั่วโลกต่อไป 

ข้อเสนอแนะต่อ 

จากการอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์แล้ว พบว่า นิทานพื้นบ้าน ๓ เรื่องนี้ ; 
นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ นิทานนกจอกน้อย และนิทานปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ เป็นนิทานที่ประชาชนคน
ไทยทั่วอีสานสนใจเล่าสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็น มรดกตกทอดอันล้ าค่าของสังคมทางภาษา
และวรรรกรรมถือว่า เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติอีกอย่างหนึ่ง ควรแก่การศึกษาของลูกหลาน
ไทยศึกษาต่อไป 

๑) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปราชญ์กวีผู้ประพันธ์ นิทานพ้ืนอีสานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ 
และเรื่องนกจอกน้อย มึจุดประสงค์ใหญ่ตรงกันคือ น าเอาปรัชญาธรรม คือแนวคิดอันลึกซึ้งมาเป็น
สื่อกลางมวลชน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือเป็นแนวทางที่ถูกต้องในทางประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างกลมกลืนกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ของถิ่นอีสานได้อย่างลงตัว 

๒) จึงมีข้อเสนอแนะ ว่า สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
วังน้อย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศน์ บางล าพูบน กรุงเทพมหานคร ควรเปิดกว้างให้นักวิจัย นักศึกษา 
ครู อาจารย์ ท่านที่สนใจ นักวิจัยท้องถิ่นจากทั้ง ๔ ภาคเมืองไทย ได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ิมผลงาน
มากขึ้น เกี่ยวกับวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นมีบทบาทใกล้ชิด มีผลกระทบโดยตรงกับวิถีชนตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน 

๓) ผลการวิเคราะห์ ยังพบว่า สาระส าคัญของนิทานพ้ืนบ้านอีสานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ 
ทัศ ได้กล่าวถึงคุณธรรมอันสูงส่ง อันมีทานบารมี เป็นเบื้องต้น และมี อุ เปกขาบารมีเป็นที่สุด เหตุ



 ๑๒๙ 

ดังนั้น จึงมี ข้อเสนอแนะว่า ...โภ สาธโว ดูรา สับปุริสาทั้งหลาย พระปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ ของพระพุ
ทะเจ้าแห่งเฮาท้ังหลายนี้หากเป็นข้าวของอันบุคคลกล่าวว่า ประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติ แห่งพระยาจักร
ติราชนั้นแล อันโลกทั้งหากสมมุติว่า เป็นมุงคุลอันประเสริฐ แท้จริงในกาลตลอดไป 

พระปัญญาบารมีนี้ มีแก่บุคคละผู้ใด เพียรย่อม(ย่อม) พิทักษ์รักษา บุคคละผู้นั้น ให้จ าเริญ
สมบัติในเมืองคนนั้น เพราะเดชะ พระปัญญาบารมีนั้น จักบันดาลให้บุคคลผู้นั้น ที่รักษาพระปัญญา
บารมีนั้น มีอายุมั่นยืน มีวรรณะเนื้อตนอันงามเป็นที่ ฮักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สุขัง พะลัง 
บุคคลผู้นั้นก็ประกอบสุขและก าลังเรี่ยวแรงยิ่งนั้น ก็จ าเริญด้วยสติปัยญา ย่อมรอบรู้ยังกิจอันผิดอัน
ชอบ อันหนัก อันเบา มีจิตใจเบิกบานชมชื่นยินดี มากนักเป็นประดุจดอกบัวอันบาลงาม ในสระน้ าอัน
ลึกและใสเย็น ปากต้านจารจาก็เป็นที่หม่วนเพราะไพเราะเสาะใส ยิ่งนักหนา เหตุดังนี้ จึงได้ชื่อว่า 
พระปัญญาบารมีอันประเสริฐกว่าแก้วมณีโชติแห่งพระยาจักรพรรดิ นั้นโดยแท้แล แก้วมณีโชติชื่นชม
เฉพาะพระเจ้าจักรพรรดิ์ เท่านั้นแต่ปัญญาบารมีนี้ชื่นชมทั้งมนุษย์และเทวดาโดยแท้ 

 
 

บรรณานุกรม 
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ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘ 
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__________. ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย, กรุงเทพมหานคร :  
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 ๑๓๐ 

ขุนพรมประศาสน์ ; เสียวสวาสดิ์ ค ากลอน ,โรงพิมพ์ ศิริธรรม อุบลราชธานี, พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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ธนิต   ตาแก้ว, รวมนิทานธรรม เล่ม ๖, ส านักงานลูก ส.ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร กทม.  

 ไม่ปรากฏ พ.ศ. 
ธวัช ปุณโณทก, มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์, บริษัทขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด, 

 ๑๖๑/๖-๘ ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๔. 

__________. วรรณกรรมท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๕. 
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จังหวัดขอนแก่น, พ.ศ. ๒๕๔๔. 



 ๑๓๑ 

พระครูอดุลสากิจ; ท้าวก่ ากาด า, พ.ศ.๒๕๒๑    ผูก ๓ ใบลาน 

__________. ท้าวก่ ากาด า, พ.ศ.๒๕๒๗  ผูก ๑  ใบลาน ๕ 
พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), ยิ่งก้าวถึงสุขยิ่งใกล้ถึงธรรม , กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๓๖.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.   

__________. สถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒,กรุงเทพมหานคร :  
  บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๙.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  

 บริษัทสหธรรมิก จ ากัดกรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๕๔. 

__________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐,กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
  สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓.  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ; พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑, มหามกุฏราช 
  วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,  พิมพ์ครั้งที่ ๓๑ , พ.ศ. ๒๕๓๕, 

__________. พุทธภาษิตเล่ม ๒. หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
 วัดบวรนิเวศร์ กรุงเทพมหานคร, พ.ศ.๒๕๓๒. 

พระยาอนุมานราชธน, การศึกษาเรื่องประเพณีของไทย, กรุงเทพมหานคร :  
 ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕o๕.  

__________. การศึกษาเรื่องประเพณีไทย,กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕o๑. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร, ๒๕๒๘.  
พระราชเวที, วัดประยูรวงศาวาส, ชุมนุมสวดมนต์ฉบับหลวงแปล,พ.ศ. ๒๔๙๘ 
พุทธทาส ภิกขุ, ตามรอยพระอรหันต์, (ม.ป.ท. ๒๕๒๙) 
วิธาน สุชวีคุปต์, อภิปรัชญา, กรุงเทพมหานคร : แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙. 
สวิง  บุญเจิม (ป.ธ.๙,MA.), ต ารามรดกอีสาน มูลมังอีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, อุบลราชธานี : 

 ส านักพิมพ์มรดกอีสาน, พ.ศ. ๒๕๓๙. 
สิทธา พินิจภูวดลและคณะ, ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร :  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๑๕. 
สุวนีย์ มกราพันธ์, แง่คิดจากวรรณกรรม, กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, ๒๕๒๕. 
เสถียรโกเศศ, วัฒนธรรมเบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๕ 
โสรัจ  นามอ่อน, ปริวรรคจากต้นฉบับ นิทาน นกจอกน้อย ผูก ๑ พ.ศ.๒๕๔๖  

__________.โครงการปริวรรตหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานเป็นอักษรไทย;  



 ๑๓๒ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๔-๔๖  
 หน้าลานผูก ๓ ต้นฉบับ วัดบ้านโนนแดง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธาน.ี 

__________. โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษรธรรมมรดกอีสานเป็น 
  อักษรไทย, เรื่องนกจอกน้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
 อุบลราชธานี เอกสารวิชาการล าดับที่ ๕/๒๕๕๔ หนงัสือผูกใบลาน ผูก ๓. 

__________. ปริวรรตจากต้นฉบับหนังสือผูกใบลาน นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์  ผูก ๕. 

__________. คู่มือ เรียนลัดอักษรธรรมอีสาน พ.ศ. ๒๕๔๕, พิมพ์เป็น มุทิตาสักการะในงานมงคล 
 อายุวัฒนะ ๘๐ ปี พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  
 เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ่). 

สื่อออนไลน์ (เรื่องศาลาปฏิบัติกรรมฐาน), 
 http://www.larnbuddhism.com/grammathan/barame1.html.  
อรทัย เลี่ยงจินดาถาวร ,โสรัจ นามอ่อน,โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ 

 ลาน จังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔   
  ส ารวจพบว่า ล ามหาชาติ หรือเวสสันดรชาดก มีแทบทุกวัดกว่า ๒๕๐ ล า  
  (ฉบับอักษรธรรม)  

__________. ต้นฉบับ จารด้วยอักษรธรรม ปัญญาปารมี จ านวน ๒๐ ผูก, ยืมจากวัดบ้านทุ่ง  
  ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔. 

__________. ประวัติเมืองอุบลราชธานี; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๕๔๖. 
 

  ๑.๒ รายงานการวิจัย    
วัชระ งามจิตรเจริญ , นิพพานในพุทธปรัชญาเถ รวาท : อัตตาหรืออนัตตา , วิทยานิพนธ์ 
  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  
นันทนา ขุนภักดี,รายงานการวิจัยวิเคราะห์ความเชื่อของชาวไทยในสวัสดิรักษา,พิมพ์ครั้งที ่๒,  
  นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,.๒๕๕๐.   
สุวิทย์ ทองศรีเกตุ, การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมทาง 
  ศาสนาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช,รายงานการวิจัย, 
  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙. 
ชัยวุฒิ พิยะกูล.  คติความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของวัดเขาอ้อ, อ าเภอควนขนุน  

 จังหวัดพัทลุง, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๓. 
 
 
 

http://www.larnbuddhism.com/grammathan/barame1.html.%20วันที่%20๑


 ๑๓๓ 

๑.๓ เอกสารอัดส าเนา 
จารุวรรณ ธรรมวัตร, ลักษณะวรรณกรรมอีสาน, เอกสารทางวิชาการของศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 
  อีสาน, มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๑. 
รายงานพิเศษศิลปวัฒนธรรม,บวชนาค ต้องท าขวัญนาค: ประเพณีของนาคอุษาคเณย์ท่ีไม่มีใน 

 อินเดียลังกา, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๘ (มิถุนายน ๒๕๔๖) : ๖๗-๖๘. 
โสรัจ นามอ่อน. ศาสนาเปรียบเทียบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน. พิมพ์คอมพิวเตอร์  
 เย็บเล่ม,  
 



   

 

๑๓๔ 

ภาคผนวก ข. การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
  - สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา
พุทธปรัชญา รายวิชาปรัชญาศาสนา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
 -  สามารถน าผลการศึกษาปรัชญาธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านทั้ง ๓ เรื่อง เพ่ือไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบันและบุคคลที่สนใจในเรื่องนี้ 
 -  สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการอนุรักรักษานิทาน
พ้ืนบ้าน การพัฒนาจิตใจและปัญญา โดยความร่วมมือของวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 
๒. กิจกรรมด้านวิชาการ  
 -  มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิตในระดับปริญญาโท ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การ
พัฒนาอนุรักษ์นิทานพ้ืนบ้านอีสาน  
 -  มีการพัฒนาชุดความรู้และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมพ้ืนบ้านในวัดและส านัก
ปฏิบัติต่างๆ ในเชิงลึกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความ
เหมาะสม 
 - มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
การอนุรักวรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านอีสานในวัดและแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๓๕ 

ภาคผนวก ค. 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  

กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  
กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ
วัตถุประสงค์  

โดยท าให้ 

๑.ศึกษาข้อมูลปฐม
ภูมิ จากเอกสาร 
ต ารา แนวคิด ทฤษฏี
ที่เก่ียวข้อง 

ทราบถึงสถานภาพทางสังคมและหลัก
ปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ๓ เรื่อง 
โดยจะมุ่งเน้นศึกษาถึง ความเชื่อ
ด้านศาสนากับวิถีชวีติของคนไทย 
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
วรรณคดไีทย หลักปรัชญาธรรม  
และนิทานพืน้บ้านในหนังสอืใบลาน 
๓ เรือ่ง  

ข้อที่ ๑ - ๒ ท าให้สามารถวิเคราะห์
ปรัชญาธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในนิทาน ๓ 
เรื่อง และความเชื่อด้าน
ศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทย 
และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อ
วรรณคดีนิทานพ้ืนบ้านใน
หนังสือใบลาน ๓ เรื่อง 

๒.ศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานของสภาพสังคม
และการอนุรักษ์รักษานิทานพ้ืนบ้านใน
หนังสือใบลาน และการถอดเอาหลัก
ปรัชญาธรรมในนิทานมาสืบทอดให้
ตามสังคมปจจุบัน 

ข้อที่ ๑ - ๒ ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานของสภาพสังคมและ
การอนุรักษ์รักษานิทาน
พ้ืนบ้านในหนังสือใบลาน 
และการถอดเอาหลักปรัชญา
ธรรมในนิทานมาสืบทอดที่
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปัจจุบัน 

๓.การเก็บข้อมูลด้วย 
สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องในวัด เขต
จังหวัดอุบลราชธนี 

ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็นของ การ
พัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  ให้มีประโยชน์ต่อ
สังคมไทย 

 
ข้อที่ ๑-๒-๓ 

ท าให้สามารถวิเคราะห์ถึง
ความคิดเห็นของ การพัฒนา
ตนเองตามหลักปรัชญาธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  ที่
ได้รับประโยชน์ต่อสังคมไทย 



   

 

๑๓๖ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ
วัตถุประสงค์  

โดยท าให้ 

๔.ข้อเสนอแนะอ่ืน ทราบถึงประเด็นปัญหาของการ
อนุรักษ์รักษาหนังสือผูกใบลานและ
แนวทางการบรูณาน าหลักปรัชญา
ธรรมไปประยุกต์ใช้ส าหรับการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคมไทย 

ข้อที่ ๑-๒-๓ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะสถาบันและ
ครอบครัวของประชาชนเพื่อ
เป็นการน าไปสู่การอนุรักษ์
และพัฒนาก าหนดนโยบาย
วางแผนก าหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอน ต่างๆ 

๕.รายงานฉบับ
สมบูรณ์  

 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์โครงการทั้ง ๓ ข้อ 
๑. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของนิทาน
พ้ืนบ้านในหนังสือใบลาน จังหวัด
อุบลราชธานี 
๒. เพ่ื อศึ กษาหลั กปรั ชญาธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏนิทานพ้ืนบ้าน  
๓.  เพ่ือวิเคราะห์หลักปรัชญาธรรมในนิทาน
พ้ืนบ้านหนังสือใบลานที่มีประโยชน์ต่อสังคม
ปัจจุบัน 
 
 

 
ข้อที่ ๑-๒-๓ 

ได้รายงานวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สามารถรู้ถึง
ประวัติความเป็นมาของ
นิทานพื้นบ้านในหนังสือ
ใบลานสามารถน าแนวทาง
ในการน าหลักปรัชญาธรรม
ในนิทานมีวิเคราะห์ใช้ใน
สังคมและเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมชาวไทยและคนใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

๑๓๗ 

ภาคผนวก ง. ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์งานวิจยั 
ที่ พิเศษ/ ๒๕๕๗ 
 

ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย 
เรียน  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑) แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   จ านวน ๑ ฉบับ 
   

ด้วยกระผมนายสี สร้อยสนอาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา  คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรม
พื้นบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี”โดยได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้กระผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอกราบขอบพระคุณใน
ความเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
ติดต่อ:  นายสี สร้อยสน 
โทร: ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสี สร้อยสน ) 

อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 

 



   

 

๑๓๘ 

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 

การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
หนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธาน ี

ค าช้ีแจง : แบบสัมภาษณ์นี้มี ๒ ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีมีการแสดงความคิดเห็นแล้ว 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์

๑. ชื่อ ...........................................  ฉายา .............................. นามสกุล ...............................ระดับการศึกษา
.......................................ต าแหน่ง/ประสบการณ์ท างาน………………………………………….. 

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................ที่อยู่ ปัจจุบัน วัด/บ้าน 

.................................................... ต าบล .......................................................  

อ าเภอ ..................................................  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 

.......................................... 

(   ) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 
 
                    

 

 



   

 

๑๓๙ 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีให้แสดงความคิดเห็นในปรัชญาธรรมในนิทาน 
พื้นบ้านอีสาน ๓ เรื่อง นิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ นิทานเรื่องนกจอกน้อย 
 และนิทานเรือ่งปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ 

๑. ปรัชญาธรรมในนิทานเร่ืองท้าวเสียวสวาสดิ์ 
๑.๑  มีความหมายและความส าคญัอย่างไร จงอธิบาย 

 .....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 ๑.๒ ปรากฏในเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ตอนใด มีข้อความอย่างไร....................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 

 ๑.๓ มีประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบัน อย่างไร............................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 

๒. ปรัชญาธรรมในนิทานเร่ืองนกจอกน้อย 
๒.๑  มีความหมายและความส าคญัอย่างไร จงอธิบาย 

 .....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 ๒.๒ ปรากฏในเรื่องนกจอกน้อยตอนใด มีข้อความอย่างไร....................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 

 ๒.๓ มีประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบัน อย่างไร............................................................... 



   

 

๑๔๐ 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................................................................................. 

๓. ปรัชญาธรรมในนิทานเร่ืองปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ 
๓.๑  มีความหมายและความส าคญัอย่างไร จงอธิบาย 

 .....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 ๓.๒ ปรากฏในเรื่องปัญญาปารมี ๑๐ ทัศ ตอนใด มีข้อความอย่างไร....................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 

 ๓.๓ มีประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบัน อย่างไร............................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 

  
๔. วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์  

วันท่ี .............  เดือน  ...................................  พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 

(....................................................) 
นายสี สร้อยสน 

ผู้สัมภาษณ์ 
 
 
 
 



   

 

๑๔๑ 

ภาคผนวก จ รูปภาพนิทานพ้ืนบ้านใบลาน  
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก่อนผู้ศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาวิจัยเล่มนี้ ต้องมาท าความรู้จักกับนิทานพื้นบาน
หนังสือใบลาน ๓ เรื่อง คือ นิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์  นิทานเรื่องนกจอกน้อย และนิทานเรื่องปัญญาปารมี ที่เป็นฉบับ
อักษรธรรมอีสานที่เป็นต้นเรื่องจารึกนิทาน ๓ เรื่องนี้ มีอายุประมาณ ๕๐๐- ๑,๐๐๐ ปี เป็นภาษาถิ่น (Dialects) 
อักษรธรรมอีสานที่เข้าใจยากในรสของภาษาวรรณกรรม แต่ก็ได้มีนักปราชญ์อีสานหลายท่านได้ปริวรรตจากอักษร
ธรรมอีสาน (ใบลาน) มาเป็นภาษาไทย (ไทยกลาง) ที่เข้าใจง่ายหลายเล่มมีปรากฎอยู่ในท้องตลาดร้านหนังสือ   

 

ต้นฉบับนิทานเร่ืองเสียวสวาสดิ์ 
ฉบับอักษรธรรม(ใบลาน) 

 
ใบลานหน้าปก วรรณกรรมเสียวสวาสดิ์ (ฉบับอักษรธรรมอีสาน) 

 

เรื่อง การตัดสินคดีด้วยอคติของทนายท้ัง ๔ ที่มีต่อฤาษี   ที่ปรากฎในนิทานเรื่องเสียวสวสดิ์  ฉบับ
อักษรธรรมอีสาน ในลาน ๒ บรรทัด ๒ ถึง ๕ ลาน ปรากฏในเรื่องแล้ว 

 
 



   

 

๑๔๒ 

หน้าใบลานนิทานเรื่องนกจอกน้อย 

 
 

คัดอักษรธรรมออกมาจากลานได้ความว่า 

 

ดังมีเนื้อความปรากฎในเรื่อง 
หน้าใบลานนิทานปัญญาปารมี 

 
 

คัดอักษรธรรมออกมาจากลานได้ความว่า 

 
ดังมีเนื้อความปรากฎในเรื่อง 

 



  ๑๔๓ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่ ว.๐๐๗/๒๕๕๗ 
ชื่อโครงการ การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพ้ืนบ้านทางพระพุทธศาสนา 
ที่ปรากฏในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี 
หัวหน้าโครงการ นายสี สร้อยสน และคณะ  
ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๔๕-๘๔๑ Email : naretes ๙๙๙๙@hotmail.com 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
         การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพ้ืนบ้านทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏใน
หนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานี” เกิดข้ึนจากความสนใจที่จะศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของนิทาน
พ้ืนบ้านในหนังสือใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี หลักปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏนิทานพ้ืนบ้าน  
ได้วิเคราะห์หลักปรัชญาธรรมในนิทานพ้ืนบ้านหนังสือใบลานที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันและแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การพัฒนาจิตใจและปัญญาของผู้คนใน
สังคม 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
       ๑. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของนิทานพ้ืนบ้านในหนังสือใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี 
        ๒. เพ่ือศึกษาหลักปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏนิทานพ้ืนบ้าน  
        ๓.  เพ่ือวิเคราะห์หลักปรัชญาธรรมในนิทานพ้ืนบ้านหนังสือใบลานที่มีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน 
 
ผลการวิจัย 

๑) สรุปผลการวิจัย ในนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ ผู้วิจัยได้น าปรัชญาธรรมข้อว่า จงโอบอ้อม
อารีผู้อ่ืน มาประกอบประเด็นการครองเรือน 

ผลการวิจัยนิทานเรื่องเสียวสวาสดิ์ พบว่าปรัชญาธรรม การครองเรือน หมายถงึ ฆราวาส
วิสัย ชีวิตชาวบ้านสามัญชนทั่วๆไป อันภาวะของชาวบ้านทั่วๆไป ; คฤหบดีผู้เป็นใหญ่ในเรือน ใน
ครอบครัว, พ่อเจ้าเรือน, ชาวบ้านผู้มีอันจะกิน มีการครองเรือน มีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ขาดแคลน 
ภาษาถ่ินอีสานว่า ดึงหน้าไม่ถึงหลัง ขาดๆเขินๆ ผู้ครองเรือนที่พอเพียง ต้องมีคุณธรรม และหลักธรรม
ในการครองเรือนคือสัจจะความจริงใจ ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตัวเอง ขันติ ความอดทน และจาคะ
ความเสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ 



  ๑๔๔ 

ก็จะอยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขตามสภาวะอันควรแก่ตน 
 ๒) ผลการวิจัยเรื่องนกจอกน้อย พบว่าสภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาในช่วงการด าเนิน

วิถีชีวิตของนกทั้ง ๒ ตัว ผัวเมียตรงตามความหมายของปรัชญาธรรม ข้อนี้ที่ว่า ตายแล้วไปใหน? ตาย
แล้วเกิดใหม่ เกิดเป็นอะไร นก ๒ ตัวผัวเมียเกิดเป็นคน นกตัวผู้เกิดเป็นเจ้าชายวรจิตในผาสารทราชวัง 
ตามจิตอธิษฐานของตน ส่วนนกตัวเมียตายแล้วเกิดเป็นเจ้าหญิงจันทะจร ในผาสารทราชวังตามจิต
อธิษฐานของตน ปุจฉาว่า เป็นได้ดังฤา? วิสัชนาว่าเป็นได้เพราะอิทัปปัจจยตา ๒ อย่างเกื้อกูลกัน ปัจจัย
หนึ่งคือแรงอธิษฐานจิตของคนทั้งปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ปัจจัยสอง คือผลกรรมที่ท าเอาไว้ อุทธา
หรณ์นี้ นกเกิดเป็นคน 

ส่วนอุทธาหรณ์หนึ่ง คนเกิดเป็นเทวดา ตามเรื่องเล่าว่า  
ครั้นนั้น ณ ถ้ าหน้าผาสูง ในหุบเขาแห่งเดียวกันนี้ มีฤาษีตนหนึ่งนั่งบ าเพ็ญสมณธรรมในถ้ า 

ขณะนั้น นกจอกน้อย ๒ ตัวผู้เมียได้อาศัยท ารังที่หนวดเคราใต้คาง ตกไข่ ๒ ฟอง ฟักไข่ได้ลูก ๒ ตัว อยู่
มาวันหนึ่งนกตัวผู้ออกไปหาเหยื่อมาเลี้ยงเมียและลูก เผอิญเกิดมีอุบัติเหตุ นกตัวผู้จิกเกสร หนอน
ดอกบัวกินเพลินจนดวงอาทิตย์บ่ายคล้อยแดดแผดเผาดอกบัวจนกลีบดอกบัวห่อเหี่ยวหุบเอาตัวนกไว้
ภายใต้ ดิ้นไม่หลุด ออกไม่ได้ ถูกกลีบบัวหลวงหุบเอาจนกระทั้งยามที่ ๓ ผ่านไป อากาศเย็นน้ าค้าง
พร่างพรมสายลมพัดเอ่ือย กลีบดอกบัวหลวงเผลออ้าออก พ่อนกรีบจิกคาบเอาเกสรหนอนบัว แล้วบิด
สอดแส่ว คาบเหยื่อกลับรังหวังป้อนลูกน้อยเมียแพง 

แต่ผิดหวัง หัวใจแทบพังสลาย เพราะนกตัวเมียโกรธนกตัวผู้ไม่ยอมกินเหยื่อ จึงรีบป้อนลูก
น้อยผู้น่าสงสาร พลางถามเมียสุดที่รักว่า เธอจ๋า วันนี้ เพราะเหตุใด เธอจึงไม่กินอาหาร กินหน่อยนะจ๊ะ 
คนดี เมียโกรธ กระฟัดกระเฟือด ต่อว่าผัว เธอไปเที่ยวเล่นชู้สู่สาวอ่ืน จะปล่อยให้ฉันและลูกๆ ตัวผู้
ชี้แจงว่า ฉันถูกกลีบบัวหลวงหุบห่อเอาไว้ออกไม่ได้ เมียไม่ยอมฟังเหตุผลใด นกตัวผู้จึงสาบานกับนกตัว
เมียว่า ถ้าฉันเป็นอย่างที่เธอว่านั้น ให้บาปใหญ่โตเท่าพ่อฤาษี ให้ตกนรกหมกไหม่ ในพ้ืนอเวจี ท่านพ่อ
ฤาษีจ าศีล บ าเพ็ญเพียร เจริญเมตตาภาวนาทุกค้ าเช้า ฉันจะเป็นบาปได้ประการใด พวกเธอนี้ ฉันอุต
ส่าให้อาศัยท ารังที่หนวดเครา จะปิดทิ้งก็สงสาร และกลัวบาปกรรมพวกเธอนี้ ยังเนรคุณฉันหรือ นก
เรียนให้ท่านพ่อตาปัสโสทราบว่า ท่านพ่อบวชแต่เล้กแต่น้อย ไม่มีลูกเต้าสืบสกุล ตายไปตกนรก
หมกไหม้ในหม้ออเวจีตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และคนอินเดีย คนจีนโบราณ นกไม่ได้
ว่าท่านพ่อฤาษีแต่อย่าง 

ตาปัสโส ท่านฤาษีเห็นชอบด้วย จึงขับนกหนี้ไปอยู่ที่อ่ืนพร้อมลูกอ่อน ไปอาศัยท ารังอยู่ที่
ป่าแขมป่าเลา ก็อยู่ดีไม่เดือดร้อน ครั้งถึงฤดูแล้งเดือน ๓ คล้อย ลมวอยๆคล้อยเดือน ๔ ไฟไหม้ป่าแขม
ป่าเลา นก ๒ ตัวผัวเมีย นอนหมอบอยู่ในรังพร้อมลูกอ่อน ปรึกษาหาลือกันว่า เราทั้งสองจะไม่ทิ้งลุก
น้อยให้ไฟไหม้ตายตามล าพัง เราจะยอมตายในรังพร้อมลูกๆ ขณะนั้นเปลวไฟใหญ่ลุกลามเข้ามาใกล้ 
ลวกลนเร้าร้อนแผดเผา ทุกสิ่งวอดวายถูกท าลายไปในชั่วพริบตา นกตัวผู้กกตัวเมียและลูกอ่อนอยู่ข้าง



  ๑๔๕ 

นอก ทนต่อความเร่าร้อนแผดเผาของเปลวเพลิงใหญ่ไม่ไหว จึงบินออกจากรังหนีไปก่อน แล้วถูกเปลว
เพลิงใหญ่ลวกลนที่ตรงใกล้รังนั้น เมียและลูกกูกเปลวเพลิงใหญ่ไหม้ตายในรังนั้นเอง 

๓) ผลการวิจัยนิทานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ พบว่า นามกวีคนแรก ผู้ประพันธ์ คน
แรก ชัดเจน ดังปรากฏ ข้อความตอนหนึ่งในนิทานเรื่องปัญญาบารมี ๑๐ ทัศว่า 

 ฯ 

ว่า สมัยหนึ่ง ข้าพเจ้า (พระอานนท์) ได้ฟังมาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ 
พระเชตะวันวิหาร (วัดเชตะวัน) ที่อณาบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ใกล้กรุงสาวัตถีฯ 

อะถะ โธ ในกาละครั้งนั้นแล สักโก พระยาอินทรืผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ แวดล้อมด้วย
เทพบริวาร จากหมื่นโลกจักวาล อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ท้าวมหาพรหม และเทพบริษัทจ านวนมาก
แวดล้อมเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่วัดพระเชตะวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ได้ทูลถาม พระผู้มี
พระภาคเจ้าเกี่ยวกับพระปัญญาบารมี ๑๐ ทัศ 

อธิบายว่า ในกาละครั้งนั้น สักโก พระยาอินทร์ ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ แวดล้อมด้วย
เทพบริวาร จากหมื่นโลกจักรวาล อันมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง และท้าวมหาพรหม พร้อมด้วยเทพยาจาก
หมื่นโลกระวาฬ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วจึงยืนอยู่ที่ควรข้างหนึ่ง และถามพระผู้มีพระภาค
เจ้าพระองค์ ทรงชี้น าให้ท้าวสักกเทวราช เฮียนเอา ปัญญาบารมี ไปเพ่ืออันใด? พระพุทะเจ้า ทรงตรัส
ว่า เพื่อจ าไว้ท่องบ่นสาธยายเคารพนบนอบ และสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา อื่นๆสืบไป สกโกพระยาอินทาธิ
ราช จึงเรียน พระปัญญาบารมีนั้น จากส านักพระพุทธเจ้า แล้วสอนกุลบุตรและกุลธิดาอ่ืนๆ ต่อไป 
ตราบเท่าถึงปัจฉิมชนรุ่นเราปัจจุบัน 

จากข้อความ เรื่องราวนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า พระพุทธเจ้า เทศนา พระปัญญา
บารมี แด่พระอินทร์ พระพรหม และเทพบริวารจากแสนโกฏิจักรวาลย์ และน าไปเผยแผ่ให้เทพทั้งมวล
ได้จดจ า เคารพนบน้อม สักการบูชา ตามรักษา และกุลบุตรกุลธิดาทั้ง ท. ได้จดจ า ท่องบ่นสาธยาย สืบ
มาจานกาละบัดนี้ 

ดังนั้น พระนามกวี คนแรก ที่ประพันธ์ หรือ เทศนา หนังสือ ผูกใบลาน พระปัญญา
ปารมี คือ พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป็นอจินไตย สุดวิสัยที่คนจะคิด คิดไปก็ปวดหัวตาย) แห่ง
เราทั้งหลาย โดยแท้ จากยุคพุทธกล่าวสืบต่อกันมาจนถึงปัจฉิมชน คนรุ่นสุดท้าย นานกว่า ๒,๖๐๐ ปี
มาแล้ว ส่วนนามกวีผู้คัดลอก ถ่ายทอดสืบมาคือ พระยาอินทร์ (เป็นอจินไตย สุดวิสัยที่คนจะคิด คิดไป
ก็ปวดหัวตาย)  ถ่ายแก่เทพบริวาร และกุลธิดา โลกมนุษย์ด้วย ทิพย์ปัญยาสืบมาถึงกาละบัดนี้ แล 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
      ๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 -  สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา



  ๑๔๖ 

พุทธปรัชญา รายวิชาปรัชญาศาสนา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
 -  สามารถน าผลการศึกษาปรัชญาธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านทั้ง ๓ เรื่อง เพ่ือไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยปัจจุบันและบุคคลที่สนใจในเรื่องนี้ 
 -  สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านการอนุรักรักษานิทาน
พ้ืนบ้าน การพัฒนาจิตใจและปัญญา โดยความร่วมมือของวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยอาชีวะศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
        ๒. กิจกรรมด้านการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน 
 -  สามารถพัฒนาโครงการสัมมนาทางปรัชญาพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
 -   สามารถพัฒนาและต่อยอดโครงการเที่ยวไทยให้ถึงธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
        ๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 -  มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิตในระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การ
พัฒนาอนุรักษ์นิทานพืน้บ้านอีสาน  
 -  มีการพัฒนาชุดความรู้และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมพ้ืนบ้านในวัดและส านัก
ปฏิบัติต่างๆ ในเชิงลึกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี
ความเหมาะสม 
 - มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนารูปแบบการการ
อนุรักวรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านอีสานในวัดและแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา       

การประชาสัมพันธ์ 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต 
http://www.mcu.ac.th/site/major/major_index.php 
 ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนิน  
 



ประวัติคณะผูว้ิจัย 
    

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
 

๑. ชื่อ   (ภาษาไทย)    นายสี  สร้อยสน 
         (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Si Sraison 
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๓๔๐๑-๐๐๒๙๙ -๑๖-๖ 
 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 

๔. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
       วิทยาเขตอุบลราชธานี ต าบลกระโสบ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐    
       มือถือ ๐๘๙-๙๔๕-๘๔๑, ๐๘๑-๗๙๐-๘๔๕๔, (e-mail) naretes ๙๙๙๙@hotmail.com 
 

๕. ประวัติการศึกษา 
 ๕.๑  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ. เอก, 
 ๕.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  -ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  -ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชธานี  
 

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ(ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ๑๔๘ 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจัย ๑ 
 

๑. ชื่อ (ภาษาไทย)    : นายเกียรติศักดิ์ บุตรราช 
   ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : Mr.Kiattisak Butrat 

๒.หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ๓-๓๓๑๐-๐๐๘๓๒-๗๑-๘ 
๓.ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
       วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๔.หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก : ๑๑๘ หมู่ ๑๐ ต.กระโสบ อ.เมอืง  
        จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
๕. ประวัติการศึกษา 
          ๕.๑  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  ป.ธ.๕ 
      ๕.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ปริญญาตรี  : พธ.บ. (คณะมนุษย์ศาสตร์) 
        ปริญญาโท  : M.A. English, Pune University.   
      
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel,  
          Power Point, โปรแกรม SPSS. 
 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ไม่มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ๑๔๙ 

 

ประวัติผูร้่วมวิจัย ๒ 
 

๑. ชื่อ  (ภาษาไทย)  พระมหาจิตนเรศ  ฉายา  วุฑฺฒิธมฺโม  นามสกุล  ศรีปะโค 
    ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ)  Phramaha Chitnaretes  Wutthidhammo (Sripacho) 
๒. ต าแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๓. หน่วยงานที่ติดต่อได้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  
     ต าบลกระโสบ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐  มือถือ ๐๘๑-๗๙๐๘๔๖๔ 
     (E-mail) naretes๙๙๙๙@hotmail.com 

๔. ประวัติการศึกษา 
 ๑)  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ 
 ๒)  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  - ปริญญาตรี (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์  (สังคมศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - ปริญญาตรี (ร.บ.) คณะรัฐศาสตร์ (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์) 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
  - ปริญญาโท (รป.ม.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์  (นโยบายสาธารณะ) 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  -  ปริญญาเอก Ph.D. (Public Administration), Nagpur University, India. 

๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power  
     Point. 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ    
         ๑) ชื่อเรื่อง “ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี 
   (หัวหน้าโครงการวิจัย: แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 
           ๒) ชื่อเรื่อง “บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี”                             
   (หัวหน้าโครงการวิจัย: แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์)                                       
   ๓)  ชื่อเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี” 
   (หัวหน้าโครงการวิจัย: แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 


