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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้จากการได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วั ฒ นธรรม ประจ าปี ง บประมาณ 2561 โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหลายฝ่ า ย คณะผู้ วิ จั ย จึ ง
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นายวัฒนา ภิญโย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นายสุวัชชัย ไขมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นายปัญญา ศรสิทธิ์ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลบุฮม, นายทองคูณ ดีตา, นางชื่น ดีตา ที่อานวยความสะดวกในการลงพื้นที่
ภาคสนาม นมัสการขอบพระคุณ พระอธิการพิชัย จึงมงคลสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น ในการอนุญาต
ให้ใช้สถานที่ในการปริวรรตคัมภีร์ใบลาน กลุ่มสตรีแม่บ้านคกเลาใต้ ที่เป็นธุระจัดหาอาหารให้คณะผู้วิจัย
ในการลงเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามและการปริว รรตใบลาน ขอบพระคุ ณ กลุ่ ม นั ก ปราชญ์ ผู้ รู้ ผู้ อ าวุ โ ส
ประชาชนชาวบ้านคกเลาใต้ทุกท่านที่อานวยความสะดวกในการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม การให้ข้อมูลเชิง
วัฒนธรรมประจาถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีมากมายจนคณะผู้วิจัยไม่สามารถจะเอ่ยนามได้หมด
ครบทุกท่าน
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งานวิจัยเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งทางด้านเนื้อหาและวิชาการมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ คุณกิตติพร ใจบุญ ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา คุณพุทธิพงษ์ นิลใบ
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และอานวยความสะดวก ทางด้ านเอกสาร ด้า นงานวิช าการ ตลอดระยะเวลาของการด าเนิน งาน
โครงการวิจัย
คุณค่าและประโยชน์อันใดที่บังเกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นความดีแด่
บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนมา คณะผู้วิจัยจะได้นาแนวคิด องค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยไปใช้ในงานวิชาการด้านอื่น ๆ สืบต่อไป
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ปีงบประมาณ 2561
บทคัดย่อ
วิจั ย เล่ มนี้มุ่งศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น ที่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน โดยขั้นแรกใช้วิธีการ
ปริวรรตให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน จากนั้นใช้แนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรมเพื่อถอดรหัสความหมายผ่าน
ตัวบทที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง แล้วนาเอาองค์ความรู้ ที่ได้รับมาจัดการเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ผ่านการนาเสนอข้อมูลวิจัยเป็นแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา พบว่า คัมภีร์ใบลานใบลานวัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย สามารถจาแนกตามกลุ่มประเภทชื่อเรื่อง ได้ทั้งหมด 110 เรื่อง อักษรที่ปรากฏมากที่สุด
คืออักษรธรรมอีส าน อักษรภาษาบาลี และอักษรไทย ใบลานที่พบมี ทั้งใบลานยาว และใบลานสั้ น
วรรณกรรมคัมภีร์พบว่ามีมากที่สุดคือ เรื่องพระปฐมสมโพธิ์ จานวน 35 ผูก รองลงมาคือเรื่องบทสวด
อักษรธรรมอีสาน ลักษณะเอกสารเป็นใบลานยาว มีจานวน 31 ผูก ลาดับที่ สามเป็นเรื่อง ปกิณกะฉลอง
บันทึกเป็นอักษรธรรมอีสาน มีจานวน 28 ผูก การจาแนกหมวดหมู่พบว่า วรรณกรรมคัมภีร์ใบลานที่
ปรากฏในวัดศรีชมชื่น ที่พบมากที่สุดก็คือในกลุ่มเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
การประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรม จากการปริวรรตวรรณกรรมเรื่องซายฟองและ
เรื่อง พื้นเวียงหรือพื้นเมือง พบว่า ปรากฏร่องรอยที่สามารถถอดความหมายทางวัฒนธรรมได้ 3 ประเด็น
คือ 1) ความหมายทางวัฒนธรรมในเชิงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ 2) ความหมายทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ 3)
ความหมายทางวั ฒ นธรรมระหว่างพุท ธและผี นอกจากนี้ ยัง ปรากฏนิท านพื้นบ้ านหลายเรื่อ ง เช่ น
มหาวงศ์แตงอ่อนหรือนางแตงอ่อน ลาสินไซ (พบหลักฐานว่าถูกจารขึ้น ใน จ.ศ. 1243 (ตรงกับ พ.ศ.
2424) อยู่ในช่วงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หรือนับอายุได้ 137 ที่ผ่านมา (นับปีปัจจุบัน พ.ศ.2561) นับได้ ว่าเป็นเอกสารโบราณควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง
กล่าวโดยสรุป คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่สาคัญ ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของคน
สมัยก่อนทั้งด้านตารายา โหราศาสตร์ วรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรมฯลฯ เมื่อกาลเวลาผ่านไปสภาพ

สังคมเปลี่ยนแปลง ทาให้ความสาคัญทางวิชาการถูกปล่อยทิ้งให้เป็นเพียงวัตถุโบราณ หรือของศักดิ์สิทธิ์
ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง จากการจาแนกข้อมูลคัมภีร์ใบลาน ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้น อันเป็น
ต้นทุนทางวัฒนธรรม ดังนั้นการจะนาข้อมูลดังกล่าวมาจัดการให้เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม มีความ
จาเป็นต้องถอดรหัส กาหนดทิศทางพัฒนาที่แน่นอน อันจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนได้ต่อไป
คาสาคัญ
วรรณกรรมท้องถิ่น, การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม, ปริวรรตใบลาน, บ้านคกเลาใต้

Research Title

.
Researchers

Fiscal Year

Local Literature and Local Cultural Management: Palm Scrip
Translation, Srisomchun temple, Koklaotai village,
Tambon Buhom, Chiangkhan district, Loei province.
Mr. Suratadchanukoon nunphoobal, Mr. Smai Wannaudorn
Ms. Wilai Phiewma and Mrs. Wipakorn Chantapan
2018
Abstract

This research aims at studying local literature which was recorded in palm leaf
manuscripts. The researcher first translated the records in the palm leaf manuscripts into
Thai language. Then culture theory was used to translate the stories found in the palm
leaf manuscripts using the context found in the stories. The data obtained was then
managed through the research data presentation using descriptive analysis and became
the cultural resource of the community.
It was found that the palm leaf manuscripts found at Srisomchun temple,
Koklaotai village, Buhom Sub-district, Chiangkhan District, Loei Province can be divided,
based on the stories’ names, into 110 stories. The alphabets mostly found in the palm
leaf manuscripts were Isaan Dhamma alphabets (Northern Eastern Thai alphabets used
in prayer scripts), Pali alphabets, and Thai alphabets. Both long and short palm leafs
were found. The mostly found literature was the story entitled “Pra pratomsompoh”.
It was found in 35 sets of palm leaf manuscripts, followed by the prayer scripts which
were written in Isaan Dhamma alphabets and found in 31 sets of long palm leaf
manuscripts. Among the palm leaf manuscripts found in the temple, most of the stories
were related to Buddhism.
In terms of cultural meaning, the translation of the stories entitled ‘Chai fong’
and ‘Pun Wiang’ have resulted in clues that can be interpreted into three aspects of
cultural meaning: 1) identity and ethnic group; 2) region and 3) meanings related to
Buddhism and spiritual belief. A number of local tales were also found, and two of them

are Mahawongtaengon or Nang Taeng-on and Lamsinsai (believed to be inscribed in year
1243 in the reign of King Rama V--2424 B.E. or 1881 C.E or 137 years ago). It is considered
an ancient document which is worth to be reserved.
In conclusion palm leaf manuscripts are valuable ancient documents
which record stories of people in the ancient time as well as medicine, astrology,
literature, tradition, rituals and etc. When time has passed by, society has changed and
that the importance of those sciences were neglected. The manuscripts were left as
antiques and untouched or was considered a sacred object. The division of information
found in the palm leaf manuscripts results in the primary information which then
becomes the community’s cultural resources. Therefore, in order to manage the
obtained information, translation is important for specifying certain ways of development
which will lead to a sustainable development.
Keywords:
Local literature, cultural resource management, palm leaf manuscript translation,
Koklaotai village
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หากกล่าวถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรม (Cultural assets) ใน
ทุกๆ พื้นที่ หรือทุกท้องถิ่นของชุมชน โดยอาจเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible) และวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่งตานานหรือเรื่องเล่าของท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทของทุน
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องเล่าอาจจะเป็นในรูปแบบมุขปาฐะคือเล่าปากต่อปากที่ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น
บอกเล่าสู่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น หรืออาจจะเป็นตานานที่มีการจารึกเป็นหลักฐานในลักษณะลายลักษณ์
อั ก ษรเรื่ อ งเล่ า เหล่ า นี้ เรี ย กว่ า “วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ” กรมศิ ล ปากร ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า
“วรรณกรรม” ว่าหมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะ อันเป็นผลงานทีเ่ กิดจากความคิด จินตนาการ แล้วเรียบ
เรียง นามาบอกเล่า บันทึก ขับร้อง ผ่านสื่อออกมาด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องต่างๆ ในทานองเดียวกันก็ได้ให้
ความหมายของคาว่า “วรรณกรรมท้องถิ่น” ว่าหมายถึง วรรณกรรมที่เป็นมุขปาฐะ (ใช้ถ้อยคาเล่าสืบต่อ
ๆ กันมา) และลายลักษณ์ (บันทึกในวัสดุต่างๆ เช่น ใบลาน หรือบันทึกในกระดาษที่เรียกว่า สมุดไทย
หรือสมุดข่อย เป็นต้น) วรรณกรรมเหล่านี้ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นภาคต่างๆ ของไทย โดยคนท้องถิ่น มักเป็น
ผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา รูปแบบฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นไปตามความนิยมของท้องถิ่น ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษา
ของท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น วรรณกรรมท้องถิ่น จึงมีอยู่ในทุกท้องถิ่นของประเทศไทย เช่น ท้องถิ่น ภาคใต้
ท้องถิ่นภาคเหนือ ท้องถิ่นภาคอีสาน และท้องถิ่นภาคกลาง แต่ละภาคก็ยังมีวรรณกรรมท้องถิ่นที่แยก
ย่อยลงไปอีกตามกลุ่มชาติพันธุ์ จึงถือได้ว่าวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญ เพราะ
วรรณกรรมมีเนื้ อหา ลั กษณะรู ป แบบคาประพั นธ์ แนวคิด ค่านิยม การสอดแทรกสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี (กตัญญู ชูชื่น. 2543 : 4)
วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น นอกจากจะมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ท้ อ งถิ่ น ในแง่ ข องการเป็ น มรดกทาง
วัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้ว วรรณกรรมท้องถิ่นยังถือเป็นทุนทางวัฒนธรรม ในแง่ขององค์ความรู้ที่ถูก
บันทึกจากอดีตสู่ปัจจุบัน สามารถสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ของชุมชน (ธนิก เลิศชาญ
ฤทธิ์. 2554 : 2) ซึ่งจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมท้องถิ่น นอกจากจะเป็นเรื่องเล่า ตานานศักดิ์สิทธิ์ ตานาน
บอกถึงชื่อบ้านนามเมือง เรื่อ งเล่าวีรบุรุษทางวัฒนธรรม (Hello Culture ) โหราศาสตร์ ตาราบันทึก
ความรู้เรื่องยาสมุนไพร การรักษาโรค ความรู้เรื่องฤกษ์ยาม ในฐานะที่วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง เรายังสามารถค้นหาความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่นในเชิงวัฒนธรรม ได้
ด้วยในฐานะที่เป็นมรดกวัฒนธรรมทางวัตถุที่จับต้องมองเห็นได้ ดังที่ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550) ได้
กล่ าวถึง ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรทางวัฒ นธรรม (Cultural resources) ว่า หมายถึง
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ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุที่จับต้องมองเห็นได้
(Tangible forms) และที่เป็นความหมาย เช่น ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ กฎระเบียบแบบแผนเพื่อ
การปฏิบัติ จินตภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะและการแสดงออก และที่ไม่สามารถจับหรือสัมผัสทาง
กายภาพได้ มีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญ หาต่างๆ
ได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี กฎระเบียบทางสังคม เป็นต้น (สายันต์ ไพรชาญจิตร์. 2550 :
14)
สาหรั บวรรณกรรมท้องถิ่น จังหวัดเลย ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มี
ลักษณะทั้งที่เป็นวรรณกรรมเรื่องเล่าประเภทมุขปาฐะ และวรรณกรรมประเภทลายลักษณ์อักษร ส่วน
ใหญ่ถูกบันทึกไว้ในใบลาน จากการสารวจข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดเลย โดยกาหนดพื้นที่ออก
สารวจ ถนนเลียบชายฝั่งแม่น้าโขง (จากอาเภอเชียงคาน–อาเภอปากชม) เบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้พบว่า
มีวรรณกรรมประเภทลายลักษณ์ที่บันทึกในใบลานถูกเก็บไว้ ที่วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นจานวนมาก จากการขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น เพื่อสารวจข้อมูล
เบื้ อ งต้ น พบว่ า ตั ว อั ก ษรที่ ใ ช้ บั น ทึ ก ในวรรณกรรมใบลาน ส่ ว นมากบั น ทึ ก ด้ ว ยตั ว อั ก ษรธรรมและ
อักษรไทยน้อย ซึง่ จากการสารวจพบว่ามีทั้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมทางศาสนา
ตารายา ตาราดูฤกษ์ย ามหรือตาราโหราศาสตร์ กฎหมายโบราณ ฯลฯ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจว่าหาก
คณะผู้วิจัยได้ร่วมกับชุมชน ปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากตัวอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยให้เป็นตัว
อักษรไทยปัจจุบัน จะสามารถนาทรัพยากรทางวัฒนธรรม สร้ างเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนได้ โดยข้อสมมติดังกล่าว หากเปรียบเทียบกับชุมชนอื่น ๆ ที่นา
วรรณกรรมท้องถิ่นมาจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เห็นว่า วรรณกรรมท้องถิ่นมี
อิทธิพลต่อการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เช่น วรรณกรรมเรื่องนางผมหอม แสดงให้เห็นถึงชื่อบ้านนาม
เมืองอันที่มาของภูหลวง จนปัจจุบันภูหลวงได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจาจังหวัดเลยหลายที่
เช่ น ภู ห ลวง วนอุ ท ยานน้ าตกห้ ว ยเลา ภู ป่ า เปาะ (ฟู จิ เ มื อ งเลย) ผาหิ น งาม (คุ น หมิ ง เมื อ งเลย)
วรรณกรรมเรื่องภูทุ่ง ภูครั่ง แสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าที่มาของภูเรือ จนพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
คือชมดอกทิวลิป ชมยอดดอยภูเรือ หรือวรรณกรรมเรื่องจึ่งขึ่งดังแดง เป็นตานานที่แสดงให้เห็นถึงที่มา
ของแก่งคุดคู้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ ตานานวัดพระบาทภูควายเงิน เป็นการสร้างเรื่องเล่าผูกโยงกับ
สถานที่ จนถูกพัฒนากลายเป็น แหล่งท่องเที่ยว จากตัว อย่างที่กล่ าวมานั้ นแสดงให้ เห็ นอิทธิพลของ
วรรณกรรมท้องถิ่น ที่สามารถประดิษฐ์สร้างเพื่อรองรับการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้วรรณกรรม
ท้องถิ่น ยังสามารถสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ เช่น ตานานพระธาตุศรีสองรักษ์ อาเภอ
ด่านซ้าย ตานานพระธาตุสัจจะ อาเภอท่าลี่ ที่ทาให้เห็นถึงที่มาของการสร้างพระธาตุ และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
จากความเป็นมาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทใบลาน
อันนามาสู่การศึกษาในหัวข้อวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม”
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โดยคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ จาแนกหมวดหมู่ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มีการจัดระบบหมวดหมู่
ทาการเก็ บ รั ก ษาให้ ถูก ต้องตามหลั กวิ ช าการ แล้ ว คัด เลื อกวรรณกรรมที่มี ความหมายหรือ มีบ ริบ ท
เกี่ยวข้องกับชุมชน ทาการปริวรรตให้เป็นภาษาปัจจุบัน แล้วนาองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ซึ่ง
อาจเป็นการต่อยอดให้กับชุมชน สร้างความเข้มแข็ง สามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หรือจัดทา
เป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวรรณกรรมลายลักษณ์ (คัมภีร์ใบลาน) และวัตถุธรรม
ประเภทอื่น ๆ สร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาและองค์ความรู้คู่ชุมชนสืบไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสารวจ จัดระบบหมวดหมู่ และเก็บรักษาใบลานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ วัดศรี
ชมชื่น ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1.2.2 เพื่อคัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญหรือมีความเกี่ยวข้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อ
ปริวรรตจากอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
1.2.3 เพื่อหาความหมายทางวัฒนธรรมของคนอีส านผ่ านวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้จากการ
ปริวรรตใบลาน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
คณะผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประการ
ประการแรก ในการจาแนกหมวดหมู่ จะใช้วิธีคัดแยกภาษาและประเภทกลุ่มเรื่อง โดยกาหนด
ว่าเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในใบลานว่ามีภาษาอะไรบ้าง จากนั้นคัดแยกกลุ่มเรื่อง เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มเรื่อง
ของวรรณกรรมพื้นบ้านว่าแต่ละกลุ่มปรากฏอยู่กี่เรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการจาแนก จัดทาบัญชี และ
จัดเก็บรักษาต่อไป
ประการที่สอง หลังจากจาแนกเรื่องภาษา กลุ่มเรื่องได้ จะทาการคัดเลือกวรรณกรรม โดยใช้
วิธีกาหนดว่า เนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ต้องมีความโดดเด่นในเรื่องอัตลัก ษณ์ของชุมชน หรือ
วรรณกรรมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนรู ป แบบของการอธิ บ ายภู มิ น าม (ชื่ อ บ้ า นนามเมื อ ง) หรื อ
วรรณกรรมที่อธิบายสถานที่แหล่ งเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศ หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญายา
สมุนไพรรักษาโรค หรื อวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้ างขวางอันแสดงถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แม้ จ ะใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการปริ ว รรตเนื้ อ หาจากใบลานเป็ น หลั ก ด้ ว ย
คณะผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับคาว่า “วรรณกรรมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนย่อมมีความสัมพันธ์กัน ”
จึงได้กาหนด กรอบของข้อมูลอันเกิดจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม การตอบและ
สอบถามข้อมูล แล้วนาข้อมูลมาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการปริวรรต โดยกาหนดกลุ่มประชากร
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 5 คน
2. กลุ่มผู้รู้ในเรื่องของศาสนา ได้แก่ พระภิกษุ ทายก ทายิกา ไวยาวัจกร จานวน 5 คน
3. กลุ่มผู้รู้ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ประจาหมู่บ้าน จานวน 10 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน 2561
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้แบ่งระยะการศึกษาค้นคว้าออกเป็น 5 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ
เป็นขั้นการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตาราและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาและสร้างเครื่องมือ รวมทั้งเป็นการเตรียมนักวิจัยสาหรับลงพื้นที่ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ ตารา และการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการนามาใช้ในการวางแผนการดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย
การประชุมคณะนักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจ
ประชุมคณะนักวิจัยเพื่อกาหนดแนวทางการในการวิจัยและการกาหนดกลุ่ม
วรรณกรรมที่ใช้ในการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการวางแผนการดาเนินการรวบรวมข้อมูล
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ระยะที่ 2 ศึกษาบริบทชุมชนและจัดระบบข้อมูล
เป็นการศึกษาบริบทและลงพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยคณะนักวิจัยลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยพบปะกับ
ประชาชนที่เป็นพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกับชุมชนโดยมีกิจกรรมเตรียมสถานที่จัดเก็บใบลาน จากนั้นจัดทาระบบข้อมูล
ใบลาน แยกประเภทข้อมูล จัดเก็บข้อมูลใบลานเบื้องต้น จัดหาตู้สาหรับเก็บรัก ษาใบลาน ซึ่งอาจจะเป็น
สถานที่เก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับใบลานหรือพิพิธภัณฑ์ประจาหมู่บ้าน จากนั้นคัดเลือกวรรณกรรมที่
จะนามาปริวรรต ทาการบันทึกข้อมูลใบลานลงในแบบบันทึกที่คณะนักวิจัยสร้างขึ้น เพื่อเก็บรักษาไว้ใน
ตู้เก็บใบลานของชุมชน
ระยะที่ 3 ปริวรรตและถอดความหมายทางวัฒนธรรม
เป็นการนาข้อมูลจากการถ่ายภาพ หรือคัดลอกตัวอักษรจากต้นฉบับ จากการคัดเลือก
วรรณกรรม นามาปริว รรตให้เป็ นอักษรไทยในปัจจุบัน จากนั้นนามาถอดเพื่อค้นหาความหมายทาง
วัฒนธรรม แล้วจัดทาเป็นรูปเล่ม
ระยะที่ 4 จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนความรู้สู่ชุมชน
เป็นการนาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการปริวรรตและถอดความหมายทางวัฒนธรรม โดย
การจัดการประชุมปฏิบัติการนักวิจัย ชุมชน และวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยเชิญนักวิชาการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนร่วมเสนอความ
คิดเห็น ความรู้ เพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้จากการวิจัย ร่วมกันกาหนดแนวทาง
พัฒนารูปแบบในการพัฒนาให้ยั่งยืนตลอดไป จัดทาร่างรูปแบบการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วิพากษ์รูปแบบในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การทดลองใช้ รู ป แบบในการจั ด การทรั พ ยากรทาง
วัฒ นธรรม ทดลองใช้รู ป แบบการจั ดการทรั พยากรทางวัฒ นธรรม ส าหรับ รูป แบบในการจัด การ
ทรั พยากรทางวัฒ นธรรม คณะผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางว่าจะคืนองค์ความรู้สู่ ชุมชนขึ้นอยู่กับข้อมูล
วรรณกรรมท้องถิ่นที่ค้นพบจากการปริวรรตใบลาน เช่น วรรณกรรมที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนรูปแบบ
ของการอธิบายภูมินาม วรรณกรรมที่อธิบายสถานที่แหล่งเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญายารักษาโรค ฯลฯ โดยกาหนดแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
แนวทางที่ 1 นาความรู้เผยแพร่ผ่านเยาวชน โดยมีครูประจาโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
เป็นทีมงานวิจัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประจาหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงานในการนาเอาองค์ความรู้ถ่ายทอดลงสู่
ชุมชน อันแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
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แนวทางที่ 2 จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดตั้งเป็นฐานความรู้ เรื่องยา
รักษาโรค หรือองค์ความรู้ ภูมิปัญญาอื่นๆ ที่ค้นพบ
แนวทางที่ 3 จัดทาเป็นศูนย์เผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ประจาหมู่บ้าน
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมแบบโฮมสเตย์ (Homestay)
โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นตัวนาร่อง
ระยะที่ 5 ระยะสรุปผลและรายงานผลการวิจัย
คณะนักวิจัยประชุม ร่วมกันสังเคราะห์ผลจากการวิจัย เพื่อสรุปผลและเขียนรายงาน
การวิจัย
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 อนุรั กษ์และฟื้น ฟูมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ เรื่องเล่าของ
ชุมชน
1.5.2 รักษามรดกทางวัฒนธรรมในเชิงภูมิปัญญาให้คู่กับชุมชนสืบไป
1.5.3 ถ่ายทอดทรัพยากรทางวัฒนธรรมในเชิงวรรณกรรมท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการบริหารทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.5.4 ใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนสืบต่อไป
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง เรื่องเล่า ตานาน นิทาน ที่ถูกบันทึกไว้ในใบลาน ภายในวัด
ศรีชมชื่น ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม หมายถึง การจัดระบบหมวดหมู่วรรณกรรม วิธีการ
จัดเก็บรักษาใบลาน การดูแลรักษาให้คัมภีร์ใบลานมีสภาพคงอยู่ได้นานขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
ปริวรรตใบลาน หมายถึง การแปลความหมายจากใบลาน ในรูปแบบอักษรโบราณ (อักษร
ขอม อักษรธรรม อักษรไทยน้อย) ให้เป็นอักษรไทยในปัจจุบัน
ความหมายทางวัฒ นธรรม หมายถึง การถอดรหัส หรือแปลความหมาย จากการปริวรรต
วรรณกรรมจากอักษรโบราณให้เป็นอักษรไทยปัจจุบัน แล้วนามาถอดความหมายโดยอาศัยบริบททาง
วัฒนธรรมอีสาน ในการถอดรหัสความหมายทางวัฒนธรรม ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านประวัติศาสตร์
เรื่องเล่า ความเชื่อ ความศรัทธา ผ่านเนื้อหาหรือตัวบทที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ใบลานที่ได้จากการปริวรรต
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : ปริวรรตใบลาน วัด
ศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คณะผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปริวรรต
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษารวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ คัมภีร์ใบลาน เป็นการศึกษาที่คณะผู้วิจัยต้องการปูพื้นให้
เห็นถึงความสาคัญของเอกสาร ใบลาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหรือคลังภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้ด้านประเพณี พิธีกรรม ตานานบ้านตานานเมือง วรรณกรรม กฎหมายโบราณ ตารายาหรือ
ตาราโหราศาสตร์ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารใบลานได้มีนักวิชาการให้ความหมายและแสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลาน
2.1.1.1 ความหมายและความสาคัญของคัมภีร์ใบลาน
เรืองศักดิ์ ละทัยนิล (2535 : 12) กล่าวว่า การจารึกอักษรลงบนใบลาน เป็นเอกลักษณ์
ทางอักษรภาษาอย่างหนึ่งของคนไทยเริ่มจะมีมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏ แต่เป็นที่เชื่อว่าได้ใช้กันมานาน
หลายร้อยปี แม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้อย่างแพร่หลายในงานบางลักษณะ เช่น ในประเพณีของพุทธ
ศาสนามีการจารึกพระไตรปิฎก การจารึกบทสวด การจารึกเรื่องราวชาดกต่างๆ เป็นต้น
ไพโรจน์ ศรี แก่นจันทร์ (2543 : 2) กล่าวว่า หนังสือใบลาน เป็นสื่อแห่งรอยจารึก
เรื่องราวทางพุทธศาสนา ทางประวัติศาสตร์ การบันทึกเรื่องราวทางพุทธศาสนาได้ เกิดขึ้นที่ประเทศ
ศรี ลั งกา เมื่ อ ครั้ ง ที่ศ รี ลั งกาได้ ท าการสั ง คายนาพระไตรปิ ฎ กครั้ง ที่ 3 ได้มี ก ารบั น ทึก เรื่ องราวทาง
พระไตรปิฎกแบบฉบับลายลักษณ์อักษรจึงได้มีการนาใบลานซึ่งเป็นไม้ประจาชาติมาประดิษฐ์เป็นสื่อใน
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การบันทึกครั้งนั้นและเมื่อมีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ ามาทางดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งคาดว่าจะเป็น
แถบประเทศไทย พม่า ลาว มอญ คัมภีร์ใบลานก็มาเผยแพร่ในแถบนี้
โดยเหตุ ผ ลทางพุ ท ธศาสนา ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 19 -20 ได้ เ กิ ด สงครามขึ้ น สมั ย
รัตนโกสินทร์ไทยได้ไปตีเอาลาวมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของไทยกระทั่งเวลาผ่านไป เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์
อยากจะแยกตั ว ออกจากไทย จึ ง เกิ ด การสู้ ร บระหว่ า งเวี ย งจั น ทน์ กั บ กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ทหารของ
รัตนโกสินทร์ไปตีเวียงจันทน์กลับมาได้จึงขนเอาสิ่งของมีค่าจากเวียงจันทน์กลับมาด้วย แหล่งหนึ่งที่มี
การสารวจพบว่า เก็บรักษาของมีค่ามาจากมาจากเวียงจันทน์คือจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็น แหล่งที่รวบรวม
คัมภีร์ใบลานที่มาจากกรุงเวียงจันทน์จานวนมากเช่นกัน
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544 : 47) กล่าวว่า ชาวอีสานมีระบบการสืบสานวัฒนธรรมและ
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้สั่งสมของบรรพชนที่น่าสนใจและมีคุณค่ายิ่งคือ การ
จารึกเรื่องราวต่างๆ ลงไว้บนใบลานที่รู้จักกันทั่วไปว่า “หนังสือก้อม” ในการจารึกเรื่องราวต่างๆ จะนิยม
ใช้อักษรธรรมสาหรับความศักดิ์สิทธิ์ บทสวดในพิธีกรรม และคาถาอาคมและจะนิยมใช้อักษรไทยน้อยใน
การบันทึกเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย โคลง กาพย์ ร่าย และคาสอนต่างๆ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยอีสาน
ผสมคาบาลีสันสกฤต ลักษณะคาประพันธ์เท่าที่มีผู้วิจัยพบว่ามีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทร้อยกรองมี
กาพย์ โคลง ร่าย และประเภทร้อยแก้ว
กล่าวโดยนัยของสารประโยชน์ คัมภีร์ใบลานเป็นดุจ “คลังความรู้และภูมิปัญญาอัน
หลากหลาย” ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้เพื่อเป็นคู่มือดาเนินชีวิตตามโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม
หมู่บ้าน เช่น เรื่องความเชื่อศาสนา จารีตประเพณี การรักษาโรค การปกครอง และเศรษฐกิจ หนังสือ
เหล่านี้ได้รับการเก็บรักษาและนาไปใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นหนังสือสาคัญสาหรับคนอีสานที่มีส่วน
ในการบันทึกและปลูกฝังทัศนะของปราชญ์ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
หนังสือก้อมหรือคัมภีร์ใบลาน เป็นทางหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของคนอีสานกลุ่ม
ไท – ลาว โดยการรวบรวมและสืบอายุความรู้ ความคิด ความเชื่อ และข้อวัตรปฏิบัติ ในวิถีชีวิตของชาว
อี ส าน ที่ ไ ด้ ท าการสื บ ทอดกั น มาในระดั บ ชาวบ้ า น นั บ ได้ ว่ า เป็ น การสร้ า งคลั ง ความรู้ แ ละสร้ า ง
เอกสารอ้างอิง เพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมที่ชาวบ้านทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ อันถือได้ว่าเป็นการให้
การศึกษาอบรมที่มีคุณค่ายิ่ง
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (2545 : 3) กล่าวถึง ใบลานว่า เป็นวัสดุที่บรรพชนคนไทยนามา
เป็นอุปกรณ์รองรับการจดจารลายลักษณ์อักษรนิยมเรียกกันเป็นสามัญว่า หนังสือใบลาน หรือ คัมภีร์ใบ
ลาน ที่ เ รี ย กว่ า คั ม ภี ร์ ใ บลานเนื้ อ เรื่ อ งที่ จ ดจารลงบนใบลานส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พระธรรมค าสั่ ง สอนใน
พระพุทธศาสนา มีพระไตรปิฎก เป็นต้น รวมทั้งเรื่องอันเนื่องด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องอัน
เป็นบทนิพนธ์ของอดีตชนก็มี ด้วยเหตุที่พระธรรมเป็นสิ่งสาคัญอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจาร
ลงบนใบลาน ก็ทาให้คัมภีร์ใบลานมีความสาคัญและศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยฉะนั้น พุทธศาสนิกชนคนไทยจึงถือ
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กันเป็นธรรมเนียมว่า คัมภีร์ใบลานเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญ เก็บรักษาอย่างดีในที่อันควร และทะนุ
ถนอมเป็นพิเศษยิ่งดุจเดียวกับพระพุทธรูป
คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารปฐมภูมิที่บันทึกลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยมือ โดยใช้ใบของต้น
ลานเจาะรูร้อยหูด้วยสายสนองมัดรวมกันเป็นผูก ใช้เหล็กจารเป็นเครื่องมือเขียนลายลักษณ์อักษรด้วยวิธี
จาร คัมภีร์ใบลานจัดเป็นหลักฐานผลงานทางภูมิปัญญาของบรรพชน อันแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพ
บุรุษคนอีสาน ที่สามารถสร้างสิ่งอันเป็นมรดกวัฒนธรรม นับตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกจดจารลายลักษณ์ก็
มีลักษณะพิเศษ แตกต่างไปจากเครื่องมือเครื่องใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งอักษรภาษาที่ใช้ จารในคัมภีร์ใบลาน
ก็จัดเป็นสิ่งสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ บ่งบอกถึงลักษณะประจาท้องถิ่น แสดงให้รู้ถึงวัฒนธรรมอารยธรรม
เป็นข้อมูล ที่บ่งบอกให้รู้เรื่องราวความเป็นไปของกลุ่มชนแห่งสังคมในอดีตและยังเป็นหลักฐานแสดงถึง
วิวัฒนาการของรูปอักษร รวมทั้งภาษาที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยอีกด้วย
ก่องแก้ว วีรประจักษ์ (2548 : 5) กล่าวว่า ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่จดจารด้วยลาย
ลักษณ์อักษรไว้บนใบลานซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติได้มาจากต้นลาน ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า “หนังสือใบลาน”
แต่เนื่ องจากคนไทยโบราณนิยมจารเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลงในใบลาน จึงนิยมเรียกหนังสื อ
ใบลานว่า “คัมภีร์ใบลาน” รูปอักษรและภาษาที่ใช้อยู่ในเอกสารโบราณ จัดเป็นสิ่งสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ประจาชาติ แสดงให้รู้ถึงวัฒนธรรม อารยธรรม ของกลุ่มชนในอดีตที่เคยอาศัยอยู่ ณ
แหล่งที่พบเอกสารโบราณเหล่านั้น นอกจากจะเป็นข้อมูลบ่งบอกเรื่องราวในอดีตแล้ว ยังเป็นหลักฐาน
แสดงถึงพัฒนาการรูปอักษรที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยอีกด้วย
คัมภีร์ใบลาน เป็นหนังสือที่บันทึกพระธรรมคาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา หาก
วิเคราะห์ให้ลึกลงไปในส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นคัมภีร์ใบลานแต่ละผูกแต่ละมัด ส่วนหนึ่งสะท้อน
ให้เห็นลักษณะวัฒนธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา กับการสร้างสรรค์งานศิลปะไว้กับศาสนา
ด้วยความเชื่อและศรัทธา ถ้าหากจะกล่าวถึงความเชื่อถือและศรัทธาพบว่า ในคัมภีร์ใบลานเกือบทุกข์
คัมภีร์จะมีข้อความระบุเจตนาความปรารถนาของผู้สร้างคัมภีร์ให้เป็นไปตามความปรารถนา ข้อความ
เหล่านี้ทาให้สรุปได้ว่า สภาพสังคมไทยในยุคนั้น เป็นระบบสังคมครอบครัวที่มีความผูกพันด้วยความรัก
สามัคคี ประกอบกิจกรรมร่วมกันนับถือพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัดเป็นสถานศึกษาที่มีอยู่ในความอุปถัมภ์ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
บุญเหลือ บุราณสาร (2548 : 58) กล่าวว่า เอกสารโบราณหลายประเภท เช่น หนังสือ
คัมภีร์ใบลาน หนังสือกระดาษสา หรือกระดาษข่อย เป็นต้น มักจะมีอยู่ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา ไทย ลาว พม่า เขมร อินโดนีเซีย เป็นต้น เอกสารโบราณเหล่านี้แท้จริงแล้ว
มีคุณสมบัติหรือคุณภาพทนทานกว่าหนังสือที่ทาด้วยกระดาษธรรมดา เช่น หนังสือคัมภีร์ใบลาน เป็นใบ
จากต้นลานโดยตรง กระบวนการก็ไม่มีขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องที่ทาให้เป็นกรดเป็นด่างมาก กระบวนการ
ในการสร้างหรือทาหนังสือใบลานก็ยังเอื้ออานวยต่อการที่จะกาจัดความเป็นกรดเป็นด่างมาก เช่น การ
อบ การผึ่งแดด ผึ่งหมอก ถือว่ าเป็นการสร้างคุณสมบัติที่ดีที่ทาให้คงทนอยู่ได้นานของหนังสือใบลาน
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เสริมขึ้นอีกด้วย ส่วนความเป็นกรดเป็นด่างหรือเชื้อราจะเกิดกับใบลานได้ก็เนื่องจากความชื้นในอากาศ
สูง (High Humidity) อบอ้าวระบบถ่ายเทของอากาศ (Ventilation) ไม่เพียงพอ หรืออากาศร้อนแห้ง
แล้งมาก ก็ทาให้ใบลานกรอบได้ รวมทั้งความร้อนจากแหล่งความร้อนอื่นๆ เป็นต้นว่าถูกแสงแดดประจา
หรือนานๆ (Sunshine) ก็ทาให้ใบลานกรอบเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นได้
บัวไข เพ็งพระจันทร์ (2551:1) กล่าวว่า คัมภีร์ใบลานเป็นสมบัติของชุมชนชาวพุทธใน
ท้องถิ่นต่างๆ ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ ให้กลายมาเป็น “มรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ ” (National Cultural
Heritage) เป็น ส่ ว นหนึ่ งของการสร้ าง “อัตลั กษณ์แห่ งชาติ ” ( National Identity) ของรัฐ สมัยใหม่
คัมภีร์ใบลานในบริบทดังกล่าวนี้มีความหมายเป็น “ความทรงจาเกี่ยวกับอดีต ” หรือเป็น “สานึกทาง
ประวัติศาสตร์”
สุทธาสินี จิตรกรรมไทย (2552) กล่าวว่า สมัยก่อนสังคมลาวให้ความสาคัญกับคัมภีร์
ใบลานมาก เพราะเป็นสิ่งที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและบันทึกเรื่องราวความเป็นมา รวมถึง
มุมคิด วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่โดดเด่น คือ พื้นขุนบรมราชาธิราช ท้าวฮุ่งท้าวเจือง ตานานอุรังคธาตุ ตานานพระบาง ตานานพระแก้วมรกต ฯลฯ ทั้งยังมีคัมภีร์ใบลานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครอง
คัมภีร์ใบลานด้านวรรณกรรม รวมทั้งคัมภีร์ใบลานที่บันทึกความรู้เกี่ยวกับยา คาถาอาคม ประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่ออีกด้วย
สรุปได้ความว่า คัมภีร์ใบลานเป็นหลักฐานสาคัญที่สะท้อนสังคม วัฒนธรรม ความรู้
ความคิดของคนสมัยก่อน นอกจากนี้คัมภีร์ใบลานจึงเป็นสมบัติอันล้าค่าของคนอีสาน ที่ต้องช่วยกัน
อนุรักษ์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางปัญญา อีกส่วนหนึ่งที่สามารถนามาเปลี่ยนเป็นมูลค่า อันถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือการนามาปริ วรรตเพื่อถอดเอาองค์ความรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่มาเปิดเผยและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการถอดรหัส มี 2 กระบวนการคือ ถอดจากอักษรโบราณมาเป็นอักษร
ปัจจุบัน ประการที่ 2 ถอดความหมายผ่านมุมมองแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่
ซ่อนอยู่ในเนื้อหา
2.1.1.2 ลักษณะของคัมภีร์ใบลาน
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 14 กล่าวถึงลักษณะของคัมภีร์ใบลานว่า ใบ
ลาน หรื อที่เรีย กว่า หนังสือก้อม และ หนังสือ ผูก จาร (จารึก) ด้ว ย ตั วอักษรไทยน้อย–ตัวอักษร
ธรรม หนังสือที่เป็นภาษาไทยปัจจุบันหลายเล่มก็แปลมาจากตัวอักษรไทยน้อย
หนังสือก้ อม แปลตามศัพท์ หมายถึงหนังสือสั้น (ก้อม-สั้น) หนังสือก้อม คือใบลาน
ขนาดสั้นประมาณ 1 ฟุต ใช้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของส่วนบุคคล เช่น คาถาอาคม ตาราเวทมนต์ หรือ
ตาราพิธีกรรม บทหมอลา หรือวรรณกรรม เรื่องสั้นๆ (บางครั้งเป็นตอนๆ) เพื่อสะดวกในการพกพาไป
กับเจ้าพิธี หรือนาไปเป็นบทขับลาของหมอลา ฉะนั้นหนังสือก้อมจึงใช้ประโยชน์เหมือนกับสมุดพก ต่าง
กับหนังสือผูกที่เป็นหนังสือขนาดมาตรฐานและบันทึกเรื่องราวที่เป็นตาราวิชาการวรรณกรรม รวมทั้ง
พระธรรมคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ เป็นต้น
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หนังสือก้อม คือใบลานกว้างประมาณ 2 นิ้ว /ฟุต ยาวประมาณ 12-14 นิ้ว/ฟุต เจาะรู
ตรงกลางสาหรับร้อยเชือก เชือกที่ร้อยเรียกว่า “สายสนอง” หนังสือก้อมผูกหนึ่ง ๆ มี 10 ลาน ถึง 40
ลานแล้ว แต่ความยาวของเนื้ อหา แต่ส่ว นใหญ่จะมีจานวน 20 ลาน ถึง 25 ลาน ซึ่งถือว่าเป็นขนาด
มาตรฐาน ในผู กหนึ่ ง ๆ จะมีใบปกหน้าหลั ง 2 ลาน เรียกว่า “ใบหลบหน้า ” และ “ใบหลบหลัง ”
ใบหลบหน้าใช้เขียนชื่อเรื่อง หรือบอกสาระของเรื่องราวที่บันทึก โดยทั่วไปหนังสือก้อมจะไม่มีไม้ประกั บ
หน้ าหลั งเหมือนหนั งสือผูก ตัวอักษรที่ใช้บันทึกจึงมักจะมีปะปนกันทั้ง อักษรไทยน้อย และ อักษร
ธรรม ในฉบับเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่มักจะพบว่ าเรื่องราวที่เป็นวรรณกรรม กลอนลา หรือบทกลอนหมอ
ลาจะบันทึกด้วยอักษรไทยน้อย ส่วนคาถาอาคม ตาราพิธีกรรมและตาราดูฤกษ์ยาม คาทานายวันเดือนปี
เกิดต่างๆ มักจะบันทึกด้วยอักษรธรรม หนังสือก้อม เป็นหนังสือส่วนบุคคล เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล
เป็ น มรดกตกทอดมา ฉะนั้ น จึ ง นิ ย มเก็ บ ไว้ ที่ บ้า นเรื อ น ซึ่ งแตกต่ า งกั บ หนั ง สื อ ผู ก ที่ บัน ทึ กเกี่ ยวกั บ
หลักธรรม ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมคัมภีร์ หรือวรรณกรรม (นิทาน วรรณกรรมคาสอน วรรณกรรมชาดก
ฯลฯ) จะนิยมเก็บรักษาไว้ที่วัด อันเป็นศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ของหมู่บ้าน เมื่อต้องการจะนา
หนังสือวรรณกรรมนิทานไปอ่านในบุญงันเฮือนดี (งานศพ) ก็จะยืมไปอ่าน พอเสร็จจากงานก็จะนามา
เก็บไว้ที่วัดตามเดิม
การบันทึกอักษรลงใบลานเรียกว่า “การจารอักษร” การจารอักษรนั้นต้องใช้เหล็ก
ปลายแหลมคล้ายเข็มเย็บผ้า เรียกว่า “เหล็กจาร” เขียนตัวอักษรลงไปในเนื้อใบลาน ระวังไม่ให้ปลาย
เข็มแทงทะลุแผ่นใบลาน เมื่อจารเสร็จแล้วก็จะเอาเขม่าไฟผสมน้ามันยางทาให้ทั่วแผ่น เนื้อเขม่าสีดาก็
จะซึมฝังลงในร่องตามรอยจาร เมื่อเอาเศษผ้านุ่ม ๆ เช็ดเขม่าออกจากใบลานก็จะมองเห็นตัวอักษรสีดา
ที่เกิดจากเนื้อเขม่าฝังตัวอยู่ในรอยจารนั้นอย่างชัดเจน และเมื่อเขม่าแห้งก็จะติดอย่างทนทานถาวรอยู่ใน
ร่องจารึกนั้น แผ่นใบลานขนาด 5-6 x 50-60 เซนติเมตร แผ่นหนึ่งๆ ใช้จารึกอักษรได้ 4-5 บรรทัด และ
จารึกได้ทั้ง 2 หน้า หนังสือผูกหนึ่ง ๆ มักใช้ใบลาน 24 -25 ใบลาน แต่อาจมีบางผูกมีจานวนแตกต่างกัน
ไปตามเนื้อหา เมื่อจะรวมแผ่นใบลานที่จารเสร็จแล้วเป็นผูก ต้องเจาะรูที่ส่วนหัวและส่วนท้ายแผ่นของ
ใบลานทุกใบให้รูตรงกันแล้วร้อยรวมกันเป็นเล่มด้วยเชือกฟั่นจากเส้นฝ้าย เรียกว่า “สายสนอง” เรียก
หนังสือแต่ละผูกว่าเป็นหนังสือ 1 ผูก ดังตัวอย่าง

2.1.1.3 ส่วนประกอบของหนังสือใบลาน
1) ไม้ประกับ หรือ ไม้ขนอบ คือส่วนปก ทาด้วยไม้เนื้ออ่อนหรือไม้แข็ง มีขนาดเท่ากับ
ใบลานผูกนั้นๆ หรือแผ่นกว้างยาวมากกว่าขนาดของแผ่นใบลานเล็กน้อย หนาพอประมาณ บางทีก็
แกะสลักลวดลายลงบนแผ่นไม้ประกับนี้ด้วย
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2) ลานดิบ คือแผ่น รองปก เป็นใบลานว่างเปล่า ไม่จารึกข้อความใดๆ ใช้ประกบไว้
ข้างหน้า หน้าแรกและข้างหลังแผ่นสุดท้ายของแผ่นที่จารึกอักษรข้างละ 3-4 แผ่น
3) ใบหลบ คือปกรอง อยู่ถัดลานดิบเข้าไปหาแผ่นที่จารึกอักษรจริง ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง ด้านละแผ่น อาจจารึกชื่อตารา ชื่อวรรณคดี ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้สร้าง (ผู้จ้างใช้ช่างจารึกอักษร) ไว้
บนแผ่น “ใบลาน” นี้
4) เนื้อจริงของหนังสือ คือแผ่นใบลานที่จารอักษรทั้ง 24 แผ่น หรือมากกว่า
5) ไม้นา หรือไม้ปี้ หรือไม้ฎีกา ภาคเหนือเรียกว่าไม้ปันชัก (ภาคเหนือเรียก ไม้ปั่นชัก)
คือ ฉลากหรือป้ายชื่อบอกชื่อเรื่อง จานวนผูก มีทั้งที่ทาด้วยทองเหลือง งา หนัง ผ้าและไม้ เป็นต้ น บาง
ชิ้นตกแต่งด้วยลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม โดยผูกติดไว้กับเชือกมัดคัมภีร์ เพื่อบอกชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลาน
มัด ทาด้วยการกรีดปลายแหลมของเหล็กจารลงในเนื้อไม้ไผ่เจาะรูที่ปลายข้างหนึ่งเพื่อร้อยเชือกผูกติด
กับเล่มหนังสือ แล้วสอดแนบไว้ข้างหนังสือ เพื่อให้ผู้จะหยิบหนังสือมาอ่านค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ง่าย
ขึ้น
6) ผ้าห่อหนังสือ มักทาจากผ้าซิ่นมัดหมี่ หรือผ้าตีนซิ่นซึ่งทอออกมาใหม่ ๆ มีลวดลาย
สวยงาม ใช้พันรอบห่อหุ้มหนังสือทั้งเล่ม แล้วมัดด้านนอกสุดด้วยเชือกฝ้ายสีขาว หรือบางทีก็ใช้เส้นผม
คนถักเป็นเชือกแทนเส้นฝ้ายก็มี การทาเช่นนี้ ก็ด้วยความเชื่อว่า เมื่อผู้ชายเป็นผู้จารอักษร ผู้หญิงก็เป็นผู้
ทอผ้าห่อและทอเส้นผมผูกหนังสือ ถือว่าได้บุญด้วยกัน
7) สายสนอง เป็ น เชื อ กด้ า ยขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 2 มิ ล ลิ เ มตร ใช้ ร้ อ ยใบลาน
ตามลาดับหน้าให้ยึดติดกัน สายสนองจะร้อยใบลาน 2 รู สาหรับหนังสือผูก หรือวรรณกรรมนิทานเรื่อง
ยาว และจะร้อยใบลาน 1 รู สาหรับหนังสือเทศน์
2.1.1.4 ประเภทของหนังสือใบลาน
หนังสือใบลานของภาคอีสาน ส่วนใหญ่พบ 3 ประเภท คือ
1) หนังสือผูก คือใบลานที่จารเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมนิทาน
เช่น เรื่องสินไซ จาปาสี่ต้น นางผมหอม ท้าวก่ากาดา ท้าวคัชนาม ท้าวกาละเกด ท้าวขูลูนางอั้ว เป็นต้น
วรรณกรรมนิทานดังกล่าวส่วนใหญ่ประพันธ์เป็นกลอนลา นิยมนามาขับลาในที่ประชุมชน ทานองลา
เรื่อง หรือลาพื้น ในสมัยอดีต งานทาบุญศพของชาวอีสาน เจ้าภาพจะหานักขับลามาอ่านหนังสือผูก
เรียกกันว่า “อ่านหนังสือในบุญงันเฮือนดี”
2) หนังสือก้อม คือหนังสือผูกใบลานชนิดสั้น ทาขนาดใบลานสั้นกว่าหนังสือผูกทั่วไป
หนังสือก้อมจะมีขนาดยาวประมาณ 12- 14 นิ้ว/ฟุต นามาจารอักษรมัดร้อยด้วยสายสนอง มีไม้ประกับ
เช่นเดียวกับหนังสือผูก เนื้อหาที่จดบันทึกในหนังสือก้อม ได้แก่ ตาราหมอดู ตาราฤกษ์ยาม คาถาอาคม
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ หนังสือก้อมจารด้วยอักษรตัวธรรมก็มีอักษรไทยน้อยก็มี
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3. หนังสือเทศน์ คือใบลานที่บันทึกวรรณกรรมนิทานชาดก หรือคัมภีร์พุทธศาสนาอื่นๆ
หนังสือเทศน์จะมีขนาดยาวกว่าหนังสือผูกและหนังสือก้อม แบ่งเนื้อเรื่องเป็นตอน ๆ ตอนละประมาณ 2
- 4 ใบลาน เรียกว่า 1 กัณฑ์ มีเชือกสายสนองร้อยเป็นกัณฑ์ๆ ไว้ (เจาะรูใบลาน 1 รู) หากเรื่องยาว ๆ จะ
เขียนไว้ว่าผูกที่เท่าไร และนามาวางเรียงจนจบเรื่อง (13 กัณฑ์ หรือ 8 กัณฑ์ หรือ 5 กัณฑ์) มีไม้ประกับ
2 แผ่น ขนาดเท่ากับใบลาน และใช้ผ้าห่อมัดไว้ โดยมี ไม้นาหรือไม้ปี้ เขียนชื่อเรื่องและจานวนผูกไว้มัด
แนบติดอยู่นอกผ้าห่อใบลาน
2.1.1.5 การเตรียมใบลานจารหนังสือ
ใบลานที่น ามาใช้จ ารหนังสือมีการจัดเตรียมหลายขั้นตอน ต้นลานเป็นต้นไม้ป่า ใน
สมัยก่อน การเดินทางไปตัดลานในป่าแต่ละครั้ง ผู้เดินทางจะต้องทาพิธีเซ่น สรวงบูชา ทานองเดียวกับ
การคล้องช้าง หรือการหาของป่าทั่วไป เพราะต้องเสี่ยงภัยอันตราย และขึ้นอยู่กับโชค หรือเคราะห์ด้วย
คราวใดมีโชคดี ก็จะเดินทางไปพบต้นลานที่มีใบลานขนาดตามต้องการ หากถึงคราวโชคร้าย พบแต่ ใบ
ลานที่แก่เกินขนาด ก็จะไม่ได้ ใบลานกลับมา ดังนั้น ผู้มี ต้องการหาใบลานมาใช้ จึงต้องมีความรู้ความ
ชานาญพอสมควร
การคัดเลือกลานมาใช้จารหนังสือ ขั้นแรกต้องเข้าใจธรรมชาติของใบลานก่อนว่า เนื้อ
ใบลานมีเส้นใยติดกันเป็นพืดขวางไปมาซ้อนกันประมาณ 3 - 4 ชั้น หากเป็นใบแก่มากๆ เส้นใยก็จะยิ่ง
เหนียวมากขึ้น และเมื่อแห้งก็จะกรอบ เปราะ หรือหักเดาะได้ง่าย ทั้งยังจารหนังสือได้ยากอีกด้วย ดังนั้น
ใบลานที่มีคุณภาพดี มีขนาดพอเหมาะสาหรับการจารหนังสือมากที่สุด คือ ใบที่ไม่แก่จัด อย่างที่เรียกว่า
ขนาดใบเพสลาด หรือ กาลังอ้าปากกา คือ ใบอ่อนจากก้านที่สองหรือสามซึ่งเพิ่งจะเริ่มคลี่ใบออก เป็น
ระยะที่เส้นใยของใบลาน ไม่เหนียวมากนัก ผิวใบลานจะเนียนและนิ่ม ไม่กรอบแตกง่าย มีอายุการใช้งาน
ได้นาน การตัดใบลานคราวหนึ่งๆ จะตัดได้เพียง 2 ใบ คือ ตอนแรกตัดใบอ่อนที่เพิ่งจะคลี่ใบก่อน จากนั้น
ก็เดินทางตัดต้นต่อๆ ไป ประมาณ 1 เดือนจึงจะเดินทางย้อนกลับ เที่ยวกลับ ก็แวะตัดใบอ่อนที่เหลือซึ่ง
เพิ่งจะคลี่ใบได้ขนาดพอดี เมื่อทอนใบลานลงจากต้นแล้ว ตัดปลายใบออก จะได้ลานยาวประมาณ 5075 เซนติเมตร แล้วแยกลานออกจากกัน ด้วยวิธีสาดลานขึ้นไปบนท้องฟ้า ปล่อยให้ตกลงเกลื่อนพื้น แล้ว
ทิ้งไว้ให้ตากแดดตากน้าค้างบนพื้นนั้นประมาณ 3 วัน 3 คืน จึงเก็บรวมไว้เป็นมัดใหญ่ ในมัดหนึ่งๆ มี
จานวนลานประมาณ 2,000 ใบ เรียกว่า “ซองหนึ่ง” และเนื่องจากลานเหล่านี้มีขนาดไม่เท่ากัน จึง
เรียกว่า “ลานรวม”
เนื่องจากลานรวมมีขนาดไม่เท่ากัน ก่อนที่จะนาไปใช้จารหนังสือหรือทาประโยชน์อย่าง
อื่น ต้องคัดเลื อกให้ ได้ขนาดเท่า ๆ กัน ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ขนาดของลานที่จะใช้ มีชื่อเรียก
แตกต่างกัน ได้แก่ ลานหนังสือ ลานหนึ่ง ลานสอง ลานสาม ลานสี่ ลานห้า ลานหก ลานจิ๋ว ลานเส้น
และลานตลาด ลานหนังสือ มีขนาดหน้าลานกว้างมากกว่าลานอื่นๆ โดยทั่วไปมีขนาดกว้าง ประมาณ 6
- 8 เซนติเมตร ส่วนลานหนึ่ง ลานสอง ลานสาม ลานสี่ ลานห้า ลานหก และลานจิ๋ว จะมีขนาดหน้าลาน
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กว้างมากน้อย ลดหลั่นกันลงไปตามลาดับ โดยเฉพาะลานจิ๋ว เป็นลานที่มีหน้าลานแคบมากที่สุด ลาน
เส้น เป็นลานที่มีสีขาวสะอาด นามาตัดซอยเป็นเส้น กว้างประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร เพื่อนาไปใช้สาน
เครื่องใช้ต่างๆ ลานตลาด เป็นลานที่ไม่ได้ใช้จารหนังสือ แต่มีวิธีการจัดเตรียมเช่นเดียวกับลานหนังสือ
เว้นแต่เมื่อเวลาแทงลาน อาจจะเรียงใบลานซ้อนกันหลายๆ ใบได้ โดยใช้ขนอบลานสองเป็นแบบ แทง
ลานให้เป็นรู 2 รู เมื่อแทงลานแล้ว จึงตัดลาน ให้เป็นแผ่นเล็กๆ นาไปใช้ประโยชน์ เช่น เป็นแผ่นรองสีผึ้ง
เมื่อคัดเลือกลาน ตามขนาดที่ต้องการได้แล้ว นามาเจียนก้านออก ลานที่เจียนก้านแล้ว
จะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวมากกว่าความกว้างหลายเท่าตัว โดยเฉลี่ยกว้าง
ประมาณ 4 - 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50 - 75 เซนติเมตร เรียงใบลานที่เจียนก้านแล้วซ้อนกัน 20 30 ใบ ขดม้วนให้กลม ใช้ก้านลาน หรือเชือกมัดไว้ แล้วนาลานไปแช่น้านาน 1 คืน หรืออาจนานถึง 24
ชั่วโมง แต่บางท้องถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย เช่น ที่จังหวัดลาพูน เชียงใหม่ นิยมนาใบลานต้มใน
น้าซาวข้าว ซึ่งชาวพื้นเมืองเรียกว่า “น้าข้าวมวก” ต้มให้เดือด แล้วจึงนาออกผึ่งหรือตากให้แห้ง ขณะ
ตากใบลานต้องตั้งสั นลานขึ้น เมื่อลานแห้ง หน้าลานจะไม่บิดงอ และควรตากให้ถูกแดดและน้าค้าง
ประมาณ 1- 2 วัน วิธีต้ม และตากลานแบบนี้ ไม่เพียงแต่จะทาให้เนื้อลานเหนียวและนิ่มเท่านั้น ยังทาให้
ใบลานขาวขึ้นอีกด้วย
ใบลานที่แห้งสนิท ดีแล้วต้องคลี่ออกจากม้วน เช็ดทาความสะอาดทีละใบ ก่อนที่จะ
นามาแทงลาน ซึ่งใช้ขนอบเป็นพิมพ์ สาหรับแทงลานโดยเฉพาะ ขนอบที่กล่าวถึงนี้ ทาด้วยไม้ มีรูปร่าง
และขนาด เท่ากับลานชนิดต่างๆ ใช้ประกับเป็นขอบของใบลานด้านหน้า และด้านหลัง รวม 2 อัน เช่น
ขนอบลานหนังสือ ขนอบลานหนึ่ง ขนอบลานสอง ขนอบลานสาม นาใบลานที่แห้งแล้ว ประมาณ 10 20 ใบ เรียงซ้อนกัน และประกับด้วยขนอบตามขนาดที่ต้องการ แล้วมัดรวมกันให้แน่น ใช้มีดที่มีความ
คมมากๆ ตัดลานให้เสมอ และได้ระดับกับขนอบทั้งสี่ด้าน แบบขนอบที่ใช้ตัดลาน ในปัจจุบัน นิยมใช้
ขนอบลานสอง เป็นแบบ เมื่อตัดลานแล้ว ใช้ก้านลาน หรือที่นิยมเรียกว่า “ไม้กลัด” ร้อยลานเข้าด้วยกัน
ตามรูที่เจาะไว้ให้ได้กับหนึ่ง ซึ่งมีจานวนใบลานประมาณ 500 ใบ จัดลานในกับให้เรียงเสมอกันทั้ง 4
ด้าน แล้วมัดเป็น 3 ตอน ก่อนที่จะใช้ขนอบประกับหน้าหลัง พร้อมทั้งมัดรวมให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง อาจ
นาไปอัดด้วยควง ซึ่งเป็นเครื่องอัดใบลาน ให้แน่นมากขึ้นอีกก็ได้
เมื่อมัดใบลานแน่นดีแล้ว ถ้าไม่ทิ้งไว้ให้แห้งเอง ก็ต้องนาไปอบในเตาอบ เป็นวิธีเร่งให้
ลานแห้งเร็วขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ใบลานขึ้นรา เตาอบใบลานนิยมก่อด้วยอิฐ มีช่องใส่ไฟอยู่ตอนล่าง และ
มีท่อส่งความร้อนผ่านไปทั่วเตา โดยใส่ไฟแกลบในเตาตอนเช้าเพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แกลบคุ
กรุ่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมอด ความร้อนจะระอุอยู่ในเตาเรื่อยไป จนรุ่งขึ้นอีกวันจึงใส่ไฟเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อไฟมอดดับจนเตาเย็นแล้ว จึงเปิดเตา เพื่อนาใบลานออก ใบลานแต่ละกับที่แห้งแล้ว ขอบลานจะไม่
เรียบเสมอกันทุกลาน ฉะนั้น จึงต้องนาลานทั้งกับ มาไสด้วยกบไสไม้ ให้ขอบลานเรี ยบเสมอกันทั้ง 4
ด้าน ก่อนที่จะแกะลานออกจากกับ แล้วทาความสะอาดลานทีละใบ โดยใช้ทรายละเอียดที่คั่ว หรือตาก
แดดให้ร้อนจัดโรยลงบนใบลาน แล้วใช้ลูกประคบซึ่งทาด้วยผ้าห่อสาลีหรือนุ่น มัดให้เป็นก้อนกลมขนาด
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ใหญ่ พอจับได้ถนัดมือ ขัดไปมาให้ผิวหน้าลานเรียบเกลี้ยง แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดทาความสะอาดใบลานจน
ทั่ว ต่อจากนั้น จึงใช้เหล็กแหลมเผาไฟ เจาะตามช่อง หรือรอยรูที่แทงไว้ในตอนแรก แล้วจัดใบลานเข้า
ผูก ใบลานผูกหนึ่ง มีลานประมาณ 24 ใบ ซึ่งเป็นลานที่พร้อมจะใช้จารหนังสือได้ทันที แต่ถ้าจะนาลานนี้
ไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สมัยใหม่ ต้องนาลานไปลนไฟให้ขึ้นมัน การลนไฟต้องใช้ลานด้านมัน วางบนถ่าน
ไฟอ่อนๆ ให้ใบลานผ่านไฟเพียงด้านเดียวตลอด ทั้งหน้าลาน แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดลานทั้งสองด้านให้สะอาด
ขึ้นมันทัว่ กัน แล้วเข้าผูกไว้เตรียมพร้อม เพื่อนาไปใช้ตามความต้องการต่อไป
2.1.1.6 การจารใบลาน
การเขียนหนังสือบนใบลานตามแบบโบราณนั้น ใช้เหล็กจารเขียน หรือเรียกกันเป็น
สามัญว่า “จาร” ตัวหนังสือให้เป็นรอยลึกลงในเนื้อลาน รูปอักษรที่เขียนด้วยวิธีจารเรียกว่า “เส้นจาร”
การจารใบลานมีกรรมวิธีพิเศษ คือ ขั้นแรกต้องตีเส้นบรรทัดก่อน การตีเส้นบรรทัดบน
ใบลาน ใช้เส้นด้ายเหนียวขึงตึงกับกรอบไม้ มีขนาดกว้างยาวมากกว่าหน้าลานเล็กน้อย ลานหน้าหนึ่งๆ
จะก าหนดให้ มี จ านวนบรรทั ด เท่ า ไร ต้อ งขึ ง เส้ น ด้ า ยให้ มี จานวนเท่ า กั บ บรรทัด ที่ ต้ อ งการเท่ า นั้ น
โดยทั่วไปลานหน้าหนึ่งๆ มีจานวนบรรทัดระหว่าง 4 – 9 บรรทัด แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ 4 – 5 บรรทัด
เมื่อจะตีเส้นบรรทัด ต้องใช้ลูกประคบชุบดินหม้อหรือเขม่าไฟที่บดละเอียดผสมน้า ลูบที่เส้นด้าย ซึ่งใช้
เป็นบรรทัดให้ทั่ว วางกรอบเชือกบรรทัดบนใบลาน พร้อมทั้งกาหนดระยะ ให้ได้ขนาดเหมาะสมกับหน้า
ลาน ดึงเชือกที่ขึงตึงขึ้น แล้วปล่อยให้เชือกดีดลงบนหน้าลาน ทาเช่นนี้จนกว่าจะครบจานวนบรรทัด เมื่อ
ยกเครื่องมือตีเส้นบรรทัดออก ก็จะได้เส้นบรรทัดสีดาปรากฏบนหน้าลานตามต้องการ
เครื่องมือประกอบการจารใบลาน ที่จาเป็นอีกอย่างหนึ่งคือ “หมอนรองลาน” หมอนนี้
ทาจากใบลานยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร เรียงซ้อนกัน 6 - 7 ใบ เย็บลานนี้ให้ติดกัน ใช้ผ้าหุ้ม
โดยรอบ เย็บขอบให้เรียบร้อยสวยงาม ที่ด้านซ้ายและด้านขวา ของหมอนรองลาน นิยมใช้ลานเส้นกว้าง
ประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร พันไว้ เพื่อใช้เป็นเข็มขัดรัดใบลาน ขณะจารหนังสือ และที่ข้างหมอนด้าน
ยาวจะมีไม้ไผ่เหลาแบน กว้างประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร จานวน 4
อัน (หรือใช้เส้นตอกอย่างแข็ง) เสียบตามร่องลาน มุมละ 2 อัน เพื่อใช้เป็นที่คีบลาน ซึ่งใช้เป็นต้นฉบับ
ในขณะคัดลอกข้อความอุปกรณ์ที่ใช้ในการจาร หรือการเขียนใบลานคือ “เหล็กจาร” มีลักษณะเหมือน
เหล็กหมาดปลายแหลม มีด้ามถือทาด้วยไม้หรือเขาสัตว์ ขนาดตามความถนัดของผู้ใช้ ส่วนที่เป็นเหล็ก
แหลมนั้นจะโผล่ออกมาจากด้ามถือ ในขณะที่จารตัวหนังสือ ต้องฝนเหล็กจารให้แหลมคมอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เส้นอักษรเรียบและรูปลายเส้นอักษรงาม ไม่เป็นเส้นเสี้ ยน และเนื่องจากต้องจารอักษร
2 หน้า จึงต้องรักษาน้าหนักมือไม่ให้ลงเหล็กจารลึกมาก หากลงน้าหนักมากเกินไป ลานอาจทะลุ หรือ
เห็นเป็นรอยรูปอักษรบนอีกหน้าหนึ่งได้ นอกจากการจารแล้ว ยังมีวิธีการเขียนอักษรบนใบลานอีกวิธี
หนึ่ง โดยใช้พู่กันชุบหมึกหรือสี เขียนรูปอักษรแทนการจาร รูปอักษรที่เขียนด้วยวิธีนี้เรียกว่า “เส้นชุบ”
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อักษรบอกอังกา เป็นเครื่องหมายที่บอกลาดับใบลาน ซึ่งจะอยู่ริมด้านซ้ายมือ หน้าที่ 2
หรือหน้าหลังของใบลานนั้นๆ ซึ่งจะมีทั้งพยัญชนะและตัวเลข แล้วแต่ผู้จารจะใช้ โดยตัว เลขก็จะใช้
ตั้งแต่ 1 เป็นต้นไปจนหมดผูก ส่วนอังกาที่ใช้พยัญชนะนั้น โดยทั่วๆ ไปจะใช้พยัญชนะผสมกับสระ 12
ตัว ดังนี้ ก กา กิ กี กุ กู เก ไก โก เกา ก กะ (หรืออาจเพิ่ม อึ อือ เอะ แอะ แอ โอะ ฯลฯ เข้ามาด้วย)
เมื่อครบ 12 ตัวแล้วก็จะขึ้นพยัญชนะตัวต่อไปคือ ข ไปเรื่อยๆ จนถึง ขะ จะมี 24 ลานพอดี จะเอาเชือก
มาร้อยรวมกัน เรียกว่า 1 ผูก (ส่วนมากจะมี 24 ลาน) ส่วนที่เกิน 24 ให้นับตามจานวนที่เกินไปจนหมด
เช่น มี 25 ลาน เรียกว่า 1 ผูก 1 ลาน มี 28 ลาน เรียกว่า 1 ผูก 4 ลาน มี 30 ลาน เรียกว่า 1 ผูก 6 ลาน
เป็นต้น บางครั้งก็มีการใช้ตัวเลขผสมหรือสลับกับตัวอักษรก็มี
2.1.1.7 การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานแบบดั้งเดิม
คัมภีร์ใบลานแต่ละเรื่อง จะมีความสั้นยาวของเนื้อเรื่องไม่เท่ากัน จานวนผูกจึงมีมาก
น้อยต่างกันขึ้นอยู่กับความยาวของเนื้อหา บางเรื่องอาจจะจบเพียง 5 ผูก แต่บางเรื่องอาจมีถึง 20 - 30
ผูกก็ได้ หนังสือใบลานเรื่องหนึ่งๆ จะมีจานวนผูกเท่าใดก็ตาม นับรวมเป็นคัมภีร์หนึ่ง หนังสือใบลานที่จัด
เรียงลาดับเลขที่ผูก ตั้งแต่ต้น จนจบเรื่องแล้ว ต้องมีไม้ประกับ 2 อัน ขนาบหน้า - หลัง ไม้ประกับนี้ จะ
ทาหน้าที่หุ้มคัมภีร์อยู่ด้านนอกปกใบลาน เพื่อให้ลานแข็งแรง ไม่บิด หัก เดาะ หรือฉีกขาดได้ง่าย
ไม้ประกับคัมภีร์ส่วนใหญ่ทาจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้จันทน์ ขนาดของไม้ประกับ
ต้องกว้างยาวเท่ากับหน้าลาน และหนาประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร หรือมากกว่านั้นก็มี โดยนาคัมภีร์
ใบลานที่มีไม้ประกับแล้ว เข้าเครื่องอั ดให้แน่น แล้วใช้กบไสขอบลานทั้ง 4 ด้าน ให้เรียบเสมอกัน ทั้งไม้
ประกับ และใบลาน เมื่อทาความสะอาดแล้ ว ถ้าต้องการจะตกแต่งคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับให้
สวยงาม ก็ต้องทาในขั้นตอนนี้ หากไม่ทา ก็จัดว่า ได้คัมภีร์ใบลาน ที่สาเร็จสมบูรณ์ในส่วนวิธีการจารใบ
ลานแล้วโดยเรียกคัมภีร์ใบลานและไม้ประกับที่ไม่มีการตกแต่งว่า “ฉบับลานดิบ ไม้ประกับธรรมดา”
ส่วนคัมภีร์ที่มีการตกแต่ง ซึ่งนิยมทาให้เข้าชุดกัน ทั้งตัวคัมภีร์ใบลาน และไม้ประกับ
โดยตกแต่งใบลานที่ปกหน้า ปกหลัง ขอบคัมภีร์ (ขอบลานทั้ง 4 ด้าน) และไม้ประกับหน้า - หลัง การ
ตกแต่งนิยมทาด้วยกรรมวิธีทางศิลปกรรมไทยแบบต่างๆ ได้แก่ ลายรดน้า ประดับมุก ประดับกระจก ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยสี แ ละลวดลาย ที่ ง ดงาม การตกแต่ ง คั ม ภี ร์ ใ บลานเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะ ที่ น ามาใช้
ประกอบการเรียกชื่อฉบับของคัมภีร์ด้วย คัมภีร์ใบลานที่พบทั่วไปนั้น เมื่อพิจารณาริมขอบของคัมภีร์
ใบลาน นอกเหนือจากคัมภีร์ใบลานที่ราชสานักสร้างหรือที่เรียกว่า “ฉบับหลวง” แล้ว จะมีลักษณะหรือ
ที่เรียกว่า “ฉบับ” แตกต่างกันออกไปตามความศรัทธาของผู้สร้าง และประเภทของเรื่องที่บันทึกไว้
ทั้งนี้ เพราะเนื้อเรื่องในคัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่ จะมีการจารคัดลอกซ้าๆ กันหลายครั้ง และทุกครั้งที่มีการ
สร้างคัมภีร์ขึ้นใหม่ สิ่งที่จะช่วยแยกลักษณะของคัมภีร์ใบลาน เพื่อให้เห็นความแตกต่างกัน คือ ส่วนที่
เป็ น ใบปกหน้ า ปกหลั ง ของคั ม ภี ร์ และไม้ ป ระกั บ คั ม ภี ร์ เ ท่ า นั้ น เช่ น ตกแต่ ง ปิ ด ทองทึ บ ทุ ก ส่ ว น
เรียกว่า "คัมภีร์ใบลานฉบับทองทึบ" ถ้าขอบลานด้านข้างทางยาวทาชาด ตรงกลางปิดทองทึบขนาบสอง
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ข้าง และส่วนอื่นๆ ที่เหลือก็ปิดทองทึบ เรียกว่า “ฉบับล่องชาด” ถ้ามีการตกแต่งปกลานหน้าหลัง เป็น
ลายต่างๆ เช่น ลายกรวยเชิง ลายเทพนม ด้วยกรรมวิธีทางช่างที่เรียกว่า ลายรดน้าบนพื้นรักสีดา จะ
เรียกชื่อฉบับของคัมภีร์นั้นว่า “ฉบับล่องชาดรดน้าดา”
ส่วนไม้ประกับก็จะเรียกตามลักษณะการตกแต่งเช่นเดียวกัน เช่น ไม้ประกับประดับมุก
ไม้ ป ระกั บ ประดั บ กระจก ไม้ ป ระกั บ ลายรดน้ า หากไม้ ป ระกั บ นั้ น ไม่ มี ก ารประดั บ ตกแต่ ง ใดๆ จะ
เรียกว่า “ไม้ประกับธรรมดา” คัมภีร์ใบลานที่มีไม้ประกับขนาบอยู่หน้า - หลังแล้ว ต้องมัดไว้ด้วยเชือก
หรือลาน ถักเป็นเข็มขัด 2 ช่วง หรือ 3 ช่วง เพื่อไม่ให้แตกมัด และยังต้องมีผ้าห่อคัมภีร์อีกชั้นหนึ่ง เพื่อ
ป้องกัน ไม่ให้คัมภีร์ใบลานสกปรกได้ง่าย หรือชารุดฉีกขาดเร็วขึ้น ผ้าที่ใช้ห่อคัมภีร์นิยมใช้ผ้าที่มีคุณภาพ
ดี เช่น ผ้าปูม ผ้าตาด ผ้าไหม หรือผ้า ลาย หรือแม้แต่ผ้าถุงหรือผ้าซิ่นซึ่งปรากฏมากในภาคอีสาน ทั้งนี้
ย่อมเป็นไปตามฐานะของผู้สร้างคัมภีร์ด้วย
นอกผ้าห่อคัมภีร์มีฉลาก คือ ป้ายบอกชื่อคัมภีร์ หรือชื่อเรื่อง ของหนังสือใบลาน ฉลาก
นี้จะเสียบไว้ที่หน้ามัดคัมภีร์ วัสดุที่ใช้ทาฉลาก มีหลายชนิด ได้แก่ ไม้ ทองเหลือง งา หรือบางทีพบว่า มี
การตกแต่งประดับฉลาก ให้ดูงดงามด้วยลวดลาย โดยนิยมเรียกชื่อฉลากตามวัสดุที่ใช้ว่า “ฉลากไม้
ฉลากงา ฉลากทองเหลือง” และยังมีฉลากที่ทาด้วยเส้นไหมทอยกดอก เป็นลายรูปตัวอักษรชื่อคัมภีร์
เรียกว่า “ฉลากทอ”
นอกจากนี้ คนไทยโบราณยังได้สร้ างกากะเยียขึ้น ไว้เป็นอุปกรณ์ ใช้เฉพาะสาหรับเป็น
ที่วางคัมภีร์ใบลาน เพื่อการอ่าน หรือแปลหนังสือใบลาน กากะเยียทาด้วยไม้ 8 อัน กลึงให้เป็นแท่งกลม
ยาว เส้นรอบวงเท่ากันทุกอัน ประมาณ 4 - 7 เซนติเมตร แบ่งไม้เป็น 2 ชุด ชุดละ 4 อัน โดยทั่วไปไม้ชุด
ที่ยาวมากกว่าจะมีขนาดยาวประมาณ 45 - 50 เซนติเมตร เฉพาะไม้ชุดยาว 4 อัน ให้เจาะรูตรงกันที่
ปลายด้านหนึ่ง และตรงกลางอีกที่หนึ่ง ส่วนไม้ชุดสั้นอีก 4 อัน เจาะรูที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ให้ตรงกัน ใช้
เชือกหรือด้ายร้อยไม้ชุดยาวตรงกลาง แล้วมัดหลวมๆ รวมไว้ด้วยกันก่อน แล้วใช้เชือกหรือด้ายอีกเ ส้น
หนึ่งร้อยไม้ทั้ง 8 อัน ให้เรียงไขว้กัน เมื่อกางออกมีรูปทรงเหมือนโต๊ะสี่เหลี่ยมโดยมีไม้ชุด 4 อัน ทาหน้าที่
เป็นขาตั้งไขว้กัน เส้นเชือกหรือด้ายซึ่งร้อยอยู่ที่ปลายไม้ จะขึงตึงขนานไปกับไม้ชุดสั้นทั้ง 4 ด้าน ซึ่งใช้
เป็นที่รองรับใบลาน
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2.1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
2.1.2.1 การศึกษาแนวคิดการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น เกี่ยวกับวิธีการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมเพื่อมาประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่จะช่วยให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้โดย
รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนและเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทันเหตุการณ์ โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการ
ความรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้นส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
จากแนวคิ ด การจั ด การความรู้ ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การจั ด การความรู้ เ ป็ น
กระบวนการที่ถูกสร้ างขึ้น มาเพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรู้ภ ายในชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะ
นามาใช้หรือถ่ายทอดต่อกันทาให้เกิดการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งความรู้ดังกล่าว
หากมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบก็จะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดทั้งต่อผู้สืบทอดและชุมชน
ต่อไป
2.1.2.2 องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึง
ขั้น ตอนที่ทาให้ เกิดกระบวนการจัดการความรู้ห รือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้เช่นพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเราจาเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จากภายนอก
รักษาความรู้เก่ากาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้
ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้เป็นการทาให้ผู้ ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เว็บบอร์ด บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ ยนความรู้ทาได้ห ลายวิธี โดยกรณีเป็นความรู้ที่ฝั งอยู่ในคน
(Tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล
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เช่น ทั กษะในการทางานงานฝี มื อหรื อ การคิ ดเชิ งวิเคราะห์ ความรู้ที่ ชัดแจ้ ง (Explicit knowledge)
เป็ น ความรู้ ที่ส ามารถถ่ ายทอดได้ โ ดยผ่ า นวิ ธี ต่ าง ๆ เช่ น การบัน ทึ ก จัด ท าเป็ น เอกสารฐานความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การทาให้การเรียนรู้เป็นส่ วนหนึ่งของงานเช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง
องค์ความรู้ นาความรู้ไปใช้จนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1) แหล่งความรู้ ในที่นี้หมายรวมถึงคนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมชุมชนวิถีชีวิตและ
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์และถอดองค์ความรู้ต่าง ๆ นาคุณค่าที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่คนและสังคมปัจจุบัน ซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งเรียนรู้นับเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้อีกวิธี
หนึ่ง
2) กระบวนการมีส่ ว นร่ว ม เป็นการบริห ารจัดการเพื่อเชื่อมโยงประสานคน
ความรู้และแหล่งความรู้เข้าไว้ด้วยกันโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นแสดงถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าของ
ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งไม่มีวิธีการและกาหนดเวลาที่ตายตัว
จากแนวคิดและทัศนะข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่างคนความรู้แหล่งความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมที่
จะต้องเชื่อมโยงบูรณาการและขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และนาไปสู่
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในชุมชนบ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียง
คาน จั ง หวั ด เลย ซึ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมภายในชุ ม ชนนั้ น ได้ ถู ก
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นอันดับต้น
2.1.1.3 ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ
ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรมและประเภทของวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อให้ทราบถึงคุณค่า
ของงานศิล ปวัฒ นธรรมกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชนในการจั ดการทรั พยากร
วัฒนธรรมของตนเอง
ความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural resource) สว่าง เลิศฤทธิ์ (2547อ้าง
ถึงใน ชนัญ วงษ์วิภาค และอมรชัย คหกิจโกศล. 2547 : 2-3) ได้กล่าวถึงชื่อเรียกที่แตกต่าง เช่น สมบัติ
ทางวัฒนธรรม (Cultural property) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Cultural asset) มรดกทางวัฒนธรรม
(Cultural heritage) และอธิบายความหมายของทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural resource) เกิดขึ้น
ในอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1970 และได้สรุปความหมายว่า หมายถึง “ผลผลิตของวัฒนธรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบันที่มีค่าหรือเป็นตัวแทนหรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ” ดังนั้นทรัพยากรวัฒนธรรม
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จึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษย์ทาขึ้น แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เสื้อผ้าอาภรณ์ เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่าง ๆ ฯลฯ
โดยสรุปมนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใช้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสั งคมเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อการดารงชีวิต และวัฒนธรรมที่มนุษย์
สร้ างขึ้น มานั้ น ย่ อ มมาจากความคิด สร้างสรรค์อันเกิ ดจากประสบการณ์และปัญ ญา ความรู้ในด้า น
สั ง ค ม ศา ส ต ร์ วั ฒ น ธ ร ร ม จ ะมี ค ว าม ห ม าย ก ว้ า งข ว า งม า ก กล่ า ว คื อวั ฒ น ธ ร ร ม หม า ย ถึ ง
วิถีชี วิต (Way of life) ของมนุ ษย์ ใ นสั งคมและแบบแผนการดาเนิ นชี วิตของมนุษ ย์ทุ กอย่างรวมทั้ ง
บรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นตลอดจนความคิดความเชื่อค่านิยมและความรู้ต่าง ๆ
เป็นต้น (กนกวรรณ ชูชาญ. 2552 : 36)
2.1.1.4 ประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม
ทรัพยากรวัฒนธรรมหลัก ๆ ทั้ งชนิดที่เป็นมรดกและทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมสมัยที่
สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นใหม่สามารถพบเห็นและศึกษาในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (สายันต์
ไพรชาญจิตร์. 2550: 3 - 6)
1. ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological resources)
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Homegrown knowledge หรือ Indigenous wisdom)
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก (Expressive cultural resources) ได้แก่
ศิล ปะ (Art) วรรณกรรม (Writing) ดนตรี (Music) การละเล่ น (Play & entertainment) การแสดง
(Performances) ปรั ม ปราคติ (Myths) นิ ท าน (Tales) ขนมธรรมเนี ย ม (Customs) ประเพณี
(Tradition) ความเชื่อ (Beliefs) พิธีกรรมตามความเชื่อ (Rites) ฯลฯ
มรดกทางวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าในฐานะที่เป็น
เครื่องแสดงออกถึงรากฐานและความเป็นมาของชาติบ้านเมืองซึ่งสมควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เป็น
มรดกของคนในชาติเ พื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ แ ละให้ ค นในโลกได้ ชื่ น ชม ดั ง นั้ นคุ ณ ค่ า ของมรดกทาง
วัฒนธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้น แต่อยู่ที่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม
นั้นด้วย โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับชุมชนในแง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งอาจสรุปลักษณะสาคัญของ
สิ่งซึ่งสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้ ดังนี้
1. ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์วิชาการหรือศิลปะ
2. แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิตของกลุ่มชนและ
สังคมที่ได้มีการสืบทอดกันมา
3. มีรูปแบบดั้งเดิมสามารถสืบค้นถึงที่มาในอดีตได้
4. มีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่น
5. หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้จะสูญหายไปในที่สุด
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ประเภทของมรดกทางวัฒ นธรรม และการคุ้มครองมรดกทางวัฒ นธรรมนั้น
องค์การยูเนสโก ได้แบ่งมรดกทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) มรดกทางวัฒ นธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) เป็นสิ่ งที่
แสดงให้เห็นได้ทางกายภาพโดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ได้และที่เป็นวัตถุ
เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่งกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม เป็นต้น
2) มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (Intangible cultural heritage)
องค์ การยู เนสโก ได้ อธิบ ายความหมายของมรดกทางวัฒ นธรรมที่จับ ต้อ งไม่ได้ ว่า หมายถึง ความรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบทั้งที่เป็นสากลและของท้องถิ่นซึ่งถูกสร้างขึ้น และถูก
ถ่ า ยทอดจากรุ่ น สู่ รุ่ น ไม่ ว่ า ด้ ว ยวาจาหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใด ผ่ า นช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการสั่งสมความรู้และประยุกต์ใช้ นอกจากนี้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ยังมีการกาหนดคุ้มครองสิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น มุขปาฐะ
การแสดงออกทางภาษา ศิลปะการแสดง แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล ความรู้และการ
ปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ฝีมือช่าง ประเพณีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยังเป็น
สิ่งที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและถูกสร้างใหม่อยู่เรื่อย ๆ โดยชุมชน เพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ช่ว ยให้ชุมชนมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่องโดยความต่อเนื่องถือเป็น
ลักษณะสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม (Cultural resource) มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญหลายท่ า นให้
ความหมายและแบ่งประเภทไว้โดยสรุปได้แก่
1. “คน” เป็ น องค์ ประกอบที่มีค วามส าคัญ ที่สุ ด เพราะเป็นแหล่ ง ที่อุด มด้ว ย
ความรู้ประสบการณ์และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน เช่น ประชาชนใน
พื้นที่และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
2. “กระบวนการ” เป็นการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงประสานคนและความรู้
เข้าไว้ด้วยกัน โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมผ่านการบอกเล่า
พูด คุ ย จากบุ คคลหนึ่ ง ไปยั งบุ ค คลหนึ่ ง และคนฟั ง มี ก ารน าความรู้ ม าปฏิ บั ติ แ ละบอกต่ อ หมุน เวี ย น
เป็ น วงจรความรู้ ภ ายในชุม ชนและขยายออกไปนอกชุ มชน ดั งนั้ น กระบวนการจึ งไม่มีวิ ธีก ารและ
กาหนดเวลาที่ตายตัว
การพัฒนาศักยภาพของ “คน” และ “กระบวนการ” จึงเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่
สาคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพราะคนในชุมชนคือเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรม
โดยเฉพาะผู้ น าด้ า นวั ฒ นธรรมในชุ ม ชนซึ่ ง จ าเป็ น ต้ องมี ค วามรู้ ใ นการจั ด การทรั พยากรวัฒ นธรรม
พร้ อมทั้งรู้วิธีการและกระบวนการทางานที่มุ่งเน้นการมีส่ว นร่วมของชุมชนเพื่อการดาเนินงานด้าน
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ศิลปวัฒนธรรมที่ประสบความสาเร็จ (กนกวรรณ ชูชาญ. 2552 : 77-78) ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิด
หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมในชุมชนต่อไป
2.1.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายทางวัฒนธรรม
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2548 : 8) ได้กล่าวถึงเรื่องวัฒนธรรมว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ไม่ใช่เรื่องตายตัว มีการปรับเปลี่ยน ตามวิถีสังคมและวิถีชีวิต การศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มวัฒนธรรม
ต่างๆ จะสามารถมองเห็นมุมกว้างขึ้น ไม่จากัดอยู่แค่กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเดียวจะช่วยให้กระจ่างชัดขึ้น สิ่ง
ที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชน แท้จริงแล้วเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ผ่านการทดสอบและปรุงแต่งตลอดระยะเวลาอย่างยาวนาน
ศรีศักร วัลลิโภดม (2554 : 15) ได้กล่าวไว้ว่า การดารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์จะมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในลักษณะที่หดหรือขยายตัวได้ของวัฒนธรรม มักเกิดจากการที่
เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย มักจะมีการวมเข้าไปกับกลุ่มที่มีความเข้มแข็งกว่า หรือมีวัฒนธรรมที่เห็นว่าดีกว่า
อันเกิดจากการดูดกลืนทางวัฒนธรรม
อมรา พงศาพิ ช ญ์ (2549 : 50) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของวั ฒ นธรรมในสาขา
มานุษยวิทยาความหมาย ไว้ว่า “วั ฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเอง ผู้ ที่อยู่ในสังคมมีบทบาทในการกาหนด
วัฒ นธรรมเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามหมาย วั ฒ นธรรมจึ ง เป็ น ผลของปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างสมาชิ ก ของสั ง คมกั บ
วัฒนธรรมเดิม มีการให้ความหมายใหม่ ตีความใหม่ กลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง” ในขณะเดียวกัน
อมรา พงศาพิชญ์ ยังได้กล่าวว่า งานที่ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตและสภาพ
ความเป็นอยู่จึงอาจนาเสนอได้ 2 รูปแบบ คือ (1) การบรรยายข้อเท็จจริง (description) (2) การอธิบาย
ให้ ความหมาย (interpretation)การบรรยายข้อ เท็จ จริ งอาจรายงานในลั ก ษณะชาติ พั นธุ์ ว รรณนา
(ethnography) ซึ่งเป็นการนาเสนอภาพของสถานที่ กิจกรรมและปรากฏการณ์ ส่วนใหญ่จะไม่มีการ
ตีความให้ความหมาย แต่เนื่องจากวัฒนธรรมมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ การศึกษาและนาเสนอโดยการ
ตีความหมายให้ความหมายจึงเป็นสิ่งจาเป็น
ส่วนวัฒนธรรมตามความหมายของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Geertz) วัฒนธรรมเป็นระบบ
สัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นโครงข่ายของความหมาย และตัวมนุษย์เองก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันภายใต้
โครงข่ายนี้ การวิเคราะห์โครงข่ายของความหมายนี้มิใช่การแสวงหากฎเกณฑ์ที่ตายตัวแบบการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นการตีความและแสวงหาความหมาย การสร้างความหมายทางวัฒนธรรม (อคิน
รพีพัฒน์. 2551 : 76) นอกจากนี้ เกียร์ซ (Geertz. 1997 อ้างใน อคิน รพีพัฒน์. 2551 : 74) ได้กล่าวถึง
ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า “วัฒนธรรม คือ โลกทัศน์ ค่านิยม และคุณสมบัติอื่นๆ ของกลุ่มคนกลุ่ม
หนึ่ง (หรือสังคมหนึ่ง) โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่นๆ” เกียร์ซ ยังเสนอให้เห็นว่า
เราจะรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมได้อย่างไร ขยายความว่า “การที่เราจะรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมได้นั้นก็
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ด้วยการตีความหมาย แปลความหมาย หรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ที่คนได้สร้างออกมา
เพื่อที่จะใช้ในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อชีวิต ” เช่นเดียวกันนี้ จุฑาพรรธ์
(จามจุรี) ผดุงชีวิต (2550 : 39 - 45) กล่าวว่า วัฒนธรรมคือการสื่อสาร และการสื่อสารคือวัฒนธรรม
เมื่อวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารก็เปลี่ยนไปด้วย ในมุมมองทางการสื่อสารเห็นว่า วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้โดยสื่อสารผ่านภาษา เช่น เรื่องเล่าพื้นเมือง สุภาษิต นิทานและตานาน ศิลปะ และ
สื่อสารมวลชน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยใช้
สัญลักษณ์ผ่านภาษา วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และวัฒนธรรมเป็นมิติแห่งองค์รวม
ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความหมายทางวัฒนธรรม หมายถึง แนวคิดร่วมของคน
ในชุมชนหนึ่งๆ ได้ร่วมกันสร้างความหมายของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นโลกทัศน์ ค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ
ศาสนา อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ วาทกรรม อานาจ การเมืองการปกครอง และสิ่ งอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างจากชนกลุ่ มอื่น โดยการสื่อสารผ่ านสัญลั กษณ์ต่างๆ ที่บรรจุไปด้ว ยความหมาย จาก
การศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความหมายทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์มาเป็นกรอบ
กาหนดหัวข้อที่จะค้นหา ความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้ดังนี้
1. ความหมายที่เป็นลักษณะความเชื่อ
2. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและศาสนา
3. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่
4. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
5. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวาทกรรมและอานาจ
2.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการปริวรรต
จากวรรณกรรมพื้นบ้านสู่การศึกษาเชิงวิเคราะห์ สุวิทย์ จิตรพลี (2524) ได้ศึกษาวิเคราะห์
วรรณกรรมเรื่องคัชนาม โดยศึกษาวิเคราะห์จากการปริวรรตต้นฉบับที่จารึกด้วยอักษรพื้นบ้านอีสาน ทั้ง
สานวนร้อยแก้วร้อยกรอง ให้รายละเอียดในเรื่องความเป็นมา ลักษณะของเรื่อง จุดมุ่งหมายในการแต่ง
ตลอดจนวิเคราะห์คุณค่าเรื่อง และเปรียบเทียบเรื่องคัชนามสานวนร้องกรองในด้านลักษณะการแต่งเนื้อ
เรื่อง และการใช้คาสานวนโวหารในการแต่ง ผลการวิจัย สุวิทย์ จิตรพลี เสนอว่า ชาวอีสานมีวรรณกรรม
ซึ่ง เป็ น เสมื อ นอาหารทางใจมาช้า นาน วรรณกรรมอี ส านมี เ นื้อ หาหลายประเภท ทั้ง วรรณกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจาวัน เน้นให้ความบันเทิง วรรณกรรมด้านพิธีกรรมในชีวิต ให้ข้อคิดสติปัญญา
สอนแทรกคาสอนทางพุทธศาสนาและคาสอนตามฐานะของคน วรรณกรรมเรื่องคัชนามเป็นนิทานชาดก
ที่แสดงให้เห็นเรื่องของกรรมอย่างเด่นชัด ทั้งนี้เป็นวรรณกรรมมุ่งสอนให้ประกอบแต่ความดี นอกจากนี้
วรรณกรรมยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา
ปรัชญาที่เป็นหลักในการดาเนินชีวิตของชาวอีสานมาตั้งแต่สมัยอดีต ตลอดจนความรู้ทางสัตวศาสตร์
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และพฤกษศาสตร์ที่ปรากฏในวรรณกรรมตามสมควร และยังให้ความรู้เชิงตานานของสถานที่บ้านเมืองที่
ผูกพันกับวรรณกรรมเรื่องนี้ แม้เนื้อเรื่องจะเป็นทานองนิยายปรัมปรา แต่สาระที่บรรจุอยู่ในเรื่องนี้มี
มากมายหลายลักษณะ
ทั้งนี้ สุวิทย์ จิตรพลี ได้กล่าวถึงการดาเนินเรื่องของวรรณกรรมเรื่องคัชนาม ว่าเป็นการดาเนิน
เรื่องที่ไม่สับสน แม้เนื้อเรื่องจะยาวหลายตอน มีตัวละครมาก แต่ด้วยการมีสารัตถะเรื่องที่เด่นชัด ทาให้ผู้
แต่งกาหนดตัว ละครเอกทุกตอนได้อย่างมีเอกภาพชัดเจน ด้านการประพันธ์ ทาให้ เห็ นรูปแบบการ
ประพันธ์และชั้นเชิงการแต่งวรรณกรรมอีสานด้วยคาประพันธ์ประเภทร้อยแก้วร้อยกรอง ฉบับร้อยกรอง
แต่งแบบโคลงสารมักอ่านในงานงันเฮือนดี หรือคนแก่อ่านให้ลูกหลานฟังในครอบครัว สานวนร้อยแก้วมี
ร่ายยาวปะปนอยู่ ใช้เทศน์นิทานธรรม นอกจากนี้ในบทสรุป สุวิทย์ จิตรพลี ได้เสนอว่า วรรณกรรมเรื่อง
คัชนามทั้งสองสานวนยังให้ความรู้ทางภาษาอีสานที่ใช้คาประพันธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางอักษรศาสตร์
และการศึกษาวิวัฒนาการทางภาษาอีสานเป็นอย่างดี ฉะนั้นวรรณกรรมชาดกอีส านเรื่องคัช นามจึง
เหมาะสมแก่การอนุรักษ์และช่วยกันเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
พรรณี วันเทียร (2527) ศึกษาเชิงพิจารณ์วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องหน้าผากไกลกะด้น
ฉบับจังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะเนื้อเรื่อง ตัวละคร แนวคิดทางสังคม
รูปแบบอักขระวิธี และวิเคราะห์ศัพท์โบราณ รวมทั้งได้วิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องหน้าผาก
ไกลกะด้นสานวนต่างๆ และการศึกษาในเชิงการวิจารณ์ในเชิงสังคม ผลจากการวิจัย พรรณี วันเทียร
เสนอว่าอักษรธรรมจากใบลานมีรูปพยัญชนะ สระ เครื่องหมายต่างๆ และตัวเลขคล้ายคลึงกับอักษร
ธรรมทั่ ว ไป ส่ ว นอั กขรวิธี มีลั ก ษณะการเขี ยนตามภาษาถิ่ น อีส าน โดยไม่ เน้ น เรื่ อ งระบบระเบีย บที่
เคร่งครัดมากนัก วรรณกรรมเรื่องหน้าผากไกลกะด้น กวีมุ่งแต่งเพื่อให้ความเพลิดเพลินและชี้นาหลัก
จริยธรรมและคติธรรมแก่ผู้อ่าน โดยสอดแทรกไว้ในรูปแบบพฤติกรรมของตัวละคร เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่ การดารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อต่างๆ ตลอดจนค่านิยมของคนอีสาน เนื้อ
เรื่องเป็นแบบนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เป็นเรื่องราวการดาเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเสวยชาติเป็นพระ
อินทร์ ทั้งนี้ พรรณี วันเทียร มีข้อเสนอว่า เรื่องของพระโพธิสัตว์ในเรื่องหน้าผากไกลกะด้น มีลักษณะ
การบาเพ็ญเพียรบารีไม่เด่น ต่างจากพระโพธิสัตว์เรื่องอื่นๆ เช่น พระเวสสันดร พระเตมีย์ใบ้ ลั กษณะ
การแต่งเป็นวรรณกรรมนิทานนอกชาดก แต่ไม่ปรากฏนิบาตชาดก เพราะกวีผูกเรื่องขึ้นมาเองบ้าง แต่ง
จากเรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมาบ้าง ในเชิงสังคมได้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมเกี่ยวกับความเชื่อ
ต่างๆ ตลอดจนประเพณีที่น่าสนใจหลายประการของชาวอีสาน
จากข้อสังเกตการให้นิยามศัพท์จากนักวิชาการ โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า
วรรณกรรมท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างจากสานวนที่คนทั่วไปรับรู้ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสานวนของหมู่บ้านใด
อาเภอใด จังหวัดใด รวมถึงวิธีการของผู้เล่า ขึ้นอยู่กับผู้ฟัง สถานที่ที่เล่า วรรณกรรมท้องถิ่นจึ งมีความ
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาอยู่ตลอดเวลา ตามแต่สถานการณ์การเล่า ตามแต่ยุคสมัย ทั้งนี้จากการรวบรวม
ความหมายวรรณกรรมท้องถิ่น อาจสรุปได้ว่า อาจมีความแตกต่างจากวรรณกรรมพื้นบ้านหรือวรรณคดี
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แบบฉบับ (วรรณคดีราชสานัก) ซึ่งนั่นอาจเกิดจากสานวนของผู้แต่ง หรือผู้เล่า วิ ธีการเล่า ตลอดจนผู้ฟัง
และสถานที่ที่เล่าเรื่อง ผู้วิจัยจึงได้สารวจงานวิจัยที่ศึกษาในเชิงท้องถิ่น ที่มีการวิจัยโดยยึดจากต้นฉบับที่
มีแหล่งว่ามาจากท้องถิ่นใด หรือการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสานวนต้นฉบับท้องถิ่นและเปรียบเทียบจาก
ต้นฉบับอื่น ๆ จากการสารวจพบว่า มีการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น ดังนี้
จรรยา คงเจริญ (2532) ได้ศึกษา ปฐมสมโพธิ์ ฉบับท้องถิ่นอีสานจากต้นฉบับวัดใหม่ทองสว่าง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาจากวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องปฐมสมโพธิ์จาก
ต้น ฉบั บ วัด ใหม่ทองสว่าง จั งหวัดอุบ ลราชธานี เพื่อศึ กษาวรรณกรรมทางพระพุ ทธศาสนา ในด้า น
ตัวอักษร อักขรวิธี อักษรธรรมอีสาน วรรณศิลป์ และทางวัฒนธรรมสังคมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม โดย
เปรียบเทียบกับพระปฐมโพธิ กถาฉบับพระนิพนธ์สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส จาก
การศึ ก ษาพบว่ า วรรณกรรมเรื่ อ งปฐมสมโพธิ์ เ ป็ น ที่ รู้จั ก กั น อย่า งแพร่ ห ลายในดิน แดนอี ส าน เป็ น
วรรณกรรมที่แสดงพุทธประวัติ ทั้งยังสอดแทรกคติธรรมและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเอาไว้หลาย
ประการ ทั้งนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีงานในลักษณะเดียวกันคืองานของ จันทิมา อัมฤทธิ์ (2530) ได้ศึกษา
วรรณกรรมเรื่องสุพรหมโมกขา ต้นฉบับจากวัด บ้านขามเรียง ตาบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
จารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน จานวน 11 ผูก 220 ใบลาน เป็นการศึกษาวรรณกรรมในชาดก ด้านอักขรวิธี
ของอักษรธรรมอีสาน และทางด้านวัฒนธรรมอีสาน สังคมที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม ความเป็นมา ความ
หลากหลายของชาดก องค์ประกอบของชาดก ตลอดจนอิทธิ พลของชาดกที่มีต่อวัฒนธรรมไทย จาก
การศึกษาทาให้ทราบว่า วรรณกรรมเรื่อง สุพรหมโมกขา เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในดินแดนอีสาน
เป็นวรรณกรรมที่มีอายุเก่าแก่มากเรื่องหนึ่ง สาหรับวรรณกรรมที่แต่งในเชิงชาดกได้สอดแทรกเรื่องของ
คติธรรมทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อทางศาสนาเอาไว้หลายประการ
สุขฤดี เอี่ยมบุตร (2532) ได้ศึกษาวรรณกรรมเรื่อง พญาคันคาก โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษา
วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องพญาคันคากจากเอกสารใบลาน วัดบ้านนาสะแบง ตาบลพนา อาเภอพนา
จังหวัดอุบลราชธานีแต่งโดยกวีท้องถิ่น จารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน จานวน 4 ผูก ความยาว 83 ใบลาน
ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องพญาคันคากเป็นที่รู้จักเชื่อถือว่าเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา ที่ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นระบบระเบียบ เนื้อเรื่องจัดเป็นนิทานคติธรรม กวีนาความเชื่อทางพุทธศาสนาและ
ความเชื่อเรื่องผีแถนของชาวชนบทท้องถิ่นมาผูกเป็นเรื่อ งราวเพื่อมุ่งเป็นการสั่งสอนผู้อ่านเป็นสาคัญ
เนื้อเรื่องเน้นการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ในเชิงวรรณกรรม กวีมีความสามารถในการใช้ภาษาเป็น
อย่างดี ส่วนทางสังคมนั้น พญาคันคากสะท้อนให้เห็นความเชื่อ คติธรรมคาสอน ค่านิยม เป็นต้น
การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องพญาคันคาก ของสุ ขฤดี เอี่ยมบุตร เป็นการศึกษาในเชิง
วิเคราะห์รูปแบบอักษร อักขรวิธีในการบันทึก วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย เนื้อเรื่อง ลักษณะของเรื่อง โครง
เรื่อง ฉาก การใช้สานวนและโวหาร ผลการศึกษา พบว่าวรรณกรรมเรื่องพญาคันคาก เป็นที่รู้จักกันว่า
เป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา โดยสุขฤดี เอี่ยมบุตรลบ ได้เสนอว่า กวีนาเอาความเชื่อทางพุทธศาสนา
และความเชื่อเรื่องผีแถน มาผูกเป็นเรื่องราวการสู้รบระหว่างพญาคันคากผู้บาเพ็ญตนของพระโพธิสัตว์
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เพื่อให้แถนบันดาลน้าฝนให้แก่มนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ คติคาสอน ค่านิยมของคนในท้องถิ่น
อีสาน
สุภาพร รอดวรรณะ (2536) ได้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องลินทอง โดยศึ กษาจาก
ต้นฉบับใบลานวัดราษฎร์วิสิษย์ ตาบลนาเกลือ อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บันทึกด้วยอักษรไทยน้อย
จานวน 158 ลาน ผลการศึกษาพบว่า เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าของชาวอีสานเล่มหนึ่ง ซึ่งแพร่หลายใน
ดิน แดนภาคเหนื อ ภาคอีสาน และปรากฏในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ในรูปแบบการ
ประพันธ์เป็นวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทโคลงสาร จานวน 2 พันบท
รูปแบบคาประพันธ์เป็นรูปแบบเฉพาะของภาคอีสาน เป็นคาประพันธ์ที่ไม่เน้นเรื่องรูปแบบมากนัก ใน
ด้านคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ลินทองเป็นวรรณกรรมที่มีองค์ประกอบ อันได้แก่ สารัตถะ เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง
ตัวละคร และฉากที่มีความประสมกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม มีแนวคิดของเรื่อง คือความปรารถนาที่
จะให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี โครงเรื่องไม่สลับซับซ้อน เนื้อเรื่องดาเนินจาก
สภาวะที่สงบไปสู่สภาวะที่ตื่นเต้น และในตอนจบ เหตุการณ์จะคลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะปรกติ ภาษาที่ใช้
ไพเราะเรียบง่าย ประกอบด้วยโวหาร ที่มีความหมายลึกซึ้ง ทาให้ผู้อ่านเข้าใจรสของวรรณกรรมได้เป็น
อย่างดี ในด้านคุณค่าเชิงสั งคม ลิน ทองเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนภาพทางสั ง คมให้เห็นอย่างเด่นชัด
สถาบันในครอบครัวในเรื่องนี้เป็นสถาบันครอบครัวแบบผสม พ่อบ้านมีสิทธิ์ขาดเพียงผู้เดียว สถาบัน
การเมืองการปกครอง ได้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อานาจสิทธิ์ขาดแต่
เพียงผู้เดียว เรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นอกจากนี้ ยังสะท้อนภาพพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม
ต่างๆ อันประกอบด้วยธรรมเนีย มการไหว้ครู ความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างการนับถือภูตผี ศาสนา
พราหมณ์และพุทธศาสนา ค่านิยมการแบ่งชั้นชนวรรณะ ซึ่งกวีพยายามชี้ให้เห็นถึงผลเสีย คือความ
แตกแยก ขาดความสามัคคี ระหว่างกลุ่มชนเดียวกัน และประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต อันได้แก่
การแต่งงาน การเผาศพ สงกรานต์ การสู่ขวัญ เป็นต้น คุณค่าประการสุดท้ายที่มีความสาคัญที่สุดของ
วรรณกรรมเรื่องนี้คือ เป็นสิ่งที่กล่อมเกลาสังคมโดยแนะแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรมคา
สอนของพุทธศาสนา อันจะนามาซึ่งความสงบสุข ความรัก ความสามัคคี และความเป็นปึกแผ่นให้แก่
สังคม
นอกจากนี้ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอีสานยังมีในงานของ ไกรษร ดีขะมาตย์ เรื่อง
การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอีสานเรื่องลาพุทธเสน (2549) โดยศึกษาจากวรรณกรรมอีสานที่
ปรากฏอยู่ในใบลาน จารด้วยอักษรธรรมอีสาน จานวน 4 ผูก 175 หน้าใบลาน ผลจากการศึกษา ไกรษร
ดีขะมาตย์ เสนอว่า วรรณกรรมเรื่องลาพุทธเสนได้แพร่หลายไปทุกส่วนของประเทศ พบมากที่สุดในภาค
อีสานของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการกระจายไปในประเทศลาวบางส่วน มีลักษณะคาประพันธ์
เป็ น แบบร้ อ ยแก้ ว ลั ก ษณะทั่ ว ไปของเนื้ อ เรื่ อ งเป็ น การผู ก เรื่ อ งขึ้ น เพื่ อ สอดแทรกหลั ก ธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเรื่องความเชื่อกฎแห่งกรรม ความเมตตากรุณา และศีลธรรม
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ในส่วนวรรณศิลป์ ไกรษร ดีขะมาตย์ ได้เสนอว่า แก่นเรื่องส่วนใหญ่เสนอแนวคิดเรืองกฎแห่ง
กรรม อันเป็นความเชื่อของของคนในสังคมอีสานในขณะนั้น แก่นเรื่องรองเสนอเรื่องความเมตตากรุณา
ศีล 5 และศีล 8 ความกตัญญู การใช้ฉากมีทั้งแบบสมจริงและแบบจินตนาการ ตัวละครจะมีทั้งตัวละคร
ที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ตัวละครส่วนใหญ่เป็นฝ่ายธรรมะมีตัวละครฝ่ายอธรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ศิลปะการใช้โวหารการใช้โวหารมีการใช้ถ้อยคาที่ ไพเราะ บางตอนจะใช้ถ้อยคาและสานวนโวหารที่มี
ความสัมผัสสอดคล้องก่อให้เกิดรสทางวรรณศิลป์ ส่วนในเชิงสังคมสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต สภาพสังคม
ประเพณี ค่านิยมของชาวอีสานที่น่าสนใจหลายประเภทด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นหลักในการดาเนินชีวิต และ
เป็นที่พึงทางจิตใจ อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ชาวอีสานมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจน
หลักธรรมต่างๆ ในพุทธศาสนามาเป็นข้อปฏิบัติในการดาเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ยังมีงานในสาขาจารึกภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกเล่มที่ได้หยิ บยกเอา
วรรณกรรมอีสานมาวิเคราะห์ เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมอีสานเรื่องจันทะมุด (2551) โดย
พระมหาจตุรงค์ ภิรมยา โดยงานวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องจันทะมุด
จากเอกสารใบลาน จารด้วยอักษรไทยน้อ ย จานวน 1 มัด 232 หน้าลาน จากการศึกษาลักษณะทั่วไป
พบว่าเป็นวรรณกรรมประเภทนิทาน แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทร้อยกรองชนิดโคลงวิชชุมาลีหรือโคลง
สาร มีเนื้อหาบางตอนตรงกับชาดกนอกนิบาตและวรรณกรรมนิทานเรื่องอื่นๆ สันนิษฐานว่า ผู้แต่ง
อาจจะนาเอาเหตุการณ์หรืออนุภาคของวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ที่เด่น สนุกสนานเป็นที่นิยมของคนใน
หลาย ๆ ท้ อ งถิ่ น หลายเรื่ อ งมารวมกั น ผู ก ขึ้น เป็ น เรื่ อ งใหม่ โดยมี จุ ด ประสงค์ใ นการแต่ ง เพื่อ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรกแนวคิดสาคัญเรื่องการไม่ดูหมิ่นผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง
การศึกษาด้านวรรณศิลป์ พระมหาจตุรงค์ ภิรมยา กล่าวว่า แก่นเรื่อง เน้นเรื่องการไม่ดูหมิ่นผู้
ที่ด้อยกว่าตน โครงเรื่องนี้มีลักษณะคล้ายกับชาดกนอกนิบาตและวรรณกรรมนิทานหลาย ๆ เรื่อง การ
ดาเนินเรื่องเป็นไปตามลาดับเวลา มีการลาดับเหตุการณ์แทรกเข้ามาในบางตอน คือกล่าวถึงเหตุการณ์
ในปัจจุบันแล้วย้อนไปอดีต และย้อนปัจจุบันอีก ตัวละครฝ่ายอธรรม มีทั้งเป็นมนุษย์และอมนุษย์ ส่วนตัว
ละครฝ่ายธรรมมีเฉพาะมนุษย์ กลวิธีการนาเสนอด้านวรรณศิลป์ พระมหาจตุรงค์ กล่าวว่ามีการเล่นเสียง
สัมผัส ทั้งพยัญชนะและสระ การเล่นคา การสรรหาคาใช้ได้อย่างเหมาะสม สานวนภาษาที่เรียบง่าย มี
อรรถรส เกิดความไพเราะสนุกสนาน เพลิดเพลินกับเนื้อเรื่อง อีกทั้งการใช้โวหารภาพพจน์ประเภท
ต่าง ๆ ที่ทาให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพและรู้สึกคล้อยตาม ทั้งนี้ในแง่อิทธิพลต่อสังคม พระมหาจตุรงค์ เสนอ
ว่า วรรณกรรมเรื่องจันทะมุดได้สะท้อนให้เห็นภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนอีสานในสมัยนั้ น รวมถึง
ค่านิยมประเพณี ความเชื่อ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าสังคมของชาว
อีสานเป็นสังคมของชาวพุทธที่มีความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและแนบแน่น
นอกจากการศึกษาวรรณกรรมอีสานในเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่ามีการนาเอาวรรณกรรมอีสาน
มาศึกษาอีกหลายด้าน เช่น การศึกษาเชิงเปรียบเทียบมีทั้งเปรียบเทียบสานวนระหว่างอีสานกับทาง
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ภาคเหนือของไทยและเปรียบเทียบระหว่างฉบับอีสานและฉบับของลาว เช่นในงานของ สมัย วรรณอุดร
ได้ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมอีสานและลาวเรื่อง ลาบุษบา (2545) โดยศึกษาจากใบลาน จารด้วยตัว
ธรรม ฉบับอีสานชื่อว่า ลาบุษบา มีจานวน 8 ผูก 234 หน้าลาน ฉบับลาว ชื่อว่า ลากาพร้าปลาแดกปลา
สมอ มีจานวน 5 ผูก 228 หน้าลาน การศึกษาทั้ง 2 สานวน สมัย วรรณอุดร กล่าวว่า เป็นวรรณกรรมที่
มี ลั ก ษณะร่ ว มกั น ทุ ก อย่ า ง โดยใช้ ป ลาแดกหรื อ ปลาร้ า มาเป็ น ประเด็ น หลั ก ในการผู ก เรื่ อ ง โดยมี
จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อแสดงให้ เห็นแนวคิดทางพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่ งกรรม มีลั กษณะของคา
ประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว แพร่หลายในอีสานมากกว่าลาว ในเชิงวรรณศิลป์ทั้ง 2 ฉบับ มีแก่นเรื่องเน้น
เรื่องกฎแห่งกรรม โครงเรื่องและการดาเนินเรื่องเป็นไปตามลาดับเวลา ฉากมีทั้งแบบเหมือนจริงและ
แบบจินตนาการ ฉบับลาวมีการพรรณนาฉากธรรมชาติได้ละเอียดกว่าฉบับอีสาน มีตัวละครที่เหมือนกัน
ทั้งสองฉบับคือฝ่ายของธรรมเป็น มนุษย์และอมนุษย์ ส่วนตัวละครฝ่ ายอธรรมมีเฉพาะมนุษย์ การใช้
สานวนถ้อยคาและโวหารที่ไพเราะสละสลวย ตลอดจนมีการใช้โวหารประเภทต่างๆ เป็นภาพพจน์ที่ทา
ให้ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความรู้สึกคล้อยตาม ในเชิงสังคมทั้ง 2 ฉบับได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ค่านิยม
ความเชื่อหลักธรรมคาสอนของชาวอีสานและชาวลาวที่เหมือนกันคือ ความเชื่อในคาสอนที่มีต่อพุทธ
ศาสนา ทั้งในหลักการของการปกครอง การดาเนินชี วิต ประเพณีความเชื่ อค่านิยม อันเป็นหลักฐานที่
ยื น ยั น ว่าทั้งชาวอีส านและชาวลาวต่างมีความเชื่อในพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ทั้งนี้ยังมีงานลั กษณะ
เดียวกัน แตกต่างที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างอีสานและภาคเหนือของไทย ดังเช่นในงานวิจัยของ วชรพร
อังกูรชัชชัย ได้ศึกษาเรื่อง การศึ กษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง ภัยยราช ฉบับภาคเหนือและภาค
อี ส าน จากในการศึ ก ษา ฉบั บ ภาคเหนื อ ได้ จ ากส าเนาไมโครฟิ ล์ ม ของสถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา จานวน 8 ผูก 309 หน้าลาน ฉบับอีสาน จากใบลาน
วัดศรีสมพร บ้านแบก อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จารด้วยอักษรธรรม จานวน 6 ผูก 234 หน้า
ลาน จากการศึกษาของ วัชรพร อังกูรชัชชัย พบว่าวรรณกรรมทั้ง 2 ฉบับ เป็นวรรณกรรมนอกนิบาตที่
ฉบับภาคเหนือมีอิทธิพลต่อฉบับทางภาคอีสาน มีอนุภาคของเรื่องแตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสั่ง
สอนและให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน โดยสอดแทรกความรู้ทางจริยธรรม ศีลธรรม คติธรรมคาสอน
และความเชื่อทางพุทธศาสนา มีลักษณะของคาประพันธ์ ประเภทร้อยแก้ว ในเชิงวรรณศิลป์ มีความ
เหมือ นกัน คือเน้ น เรื่ องการพลั ดพราก ฉากมีทั้ง แบบสมจริ งและแบบจินตนาการ นอกจากนี้ ยังพบ
งานวิจัยในลักษณะเปรียบเทียบที่ข้ามวัฒนธรรมคือ การเปรียบเทียบสานวนอีสานและสานวนเขมร ใน
งานวิจัยของ วิสิทธิศักดิ์ สัตพันธ์ (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์ชูชกฉบับอีสานและฉบับเขมร พบว่า เป็นการเปรียบเทียบมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก ฉบับ
อีสานจากเอกสารใบลานจารด้วยอักษรธรรมอีสานและภาษาถิ่น จานวน 6 ผูก 196 หน้าลาน ฉบับเขมร
จากเอกสารใบลานจารด้วยอักษรขอมมูล จานวน 3 ผูก 148 หน้าลาน การเปรียบเทียบลักษณะทั่วไป
พบว่าทั้งสองฉบับมีที่มาจากชาดกในขุทกนิกาย สุตตันตปิฎก มีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อหวังอานิสงส์
แห่งการสร้างคัมภีร์พระธรรมไว้ในพระพุทธศาสนา ทั้งสอนจริยธรรมทางพุทธศาสนาให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง
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ได้คิดและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต และเป็นกัณฑ์ที่ตลกขบขันสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบ
ด้านวรรณศิลป์ วิสิทธิศักดิ์ สัตพันธ์ เสนอว่ามีความคล้ายคลึงในด้านเนื้อเรื่อง แก่นเรื่อง โครงเรื่ อง และ
ฉาก จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องของจานวนตัวละคร โดยกล่าวถึงพราหมณ์เฒ่าผู้หนึ่งที่ได้ภรรยา
สาวแล้วต้องเดือดร้อนเพราะต้องเดินทางไปขอพระกุมารทั้ง 2 กับพระเวสสันดรมาให้ภรรยาได้ใช้ งาน
ลักษณะของคาประพันธ์เป็นร้อยแก้วมีร่ายปะปนอยู่เล็กน้อย ฉบับเขมรมีก ารสัมผัสคาบ้างในบางช่วง มี
การใช้คาซ้อน การซ้าคา การเล่นเสียง และการใช้คาอุปมาอุปมัยโวหาร มากกว่าโวหารชนิดอื่น ทาให้
เกิดภาพอย่างเด่นชัด มีรสแห่งวรรณคดีที่เด่นกว่ารสอื่นๆ คือหัสรส ในด้านสังคมสะท้อนให้เห็นสภาพ
สังคม วัฒนธรรมวัตถุ และวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ นอกจากนี้ วิสิทธิศักดิ์ สัตพันธ์ ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า
การเปรียบเทียบการใช้คาศัพท์ทาให้ทราบว่ากัณฑ์ชูชกทั้งสองฉบับ มีการใช้คาศัพท์ที่ต่างกันเพราะเป็น
คนละภาษา แต่ยังมีคาศัพท์อยู่อีกจานวนหนึ่งที่มีการใช้คาศัพท์คาเดียวกัน คาศัพท์เหล่านี้อาจกล่าวได้
ว่าเป็นคาที่เกิดขึ้นจากการยืมคาระหว่างภาษาด้วยกัน เช่น คานาม คากริยา เป็นต้น โดยเฉพาะคาศัพท์
ในทางศาสนานั้นพบว่ามีการใช้คาศัพท์เดียวกัน
นอกจากการศึกษาวรรณกรรมอีสานในเชิงเปรียบเทียบแล้วผู้วิจัยพบว่ายังมีการศึกษาเชิง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ในงานวิจัยของ สถิต ภาคมฤค (2551) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากวรรณกรรมอีส านเรื่ อง สุ ว รรณจักรกุมาร โดยปริว รรตใบลานบันทึกด้วยอักษรธรรมอีส านเป็น
อักษรไทยปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาภูมิปัญญาด้านการใช้ภาษาและภูมิปัญญาด้านคาสอน ซึ่งปริวรรต
จากเอกสารใบลานจานวน 8 ผูก 47 หน้าลาน จากการศึกษา สถิต ภาคมฤค กล่ าวว่า วรรณกรรม
สุวรรณจักรกุมารมีเค้าโครงมาจากพระสุตตันตปิฎก ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เนื้อหากล่าวถึงพระ
โพธิสัตว์เสวยชาติเป็นสุวรรณจักรกุมารเพื่อสอนให้คนทั้งหลายปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ต้นฉบับเป็นหนังสือผูกใบลาน มีผู้คัดลอกเพื่อใช้เทศนาสืบต่อกันมา การปริวรรตวรรณกรรม
ใช้หลักการปริวรรตโดยเน้นเขียนคาที่คนปัจจุบันส่วนใหญ่เข้าใจเป็นหลัก หากคาใดไม่ปรากฏในภาษา
ราชการก็ปริวรรตตามเสียงอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปริวรรตอักษรธรรมอีสานและเพื่อให้ผู้สนใจจะ
ศึกษาวรรณกรรมเรื่องนี้ หรือไม่สมารถอ่านอักษรธรรมอีสานได้สามารถเรียนรู้ตามได้
สถิต ภาคมฤค ได้เสนอถึงเรื่องภูมิปัญญาด้านการใช้ภาษาว่า วรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณ
จักรกุมาร มีลักษณะแนวลักษณะแบบร้อยแก้ว สานวนเทศน์ มีจุณณียบท คือ ยกบาลีขึ้นแล้วแล้วถอด
เป็นภาษาถิ่นอีสานอธิบายเป็นตอนๆ การใช้ภาษาสมบูรณ์ด้วยการใช้คาสัมผัส คาซ้า คาซ้อน และโวหาร
เพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งในวรรณกรรมและเกิดศรัทธาตามเนื้อหา สามารถเข้าใจเนื้อเรื่อง
ตลอดจนสาระสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารอันเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้ประพันธ์ที่แสดง
ความสามารถในการใช้ภาษาในการประพันธ์วรรณกรรมเรื่องนี้
การศึกษาภูมิปัญญาด้านคาสอน สถิต ภาคมฤค เสนอว่า มีคาสอนที่สะท้อนแนวคิดจากคอง 14
อันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนของชาวอีสานแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ คาสอนด้านครอบครัว
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คาสอนด้านการประกอบอาชีพ คาสอนด้านความเชื่อและศาสนา คาสอนด้านค่านิยมและคาสอนด้าน
การปกครอง คาสอนเหล่านี้ล้วนมีข้อชี้แนะให้ปฏิบัติตามทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมบูรณ์
สมัย วรรณอุดร (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง พระลั กพระลาม (รามเกียรติ์ฉบับลาว) : การ
นาเสนอภาพแทนอัตลักษณ์ลาวและนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง ซึ่งเป็นงานวิจัยในรูปแบบปริวรรตจาก
อักษรลาวมาเป็นอักษรไทยปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมเรื่องพระลักพระลามถือได้ว่าเป็น
มหากาพย์แห่งชาติของคนลาวและมีการดัดแปลงมาจากมหากาพย์เรื่องรามายณะ ของวาลมีกิ และเป็น
วรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของลุ่มน้าแม่น้าโขง และมี
ความแตกต่างจากนิทานพระรามฉบับอื่นๆ ของประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับมา
จากรามายณะเช่นเดียวกัน โดยผู้แต่งได้มีการสร้างสรรค์โดยการต่อเติมดัดแปลงด้วยกลวิธีตามรสนิยม
เฉพาะถิ่น มีการสอดแทรกคติความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิตที่มีความสัมพั นธ์อยู่กับธรรมชาติ และมีการใช้
ฉากสถานที่มีอยู่จริงในท้องถิ่นผสมผสานกับสถานที่ในจินตนาการอย่างลงตัว วิทยานิพนธ์นี้มีความมุ่ง
หมาย 1) เพื่อศึกษาเนื้อหา องค์ประกอบทางวรรณกรรม และการใช้ภาษาในวรรณกรรมเรื่องพระลักพระ
ลาม 2) เพื่อศึกษาการนาเสนอภาพแทนเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ลาวผ่านวรรณกรรมเรื่องพระลักพระลาม และ
3) เพื่อศึกษาการนาเสนอภาพแทนเกี่ยวกับนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงผ่านวรรณกรรมเรื่องพระลักพระ
ลาม โดยใช้แนวคิดหลักคือแนวคิดเรื่องการนาเสนอภาพแทน (Representation) แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์
(Identity) และแนวคิดเรื่องนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology)
ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมเรื่องพระลักพระลามมีขนบวรรณกรรมที่ทาให้ทราบว่าเป็น
วรรณกรรมที่เกิดจาก “รสนิยมทางวรรณศิลป์” ของลาวโดยแท้ แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากรามายณะ
หรือนิทานพระรามฉบับอื่นๆ แต่ทว่าผู้แต่งก็ได้พยายามรักษาอัตลักษณ์ทางวรรณกรรมของลาวเอาไว้ได้
อย่างน่าสนใจ องค์ประกอบของวรรณกรรม การดาเนินเรื่องมีลักษณะที่คล้ายกันกับองค์ประกอบของ
อรรถกถาชาดก และมีการเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาในตอนท้าย โครงเรื่องมีลักษณะเป็นแนวนิทาน
คติธรรม ตัวละครทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายนั้นจะมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกันแบบคู่ตรงกันข้าม
เป็นส่วนมาก ฉาก/สถานที่ได้นาเสนอให้เห็นถึงฉากธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นเองและเกิดจากการสร้างขึ้น
ของมนุษย์ ทั้งเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในปัจจุบันและสถานที่จินตนาการ ฉากที่เป็นวิถีชีวิตของตัวละคร
และวิถีการดาเนินชีวิตของสังคม ในด้านวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์กล่าวคือภาษาวรรณศิลป์ มีการสรรคา
มีการใช้คาซ้อน เพื่อเป็นการเน้นความ มีการเล่นคาและการเล่นอักษรทาให้เกิดความไพเราะด้านเสียง
และมีความหมายที่ลึกซึ้ง มีการใช้คาศัพท์ลาวโบราณ และมีการใช้ภาพพจน์ ที่ทาให้เกิดภาพขึ้นในใจของ
ผู้อ่านหรือทาให้เกิดความซาบซึ้งประทับใจมากขึ้นกว่าการใช้ถ้อยคาธรรมดา
การนาเสนอภาพแทนอัตลักษณ์ความเป็นลาวนั้น พบว่าอัตลักษณ์ทางชนชั้น มีโครงสร้างชน
ชั้นแบบลาวโบราณในยุคอาณาจักรล้านช้าง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์พบว่า มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ชาติพันธุ์ข่า และชาติพันธุ์เขมร มีการนาเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง
อานาจที่ชาติพันธุ์ลาวมีเหนือชาติพันธุ์อื่น อัตลักษณ์ทางการเมืองพบว่ามีรูปแบบการเมืองการปกครอง
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แบบอาญาสี่ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางการเมืองการปกครองที่โดดเด่นในอดีตของลาว อัตลักษณ์ทางศาสนามี
ทั้งคติความเชื่อดั้งเดิม ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ที่ผสมกลมกลืนกันอยู่ลึกซึ้ง
อัตลักษณ์ทางเพศสภาวะ มีทั้งความเหมือนกันและความต่างกันตามสถานะของเพศ ความ
เหมือนกันเช่น ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ เป็นต้น ส่วนความแตกต่าง เช่น เพศชายมีความหยิ่ง
ในศักดิ์ศรี และเพศหญิงมีการให้ความสาคัญกับการมีวิชาความรู้ และความสามัคคีในครอบครัว เป็นต้น
ส่วนอัตลักษณ์ทางวรรณกรรมมีลักษณะเฉพาะที่เป็นรสนิยมทางวรรณกรรมของสังคมลาว การนาเสนอ
ภาพแทนนิเวศวัฒนธรรมสังคมลุ่มน้าโขงพบว่าผู้คนในสังคมลุ่มน้าโขงให้ความสาคัญกับเครือญาติ และมี
ความสัมพันธ์กับ กลุ่มชาติ พันธุ์อื่นๆ ในลุ่ มน้าโขง มี ความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้ อมและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ทั้งที่อยู่เหนือโลก บนโลกและใต้โลก
โดยสรุปวรรณกรรมเรื่องพระลักพระลามหรือพระลามชาดกฉบับลาวนี้ เป็นวรรณกรรมตาม
รสนิยมของท้องถิ่นลาวหรือวรรณกรรมลุ่มแม่น้าโขงโดยแท้ มีก ารนาเสนอให้เห็นภาพแทนที่แสดงให้
เห็นอัตลักษณ์ความเป็นลาวที่ประกอบสร้างขึ้นผ่านวรรณกรรม และเข้าใจพฤติกรรมของคนในสังคมลุ่ม
น้าโขงที่มีความสัมพันธ์ต่อธรรมชาติแวดล้อมและสิ่งเหนือธรรมชาติ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังคงมีบทบาท
ในพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงอยู่จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ยั งมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมอีส านโดยการวิเคราะห์
ปริศนาธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานในจังหวัดเลย ดังเช่น พระสุริยา มาตย์คา (2545) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง วิเคราะห์ปริศนาธรรมจากวรรณกรรมอีสาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ปริศนา
ธรรมในด้านสัญญะ ความหมาย และภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาจากเอกสาร
และสัมภาษณ์ ผู้อาวุโส นักปราชญ์ในท้องถิ่น ด้วยวิธีนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาหรือความเป็นมาของการศึกษาวิจัยว่ า ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ทั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยมีความคาดหวังถึงผลประโยชน์ว่าจะทาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับปริศนาธรรมจาก
วรรณกรรมลายลักษณ์อีสานและเป็นการสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าและนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ตลอดจนทาให้เกิดการสืบสานองค์ความรู้ที่สาคัญของท้องถิ่นอี สานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านคติชนวิทยา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนาไปปฏิบัติให้ได้มากขึ้น
ผลของการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่ าวนี้พบว่า สามารถจัดหมวดหมู่ของปริศนาธรรมจาก
วรรณกรรมอีสานได้ทั้งสิ้น 6 หมวด คือ หมวดเกี่ยวกับคน หมวดเกี่ยวกับสัตว์ หมวดเกี่ยวกับสิ่งของ
เครื่องใช้ หมวดพืช หมวดกิริยาอาการ และหมวดธรรมชาติ ในส่วนของความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
พื้นบ้านเมืองเลยนั้น งานวิจัยเล่มนี้มีส่วนของบทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ศึกษานั้น ผู้วิจัยได้
ระบุหัวข้อศึกษาเรื่อง ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของจังหวัดเลย และมีข้อหัวย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมพื้นบ้านเมืองเลย ก็คือ ภาษาถิ่นไทเลย อาจจะไม่ได้มีส่วนระบุถึงวรรณกรรมพื้นบ้านเมืองเลย
โดยตรง แต่ก็มีส่วนที่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของ ลักษณะของภาษาไทเลย ที่มีวรรณกรรมคาสอน
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มีปริศนาธรรมที่ สื่อถึงภาพสะท้อนสังคม ภาพสะท้อนวัฒนธรรม ความเชื่อประเพณีของจังหวัดเลย
เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปได้ว่า งานวิจัยที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการปริวรรต สามารถศึกษาต่อ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันได้ เช่น เรื่องภาษาถิ่นไทเลย เรื่องประเพณีดั้งเดิมของคนในจังหวัด เลย และเรื่อง
วรรณกรรมพื้นบ้านเมืองเลย นอกจากนี้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปริวรรต ผู้วิจัยได้
นาเอาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นฐานความรู้ในหลั กการปริว รรต และนาแนวคิดที่รวบรวมได้มาใช้เป็น
ประโยชน์ในการถอดรหัสความหมายทางวัฒนธรรม เป็นต้น
2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางวัฒนธรรม
ธันยพร วณิชฤทธา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง“การจัดการความรู้ในชุมชน: กรณีศึกษาด้านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการ
ความรู้ในชุมชนมีส่วนประกอบที่สาคัญคือความรู้คนและกระบวนการความรู้คือความรู้ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการโดยมีคนเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้เกิดกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และกระบวนการจึงเป็น
วิธีเชื่อมประสานคนความรู้และกระบวนการเข้าไว้ด้วยกันซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้มีความสอดคล้อง
กับแบบจาลองปลาทู (TUNA model) อย่างยิ่งและกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชนที่ได้สามารถ
สังเคราะห์เป็นแบบจาลองที่มีลักษณะเป็นเกลียวของความรู้ที่เชื่อมต่อกันเมื่อการนาไปใช้และพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่จะมีการเพิ่มพูนความรู้ยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในการกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ผ่านการพูดคุยแต่สิ่งดี ๆ ให้แก่กัน
ศิริสุภา เอมหยวก, ลายอง สาเร็จดี และเจนต์ คันทะ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น การทอผ้ า บ้านคลองเตย ตาบลบึงกอก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโ ลกโดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทการทอผ้าบ้านคลองเตย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) เพื่อ
ศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าบ้านคลองเตย 3) เพื่อศึกษาแนว
ทางการจัดการองค์ความรู้ เพื่อกระตุ้นภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านคลองเตยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. บริบทการทอผ้าบ้านคลองเตยทั้งในอดีตและปัจจุบัน พบว่ า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี
วิวัฒนาการมาตามลาดับแบ่งแยกเป็น 4 ยุค คือ 1) ยุคแสวงหาเดินเท้าปั้นข้าวเหนียวมีการอพยพทิ้งถิ่น
ฐานที่จังหวัดยโสธร เดินเท้ารอนแรมมาตั้งถิ่นฐานที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก 2) ยุคโหยหาภูมิ
ปัญญาดั้งเดิม ที่เริ่มทอผ้าใช้ภายในครัวเรื อนขยายออกสู่ตลาดบางระกา มีผู้นามาใช้และขยายผลต่อจน
เกิดการทอเหลือเผื่อขาย 3) ยุคริเริ่มสานฝันอันเป็นช่วงของการตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อรวมพลัง
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าที่เป็นมรดกทางปัญญาของภาคอีสาน และ 4) ยุคปัจจุบัน ก้าวไกลเป็นยุคที่
มีการจัดตั้งกลุ่มโดยความช่วยเหลือของทางราชการมอบอุปกรณ์ในการทอผ้า และทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงานที่เกิดจากทรัพย์สินของสมาชิก เกิดกลุ่มทอผ้า 2 กลุ่ม ทอผ้าพื้นเมืองจาหน่ายอย่างแพร่หลาย
แต่ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการและปัญหาด้านการตลาด
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2. กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การทอผ้ า บ้ า นคลองเตย พบว่ า
ในอดี ต บรรพบุ รุ ษ ถ่ า ยทอดด้ ว ยการ “ท าให้ ดู จั บ มื อ สอน” รวมทั้ ง ใช้ แ รงผลั ก ดั น ด้ า นค่ า นิ ย ม
ความเชื่อ และวัฒ นธรรมของภาคอีส านที่ชี้ให้ เห็ นว่าถ้าผู้ห ญิงทอผ้าไม่เป็นจะหาสามมีไม่ได้ ทาให้
พ่ อ แม่ อั บ อายขายหน้ า และถ้ า ไม่ ท อผ้ า ก็ ไ ม่ ต้ อ งนุ่ ง ผ้ า การทอผ้ า จึ ง ฝั ง อยู่ ใ นสายเลื อ ดของ
ชาวอี ส านทุ ก คน ส่ ว นกระบวนการในการถ่ า ยทอดในปั จ จุ บั น ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง ภาคประชาชน ที่ ร วมกลุ่ ม กั น ทอผ้ า ตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ในอ าเภอ
บางระกา ต่างอาเภอและต่างจังหวัด โดยประธานกลุ่มและผู้อาวุโสที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการทอ
ผ้ า ไปถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก กลุ่ ม แม่ บ้ า นที่ ต้ อ งการเพิ่ ม พู น ทั ก ษะด้ า นการทอ และ
สร้างสรรค์ลวดลายผ้ารวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและนักเรียน ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเวลา
เรียนปกติ และเวลาว่างตอนปิดภาคเรียน
3. แนวทางในการจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น บ้ า นคลองเตย ปรากฏผล ดั ง นี้
3.1 สมาชิ ก กลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกรทอผ้ า บ้ า นคลองเตย และกลุ่ ม วั น ทาผ้ าขิ ด
มีความเห็ นตรงกันว่า ควรจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาการทอผ้ าแบบดั้งเดิมที่เริ่มตั้งแต่การเตรียม
เส้ น ด้ า ย กระบวนการทอ และลวดลายผ้ า โบราณกั บ การจั ด การความรู้ ด้ า นการทอผ้ า สมั ย ใหม่
ที่ผ นวกเรื่ อ งการบริ ห ารจั ดการ การตลาด การมีข้ อมูล ลู กค้า และการมีข้ อมูล เกี่ยวกั บผู้ เชี ยวชาญ
ต่าง ๆ ที่จะช่ว ยเพิ่มพูน มูล ค่าการผลิ ตและส่ งเสริมให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และควรมีกิจกรรม
เพิ่มพูนทักษะให้ทันโลก
3.2 ความคิ ด เห็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ และด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่า ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอ แนวทางที่เป็นไปได้คือ
ตั ว อย่ า งวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก ร ในกลุ่ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และก าหนดกิ จ กรรม
รูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการสร้ างความรู้ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสั ง เคราะห์ เ ป็ น สารสนเทศ และอาศั ย เทคโนโลยี ด้ า นข้ อ มู ล ด้ า นคอมพิ ว เตอร์
เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง (2551) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของเครื อข่าย
วัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม: กรณีศึกษา กลุ่มก๋องปู่จา บ้านวังหม้อ ตาบลต้น
ธงชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังหม้อใน
การอนุรักษ์ก๋องปู่จาควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งในกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนบ้าน
วังหม้อจะต้องมีการสร้างจิตสานึกสร้างพลังสร้างโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความรู้สึกร่วมและสร้าง
เครือข่าย 2. กระบวนการบริหารจัดการวัฒนธรรมชุมชนในการอนุรักษ์ก๋องปู่จา พบว่าการสืบทอด
วั ฒ นธรรมการตี ก๋ อ งปู่ จ านั้ น ควรเริ่ ม จากครอบครั ว เพราะเป็ น พื้ น ฐานในการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ให้
เยาวชนมี ค วามรั ก และหวงแหนสื บ ทอดประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามจากนั้ น จึ ง ขยายเป็ น ระดั บ
ชุ ม ชนซึ่ ง ในระดั บ ชุ ม ชนนั้ น ควรสร้ า งชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี แ นวคิ ด ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ ให้
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บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้แนวคิดหรือการท ากิจกรรมต่าง ๆ ควรเกิด จากความต้องการของสมาชิก
ในกลุ่ ม เน้ น ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มโดยร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มใจร่ ว มท าร่ ว มตั ด สิ น ใจร่ ว มเรี ย นรู้ ช่ ว ย
แก้ปัญหาสร้างโอกาสสิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดเวทีแสดงการมีกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง
ธีระวัฒน์ ชะอุ่ม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การจั ดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรี
รั ตนศาสดาราม มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อการสร้างเป็นชุดความรู้ที่ส มบูร ณ์ มีความทันสมัยและมีความ
เหมาะสมสาหรับการนาชมและเผยแพร่ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่นาชม การวิจัยได้รวบรวมและจัดระบบ
ความรู้ต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏี ด้านการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมและการสื่อสาร ผลการศึกษาได้สร้างความองค์ความรู้เกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่ง
เป็นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
เนื่องจากเป็นศาสนสถานสาหรับประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจน
คุณค่าทางศิลปกรรม ด้วยการผนวกเอาความคิด คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และสมมติเทวราช
มาถ่ายทอดเป็นรูปธรรม ในการศึกษาจึงได้ประมวลและจัดระบบความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ทาง
ทรัพยากรวัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรม ด้านศาสนา และความเชื่อ ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ด้านพระราชพิธี และสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ที่เหมาะสมสาหรับการนาชมและเผยแพร่ คือ เป็นการ
จัดการความรู้โดยมีเนื้อหาการดาเนินไปตามเส้นทางของการนาชมของเจ้าหน้าที่
งามนิ จ กุ ล กั น (2555) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การจั ด การองค์ ค วามรู้ ท างวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของ
ตาบลอ้อมเกล็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอปัจจัยอันส่งผลต่อ
การจั ดการองค์ความรู้ ทางวัฒ นธรรมท้องถิ่นของตาบลอ้อมเกล็ ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยเสนอทั้ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค พร้ อ มทั้ ง เสนอแนะแนวทางการจั ด การองค์ ค วามรู้ ข องวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่น ให้มีป ระสิ ทธิภ าพอย่างยั่งยื น ปัจจัยที่มีศึกษาประกอบด้ว ยการจัดเก็บข้อมูล ทางวัฒ นธรรม
วิธีการอนุรักษ์ และถ่ายทอดรวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาชนและเจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์
และงบประมาณ ผลการศึ ก ษาพบว่ า การจัด เก็บ ข้อ มู ล ทางวัฒ นธรรมท้ องถิ่น ยั ง ไม่ การจดบัน ทึ ก
องค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเพียงการบอกเล่า และการสาธิตโดยอาศัยการจดจา ทาให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญหาย วิธีการอนุรักษ์ถ่ายทอด ส่งเสริมวัฒนธรรม มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการ
จัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจาทุกปี ได้ แก่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
แห่ เ ที ย นพรรษา ประเพณี ล อยกระทง โดยร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นน านั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มเป็ น ประจ า
แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมโดยตรง และวัยรุ่นยังไม่ให้ความสนใจทาให้ประชาชน
ไม่ มี ก ารรวมกลุ่ ม เนื่ อ งจากขาดผู้ น า มี เ พี ย งช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ อิ น เตอร์ เ น็ ต
รถประกาศ ป้ า ยประกาศ หนั ง สื อ จดหมาย ใบปลิ ว แต่ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง ไม่ ต่ อ เนื่ อ งและไม่ น่ า สนใจ
อี ก ทั้ ง งบประมาณไม่ เ พี ย งพอ ประการสุ ด ท้ า ยขาดความรู้ เ รื่ อ งการบริ ห ารงบประมาณ ดั ง นั้ น
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ควรพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ สี่ ย งกั บ การสู ญ หายให้ ก ลั บ มาได้ รั บ ความนิ ย ม มากกว่ า การสนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ดี
ชลฐิชา ผลประเสริฐ (2553) ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางด้านโบราณคดี
กรณี ศึ ก ษาถนนชายโขง อ าเภอเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ คุ ณ ค่ า
ความสาคัญ สภาพปัจจุ บันของทรั พยากรวัฒนธรรม และกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม โบราณคดีในพื้นที่ท่องเที่ยวถนนชายโขง เขตเทศบาลเชียงคาน อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย โดยมีการนาเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจากความต้องการของ
ชมรมที่ก่อตั้งในพื้นที่ชุมชน คือ ชมรมถนอมไว้ ณ เชียงคาน เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการตามความ
ต้องการของชุมชน จากการศึกษาทาให้ได้ทราบว่าบริเวณนี้มีมีทรัพยากรทางโบราณคดีที่สาคัญ แบ่ง
ออกได้เป็น ทรัพยากรทางด้านศาสนา ความเชื่อ และทรัพยากรทางด้านการดารงชีวิต สภาพทรัพยากร
ทางโบราณคดีที่ห ลงเหลื อในปั จ จุ บั นนี้ มีทั้งยังคงสภาพดีและมีการเสื่ อมสภาพอย่างมาก เนื่องจาก
ทรัพยากรทางโบราณคดีเหล่านี้ได้รั บการปฏิบัติและดูแลต่างกัน โดยหลั กการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีในพื้นที่นี้ที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการทรัพยากรตามกระบวนการชุมชน เป้าหมายหลักใน
การจัดการทรั พยากรทางวัฒ นธรรมเพื่อต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ และ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนเองจากหลักกระบวนการโบราณคดีชุมชน
ศาริศา สุขคง (2556) วิจัยเรื่อง นิทานพื้นบ้านไทดาบ้านนาป่าหนาด ตาบลเขาแก้ว อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อรวบรวม และจัดประเภทนิทานพื้นบ้านไทดา
ศึกษาภาพสะท้อนชีวิต ความเชื่อ และคติธรรมของชาวไทดา จากนิทานพื้นบ้านไทดา บ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมถึงศึกษานิทานพื้นบ้านไทดาบ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลยในแนวบทบาทหน้ า ที่ (Functional approach) และในแนวบริ บ ท (Contextual approach)
วิธีการศึกษาวิจัยโดยภาพรวม สรุปได้ว่า ผู้ศึกษาทาการศึกษาจากนิทานที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวบ้าน
ไทดา บ้านนาป่าหนาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และชาวไทดาสามารถจดจาได้จานวน 49 เรื่อง โดย
การเล่าของวิทยากรซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key information) จานวน 15 เรื่อง และทา
การวิจัยในช่วงปี พ.ศ.2555-2556
ผลการวิจัยพบว่า นิทานพื้นบ้านไทดา ที่ได้รวบรวมจานวน 49 เรื่อง และจัดประเภทตามการจัด
ประเภทนิ ท านพื้ น บ้ า นจากหนั ง สื อ “The folktale” และ “The type of the folktales” ของ สติ ธ
ทอมป์สัน ได้ 8 ประเภท ได้แก่ นิทานอธิบายเหตุ นิทานมหัศจรรย์ นิทานชีวิต นิทานคติ นิทานมุขตลก
นิทานสัตว์ นิทานประจาถิ่น และนิทานผี ทั้งนี้นิทานพื้นบ้านไทดายังสะท้อนภาพวิถีชีวิตของชาวไทดาได้ 3
ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคมเกษตรกรรมและพึ่งพาตนเอง ด้ านวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสัตว์ และด้านรักใน
เสียงดนตรี งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อันประกอบด้วย การทาให้ทราบนิทานพื้นบ้านไทดา บ้านนาป่า
หนาด ตาบลเขาแก้ว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลยที่เหลืออยู่ และมีการจัดประเภทอย่างมีระบบ ง่ายต่อ
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การศึกษาค้นคว้าในแง่มุมต่อไป ทาให้ทราบภาพสะท้อนชีวิต ความเชื่อ และคติธรรมของชาวไทดาเพิ่มมาก
ขึ้น
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จาแนก คัดแยกหมวดหมู่
วรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน

วรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน

ทาความสะอาด/
เปลี่ยนสาย
สนอง/เปลี่ยนผ้า
ห่อใหม่ในการ
อนุรักษ์/คัดเลือก
วรรณกรรมเพื่อ
ใช้ปริวรรต

ปริวรรต/เพื่อถอดหา
ความหมายทางวัฒนธรรม

จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนความรู้สู่ชุมชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การเผยแพร่
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บทที่ 3
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการอนุรักษ์
วรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้
การวิจัยเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : ปริวรรตใบลาน วัด
ศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลภาคสนาม ส่วนหนึ่ง
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในบทนี้ จะได้นาเสนอข้อมูลออกโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนแรกจะ
นาเสนอความเป็นมา ข้อมู ลพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการก่อร่างสร้างบ้านเมือง
โดยอาศัยแนวคิดเรื่องชื่อบ้านนามเมืองเป็นแนวคิดในการสังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปกครอง ลักษณะภูมิศาสตร์ อาณาเขตที่ตั้ง อาชีพ การปกครอง สถานที่สาคัญ แผนที่เดินสารวจ ส่วนที่
สองเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการรวบรวม การท าความสะอาดใบลาน การคั ด แยกกลุ่ ม ลงทะเบี ย น
วรรณกรรมที่บันทึกในใบลาน การบรรจุมัดห่อเพื่อเก็บรักษาใบลาน และการคัดเลือกเรื่องวรรณกรรมที่
จะปริวรรต โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ความรู้พื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหมู่บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คณะผู้วิจัย
ได้สืบค้นข้อมูล พบว่ามีทั้งการรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร และข้อมูลที่เป็นมุขปาฐะผ่านการสัมภาษณ์
สานึกความทรงจาของคนในพื้นที่ ดังจะได้นาเสนอข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1.1 ด้านประวัติศาสตร์อาเภอเชียงคาน
คณะผู้วิจัยจึงเลือกนาเสนอข้อมูลความเป็นมาของหมู่บ้านเริ่มจากประวัติอาเภอเชียง
คาน ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันนาไปสู่การคัดเลือกวรรณกรรมที่
พบในวัดศรีชมชื่น จนกระทั่งใช้เป็นเหตุผลหนึ่งในคัดเลือกวรรณกรรมมาปริวรรตในครั้งนี้
ประวัติอาเภอเชียงคาน คณะผู้วิจัยได้ข้อมูลส่วนแรกจากหนังสือ “ประวัติเมืองเชียง
คานและพระยาศรี อรรคฮาด ตานานวัดท่าแขก นิทานแก่งคุดคู้ ” ของสุ เทพ ทิพรส ต้นฉบับเป็น
เอกสารพิมพ์ดีด ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ มีบันทึกปกหลังว่า พิมพ์ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์
พ.ศ. 2518 โดยเนื้อหามีดังนี้
อ าเภอเชี ย งคาน ดิ น แดนที่ มี ส มญาว่ า “ผ้ า นวมขาว ลู ก สาวงาม ข้ า วหลามยาว
มะพร้ าวแก้ว เพริ ดแพร้ ว เกาะแก่ง ” ตั้งอยู่ริมฝั่ งขวาของล าน้าโขง มีพื้นที่ทั้งหมด 754.6 ตาราง
กิโลเมตร มี 8 ตาบล 61 หมู่บ้าน มีพลเมือง 56,300 ห่างจากกรุงเทพประมาณ 688 กิโลเมตร
ตามประวัติที่เล่าสืบกันมา เมืองเชียงคานตั้งอยู่ที่เมืองสานะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว ซึ่งเรียกว่าเมืองเชียงคานโบราณ ผู้สร้างเมืองคือขุนคานโอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักร
ล้านช้างลุ่มชาวหลวงพระบาง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1400 จนกระทั่งระหว่างปี พ.ศ. 1951–1971
พระเจ้าล้านคาแดง โอรสของพระเจ้าสามแสนไทย ซึ่งเกิดจากพระนางแก้วฟ้าราชธิดากรุงศรีอยุธยา
ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ ในรัชกาลพระเจ้าแหลลวย พระเจ้ากรุงเวียดนามได้ส่งทูตนาพระราชสาส์นมายัง
กรุงล้านช้าง ขอกองทัพกรุงลานช้างไปช่วยรบกับจีน ซึ่งมารุกรานพระเจ้าล้านคาแดงจึงเกณฑ์ทัพสาม
หมื่นคน ให้แม่ทัพยกยกไปพร้อมราชทูต เพื่อไปช่วยพระเจ้าแหลลวย กษัตริย์เวียดนาม แต่ฝ่ายล้านช้าง
กลับนาทหารไปเข้าด้วยกับฝ่ายจีนเสีย ทหารเวียดนามได้ทาการต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองเป็นสามารถ และ
ขับไล่ทหารจีนแตกถอยออกไป ทหารล้านช้างถูกพระเจ้ากรุงเวียดนามจับได้ พระเจ้ากรุงเวียดนามจึงให้
คุมทหารล้านช้างที่จับได้นั้น คืนมาส่งอาณาจักรล้านช้าง การกระทาของแม่ทัพ ล้านช้างเป็นเหตุให้
ไมตรีระหว่างกรุงล้านช้างกับกรุงเวียดนามมัวหมอง
จนกระทั่งพระเจ้าแหลกันตง กษัตริย์แห่งกรุงเวียดนามซึ่งครองราชย์ต่อจากพระเจ้า
แหลวลวยซึ่งคอยสอดส่องดูแลความเป็นมาของกรุงล้านช้างเสมอ พระองค์ยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่ทหาร
ล้านช้างไปเข้าข้างฝ่ายจีนในรัชสมัยพระเจ้าล้านคาแดง เมื่อเหตุการณ์ภายในกรุงเวียดนามสงบเรียบร้อย
ในปี พ.ศ.2019 จึ ง ยกทหารมาทาการแก้ แค้ น กรุ ง ล้ า นช้ า งทั น ที พระเจ้ าแหลกั น ตงได้ ส่ ง คนมา
เกลี้ยกล่อมแคว้นพวนได้สาเร็จ จึงให้ขัวซุนและเนิกองค์เป็นแม่ทัพมาตีกรุงล้านช้าง ขัวซุนและเนิกองค์
ได้รวบรวมกาลังพลที่แคว้นพวนแล้วยกมาตีกรุงล้านช้าง ตีได้หัวเมืองรายทางตามลาดับ จนถึงเมืองล้าน
ช้าง แล้วจึงได้ตั้งค่ายล้อมกรุงล้านช้างไว้ พระเจ้าเชียงหล่ออุปราช ราชโอรสองค์ใหม่ของพระเจ้าไชย
จักรพรรดิแผ่นแผ้ว ได้นาทหารออกต่อสู้อย่างเข้มแข็ง จนถึงใช้อาวุธสั้น พระเจ้าเชียงหล่อเสียชีวิตในที่
รบใกล้พระราชวังเชียงทองนั่นเอง กองทัพพวกญวนก็เ ข้ากรุงล้านช้างได้ ตามพงศาวดารกรมพระยา
ดารงราชานุภาพกล่าวว่า “เจ้าเชียงหล่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้ ก็พาทหารลงเรือข้ามมาฝั่งตะวันตก แต่เรือ
ล่มกลางแม่น้าโขง เจ้าเชียงหล่อจมน้าตาย”
ฝ่ายพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จลงเรือพระที่นั่ง
ล่องลงมาตามแม่น้าโขงก่อนเสียกรุงและทรงหยุดขบวนพักที่เมืองเชียงคาน (เมืองสานะคาม)
ขัวซุนและเนิกองค์ยกทหารออกติดตามจนมาถึงปากน้าพูน (ตรงข้ามเมืองปากลาย)
พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วจึงโปรดให้ท้าวท่อนคาราชโอรสรวบรวมทหารและราษฎรที่ติดตามมา
ด้วยนั้นจัดกองทัพยกไปตีกองทัพของขัวซุน และเนิกองค์ที่ปากน้าพูน กองทัพญวนแตกพ่ายไป ท้าว
ท่อนคายกกองทัพออกติดตามตีกองทัพญวนแตกถอยกลับไปแดนญวน
เมื่อกองทัพลาวขับไล่ทหารญวนออกจากดินแดนแล้ว ท้าวท่อนคาจึงนาทหารกลับมา
เฝ้าพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วที่เมืองเชียงคาน (เมืองสานะคาม) ฝ่ายพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่น
แผ้วซึ่งทรงชราภาพ (พระชนมายุ 64 พรรษา) และเสียพระทัยที่กองทัพญวนยกกองทัพมาย่ายีทหาร
หลวงถึงกับทาให้พระเจ้าเชียงหล่อเสียชีวิต พระองค์ทรงโทมนัสและสวรรคตตามไปด้วย
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เมื่อ พ.ศ. 2023 ท้าวท่อนคาแดงได้จัดถวายพระเพลิงศพพระราชบิดา แล้วสร้างพระ
เจดีย์พระอุโบสถและพระวิหาร นาอัฐิพระราชบิดามมาบรรจุไว้ในเจดีย์ ให้ชื่อว่า วัดสบเชียงคาน อยู่ฝั่ง
ซ้ายของล าน้าโขง ตรงข้ามกับที่ว่าการอาเภอเชียงคาน ห่ างจากเมืองสานะคามมาทางทิศตะวันตก
ประมาณ 1 กิโลเมตร ท้าวท่อนคาก็พาเสนาอามาตย์ ไพร่ฟ้า ราษฎร กลับเมืองหลวงพระบางแล้ว
จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงคานเป็นเมืองชนะสงคราม แล้วท้าวท่อนคาได้เสวยราชสมบัติสืบต่อมาทรงพระ
นามว่า พระยาสุวรรณบัลลังก์ เมืองเชียงคานโบราณหรือเมืองชนะสงคราม จึงได้เป็นเมืองสาคัญเมือง
หนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่นั้นมา
พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักร คือ อาณาจักรหลวงพระ
บาง (ล้านช้างร่วมชาวหลวงพระบาง) ซึ่งมีพระเจ้ากิงกิสราชเป็กษัตริย์ และอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งมี
พระเจ้าไชยองค์เว้เป็นกษัตริย์
ฝ่ ายพระเจ้ ากิงกีส ราชได้ยกกองทัพมาตีเวียงจันทน์ เจ้าไชยองค์เว้สู้ ไม่ได้ จึงแต่ง
ราชทูตนาพระราชสาส์นมาถวายแด่พระเพทราชา ณ กรุงศรีอยุธยา ทางกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระ
เพทราชา จึงได้แต่งกองทัพให้นาทหารมาช่วยเจ้าไชยองค์เว้ และได้เกลี้ยกล่อมให้เจ้าหลวงพระบาง
และเจ้าเวียงจันทน์สามัคคีปรองดองกันและแบ่งดินแดนให้ในปี พ.ศ. 2250 คื อ ดิ น แดนเหนื อ แม่ น้ า
เหือง ขึ้นไปเป็นอาณาเขตหลวงพระบางและใต้แม่น้าเหืองลงมาเป็นเขตแดนเวียงจันทน์ อาณาจักร
ล้านช้างเดิมจึงแยกออกเป็นรัฐอิสระสองรัฐ ทางหลวงพระบางได้สร้างเมืองปากเหืองซึ่งอยู่ทางฝั่งขวา
ของลาน้าโขงเป็นเมืองหน้าด่าน คู่กับเมืองเชียงคานเดิม (สานะคาม) ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของลาน้าโขงโดยทาง
เวียงจันทน์ได้ตั้งเมืองเชียงคานเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน
พ.ศ. 2321 ปลายรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ไทยได้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างเข้า
ด้วยกันกล่าวคือ พ.ศ. 2316 เจ้าศิริบุญสาร เจ้าผู้ครองอาณาจักรเวียงจันทน์ได้ฝักใฝ่ข้างฝ่ายพม่า โดย
มีหนังสือลับถึงโปสุพลา แม่ทัพพม่าที่เชียงใหม่ให้โปมะยุง่วนถือสารเจ้าศิริบุญสารกาหนดนัดให้เจ้าศิริ
บุญสารยกกองทัพไปตีกรุงธนบุรี เมืองนครราชสีมา ส่ ว นพม่าจะยกกองทัพเข้าตีทางเมืองตากและ
กาแพงเพชร เจ้าสิริบุญสารได้รับหนังสือแล้วก็เพิกเฉย หาได้ปฏิบัติตามไม่ แต่การติดต่อของเจ้าศิริบุญ
สารรู้ไปถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยพระเจ้าสุริยวงศาเจ้าเมืองหลวงพระบางบอกให้รู้สัมพันธภาพระหว่าง
ไทย – ลาว สมัยเจ้าศิริบุญสารได้เสื่อมลง เจ้าศิริบุญสารหันไปฝักใฝ่ทางพม่าเป็นการเห็นคนอื่นดีกว่า
ญาติพี่น้องหรือเห็นชาติอื่นดีกว่าชาติเดียวกัน ฝืนภาษิตไทย-ลาวที่ว่า “อย่าได้ไลชาติเซื้อพงศาพี่น้อง
เก่า อย่าได้ไลเผ่าเซื้อหนีไปย้องผู้อื่นดี” จนฝ่ายไทยจับได้
พ.ศ. 2320 พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับพระยาสุรสีห์
ยกไปตีกรุงเวียงจันทน์ ตีเวียงจันทน์ได้จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางกลับมายังกรุงธนบุรี แล้ว
ให้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรเดียว ถือเป็นประเทศราชของไทยและได้กวาดต้อน
ผู้คนพลเมืองมาอยู่เมืองปากเหืองมากขึ้น แล้วโปรดเกล้าให้เมืองปากเหืองไปขึ้นกับเมืองพิชัยเพราะเป็น
เมืองใหญ่อยู่ในขณะนั้น เพื่อให้พ้นเกี่ยวข้องกับเมืองหลวงพระบาง
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พ.ศ. 2369 – 2370 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ (พระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชที่ 3) ได้ เ มื อ งจ าปาสั ก ก็ คิ ด กอบกู้ เ อกราชเพื่ อ แยกเป็ น อิ ส ระจากไทย โดยยกก าลั ง จากนคร
เวียงจันทน์มายึดเมืองนครราชสีมา และให้ เจ้าราชวงศ์ยกเลยไปกวาดต้อนผู้คน ราษฎรที่เมืองสระบุรี
กลับไปนครเวียงจันทน์ ฝ่ายกรุงเทพฯ ทราบข่าวว่าเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ยึดได้นครราชสีมาแล้วจึง
เตรียมป้องกันกรุงเทพฯ และเกณฑ์กองทัพใหญ่ไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกจับ
ไปขังไว้ที่กรุงเทพฯ จนสิ้นชีวิต กองทัพไทยได้กวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้ายของลาน้าโขงมายังฝั่งขวา ที่
เมืองปากเหืองมากขึ้นและโปรดเกล้าให้พระอนุพินาศ (กิ่ง ต้นสกุล เครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปาก
เหืองคนแรก แล้วพระราชทานชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองเชียงคาน
พ.ศ. 2417 – 2430 ตรงกั บ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว หรื อ พระปิ ย ะ
มหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งราชอาณาจักรไทย ขณะนั้นเจ้าอุ่นคา (เจ้ามหินทราเทพทิพากร) ฮ่อธงเหลือง
ธงดา ธงแดงและธงลาย ยกกองทัพมารุกรานหัวเมืองทางฝ่ายเหนือในปี พ.ศ. 2415 ตีได้ สิบสองจุไท
สิบสองปันนา หัวพันทั้งห้าทั้งหก พ.ศ. 2417 ตีได้ทางเวียงจันทน์ นครเวียงจันทน์ถูกทาลายจนกลายเป็น
เมืองร้าง ได้เที่ยวทาลายโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูปและค้นทรัพย์สมบัติมีค่าต่าง ๆ พวกฮ่อพักอยู่ที่
เวียงจั นทน์ประมาณ 4 เดือน จึงถูกกองทัพไทยโดยการนาของแม่ทัพไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เจ้าหมื่นไวยวรนารถหรือพระยาสุรศักดิ์มนตรี นากองทัพไทยยกกาลัง
ไปตีฮ่อที่เวียงจันทน์แตกและตามตีฮ่อถึงเมืองเชียงขวาง หลวงพระบางแตกอีก กองทัพไทยจึงถอยมา
กรุงเทพฯ ทั้งหมดเป็นอันว่าปราบฮ่อสาเร็จไปแล้วครั้งหนึ่ง
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2428 พวกฮ่อทางเชียงคา ได้ยกกองทัพมาตีเวียงจันทน์อีก พวก
ฮ่อที่เมืองห้วยทรายก็ยกมาตีเมืองหลวงพระบางเจ้าอุ่นคาเจ้าผู้คราองนครหลวงพระบางหนีมาที่ปากลาย
เจ้าอุปราชถูกฮ่อฆ่าตาย ทางรัฐบาลไทยได้ส่งกองทัพนาโดยพระยาสุรศักดิ์มนตรี หรือเจ้าหมื่นไวยวรนา
รถขึ้นไปปราบ ศึกฮ่อจึ งสงบ จนถึงปี พ.ศ. 2430 จึงสงบเรียบร้อย ในขณะเดียวกันฝรั่งเศสได้ส่ง
กาลังเข้ามาปราบฮ่อในเขตลาวเช่นเดียวกัน จนกระทั่งเกิดกระทบกระทั่งกับกองทัพไทยหลายครั้ง
กระทั่งวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2430 ฝรั่งเศสได้ส่งเรือปืนแองกองสตองส์และเรือโกเมทเข้ามาทาง
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้ต่อสู้กันแต่เรือปืนของฝรั่งเศสได้ฝ่ากระสุนเข้ามาจอดที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศส
นายปาวีจึงถือโอกาสยื่นคาขาดต่อรัฐบาลไทย เมื่อ 20 กรกฎาคม 2436 และให้ตอบภายใน 48
ชั่วโมง ไทยปฏิบัติตามจึงทาสนธิสัญญา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2436 ยกดินแดนฝั่งซ้ายของลาน้าโขง
ทั้งหมดให้แก่ฝรั่งเศส
เมื่อเกิดศึกฮ่อ เมืองเชียงคานเดิมซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของลาน้าโขงถูกฮ่อโจมตี ชาวเมืองเชียง
คานเดิมจึงอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) เป็นจานวนมาก ครั้นต่อมาเห็นว่าชัยภูมิ
เมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) ไม่เหมาะสม จึงให้ย้ายตัวเมืองมาตั้งที่บ้านท่านาจัน ให้ชื่อว่า เมือง
ใหม่เชียงคาน คืออาเภอเชียงคานปัจจุบัน
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และเมื่อเสียฝั่งซ้ายของลาน้าโขงให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมด ราษฎรชาวเมืองเชียงคานเดิม
และเมืองตอนในได้อพยพมาอยู่ที่เมืองเชียงคานมากขึ้น พ.ศ. 2446 อนุสัญญาไทย – ฝรั่งเศส ลงวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2446 ไทยเสียสละดินแดนฝั่งขวาของลาน้าโขงให้แก่ฝรั่งเศส ได้แก่เมืองหลวงพระบาง
ฝั่งขวา มโนไพรและจาปาศักดิ์ตรงข้ามเมืองปากเซ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและให้
ฝรั่งเศสถอนตัวจากจันทบุรี ในกาลครั้งนั้นไทยต้องเสียเมืองด่ านซ้ายและเมืองปากเหืองหรือเมืองเชียง
คานใหม่ให้แก่ฝรั่งเศส และในปีนี้ฝรั่งเศสได้ที่ดินวัดท่าคก อาเภอเชียงคานสาหรับที่พักเรือกับที่พักสินค้า
เป็นเวลา 50 ปี เพื่อให้ความอุดหนุนในการเดินเรือตามลาน้าโขงแก่ฝรั่งเศสตามสนธิสัญญา ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2446 แต่ฝรั่งเศสไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าใดนักเพราะถูกชาวเชียงคานโดยการนาของพระยา
ศรี อรรคฮาดและหลวงปู่จั นทร์ อิน ทร์ นาชายฉกรรจ์เข้าปล้ นสะดม อยู่เสมอและที่พักสิ นค้านั่นคือ
บริเวณโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ในปัจจุบัน ทาให้ฝรั่งเศสได้ยกเลิกท่าพักเรือและที่พัก
สินค้าเสีย
ในปี พ.ศ. 2449 ตามสนธิสัญญาลงวันที่ 24 มีนาคม 2499 ไทยได้ยกดินแดนพระ
ตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้ฝรั่งเศสเพื่อเป็นการที่ฝรั่งเศสยกเมืองด่านซ้าย ตราด และเกาะแก่ง
ต่างๆ ที่อยู่ใต้แหลมสิงห์จนไปถึงเกาะกูด ทาให้อาเภอด่านซ้ายมาเป็นของไทยอีกครั้ง รวมเวลาที่ด่าน
ซ้ายตกเป็นของฝรั่งเศสอยู่ 3 ปี 1 เดือน 10 วัน จึงประกาศเอาอาเภอด่านซ้ายมาขึ้นกับจังหวัดเลยเป็น
อาเภอที่ 4 จากเหตุการณ์ที่เราเสี ยดินแดนฝั่งขวาของล าน้าโขง ตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้ แก่
ฝรั่งเศส ทาให้เมืองปากเหืองตกเป็นของฝรั่งเศส ทาให้คนที่อยู่เมื องปากเหือง อพยพมาอยู่บ้านท่านา
จันหรืออาเภอเชียงคานปัจจุบันโดยสิ้นเชิง ทาให้เมืองปากเหืองเป็นเมืองร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 เป็น
ต้นมา ชาวเมืองปากเหืองที่ย้ายมาอยู่บ้านท่านาจันจึงขนานนามใหม่ว่า “เมืองเชียงคานใหม่” ได้ตั้งที่
ทาการอยู่บริเวณวัดธาตุ เรียกว่า ศาลาเมืองเชียงคาน ต่อมาได้ย้ายแอยู่บริเวณวัดโพนชัย จนกระทั่ง
ยุบเป็นอาเภอเชียงคานขึ้นกับจังหวัดเลย เมื่อ พ.ศ. 2452 ตามระเบียบการปกครองเทศาภิบาล มี
พระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) ซึ่งเวลานั้นยังดารงตาแหน่งเจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย
ได้รับตาแหน่งนายอาเภอเชียงคานคนแรกในปี พ.ศ. 2484 จึงย้ายที่ทาการมาอยู่ที่ปัจจุบันตราบเท่าทุก
วันนี้
ในช่วงปี พ.ศ. 2450 ภายหลังที่ได้ยุบบริเวณเมืองปากเหืองเพื่อรวมจัดตั้งเป็นเมืองเลย
เมืองเชียงคานยังคงมีฐานะเป็นเมืองอยู่ไม่ทราบว่าไปขึ้นกับเมืองใดในราชาอาณาจักรไทยเป็นเวลานาน
ถึง 2 ปีเศษ จึงเรียกกันว่า เอกราชน้อยเมืองเชียงคาน
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3.1.2 ประวัติหมู่บ้านคกเลาใต้
ความเป็นมาของหมู่บ้านคกเลาใต้ ในความหมายของชื่อหมู่บ้าน มีอธิบายไว้ในหนังสือ
ความหมายและประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อตาบล หมู่บ้าน และสถานที่สาคัญต่างๆ ในเขตจังหวัด
เลย ของ ปราณี บานชื่น ซึ่งได้รวบรวมไว้ในปี พ.ศ.2527 ได้อธิบายไว้ว่า
คก หมายถึง บริเวณคุ้งน้า หรืออ่าวเล็ก ๆ เป็นที่จอดเรือ น้าไหลวน
เลา หมายถึง พืชชนิดหนึ่งคล้ายแขมดอกสีเทาหม่น ชาวบ้านนิยมเอาดอกของมันมา
ผึ่งแดดให้แห้งแล้วนาไปยัดไส้ที่นอนแทนนุ่นได้ ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน คนพื้นบ้านใน
หมู่บ้านนี้เดิมอพยพมาจากหลวงพระบาง เมืองหลวงเดิมของประเทศลาว ซึ่งมาตั้งถิ่นฐานพร้อมกับ
บ้านสงาว อาเภอปากชม จังหวัดเลย และบ้านอ่างน้อยในเขตประเทศลาว ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้าน
ผาตั้ง อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากบ้านนาคา ประเทศลาวเช่นเดียวกัน
และหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของบ้านคกเลาเหนือ เนื่องจากบริเวณแม่น้าโขงด้านฝั่งไทยตรงกับบ้านคกเลา
เหนือมีแอ่งน้าวน ชาวบ้านเรียกว่า คก และบริเวรณริมฝั่งแอ่งน้าวน หรือคกนี้ มีต้นเลา หรือแขม
ชนิดหนึ่งมาก ชาวบ้านจึงเรียกแอ่งน้านี้ว่า คกเลา เลยตั้งชื่อหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือว่าบ้านคกเลา
เหนือ และตั้งชื่อหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนใต้ว่า บ้านคกเลาใต้ (ปราณี บานชื่น. 2527 : 65)
อีกสานวน ได้จากการสัมภาษณ์คุณตาอุทิน ทองเติม วัย 84 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน อธิบาย
ในทานองเดียวกันว่า คกเลา คือบริเวณหมู่บ้านคกเลาริมฝั่งแม่น้าโขงมีน้าไหลวนชาวบ้านเรียกว่า คก
และบริเวณที่น้าไหลวนนั้นมีต้นเลาหรือแขมชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจานวนมากชาวบ้านจึงเรียกว่า คกเลา
และตั้ งชื่ อหมู่บ้ านตามแอ่ง นี้ ว่ า บ้ า นคกเลา ประวัติ ล ะความเป็ นมาของหมู่ บ้า นคกเลา คื อบริเ วณ
หมู่บ้านคกเลาริมฝั่งแม่น้าโขงมีน้าไหลวนชาวบ้านเรียกว่า คก และบริเวณที่น้าไหลวนนั้นมีต้นเลาหรือ
แขมชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจานวนมากชาวบ้านจึงเรียกว่า คกเลา และตั้งชื่อหมู่บ้านตามแอ่งนี้ว่าบ้านคก
เลา คก คือ แอ่งน้ าวนมีลั กษณะเป็ นอ่าวหรือคุ้งน้ามีน้าไหลวน เลา คือ ต้นเล่ าหรือต้นแขมขึ้ นอยู่
หนาแน่นบริเวณที่ชุ่มน้าโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้าโขง
ครั้งก่อนมีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านนาตาดเมืองสานะคราม (ชนะคราม) แขวงเวียง
จันทร์เพื่อหนีสงครามจากฝรั่งเศสโดยได้ข้ามมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ ที่ฝั่งไทยที่เมืองเชียงคาน และได้
ตั้งหมู่บ้ านทามาหากิน ที่บ้ านท่าจั น ทร์ ต่อเกิดภาวะแห้ งแล้งจึงได้อพยพ ตามล าน้าโขง จานวน 18
ครอบครัว และได้แวะตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแม่น้าโขง บริเวณนั้นมีลักษณะน้าไหลวน โดยตกลงตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่าบ้าน คกเลาน้อย พร้อมกับตั้งผู้นาหมู่บ้าน 2 คน คือท้าวเพีย บุตรราชและท้าวเพีย อินทวงษ์
(ยาเพียรพ่อแถว) จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง การปกครองในพ.ศ. 2475 จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า
บ้านคกเลาใต้ เนื่องจากหมู่บ้านคกเลาใต้ อยู่ที่ต่ากว่าบ้านคกเลาเหนือ โดยยึดตามกระแสน้าที่ไหลจากที่
สูงไปสู่ที่ต่าปัจจุบันคือ บ้านคกเลาเหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (อุทิน ทองเติม,
2561 : สัมภาษณ์)
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3.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อาณาเขตของหมู่บ้านคกเลาใต้ สภาพเป็นหมู่บ้าน การตั้งชุมชนเป็นแนวยาว
เลียบตามถนนและชายแม่น้าโขง โดยมีด้านหน้าหมู่บ้านเป็นแม่น้าโขง มีเกาะแก่งเล็กๆ อยู่เรียงรายตาม
ลาน้าโขง ด้านหลังหมู่บ้านเป็นทุ่งนาและมีภูเขากั้น
ภาพประกอบที่ 3.1 ภาพลักษณะทางภูมิศาสตร์บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเมือง จังหวัดเลย

ที่มาของภาพ : สมัย วรรณอุดร : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561
3.1.3 อาณาเขต
ทิศเหนือ
เป็นติดต่อกับหมู่บ้านห้วยซวก
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่บ้านคกเลาเหนือ (บ้านคกเลาเหนืออยู่ทิศใต้ แต่การไหล
ของแม่น้าโขง ไหลจากทิศใต้ที่เป็นสูงกว่า ลงสู่ทิศเหนือซึ่งเป็นทิศต่ากว่า
ชาวบ้านจึงยึดตามกระแสน้า)
ทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ภูเขาติดภูห้วยยม ภูหินแฮ่
ทิศใต้
เป็นแม่น้า ติดกับแม่น้าโขง เป็นชายแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและ
เมืองชนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชนลาว
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ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่เดินดิน บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเมือง จังหวัดเลย

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561
3.1.4 การปกครอง
ซึ่งต่อมาการปกครองหมู่บ้านสมัยก่อนเป็นการสืบทอดตาแหน่งโดยการสืบทอด ต่อมาจึงได้
เปลี่ยนมาเป็นแบบเลือกตั้ง โดยมีลาดับของผู้ใหญ่บ้านในทาเนียบการปกครองของหมู่บ้าน ดังนี้
1) นายแถว สุนทร
2) นายมาก ไพสน
3) นายทอง ทองเต็ม
4) นายปลิว ทองสี
5) นายมูล ดีตา
6) นายจันทร์ แบบดี
7) นายอุทิน ทองเต็ม
8) นายทองหนัก ถากล้า
9) นายบุญชู สอนพรหม
10) นายกันยา ภิญโย (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)
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3.1.5 ประชากร
จากข้อมูลองค์การบริหารส่วนตาบลบุฮม ปี พ.ศ. 2561 แสดงข้อมูลจานวนครัวเรือน
และประชากรบ้านคกเลาใต้ ว่ามีจานวนบ้านเรือน 214 ครัวเรือน ประชากรชาย 482 คน ประชากร
หญิง 474 คน รวม 956 คน
3.1.6 อาชีพ
ชาวบ้านคกเลาใต้ ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ ทานา ทาไร่ ทาไร่หรือสวนผลไม้ เช่น
มะม่วง มะขาม ส้มเขียวหวาน ยางพารา ข้าวโพด มันสาปะหลัง ที่ลุ่มเชิงเขาเป็นพื้นที่ปลูกนาข้าว พื้นที่
เชิงเขาส่ว นใหญ่ทาไร่ ส่ว นอาชีพเสริม ได้แก่ กลุ่มทอผ้ า ขายล็ อตเตอรี่ ค้าขาย เนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศของหมู่บ้านประกอบด้วยป่าไม้ภูเขา และแม่น้า ชาวบ้านบางส่วนได้ใช้ประโยชน์ ในการทามา
หากินและเป็นแหล่งรายได้เสริมจากการประมงพื้นบ้าน และเก็บของป่าขายตามฤดูกาล
3.1.7 สถานที่สาคัญในชุมชน ประกอบด้วย
1) วัดศรีชมชื่น
2) สถานีอานามัยประจาหมู่บ้าน 1 แห่ง ปัจจุบันเรียกว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบล
3) โรงเรียนประถมและมัธยมต้น 1 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิด
สอนระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น)
4) ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง
5) ฝายกักเก็บน้า 1 แห่ง
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ภาพประกอบที่ 3.3 วัดศรีชมชื่น สถานสาคัญประจาหมู่บ้าน

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561

ภาพประกอบที่ 3.4 ซ้ายมือแสดงการทาข้าวปุ้นร้อน, ขวามือมะขามหวานของดีเมืองเลย

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561
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3.1.8 จารีตประเพณีประจาท้องถิ่น
ประเพณีของชาวอีสาน รอบหนึ่งปีจะมีทั้งหมด 12 ประเพณี เรียกว่า ฮีต หรือ จาฮีต
12 ฮีตสิบสองมาจากคา 2 คา คือ ฮีต มาจากคาว่า จารีต หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็น
ประเพณีที่ดีงามชาวอีสาน หมายถึง ประเพณีประจาสิบสองเดือนนั่นเอง จารีตประเพณีมีส่วนทาให้
สมาชิกในสังคม ได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน โดยศูนย์กลางของการจัดประเพณี มักใช้วัดเป็นสถานที่
จัดงาน ผลที่ได้รับก็คือทุกคนจะได้มีเวลาเรียนรู้หลักธรรมของศาสนายิ่งขึ้น ผลของการจัดงานทาให้คน
ในชุมชนมีความสามัคคีแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีผลทางอ้อมคือทาให้ทุกคนรู้จัก
เสียสละทางานเพื่อส่วนรวม รู้จักเสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน์ ขจัดความเห็นแก่ตัว
นอกจากนี้ ฮีตบางเดือนยังเป็นกิจกรรมสร้างความสนุก สนานรื่น เริงให้ กั บ
ชุมชน การที่ชุมชนมีจารีตร่วมกันเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน แบ่งปันความรู้
และเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกัน ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็ถูกสังคมชุมชนลงโทษตั้งข้อรังเกียจจากคนในชุมชน
อย่างจริงจัง ในหนังสือประเพณีในบุญประเพณีของไทอีสาน ของ บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล (2544) ได้
กล่าวถึงจารีต ไว้ดังนี้
เดือนเจียง (เดือนอ้าย) มีการประกอบพิธีบุญเข้ากรรม ซึ่งเป็นเดือนที่
พระสงฆ์เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) เพื่อให้พระสงฆ์ผู้กระทาผิด ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นการฝึก
จิตสานึกถึงความบกพร่องของตน และมุ่งประพฤติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยต่อไป ชาวบ้านก็จะมี
การทาบุญเลี้ยงผีต่างๆ
เดือนยี่ จะประกอบพิธีหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะทาบุญคูณ
ข้าวหรือบุญคูณลาน โดยนิมนต์พระสวดมนต์เย็น เพื่อเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก รุ่งเช้าเมื่อพระฉันเช้าแล้ว
จะมีการทาพิธีสู่ขวัญข้าวนอกจากนี้ชาวบ้านจะเตรียมเก็บสะสมฟืนไว้หุงต้มที่บ้าน
เดือนสาม จะประกอบพิธีกรรมในมื้อเพ็งหรือวันเพ็ญเดือนสาม จะมี
การทาบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา การทาบุญข้าวจี่จะเริ่มตอนเช้า โดยใช้ข้าวเหนียวปั้นใส่น้าอ้อยนาไปจี่
บนไฟอ่อนแล้วชุบด้วยไข่ เมื่อสุกแล้วจะนาไปถวายพระที่วัด
เดือนสี่ ทาบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ ในงานบุญนี้มักจะมีผู้นาของ
มาถวายพระ ซึ่งเรียกว่า “กัณฑ์หลอน” หรือถ้าจะถวายเจาะจงเฉพาะพระนักเทศน์ที่ตนนิมนต์มาก็จะ
เรียกว่า “กัณฑ์จอบ” เพราะต้องแอบซุ่มดูให้แน่เสียก่อนว่าใช่พระรูปที่จะถวายเฉพาะเจาะจงหรือไม่
เดือนห้า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หรือบุญสรงน้า หรือบุญเดือนห้า
ซึ่งมีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่า เดือนห้า และถือเป็นเดือนสาคัญ เพราะเป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่ไทย การสรงน้า
จะมีทั้งการรดน้ าพระพุทธรู ป พระสงฆ์ และผู้ ห ลั กผู้ ใหญ่ ด้ว ยน้าอบน้าหอมเพื่อขอขมาและขอพร
ตลอดจนมีการทาบุญถวายทาน
เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ การทาบุญบั้งไฟเป็นการขอฝน พร้อม
กับงานบวชนาค ซึ่งการทาบุญเดือนหกถือเป็นงานสาคัญมากก่อนการทานา หมู่บ้านใกล้เคียงจะนาเอา
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บั้งไฟมาจุดประชันขันแข่งกัน หมู่บ้านที่รับเป็นเจ้าภาพจะจัดอาหาร เหล้ายามาเลี้ยง เมื่อถึงเวลาก็จะตั้ง
ขบวนแห่บั้งไฟและราเซิ้งออกไป ณ ลานที่จุดบั้งไฟ ด้วยความสนุกสนาน คาเซิ้งและการแสดงประกอบ
จะออกไปในเรื่องเพศ แต่จะไม่คิดเป็นเรื่องหยาบคายแต่อย่างใด ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟมีหลายจังหวัด
ของอีสานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
เดือนเจ็ด ทาบุญซาฮะ (ล้าง) หรือบุญบูชาผีบรรพบุรุษ มีการเซ่น
สรวงหลักเมือง หลักบ้าน ปู่ตา ผีตาแฮก ผีเสื้อเมือง อารักษ์หลักเมือง เป็นการทาบุญเพื่อระลึกถึงผู้มี
พระคุณต่อตนเองและชุมชน
เดือนแปด ทาบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาโดยตรง
ลั ก ษณะการจั ด งานจึ ง คล้ า ยกั บ ทางภาคอื่ น ๆ ของประเทศไทย เช่ น มี ก ารท าบุ ญ ตั ก บาตร ถวาย
ภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร มีการฟังธรรมเทศนาตอนบ่าย ชาวบ้านหล่อเทียนใหญ่ถวายเป็น
พุทธบูชาและเก็บไว้ตลอดพรรษา การนาเทียนไปถวายวัด บางพื้นที่จะมีขบวนแห่ฟ้อนราเพื่อให้เกิด
ความคึกคักสนุกสนานด้วย
เดือนเก้า ประเพณีทาบุญข้าวประดับดิน เป็นการทาบุญเพื่ออุทิศแก่
ญาติผู้ล่วงลับ เพื่อบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้ญาติ โดยชาวบ้านจะทาการจัดอาหาร ประกอบด้วยข้าว ของ
หวาน หมากพลู บุหรี่ ห่อด้วยใบตองกล้วย ร้อยเป็นพวง เตรีย มไว้ถวายพระช่วงเลี้ยงเพล บางพื้นที่
อาจจะนาห่อข้าวน้อย เหล้า บุหรี่ แล้วนาไปวางหรือแขวนไว้ตามต้นไม้ และกล่าวเชิญวิญญาณของบรรพ
บุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปมารับส่วนกุศล ต่อมาใช้วิธีการกรวดน้าหลังการถวายภัตตาหารพระสงฆ์
แทน การทาบุญข้าวประดับดิน นิยมทากันในวันแรม 14 ค่า เดือนเก้า หรือที่เรียกว่าบุญเดือนเก้า
เดือนสิบ ประเพณีทาบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ตรงกับ
วันเพ็ญ เดือนสิบ ผู้ถวายจะเขียนชื่อของตนลงในภาชนะที่ใส่ของทาน และเขียนชื่อลงในบาตร ภิกษุ
สามเณรรูปใดจับได้ สลากของใคร ผู้นั้นจะเข้าไปถวายของ เมื่อพระฉันเสร็จแล้วจะมีการฟังเทศน์ เพื่อ
เป็นการอุทิศให้แก่ผู้ตาย
เดือนสิบเอ็ด ประเพณีทาบุญออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่า เดือนสิบ
เอ็ด พระสงฆ์จะแสดงอาบัติ ทาการปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ต่อมาเจ้า
อาวาสหรือพระผู้ใหญ่จะให้โอวาทเตือนพระสงฆ์ ให้ปฏิบัติตนอย่างผู้ทรงศีล พอตกกลางคืนจะมีการจุด
ประทีป โคมไฟ นาไปแขวนไว้ตามต้นไม้ในวัดหรือตามริมรั้ววัด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญจุดประทีป
ในบางจังหวัดจะมีประเพณีการไหลเหลือไฟ ซึ่งตกแต่งด้วยตะเกียงน้ามันก๊าดเป็นรูปต่างๆ อย่างสวยงาม
กลางลาน้าโขง
เดือนสิบสอง จะมีการทาบุญกองกฐิน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม หนึ่งค่า
เดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง แต่ชาวอีสานในสมัยก่อนนิยมเริ่มทาบุญทอดกฐินกันตั้งแต่ข้างขึ้น
เดือนสิบสอง จึงมักจะเรียกบุญกฐินว่า บุญเดือนสิบสอง สาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้าใหญ่
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เช่น แม่น้าโขง แม่น้าชี และแม่น้ามูล มีการจัดส่วงเฮือ (แข่งเรือ) มีการจุดพลุตะไลเพื่อระลึกถึงอุสุพญานาค
บางแห่งจะมีการทาบุญดอกฝ้ายเพื่อใช้ทอเป็นผ้าห่มกันหนาวถวายพระเณร
เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้จารีตประเพณี
ชุมชนบ้านคกเลาใต้เปลี่ยนแปลงตาม บางประเพณีเลื่อนหรือได้ถูกจัดรวมกัน บางจารีตก็ยกเลิก บาง
จารีตก็จัดสลับปี แบบไม่ต่อเนื่องกัน สาหรับข้อมูลสัมภาษณ์ กันยา ภิญโย พบว่า งานที่จัดขึ้นเป็นประจา
ทุกปี ชาวบ้านเรียกว่าบุญประจาปีหมู่บ้าน จะจัดขึ้นในเดือนสี่เป็นบุญประทายข้าวเปลือก (ปัจจุบันรับ
บริจ าคเป็นข้าวสารด้วย) ซึ่งจากข้อมูล สัมภาษณ์พบว่าเป็นบุญประจาปีของหมู่บ้าน จุดประสงค์คือ
เพื่อให้ชุมชนมีงานรื่นเริง สาเหตุที่เป็นบุญประทายข้าว เพราะต้องการหารายได้เข้าวัด เพื่อสร้างหรือ
บูรณะหรือก่อสร้างถาวรวัตถุประจาหมู่บ้าน โดยการจัดงานชาวบ้านจะประชุมกาหนดวัน จากนั้ นจะหา
ข้อเสนอว่ารายได้จ ากการเรี่ ย รายปี นั้น ๆ จะน าไปก่ อสร้างหรือใช้ประโยชน์อย่ างไร งานบุ ญจะจั ด
ต่อเนื่องกันสามวัน วันแรกจะเป็นวัดจัดเตรียมสถานที่ ตระเตรียมห่อข้าวต้มมัด เรี่ยรายข้าวปลาอาหาร
พริกเกลือเข้าโรงครัววัด เพื่อใช้เลี้ยงต้อนรับคณะแห่ต้นดอกไม้ - ต้นเงินที่มาจากหมู่บ้านต่างๆ วันที่สอง
เรียกว่าวันโฮม คือวันงาน บางปีจะมีมหรสพในตอนกลางวัน บางปีก็จะมีมหรสพเสพงันในตอนกลางคืน
ส่วนวันที่สามคือวันทาทาน คือถวายภัตราหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ในช่วงเช้า พิธีกรรมก็จะเสร็จ
ในช่วงสายๆ ของวัน ชาวบ้านก็จะช่วยกันเก็บข้าวของเครื่องใช้ ครึ่งวันก็จะเสร็จสิ้นการทาบุญประเพณี
(กันยา ภิญโย 2561 : สัมภาษณ์)
นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่บางปีก็จัด บางปีก็ไม่สามารถจัดได้หรือจะนามาจัด
รวมกับบุญประทายข้าวคือบุญ พระเวส หากปีไหนที่มีพระสงฆ์อยู่เป็นจานวนมาก หรือมีโครงการจะ
จัดหารายได้เพื่อสร้า งหรือบูรณะถาวรวัตถุที่ใช้งบประมาณมาก ชุมชนบ้านคกเลาใต้ก็จะจัดงานบุญ
พระเวสขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ สาหรับประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีมีประเพณี บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา
บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน บุญออกพรรษา ซึ่งประเพณีบุญเหล่านี้จะถูกจัดขึ้นทุกปี หากแต่จะ
จัดเป็นประเพณีสืบเนื่องเล็กๆ ประจาหมู่บ้านเท่านั้น ไม่ได้เรี่ยไรหรือจัดงานที่เชิญหมู่บ้านอื่นมาร่วมด้วย
(นวย พิมพ์สุด 2561 : สัมภาษณ์)
3.1.9 ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ
จากการส ารวจลงพื้ น ที่ ภ าคสนาม คณะผู้ วิ จั ย พบข้ อ มู ล วั ฒ นธรรม
เชิงภูมิปัญญาของชุมชนบ้า นคกเลาใต้ อีกประเภทหนึ่งคือการอยู่ไฟ “การอยู่ไฟ” หรือ เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “การอยู่กรรม” การอยู่ไฟสมัยก่อน มี 2 แบบคือ ไฟข้าง (ก่อไฟอยู่ข้างตัวบริเวณท้อง) และไฟ
แคร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แบบแรกมากกว่า โดยจะมีสามีหรือญาติ คอยดูเรื่องฟืนไฟให้ เพราะแม่จะต้องอยู่
ในเรือนไฟประมาณ 7 – 15 วัน หลังจากคลอดบุตร โดยห้ามออกจากเรือนไฟเด็ดขาด เพราะจะทาให้
ตัวคุณแม่ปรับอุณหภูมิของร่างกายไม่ทัน ทาให้เกิดการเจ็บป่วย และไม่สบายได้
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จากข้อมูลสัมภาษณ์ทราบว่า แม่ที่มีลูกคนแรกอาจจะต้องอยู่กรรมมากถึง 15
วัน ถ้าไม่ใช่ท้องแรกก็อาจจะแค่ 7 – 8 วันก็พอ อาหารของแม่ลูกอ่อนขณะอยู่ไฟ ห้ามกินของสแลง
สมัยก่อนส่วนใหญ่จึงให้กินข้าวกับเกลือ การที่คนโบราณให้กินข้าวกับเกลือ เชื่อว่าจะไปทดแทนเกลือแร่
ที่ร่างกายต้องสูญเสียไปทางเหงื่อที่ไหลออกมาระหว่างการอยู่ไฟ หากกินอาหารผิด สาแดงอาจมีอันตราย
ถึงชีวิตได้ แม่หลังคลอดจะต้องเข้าเรือนไฟ ที่สร้างเป็นกระท่อมหลังคาจาก โดยเข้าไปนอนผิงไฟ พร้อม
กับลูกน้อยที่จะเอาใส่กระด้ง ร่วมอยู่ไฟกับแม่ บนกระดานไม้แผ่นเดียว ทุก ๆ วัน จะอาบน้าร้อน ดื่ม
เฉพาะน้าอุ่นสาหรับบ้านที่มีคนอยู่ไฟในสมัยโบราณ จะมีการเอาไม้ไผ่สานเป็นตะกร้าเล็กๆ แขวนไว้ที่
บันได เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ผ่านไปผ่านมาว่า บ้านนี้มีคนอยู่กรรมและมีความเชื่อว่าสามารถปัดรัง
ควาญได้ หากมีญาติพี่น้องมาเยี่ยม เจ้าของบ้านก็จะมีการเตรียมของต้อนรับเป็นธรรมเนียม สาหรับแม่
ลูกอ่อนที่อยู่ไฟ ห้ามพรรณนาหรือบ่นว่าร้อน หรือห้ามมีคนถามว่าร้อนไหม ถือเป็นเหตุไม่ดี อาจจะทาให้
มีผื่นขึ้นตามร่างกายตามความเชื่อนั่นเอง
หากวิเคราะห์การอยู่ไฟ ถือว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นความคิดที่ชาญฉลาดของคน
โบราณ เป็นกระบวนการดูแลหญิงหลังคลอด เพื่อให้ร่างกายฟื้นจากความเหนื่อยอ่อนให้กลับคืนสภาพ
ปกติได้เร็วที่สุด โดยใช้ความร้อนเข้าช่วย ทาให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณหลัง และขา ที่เกิดจากการกด
ทับขณะตั้งครรภ์ คลายตัว ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัวในภายหลังได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การอยู่ไฟ ยังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ทาให้อาการหนาวสะท้าน
ที่เกิดจากการเสียเลือด และน้าหลังคลอด มีอาการดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลร่างกายในตัวคุณแม่ให้เข้าที่ และ
ที่สาคัญ ช่วยให้มดลูกที่ขยายตัว หดตัว หรือเข้าอู่ได้เร็ว พร้อมกับช่วยให้ปากมดลูกปิดได้ดี ป้องกันการ
ติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอด ทาให้น้าคาวปลาแห้งเร็ว ลดการไหลย้อนกลับ จนนาไปสู่ภาวะเป็นพิษ
ได้ หญิงหลังคลอดสมัยก่อนจะต้องอยู่ไฟกันทุกคน เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนโบราณ โดยจะมี
สามีเป็นคนจัดเตรียมที่นอนสาหรับการอยู่ไฟให้ ไม่ว่าจะดูแลเรื่องฟืนไฟ ที่จะต้องไม่ร้อนเกินไป โดยฟืน
ที่ใช้ จะต้องมาจากไม้แห้ง เช่น ไม้มะขาม เพราะไม่ทาให้ฟืนแตก และไม่ควรนาฟืนเปียกมาก่อไฟ เพราะ
จะทาให้ เกิดกลิ่ นเหม็น การอยู่ ไฟทาให้ระบบเลือดของยายไหลเวียนดี ท้องยุบ น้าคาวปลาแห้งเร็ว
ร่างกายกลับมากระชับได้เร็วขึ้น เพราะการอยู่ไฟช่วยฟื้นร่างกายให้แข็งแรงนั่นเอง
วิธีการอยู่ไฟพร้อมทั้งข้อห้ามหรือข้อคลา
1) เมื่อคลอดลูก ควรหลีกเลี่ยงการสระผม หากทนไม่ได้ให้สระกับน้าอุ่นที่ร้อน
พอสมควร
2) ให้อาบน้าอุ่นห้ามอาบน้าเย็น
3) ห้ามใช้สายตา ไม่ว่าอ่านหนังสือ หรือทาอะไรเกี่ยวกับ สายตาเป็นเวลาสัก
เดือนครึ่งหรือประมาณ 45 วัน
4) ห้ามโดนฝน หรือตากฝน
5) ห้ามขับรถ หรือเดินทางไกลๆ
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6) ห้ามนั่งยองๆ สาหรับคนที่ผ่าหรือคลอดใหม่ๆ จะทาให้มดลูกไม่เข้าอู่เร็ว
7) ห้ามกินของดอง หรือสัตว์ปีกต่างๆ เช่น นก เป็ด ไก่ เป็นต้น
8) ห้ามทานน้าเย็น จะทาให้ไขมันอิ่มตัว น้านมไม่ค่อยไหล ทาให้มดลูกไม่เข้า
อู่หรือเข้าอู่ช้า ไม่สามารถที่จะขับน้าคาวปลาออกได้หมด
9) ห้ามหวีผมเนื่องจากทาให้เลือดขึ้นหน้า
10) ห้ามกินของที่มีรสชาติหรือกลิ่นแรง เช่น ผักชะอม และห้ามรับประทาน
ของเย็น ๆ เช่น น้าแข็ง หรือแม้กระทั่งน้าเต้าหู้ เป็นต้น
ทั้งนี้ การอยู่ไฟคนสมัยโบราณเชื่อกันว่า ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและ
จิตใจ รวมทั้งบรรเทาอาการ ปวดเมื่อย จากการคลอดบุตรได้ จะทาให้คุณแม่มีสุขภาพดีในภายหน้า
นอกจากจะนอนผิงไฟตลอดแล้วยังจะต้องดื่มน้าอุ่น อาบน้าร้อน ห้ามทานของเย็น หรือน้าเย็น เพราะมี
ความเชื่อว่า ความร้อนจะทาให้ แผลหายดี และทาให้มดลูกแห้งตัวเร็ว เข้าอู่เร็ว และอาจจะงดอาหาร
แสลงหลายอย่าง ส่วนมากให้กินข้าวกับเกลือ หรือปลาเค็ม เพราะเชื่อว่าร่างกายสูญเสี ยเกลือแร่ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ ให้ดื่มน้าต้มในหม้อสมุนไพร โดยจะใส่สมุนไพรที่เป็นสารระเหย เช่น หอมแดง ตะไคร้
ใบมะขาม การบูร เป็นต้น สมุนไพรที่จาเป็นในการอยู่ไฟ จากข้อมูลสัมภาษณ์ มีดังนี้
1) การบูร มีสรรพคุณช่วยสร้างกลิ่นหอมสดชื่นเพราะมีกลิ่นหอมเมื่อเกิดการ
ระเหิด ช่วยบารุงธาตุ ขับเหงื่อ และเป็นตัวช่วยชั้นดีในการลดอาการเคล็ดขัดยอก
2) ตะไคร้ มีสรรพคุณขับเหงื่อขับลม ลดความดันโลหิต
3) มะกรูด กระตุ้นให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียด อีกทั้งยังช่วยขับลม
4) ไพล เป็ น อี ก หนึ่ ง สมุ น ไพรที่ มี ป ระโยชน์ ห ลากหลาย เมื่ อ น ามาใช้ อ บ
สมุนไพรหรือการอยู่ไฟ ไพลจะออกฤทธิ์ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ผิวบวมช้า แก้อาการฟกช้าเคล็ดขัด
ยอก รวมถึงบารุงโลหิต ลดความดันและช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ทาให้สบายตัว
5) หนาดใหญ่ หรือใบหนาดมีกลิ่นหอมคล้ายกับการบูรเนื่องจากมีน้ามันหอม
ระเหยเป็นส่วนประกอบหลัก เมื่อนามาใช้ในการอยู่ไฟจะช่วยทาให้ผ่อนคลาย สดชื่น ลดอาการปวดเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ ช่วยขับเหงื่อขับลมทาให้เบาสบาย ไม่อึดอัด
6) เปล้าใหญ่ เป็นสมุนไพรโบราณ มีสรรพคุณยอดเยี่ยมที่ช่วยบารุงธาตุ บารุง
โลหิต ช่วยขับน้าคาวปลา บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกาย นอกจากนี้ยังทาให้เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้น
7) ขมิ้นชัน สรรพคุณช่วยในการบารุงผิวที่หมองคล้าเพราะความอ่อนเพลีย
และฮอร์โมนแปรปรวนหลังคลอด ให้กลับมานวลเนียน ใสกระจ่าง ให้สัมผัสนุ่มหยุ่น นอกจากนี้ ขมิ้นชัน
ยังมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา อีกทั้งยังสามารถลดการอักเสบของผิวได้เป็นอย่างดี เป็นตัว
ช่วยชั้นดีในการแก้ไขปัญหาสิว
8) ส้มป่อย มีฤทธิ์เป็นกรดอย่างอ่อน มีสรรพคุณในการบารุงผิวและชาระล้าง
สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนร่างกาย ลดผดผื่นคัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวรู้สึกสะอาดและสดชื่นขึ้นด้วย
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ภาพประกอบที่ 3.5 ภูมิปัญญาการอยู่ไฟหลังคลอดบุตร

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561
3.1.9 ตานานสถานที่สาคัญของชุมชน (ตานานผาซ่อนแก้ว)
ตานานผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่สาคั ญทางธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาด้านทิศเหนือ
ของหมู่บ้านคกเลาใต้ ลักษณะทางกายภาพเป็นภูเขาหินแท่งยาว คล้ายกับสวนหินผางาม ที่อาเภอหนอง
หิน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย ในส่วนผาซ่อนแก้ว ตัวแท่นหินจะอยู่บริเวณหน้า
ปากถ้า ซึ่งตัวถ้ามีเรื่องเล่าหรือตานานเล่าขานกันว่า เกิดสงครามสู้รบกัน ทาให้ชาวบ้านที่หนีภัยจากมา
เมื่อเห็นว่าจวนตัว จึงพากันเอาสมบัติที่ติดตัวมาไปซ่อนไว้ในถ้า (คาว่าแก้ว คือ แก้ว แหวน เงินทอง)
ต่อมาถูกข้าศึกจับตัวได้ บางส่วนได้ล้มตายจากการสู้รบ วิญญาณที่ยังคงหวงแหนสมบัติจึงกลับไปเฝ้ า
ทรัพย์สมบัติของตน กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ หากใครที่คิดไปลักขโมยหรือไปค้นหาทรัพย์สมบัติ มัก
ประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือมักมีเหตุร้ายต่างๆ เกิดขึ้นกับตนเองและคนในครอบครัว ทาให้ทรัพย์
สมบัติที่ซ่อนอยู่ กลายเป็นปริศนา ฝังอยู่ภายในถ้ามาจนถึงทุกวันนี้ (นวย พิมพ์สุด 2561 : สัมภาษณ์)
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ภาพประกอบที่ 3.6 เส้นทางไปภูซ่อนแก้ว ผาซ่อนนาง ผาคอยนาง หรือผานางคอย

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561
อีกสานวนเล่าว่า แต่เดิมไม่ได้เรียกว่าผาซ่อนแก้ว แต่เรียกว่า ผาซ่อนนางหรือผาคอย
นางหรือผานางคอย โดยมีเรื่องเล่าว่า แต่เดิมมีกษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงมีพระธิดาทรงสิริโฉมงดงามมาก ทา
ให้ เกิดสงครามระหว่างเมือง ตัว กษัตริย์ เมื่อเห็นว่า ไม่สามารถป้องกันเมืองได้ต่อไป จึงสั่งให้เสนา
อามาตย์ นาพระราชธิดาไปซ่อนไว้ในถ้า โดยให้คามั่นว่าหลังจากสงครามสงบจะไปอัญเชิ ญกลับคืนสู่
เมือง ด้วยความหวาดกลัวข้าศึก พระราชธิดาทรงรอกษัตริย์ผู้พ่อมารับ จนแล้วจนรอดกษัตริย์ผู้พ่อก็ไม่
มา พระราชธิดาทรงเสียพระทัย แต่ก็ทรงอาศัยอยู่ในถ้าจนตลอดพระชนชีพ จนกลายเป็นที่มาของเรื่อง
เล่าถ้าผานางคอยหรือผาคอยนางหรือผาซ่อนนาง จนเพี้ยนมาเป็นผาซ่อนแก้ ว (คาว่าแก้ว มาจากคาว่า
แก้วตาดวงใจ) (สมัคร พิญโย 2561 : สัมภาษณ์)
3.2 กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน
ชุมชนบ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เป็น
ชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจหลากหลายด้าน ทั้งด้านคติความเชื่อที่มีทั้ง
คติความเชื่อดั้งเดิมที่ยังยึดมั่นอยู่ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับ เรื่องเล่าตามวิถีธรรมชาติ และคติความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนา โดยมี วั ด ศรี ช มชื่ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางความศรั ท ธา นอกจากนั้ น ยั ง มี ศิ ล ปวั ต ถุ
โบราณสถาน สถาปัตยกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นตัวตนของ
ชุมชนบ้านคกเลาใต้ ที่มีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งอีกชุมชนหนึ่งของจังหวัดเลย และในชุมชนบ้านคกเลาใต้ มีมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะมีคัมภีร์ใบลานอยู่เป็นจานวนมากและถูกเก็บไว้ในหีบพระธรรมและวาง
กองเรียงรายอยู่เป็นจานวนมาก คัมภีร์ใบลานถือว่าเป็นเอกสารที่สาคัญในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของ
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คนในสมัยก่อนทั้งด้านตารายา โหราศาสตร์ วรรณกรรม ประเพณี พิธีกรรมฯลฯ เมื่อกาลเวลาผ่านไป
สภาพสังคมเปลี่ยนไป ทาให้บุคคลหรือชุมชนให้ความสาคัญเอกสารใบลานน้อยลง มีผลให้ ใบลานซึ่งมี
ความสาคัญอย่างยิ่งทางวิชาการถูกปล่อยทิ้งให้เป็นเพียงวัตถุโบราณ หรือของศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่มีใครกล้า
แตะต้อง
ดั งนั้ น ด้ วยสาเหตุ ดั งกล่ าวข้ างต้ น หลั งจากทางคณะวิ จั ยได้ ลงพื้ นที่ ส ารวจ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของคัมภีร์ใบลานของวัดศรี ชมชื่น ชุมชนบ้านคกเลาใต้ว่าเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่า และมีเป็นจานวนมาก จึงมีความประสงค์จะเข้าไปช่วยชุมชนและวัดศรี ชมชื่น ตาบลบุฮม อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ในด้านการสารวจและจัดระบบเอกสารใบลาน และการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานอีสาน
ภายในวัดฯ ให้อยู่ในสถานที่ดีและเหมาะสม เพื่อที่จะให้วัดและชุมชน จะตระหนักในคุณค่าของคัมภีร์
ใบลาน สามารถทาให้ชุมชนมีความเข็มแข็งทางด้านเอกสารโบราณ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณ
ที่อยู่ในชุมชน และยังสามารถให้ชุมชนได้สืบทอดความรู้ด้านเอกสารโบราณต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อให้เห็น
ถึงความสาคัญ ดังกล่าวจึงขอนาเสนอข้อมูลความสาคัญของคัมภีร์ใบลาน ดังนี้
3.2.1 ความสาคัญในการอนุรักษ์วรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน
คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่สาคัญดังกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เอกสารโบราณเหล่านี้เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป ย่อมชารุดเสียหายเสื่อมสภาพไปในลักษณะต่างๆ กัน ซึ่งโดยทั่วไปสภาพการชารุด
เสียหายที่เกิดขึ้นมักจะมาจากกาลเวลา สภาพภูมิอากาศ สัตว์กัดแทะ ตลอดถึงเกิดจากมนุษย์เองที่ขาด
การดูแลรักษาเอาใจใส่และรักษาอย่างไม่ถูกวิธี และใช้อย่างไม่ทะนุถนอม มีทั้งฉีกขาด เปราะ กรอบ
เปื่อยยุ่ย ถูกหนูและแมลงกัดแทะ เปื้อนขี้แมลงและฝุ่นสกปรก ตลอดถึงเกิดเชื้อรา เป็นสาเหตุให้เอกสาร
ที่สาคัญของท้องถิ่นและเป็นสมบัติของประเทศชาติต้องเสื่อมสูญไป
การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เป็นบารุงรักษาซ่อมแซมเพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลาน
ให้ ช้ า ลง และเป็ น การยื ด อายุ ข องคั ม ภี ร์ ใ บลานให้ ค งทนยื น ยาวออกไปอี ก ซึ่ ง การอนุ รั ก ษ์
(Conservation) แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือการป้องกัน และการปฏิบัติการอนุรักษ์
1) การป้องกัน เป็นวิธีการป้องกันการชารุดเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้นกับคัมภีร์ใบลาน
การที่จะป้องกันมิให้ เกิดความชารุดเสื่ อมสภาพขึ้นกับคัมภีร์ใบลานจาเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจถึง
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว มีความไวต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร เช่น ความร้อน แสงสว่าง ความชื้น
มากน้อยเพียงใด หรือแมลงใดชอบกัดกินเป็นอาหาร และเมื่อเกิดขึ้นแล้วผลออกมาให้เห็นอย่างไร เรื่อง
เหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ และเข้าใจเพื่อจะได้รู้วิธีที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ได้ตลอดไป ดีกว่าที่จะปล่อย
ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ทีหลัง ซึ่งวิธีการนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจในสาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่
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เกิดขึ้นในทางที่จะทาให้เกิดการชารุดกับคัมภีร์ใบลานเหล่านั้น เพื่อจะได้หาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิ
ให้เกิดขึ้น เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบทาการปฏิบัติการอนุรักษ์ต่อไป
2) การปฏิบัติการอนุรักษ์ เป็นวิธีการที่นามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนคัมภีร์
ใบลาน โดยการกาจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกไปให้หมด แล้วทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งความแข็งแรง
รูปแบบ และเนื้อคัมภีร์ใบลานจะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเมื่อได้เลือกวิธีการเหล่านั้นแล้ว ซึ่ง
วิ ธี ก ารเหล่ า นี้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องนั ก อนุ รั ก ษ์ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี ที่ จ ะด าเนิ น การ
(สานักหอสมุดแห่งชาติ. 2552 : 11)
สาเหตุการเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลาน
ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งที่ทาให้คัมภีร์ใบลานชารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัย เช่น
1) มนุษย์ เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดการชารุดเสื่อมสภาพ ทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม เช่นเกิดจากความไม่ระมัดระวังในการใช้คัมภีร์ ไม่ระมัดระวังในการหยิบยก จับ ถือ เคลื่อนย้าย
ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจ ไม่ดูแลรักษา เมื่อเกิดการชารุดเสียหายก็ทาการซ่อมที่ไม่ถูกวิธี เช่นใช้เทปกาว
ซ่อมคัมภีร์ใบลานที่ฉีกขาด ซึ่งนานไปเทปกาวนั้นจะทาให้เกิดรอยเปื้อนและทิ้งคราบกาวบนคัมภีร์ใบ
ลาน แล้วขจัดออกได้ยาก
2) สัตว์ แมลงที่เป็นศัตรูทาลายผิวใบลานมีหลายชนิด เช่น แมลงสาบ ปลวก เป็นรอย
เปื้อนคราบขี้และคราบทางเดินปลวก หนูเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทาความเสียหายในลักษณะ
เป็นรอยเว้าแหว่ง ฉีกขาด ใบลานทะลุ รูพรุน รวมทั้งคราบรอยฉี่หนูด้วย
3) เชื้อจุลินทรีย์และรา เกิดจากอากาศมีความชื้น ราจะเจริญเติบโตที่ที่มีความชื้นสูง
ความเสียหายที่เกิดจากเชื้อราจะปรากฏรอยผุกร่อน และมีสีต่างๆ ทิ้งไว้นานจะทาให้คัมภีร์ใบลาน เปื่อย
ยุ่ย ขาดความแข็งแรง ฉีกขาดง่าย
4) เกิดจากอุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ
4.1 สภาพอากาศที่แห้งเกินไปทาให้คัมภีร์ใบลานแห้งกรอบ เปราะ ขาดความ
ยืดหยุ่น
4.2 ความชื้นและน้า เป็นสาเหตุสาคัญในการเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลาน ซึ่ง
อาจทาปฏิกิริยาโดยตรงกับคัมภีร์ใบลาน หรือช่วยให้ปฏิกิริยาระหว่างคัมภีร์ใบลานกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นหรือเร็วขึ้น
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4.3 แสงสว่าง ทั้งแสงจากธรรมชาติ โดยเฉพาะแสงอาทิตย์ และแสงสว่างจาก
ไฟฟ้า ทาให้คัมภีร์ใบลานชารุดเสียหายได้เช่นเดียวกัน แต่แสงอาทิตย์ จะรุนแรงมากที่ สุดและทาให้
คัมภีร์ใบลาน กรอบ เปราะ หักง่าย
ปัจจัยภายใน คือการเสื่อมสภาพของคัมภีร์ใบลานเอง เกิดจากกาลเวลาผ่าน
ไป คัมภีร์ใบลานก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แม้ว่าจะไม่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกก็ตาม
หลักสาคัญในการซ่อมแซมและบูรณะคัมภีร์ใบลาน
1) ควรศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนามาใช้ให้ถูกต้องกับคัมภีร์ใบลานนั้น
2) ต้องคงรูปลักษณ์เดิมของคัมภีร์ใบลานไว้ให้มากที่สุด
3) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ต้องมีความแข็งแรง คงทน และไม่เป็นอันตรายต่อ
คัมภีร์ใบลาน
4) ต้องไม่เพิ่มเติมตัวอักษร ข้อความ หรือสิ่งอื่นใดลงในคัมภีร์ใบลานที่ซ่อมบูรณะ
5) กระบวนการที่ใช้ในการซ่อมบูรณะ สามารถนากลับมาแก้ไขหรือซ่อมใหม่ได้
6) ซ่อมให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันมิให้การซ่อมไปทาลายเอกสารมากขึ้น
3.2.2 กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานชุมชนบ้านคกเลาใต้
เมื่อคณะนักวิจัยได้ทบทวนหลักการและความสาคัญในการซ่อมแซมอนุรักษ์ ดังกล่าวมาแล้ว
จึงได้ขอความอนุเคราะห์ จากต้นสังกัดเพื่อทาหนังสือประสานขอความร่วมมือไปถึงผู้นาชุมชนบ้าน
คกเลาใต้และเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่นเพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการทาวิจัยในครั้งนี้
ภาพประกอบที่ 3.7 แสดงกระบวนการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่วิจัย

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 12 มกราคม 2561
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หลังจากลงพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือจากผู้นาชุมชน เจ้าอาวาสวัดฯ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการ คณะวิจัยได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เพื่อกาหนดวันในการรวบรวมคัดแยกคัมภีร์ใบลาน
เมื่อที่ประชุมได้กาหนดวันเวลาแล้ว จึงทาหนังสือแจ้งไปยังเจ้าอาวาสฯ และกลุ่มผู้นาชุมชน ให้รับทราบ
ถึงกาหนดการ หลักการและเหตุผลและความสาคัญของโครงการวิจัย ฯ
ซึ่งก่อนการลงพื้น ที่ คณะทีมงานวิจัยได้เชิญวิทยากร จากกลุ่ มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาอบรมให้ความรู้ เรื่องระบบการคัด
แยก ทาความสะอาด ตลอดจนการลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน เพื่อให้นักศึกษาและทีมวิจัยได้รู้หลักในการ
ทาความสะอาด ลงทะเบียน การห่อและการมัดคัมภีร์ใบลานแบบโบราณ
ภาพประกอบที่ 3.8 แสดงการอบรมเรื่องการจัดระบบคัดแยกประเภทคัมภีร์ใบลานและการอนุรักษ์

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 27 มกราคม 2561
หลักและวิธีการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเบื้องต้น การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นการกาจัดฝุ่น
ละออง คราบสกปรกอันเกิดจากสิ่งต่างๆ และเชื้อราที่ปรากฏอยู่หน้าของใบลาน โดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้
1) แอลกอฮอล์ ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ให้ผสมน้าสะอาดในอัตราส่วน 1
ต่อ 1 ก่อนเช็ด
2) สาลี
3) ผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง
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4) ถุงมือยาง
5) โต๊ะสาหรับในการปฏิบัติงาน โดยใช้โต๊ะกระจก หรือโต๊ะไม้ธรรมดาแต่ใช้กระจก
วางทับ
6) สายสนอง
7) กรรไกร หรือมีดคัตเตอร์
8) น้ามันมะกอก
ขั้นตอนการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
1) นาใบลานที่ต้องการทาความสะอาด มาวางไว้บนโต๊ะที่เตรียมไว้ แก้สายสนองออก
ถ้ากลัวใบลานสลับหน้า ให้ใช้เชือกยาวๆ มาร้อยแทนสายสนอง เพื่อไม่ให้ใบลานแตกกระจัดกระจาย
ระหว่างทาความสะอาด
2) ใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกออกก่อน
3) ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดใบลานทีละใบ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากซ้ายไปขวา
หรือจากขวาไปซ้าย โดยให้เช็ดไปทางเดียว ห้ามเช็ดกลับไปกลับมาเพราะจะทาให้ใบลานเดาะและหักได้
4) เมื่อเช็ดใบลานครบทุกใบแล้ว นาใบลานไปผึ่งลมให้แห้ง ห้ามนาไปตากแดดเพราะ
จะทาให้ใบลานกรอบบิด
5) ถ้ามีเวลาพอ ควรนาน้ามันมะกอกมาเช็ดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ใบลานชุ่มชื้น เหนียว
และคงทนเป็นการเคลือบใบลานอีกชั้นหนึ่ง
6) ถ้าสายสนองเก่าชารุด หรือขาด ควรเปลี่ยนสายสนองใหม่
ข้อควรระวัง
1) ถ้าใช้ผ้าเช็ดใบลานในเบื้องต้นควรหลีกเลี่ยงผ้าที่เส้นใยแข็งกระด้าง เพราะอาจไป
เกี่ยวขูดขีดใบลานให้ได้รับความเสียหายได้
2) การลงน้าหนักมือในการเช็ด ให้กดพอประมาณ ไม่หนักเกินไป
3) ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ชุบไม่ควรชุ่มเกินไป (อธิราชย์ นันขันตีและสัญญา วุฒิสาร.
2548 : 7-8)
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ภาพประกอบที่ 3.9 การแนะนาทีมงานวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์และการขนย้ายคัมภีร์ใบลานจากที่
จัดเก็บเดิม มาทาความสะอาด

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2561
ภาพประกอบที่ 3.10 ทาความสะอาด ตรวจชื่อเรื่อง จาแนกกลุ่มประเภทวรรณกรรม

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2561
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ภาพประกอบที่ 3.11 ทาความสะอาดหีบคัมภีร์ใบลาน

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2561

ขั้นตอนการห่อและเปลี่ยนผ้าใหม่เพื่อการอนุรักษ์
เมื่อทาความสะอาดคัมภีร์ใบลานหรือเปลี่ยนสายสนองและมัดรวมกันเป็นผูกเป็นมัด
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการห่อผ้าคัมภีร์ใบลาน ซึ่งถ้าผ้าห่อคัมภีร์ใบลานผืนเดิมยังสภาพดีอยู่ก็ใช้
ผืนเดิม แต่ถ้าชารุดอาจต้องเปลี่ยนผ้าใหม่ ซึ่งผ้าที่ดีที่สุดคือผ้าไหมและผ้าโทเร ถ้าหาไม่ได้จริงๆ หรืออาจ
เพราะมีราคาแพงก็คงจาเป็นต้องใช้ผ้าด้ายดิบ (แต่อาจเป็นอันตรายต่อคัมภีร์ใบลานได้ในอนาคตเพราะ
ผ้าด้ายดิบมีน้าซาวข้าวยังอาจหลงเหลืออยู่อาจเป็นสิ่งล่อมดแมลงมาทาอันตรายต่อคัมภีร์ใบลานได้เร็ว
ขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงผ้าด้ายดิบเป็นการดีที่สุด) แล้วจึงมัดห่อคัมภีร์ใบลานเป็นเปลาะๆ ตามแต่
ถนัด ซึ่งในภาคอีสานจะมีวิธีมัดที่เรียกว่าการมัดแบบตรีสิงเห ซึ่งมัดเป็นเปลาะๆ จะกี่เปลาะก็ได้ตามแต่
ขนาดใบลานซึ่งนิยมทาเป็นเปลาะสี่เหลี่ย มจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านยาวและด้านกว้างไม่ต่างกัน
มากนัก ขั้นตอนการห่อผ้าและมัดคัมภีร์ใบลานวัดศรีชมชื่น ชุมชนบ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ดังภาพประกอบ ดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบที่ 3.12 คัดแยกเรื่องวรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล : ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2561
ภาพประกอบที่ 3.13 คัดแยกเรื่องวรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2561
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ภาพประกอบที่ 3.14 คัดแยกจาแนกกลุ่มวรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2561)
ภาพประกอบที่ 3.15 การเปลี่ยนผ้าห่อใหม่และการมัดด้วยเชือกใหม่

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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ภาพประกอบที่ 3.16 การเปลี่ยนผ้าห่อใหม่และมัดด้วยเชือกใหม่

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพประกอบที่ 3.17 การเปลี่ยนผ้าใหม่ในการนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและการลงทะเบียนรายชื่อ
วรรณกรรมในจาแนกเรื่อง กลุ่มประเภท เพื่อจัดทาเป็นระบบในการสืบค้น

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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ภาพประกอบที่ 3.18 การมัดคัมภีร์ใบลานเป็นเปลาะตามแบบโบราณ (แบบตรีสิงเห)

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ส่ ว นการซ่ อ มเสริ ม คั ม ภี ร์ ใ บลานที่ ช ารุ ด นั้ น มี ก รรมวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ารอนุ รั ก ษ์ ที่
ละเอียดอ่อน และทาอย่างพิถีพิถัน ทะนุถนอม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการ
อนุรักษ์ซ่อมเสริม ในการสารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ในครั้งนี้ไม่สามารถ
ทาถึงขั้นนี้ได้ ทาได้เพียงการแก้ไขปัญหาใบลานติดกัน โดยให้นาใบลานไปแช่น้าแล้วค่อยๆ แกะออก
จากกันทีละใบ หลังจากนั้นก็เอาผ้ามาเช็ดให้แห้งแล้วนาไปผึ่งอากาศแต่ห้ามผึ่งแดดดังกล่าวมาแล้ว
ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาคัมภีร์ใบลาน
การดูแลรักษา และการป้องกันคัมภีร์ใบลาน เพือ่ มิให้เกิดการชารุด เสื่อมสภาพนั้นเป็น
สิ่งจาเป็นมาก ซึ่งการป้องกันได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่การดูแลรักษา และเก็บให้ถูกวิธีและเหมาะสม และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลานสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยุ่งยากเพียงแต่เข้าใจในเรื่อง
คุณสมบัติของคัมภีร์ใบลานรวมทั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆ ก็จะสามารถหาทางป้องกัน
และดูแลรักษาได้โดยไม่เกิดปัญหาดังกล่าวได้ หลักในการปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
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1) ระมัดระวังอย่าให้คัมภีร์ใบลานถูกแสงมากเกินไป โดยเฉพาะจากแสงแดดเพราะ
แสงจะมีพลังงานที่ทาให้เกิดปฏิกิ ริยาการสังเคราะห์ทางเคมีขึ้น ผลที่เกิดขึ้น ทาให้คัมภีร์ใบลานกรอบ
เดาะง่าย
2) การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานต้องเก็บในบรรยากาศที่มีสภาวะอากาศคงที่คือไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นมาก สภาพเช่นนี้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
3) อย่าเก็บคัมภีร์ใบลานไว้ในที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในที่ที่ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า
75 % RH เพราะจะทาให้เกิดเชื้อราได้ดี เกิดผลเสียหายกับคัมภีร์ใบลาน ดังนั้นจึงต้องควบคุมความชื้น
โดยติดตั้งเครื่องมือควบคุมความชื้นให้อยู่ระหว่าง RH 50 - 60 %
4) ในกรณีที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และห้องอับชื้น ควรหาทางให้อากาศมีการถ่ายเทได้
ดี จะสามารถลดความชื้นได้ แต่ในกรณีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละออง ซึ่งต้องทาความสะอาดสม่าเสมอ
5) หมั่นรักษาความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่น เพราะนอกจากจะสกปรกแล้วอาจมีไข่
แมลงติดมาด้วยและสามารถจะเกิดเป็นตัวได้ เกิดปัญหาแมลงตามมา
6) อย่ า ใช้ เ ทปกาวซ่ อ มคั ม ภี ร์ ใ บลาน ควรรี บ เอาออกโดยท าให้ ชุ่ ม และเช็ ด ด้ ว ย
แอลกอฮอล์ พอกาวอ่อนตัวก็ลอกกาวออก และเช็ดทาความสะอาดต่อไป
7) คัมภีร์ใบลานก่อนนาเข้ามาเก็บรักษาจะต้องผ่านการทาความสะอาดก่อนและขจัด
ปัญหาต่างๆ ให้หมดก่อน
8) การรักษาสภาพอุณหภูมิ ความชื้น ในห้องเก็บคัมภีร์ใบลาน ให้อยู่ในสภาพคงที่ โดย
มีอุ ณ หภูมิ ร ะหว่า ง 18- 22 องศา และความชื้ น สั มพั ท ธ์ ประมาณ 50 -60 % อากาศบริ สุ ท ธิ์ แ ละ
ปราศจากฝุ่นละออง
9) การป้องกันการชารุดของคัมภีร์ใบลานอีกวิธีหนึ่งคือ การถ่ายไมโครฟิล์ม เพื่อรักษา
ต้นฉบับไว้ และให้บริการไมโครฟิล์มแก่ผู้ค้นคว้า
10) หมั่นตรวจดูอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในคลังเอกสารโบราณ หากพบว่ามีปัญหา
เกิดขึ้นไม่ว่าแมลง หรือเชื้อรา จะสามารถแก้ปัญหาได้ทัน
11) มีระบบป้องกันอัคคีภัย
12) มีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้าท่วม เกิดอัคคีภัย เป็นต้น (อธิราชย์
นันขันตีและสัญญา วุฒิสาร. 2548 : 9 - 10)
ขั้นตอนการถ่ายดิจิตอลเอกสารโบราณ
หลังจากทาความสะอาด จาแนกเรื่อง จาแนกกลุ่ม จัดกลุ่มประเภทวรรณกรรม และทา
การเปลี่ยนสายสนอง เปลี่ยนผ้าห่อใหม่ ได้ทาการคัดเลือกวรรณกรรมที่จะใช้ปริวรรต โดยวิธีการประชุม

66

กลุ่มนักวิจัย ชาวบ้านและปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกเรื่องที่จะนามาปริวรรต จากนั้นนามาถ่ายภาพ
ด้วยกล้องดิจิตอลเพื่อป้องกันการแตกหักของใบลาน ดังภาพประกอบดังนี้
ภาพประกอบที่ 3.19 ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานด้วยกล้องดิจิตอลเพื่อปริวรรต

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพประกอบที่ 3.20 แสดงการจัดทาป้ายชื่อเรื่องคัมภีร์ใบลาน
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หลังจากคัดเลื อกเรื่องของวรรณกรรมคัมภีร์ใบลานที่จะนามาปริว รรตแล้ว ทาการ
ลงทะเบียน ตรวจนับจานวนใบลานที่ได้ทาการอนุรักษ์ครั้งนี้ เริ่มกระบวนการตั้งแต่รวบรวม ทาความ
สะอาดใบลาน เปลี่ยนสายสนอง ซึ่งมีลานบางฉบับที่สายสนองขาด ทาให้ใบลานกระจัดกระจาย ได้ทา
การคัดแยกรวบรวมที่เป็นเรื่องเดียวกัน จากนั้นทาการใส่สายสนองใหม่ เปลี่ยนผ้าห่อ คัดแยกแยกเรื่อง
จัดกลุ่มประเภทเพื่อตรวจนับจานวน ขึ้นตอนสุดท้ายคือการลงรหัส ขึ้นทะเบียนใบลาน โดยคณะวิจัย ได้
ใช้แบบฟอร์ ม ของกลุ่ มงานอนุ รั ก ษ์เอกสารโบราณ สถาบัน วิจัยและวัฒ นธรรมอี ส าน มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคามในการตรวจนับในครั้งนี้
ภาพประกอบที่ 3.21 แสดงคัมภีร์ใบลานที่ผ่านกระบวนการอนุรักษ์

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561
3.3 กระบวนการอนุรักษ์วรรณกรรมคัมภีร์ใบลาน
ในการตอบวัตถุประสงค์ข้ อที่ 1 ที่ว่า เพื่อสารวจ จัดระบบหมวดหมู่ และเก็บรักษาใบลานให้
ถูก ต้ องตามหลั ก วิช าการ วั ดศรี ช มชื่ น ตาบลบุ ฮ ม อ าเภอเชี ยงคาน จั งหวั ด เลย คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ ริ่ ม
กระบวนการตั้งแต่ออกสารวจข้อมูล ติดต่อผู้นาหมู่บ้าน ผู้นาศาสนา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งก่อน
ลงพื้นที่ คณะวิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสืบทอดและการอนุรักษ์ โดยได้ทาการเชิญวิทยากร
มาถ่ายทอดความรู้กระบวนการอนุรักษ์ การจัดเก็บ จัดทาระบบ ขึ้นทะเบียนให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่ง
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จากกลุ่ มเยาวชนดังกล่ าว คณะวิจั ย ได้คัดเลื อกมาเป็นกลุ่มผู้ ช่ว ยนักวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิช า
ภาษาไทย ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การออกพื้นออกสนาม คณะผู้วิจัยได้คานึงถึงความร่วมมือระหว่างชุมชน โดยกระบวนการทา
อย่ างไรให้ ชุมชนมีส่ ว นร่ ว มในการวิจัยมากที่สุ ด ซึ่งในกระบวนการนี้ผู้ วิจัยให้ ความส าคัญไปที่กลุ่ ม
นักปราชญ์ท้องถิ่นและผู้นาหมู่บ้าน ในการสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมา สารวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน
เป็นเจ้าพิธีในการนาพาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาตรวจทานการปริวรรต จัดระบบ จาแนกเรื่อง
ดังภาพประกอบ ดังนี้
ภาพประกอบที่ 3.22 การขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านและประจาวัดศรีชมชื่นก่อนการขนคัมภีร์ใบ
ลานลงจากุฎิเจ้าอาวาส

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 29 มกราคม 2561
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ภาพประกอบที่ 3.23 การออกสารวจพื้นที่ของคณะนักวิจัย

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561
ภาพประกอบที่ 3.24 การออกสารวจพื้นที่ของคณะนักวิจัย

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 15 มีนาคม 2561
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ภาพประกอบที่ 3.25 แสดงคัมภีร์ใบลานที่ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ เตรียมการส่งมอบคืนความรู้สู่
ชุมชน

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 16 มีนาคม 2561
ภาพประกอบที่ 3.26 การแสดงละครของนักศึกษาที่ถ่ายทอดผ่านเครือข่ายยูปทูป

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ออนไลน์เมื่อ 25 มกราคม 2562
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : ปริวรรตใบลาน
วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เนื้อหาบทนี้จะนาเสนอผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ 3 ข้อ คือ
1) เพื่อสารวจ จัดระบบหมวดหมู่ และเก็บรักษาใบลานวัดศรีชมชื่น ตาบลบุฮม อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) เพื่ อ คัด เลื อ กวรรณกรรมท้อ งถิ่น ที่ส าคัญ หรือ มี ความเกี่ย วข้อ งกับ บริ บ ทท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ปริวรรตจากอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยเป็นอักษรไทยปัจจุบัน
3) เพื่อหาความหมายทางวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้จากการปริวรรต
4.1 ผลการศึกษา
4.1.1 การจาแนก จัดระบบหมวดหมู่ และเก็บรักษาใบลานวัดศรีชมชื่น
การตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อสารวจ จัดระบบหมวดหมู่ และเก็บรักษาใบลาน
วัดศรีชมชื่น ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผลจากการสารวจ คัดแยกผูก จาแนกชื่อเรื่อง จัดหมวดหมู่ กระบวนการดังกล่าว ได้นาเสนอ
ไว้ในบทที่ 3 โดยได้ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ความเป็นมาของหมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ตานานเรื่องเล่า
ตลอดจนถึงภูมิปัญญาปัญญา ที่ปรากฏในชุมชนบ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ในส่วนของบทที่ 4 จะนาเสนอข้อมูลของใบลาน ที่ได้มีการสารวจ คัดแยกผูก จาแนกชื่อเรื่องให้เป็น
หมวดหมู่ โดยในขั้นแรก ได้ทาบัญชีลงบันทึก ไว้ในแบบสารวจบัญชีตามรูปแบบของ สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดทาเป็นหนังสือเล่มเล็ก เป็นจานวน 500 เล่ม
ส่วนหนึ่งได้ส่งมอบให้กับชุมชนในวันคืนความรู้สู่ชุมชน ส่วนหนึ่งได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ เช่น
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ห้องสมุดมหาวิทยาลัย) ห้องสมุดประชาชน ประจาจังหวัด
เลย เพื่อเผยแพร่เป็นสมบัติของคนในชุมชนและเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะต่อไป
ส่วนของการจัดระบบหมวดหมู่ข้อมูลคัมภีร์ใบลาน และเก็บรักษาใบลานวัดศรีชมชื่น หลังจาก
เสร็จสิ้นกระบวนการของการทาความสะอาด การเปลี่ยนผ้าห่อ เปลี่ยนสายสนองใหม่ (เชือกร้อยใบลาน
เข้าเป็ น ผูก) จั ดรวบรวมใบลานที่แตกผูก แตกมัด เข้าเป็นผูกเดียวกัน มันเดียวกันตามชื่ อเรื่องและ
หมวดหมู่ และจัดหาตู้จัดเก็บใหม่ โดยเปลี่ยนจากหีบพระธรรมไม้โบราณซึ่งมีสภาพที่ชารุดผุพังตาม
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กาลเวลา เป็นตู้เหล็กที่ใช้สาหรับจัดเก็บเอกสารสมัยใหม่ เพื่อป้องกันหนู แมลงสาบ ปลวก มดและแมลง
อื่น ๆ ที่จ ะมาทาลายใบลาน ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการอนุรักษ์ เพื่ อยืดอายุของใบลานให้ คงอยู่
ยาวนานมากกว่าเดิม ดังภาพประกอบ ดังนี้
ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงหีบเก็บใบลานไม้โบราณ

ภาพประกอบที่ 4.2 แสดงตู้เหล็กแบบใหม่ สาหรับจัดเก็บใบลานที่คณะผู้วิจัยได้จัดหาให้ชุมชนเพื่อ
จัดเก็บใบลาน
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จากภาพที่ 4.2 แสดงตู้จัดเก็บใบลานชนิดแบบเหล็ก ใช้ส าหรับจัดเก็บเอกสารใบลาน ที่
คณะผู้วิจัยได้จัดสรร งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อใช้เก็บรักษาใบลาน
ในวันคืนความรู้สู่ชุมชน
ผลการสารวจใบลานในการนาเสนอข้อมูลในรายงานวิจัยเล่มนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจาแนก
หมวดหมู่โดยนาเสนอเป็นตารางแสดงชื่อเรื่อง และหมวดหมู่ของวรรณกรรม ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงตารางบัญชีรายชื่อวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้จากการจาแนกหมวดหมู่ในใบลานวัดศรี ชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
หมวด
1. นิยายธรรม

2. ตานานพุทธศาสนา

3. ประเพณี พิธีกรรม

4. ชาดก

ชื่อเรื่อง
1. ลาแปดหมื่น + (2 ฉบับ)
2. เสียวสวาดธัมมิกะ
3. พระยามิลินทร์
4. ธรรมสามไตร
5. พระพุทธโฆสะนิทาน
1.สังฮอมธาตุ
2. พระวินัย
3. พระสุตตันตปิฎก
4. ลักษณะสูตร
5. วิสุทธิมรรค
6. มูลนิพพาน
7. พระอภิธรรม
8. พระภิกขุปาฏิโมกข์
1.ปกิณกะพิธีกรรม
2. ฉลองทุงเหล็ก
3. อานิสงส์ฉลอง
1.พระเวสสันดร (5 ฉบับ)
2. มโหสถชาดก
3. พระปฐมสมโพธิ์

อักษรที่ใช้บันทึก
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
บาลี
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน

จานวนผูก
4 +1
1
13
6
7
19+32+36
20
14
8
9
12
8
16
15
11
28
13+17+10+
16+10+16
16
35+26
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5. กฎหมาย
6 นิทานพื้นบ้าน

7. เบ็ดเตล็ด
รวม

4. เนมิราชชาดก
5. สุวรรณสามชาดก + 2 ฉบับ
6. มหาชนกชาดก
7. วิฑูรย์ชาดก
1. กฎหมาย
1. ลาพระลาม
2. สุวรรณสังข์
3. จาปาสี่ต้น
4. ลาสินไซ
5. มหาวงศ์แตงอ่อน
1. บทสวดมนต์

ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ไทยน้อย
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน
ธรรมอีสาน

4
4 +4
7
8
1
13
4
8
21
1
10
477

จากตารางพบว่า สามารถจาแนกตามกลุ่มประเภทชื่อเรื่อง ได้ทั้งหมด 110 เรื่อง 477 ผูก
อักษรที่ใช้บันทึก อักษรที่ปรากฏมากที่สุด คืออักษรธรรมอีสาน อักษรภาษาบาลี และอักษรไทย ใบลาน
ที่บันทึก พบว่ามีทั้งใบลานยาว และใบลานสั้น วรรณกรรมคัมภีร์ใบลานที่จาแนกพบว่ามีมากที่สุดคือ
เรื่องพระปฐมสมโพธิ์ จัดอยู่หมวดตานานพระพุทธศาสนา อักษรที่บันทึก เป็นตัวธรรมอีสาน ลักษณะ
เป็นใบลานยาว จานวน 35 ผูก มีครบชุด อยู่ในสภาพดีมาก การซ่อมแซมใส่ไม้ประกับและเปลี่ยนผ้าห่อ
ใหม่ รองลงมาคือเรื่องบทสวด จัดอยู่ในหมวดบทสวดมนต์ อักษรที่ใช้บันทึกเป็นตัวอักษรธรรมอีสาน
ลักษณะเอกสารเป็นใบลานยาว มีจานวน 31 ผูก สภาพชารุดเล็กน้อย การซ่อมแซมมีการห่อผ้าใหม่ทั้ง
ชุด ลาดับที่สามเป็นเรื่อง ปกิณกะฉลอง โดยรวบรวมเอาไว้ กลุ่มเทศน์อานิสงส์หรือเทศฉลอง จัดไว้ใน
หมวดหมู่เดียวกัน บันทึกเป็นอักษรธรรมอีสาน ลักษณะเอกสารเป็นใบลานยาว จานวน 28 ผูก สภาพดี
การซ่อมแซมได้ห่อผ้าจัดเก็บใหม่ทั้งชุด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) จากการจัดจาแนกหมวดหมู่พบว่า
วรรณกรรมคัมภีร์ใบลานที่ปรากฏในวัดศรีชมชื่น ที่พบมากที่สุดก็คือในกลุ่มเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนา ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังพบเรื่องของนิยายพื้นบ้าน เช่น มหาวงศ์แตงอ่อนหรือนางแตงอ่อน ลาสินไซ
จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่าถูกจารขึ้น ใน จ.ศ. 1243 (ตรงกับ พ.ศ. 2424) อยู่ในช่วงรั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หรือนับอายุได้ 137 ที่ผ่าน
มา (นับปีปัจจุบัน พ.ศ.2561) นับได้ว่าเป็นเอกสารโบราณควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ยังพบวรรณกรรมประเภทโหราศาสตร์ กฎหมายโบราณ ตารายาและบทสู่
ขวัญต่าง ๆ ซึ่งจากข้อมูล ที่พบได้สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีวิถีชีวิตคติความเชื่อของท้องถิ่นซึ่งเคยมี
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บทบาทในอดีต ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ทรงคุณค่าควรแก่การเก็บอนุรักษ์ รักษาไว้คู่
ชุมชนสืบต่อไป
4.1.2 การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่น
สาหรับวัตถุประสงค์วิจัย ข้อที่ 2 คัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญหรือมีความเกี่ยวข้องกับ
บริ บ ทท้ อ งถิ่ น เพื่ อปริ ว รรตจากอัก ษรธรรมเป็ นอั ก ษรไทยปั จจุ บั น วรรณกรรมท้ องถิ่ นที่ ค ณะวิ จั ย
โครงการการวิจัยเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : ปริวรรตใบลาน วัดศรี
ชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ประชุมหารือร่วมกับ กลุ่มผู้นาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน ได้คัดเลือกมาปริวรรตในครั้งนี้ มี 2 เรื่อง คือ วรรณกรรมเรื่องพื้นเมืองซายฟอง
และนิ ทานเรื่องพื้น เวีย ง จั ดอยู่ ในหมวดของนิยายพื้นบ้าน ซึ่งเหตุผลที่นาวรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องมา
ปริวรรตมีเหตุผล 2 ประการ ได้แก่
ประการที่ 1 ด้วยเหตุผลด้านเวลา คณะผู้วิจัยมีเวลาในการทาการวิจัยเพียง 1 ปี จึ งทาให้ต้อง
เลือกวรรณกรรมที่มีความยาวไม่มากนักมาปริวรรต
ประการที่ 2 เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่นามาปริวรรตต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอย่าง
ชัดเจน
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วรรณกรรมทั้งสองเรื่องได้ กล่าวถึงการจารึก (จาร) ขึ้นที่วัดศรีชมชื่น
แม้ไม่ได้กล่าวถึงว่าถูกจารขึ้นเมื่อไหร่ แต่หลักฐานได้กล่าวว่าถูกจารขึ้นและถวายให้กับวัดศรีชมชื่น อัน
เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชน ซึ่งหลังจากการปริวรรต โดย
ละเอียด อาจพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงถึงความเป็นตัวตนของคนในชุมชน แสดงความเข้มแข็ง ความ
เป็นมาของชุมชนที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตได้ จึงเป็นที่มาของการคัดเลือก วรรณกรรมท้องถิ่นทั้งสองเรื่องมา
ปริวรรต ซึ่งปรากฏเรื่องย่อ ดังนี้
เรื่องย่อ นิทานพื้นเมืองซายฟอง
กล่าวถึงเมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ไปโปรดสัตว์ในที่ต่างๆ พร้อมพระสาวกไปถึงดอยช้าง
สาร มีพระยานาคมาขอศีล ทรงเทศนาสั่งสอน และประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ให้สักการบูชา ณ ที่แห่ง
นั้น พระอินทร์ได้มาทูลถามปัญหาถึงการทาบุญของพุทธบริษัทภายหลังที่พระองค์เสด็จ ปรินิพพานแล้ว
ว่าจะได้อานิสงส์อย่างไร พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ศาสนาของพระองค์จะมีอายุเพียง 5000 ปี ใครที่รีบ
ทาบุญในพระพุทธศาสนาจะได้อานิสงส์มาก และทรงพยากรณ์อานิสงส์ของการทาบุญให้ทาน รักษาศีล
ภาวนา ในระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 1000 เรื่อยไป จนถึง พ.ศ. 5000 ใครทาบุญในยุคหลังๆ จะได้
อานิสงส์น้อย เพราะภิกษุในยุคหลังๆ ไม่ใช่พระอรหันต์ ซ้ายังไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ผู้ทาบุญจึง
ไม่ได้บุญมากในยุคท้ายๆ การทาบุญแทบไม่มีผล และกล่าวถึงความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ในยุค
ต่างๆ ตามความเชื่อปั ญจอันตรธาน (พุทธพจน์จะอันตรธาน เพราะสาเหตุห้าประการ) ภายหลังที่
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พระพุทธเจ้าเสด็จสู่ปรินิพพานแล้ว ถึง พ.ศ. 2430 พระอินทร์ได้เล็งดูสัตว์โลกพบว่าสัตว์โลกทั้งหลายได้
เดือดร้อนกันทั่วไปทุกหย่อมหญ้า เช่น อดอยาก ยากจน เกิดโรคภัยเบียดเบียน เกิดอุบัติเหตุ คนวิวาทตี
ด่ากัน คนอายุสั้นลง ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของยักษ์บันดาลให้เกิด พระอินทร์จึงให้คาถาไว้แก่ประชาชน
เพื่อจะได้ท่องจาไว้รักษาตนเอง พร้อมกับกล่าวถึงคาพยากรณ์ว่า ผู้มีบุญจะมาในปีระกา จอ กุน โดยจะมี
กาเนิดจากภูชุน (เว้) เป็นผู้มีความรู้ เป็นผู้วิเศษ จะมาสร้างเมืองทรายฟองหนองคาแสนให้เจริญ และ
กล่าวถึงอิทธิฤทธิ์ของผู้มีบุญต่างๆ พร้อมกับสถานการณ์บ้านเมืองในปีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร
เรื่องย่อ พืน้ เวียง
เนื้อหากล่าวถึงตานาน ผู้มีบุญจะมาเกิดเป็นพระยาธรรมิกราช โดยกล่าวถึงฤาษี 3 ตน รักษา
ดอกบัวทองคาที่พระอินทร์ นามาปลูกไว้บนยอดยอดปู่เจ้าเขาหลวง เป็นเขตแดนชนกันระหว่างเมือง
เวียงจันทน์ เมืองยวน เมืองผาง เมืองศรีอยุทธิยา พอล่วงเข้าปีมะโรงมะเส็ง ผู้มีบุญก็จะมาบังเกิดเป็นคน
ยากจนเข็ญใจ แต่ด้วยเหตุอานิสงส์แห่งการทาทานด้วยใบกล้วยแก่พระโพธิสัตว์ทาให้บังเกิดเป็นผู้มีบุญ
พออายุได้ 46 ปี ด้วยการักษาศีล 5 ศีล 8 ทาให้เกิดดวงตาเหตุธรรม จึงประกาศตนเป็นพระยาธรรมิก
ราช เพื่อมาปราบทุกข์เข็ญให้กับประชาชน กาลนั้นพระอินทร์ได้มาเนรมิตปราสาทราชวัง เสนา อามาตย์
ช้าง ม้า ไพร่ฟ้าให้ปกครองสอนสั่งอบรมประชาชนให้เชื่อฟังคาสอน เช่น เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้โกงตาชั่ง
เป็นบุตร ธิดาให้เชื่อฟังคาสอนบิดา มารดา เป็นภรรยาให้เชื่อฟังสามี เป็นผู้ปกครองให้มีความเป็นธรรม
ปกครองด้วยทศพิธราชธรรม เป็นพระภิกษุให้ดารงตนให้เหมาะสมกับเพศบรรพชิต หากผู้ใดไม่เชื่อฟังคา
สอน ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บ มียักษ์มาจับกิน ตายไปก็จะตกนรก เสวยทุกขเวทนา บ้านเมืองฟ้าฝนแห้ง
แล้ง เกิดศึกสงคราม โรคระบาดก็จะตามมา ในช่วงท้ายกล่าวถึงอานิสงส์ของการบูชาและเชื่อฟังคาสอน
ของพระยาธรรมิกราช หากผู้ใดจดจา ขยายต่อ สร้าง(สืบทอด) เนื้อหาลงในใบลานอานิสงส์นั้นจะทาให้
ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ เป็นต้น
4.1.3 ความหมายทางวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านวรรณกรรมท้องถิ่น
ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของ ความหมายทางวัฒนธรรมของคนอีสานผ่าน
วรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้จากการปริวรรตใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาแบบบูรณาการศาสตร์ คือการวิเคราะห์ในเชิงวัฒนธรรม ผสมผสาน
ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ เป็นการบูรณานาการความคิดตามหลักการในเชิงวิทยาการหลังสมัยใหม่ ที่
ระบบสังคมที่ความหลากหลายและหลากเลื่อนมากยิ่งขึ้น ในการอธิบายความเป็นวัฒนธรรมจึงต้องให้มี
ความหลากหลาย ไม่ตีกรอบให้อยู่ในพื้นที่จากัด แต่ก็ไม่ได้ทาให้ชิ้นงานหลุดกรอบไปมากจนไร้ซึ่งระบบ
ซึ่งกรอบแนวคิดได้จากการรวบรวมงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้
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1. ความหมายที่เป็นลักษณะความเชื่อ
2. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและศาสนา
3. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่
4. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์
5. ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวาทกรรมและอานาจ
จากการปริวรรตงาน พบประเด็นทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สามารถนามาประเด็นใน
การนาเสนอข้อมูลความหมายทางวัฒนธรรม ได้ ดังต่อไปนี้
4.1.3.1 ความหมายทางวัฒนธรรมในเชิงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
การประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมในเชิงอัตลักษณ์ และชาติพันธุ์ (Ethnic
and Identity) เป็นประเด็นแรก ๆ ที่คณะผู้วิจัยให้ความสาคัญ จากการลงพื้นที่ในภาคสนามและการคืน
ความรู้ให้กับชุมชน จากการปริวรรตใบลาน คณะผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ คือการประกอบสร้าง
อัตลักษณ์ให้กับชุมชน พบว่า ชุมชนมีพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ จากหลักฐานใบลานพบว่ามีการ
จารึกกล่าวถึงสถานที่ในใบลานว่าได้มีการจารและถวายคัมภีร์ใบลานให้กับวัดศรีชมชื่น แสดงให้เห็นถึง
การมีตัวตนของคนในชุมชนว่า มีการก่อสร้างบ้านเรือนและพัฒนาการของการตั้งเป็นชุมชนมาตั้งแต่ครั้ง
โบราณ
ภาพประกอบที่ 4.3 คัมภีร์ใบลาน เรื่องพื้นซายฟอง ที่ระบุว่า ถวายวัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุน่ ภูบาล : ถ่ายเมื่อ 16 มีนาคม 2561
จากการปริ ว รรตเนื้อหาในปรากฏในคัมภีร์ใบลาน จากอักษรธรรมให้ เป็น
อักษรไทยปัจจุบัน (สานวนอีสาน) แล้วเสร็จ ในการคืนความรู้ให้กับชุมชน คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทาเนื้อหา
เป็นสมุดเล่มเล็ก จัดพิมพ์ 500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในส่วนประวัติความเป็นมาของอาเภอเชียงคาน ความ
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เป็นมาของหมู่บ้าน สถานที่สาคัญ ประเพณีประจาหมู่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเนื้อหา เรื่องย่อของ
วรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้จากการปริวรรต เรื่องพื้นเมืองซายฟอง และเรื่องพื้นเวี ยง เพื่อสร้างความเป็น
อัตลักษณ์ ให้กับชุมชน เนื้อหาส่วนหนึ่งได้จัดทาเป็นวีดีทัศน์ภาพประกอบเสียงการบรรยายลงเป็นแผ่น
ดีวี ดี มอบให้ แ ก่โ รงเรี ย นบ้ า นคกเลาใต้ และผู้ นาชุ มชน อี ก ส่ ว นได้น าเนื้ อ หาเผยแพร่ล งในช่ องทาง
อินเทอร์เน็ต ช่องยูทูป ช่องไท หนองบัว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหมู่บ้าน ความเป็นมาของ
หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ภาพประกอบที่ 4.4 แสดงหนังสือเล่มเล็ก เนื้อหาแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้าน

การสร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน คณะผู้ วิจัยได้จัดชุด
การแสดง พร้อมกับบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวีดีทัศน์ โดยนาเสนอเนื้อหาของวรรณกรรมท้องถิ่นที่
ได้ทาการปริวรรตทั้งสองเรื่อง คือเรื่องพื้นเมืองซายฟองหนองคาแสนและเรื่องพื้นเวียง ทั้งนี้ได้เชิญคณะ
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคกเลาใต้มาเข้าร่วมรับชม เพื่อเป็นการถ่ายทอดการแสดงและองค์ความรู้ลง
สู่ชุมชน เมื่อทาการแสดงเสร็จสิ้น ได้จัดทาบันทึกกิจกรรมการแสดงดังกล่าวลงเป็นแผ่นดีวีดี ส่งมอบ
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ให้กับผู้นาชุมชน มอบให้กับทางโรงเรียน และนาไฟล์งานดังกล่าวลงในช่องยูทูป เพื่อเผยแพร่ทางโซเชียล
มีเดีย ทางช่องไท หนองบัว เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นที่รู้จักอย่างอย่างขวางมากยิ่งขึ้น
ภาพประกอบที่ 4.5 การแสดงสดวรรณกรรมเรื่อง ซายฟองหนองคาแสน

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล : ถ่ายเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561
ภาพประกอบที่ 4.6 การแสดงสดวรรณกรรมเรื่องพื้นเวียง

ที่มาของภาพ : สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล : ถ่ายเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561
ประเด็ น ของชาติพั น ธุ์ เมื่อกล่ าวถึง ความหมายของการเป็นกลุ่ มชนเดียว กลุ่ มชาติพัน ธุ์
เดียวกัน ซึ่งในทางสังคมวิทยา ก่อนที่จะสรุปหรือศึกษาว่ากลุ่มชนใด มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นกลุ่มชาติ
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พันธุ์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะพิจารณาเรื่องของความเชื่อ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ มีส่วนคล้ายคลึง
หรือเหมือนกันอย่างไร
ค าว่ า “อั ต ลั ก ษณ์ ” คื อ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ต่ อ ตนเองว่ า “ฉั น คื อ ใคร” ซึ่ ง จะ
เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและคนอื่นมองเราในขณะนั้น
และในขณะเดียวกัน มโนทัศน์อัตลักษณ์ จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของอานาจ นิยามความหมายหรือ
การสร้างภาพแทนความจริง (representation) เมื่ออัตลักษณ์ไปสัมพันธ์กับแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว ดูจะมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายที่เข้ าที่เข้าใจกันโดยสามัญสานึกมาก การมีอัตลักษณ์
ร่วมมีนัยของการเกี่ยวพันกับการตื่นตัว (active) บางอย่างในตัวของเรา เช่นเราเลือกที่จะแสดงตัวตนกับ
กลุ่มหรืออัตลักษณ์ที่เฉพาะ ซึ่งบางครั้งเราอาจมีตัวเลือกมากกว่าคนอื่น และอัตลักษณ์ ที่ต้องการความ
ตระหนั ก (awareness) ความส าคั ญ ของการแสดงตั ว ตน (marking oneself) คื อ การมี อั ต ลั ก ษณ์
เหมือนกับกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างกับอีกกลุ่มอื่น (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2548 : 32-35)
ฉะนั้น คาว่า อัตลักษณ์ ย่อมหมายถึง การรักษาความเป็นสัญลักษณ์ความเป็น
ตัวตน ของบุคคลหรือกลุ่มชนต่าง ๆ ไว้นั้นเอง
การวิเคราะห์ความหมายทางวัฒนธรรมในแนวคิดของอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
ปฐม หงษ์สุรรณ (2554) อธิบายไว้ในหนังสือ คติชนกับชนชาติไทย ว่า ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม ชาติพันธุ์ มี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่เข้ากันได้เป็นความสัมพันธ์ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างกัน พอเข้า
กันได้ จะเกิดขึ้นเมื่อชนกลุ่มน้อยมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ ถ้าสมาชิกของชนกลุ่ม
น้อยส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า ถึงแม้ตนจะเป็นชนกลุ่มน้อย แต่ก็ยังมีสานึกของความเป็นพลเมือง ก็ถือได้
ว่าความสั มพัน ธ์ร ะหว่างชนกลุ่ มน้ อ ยและชนกลุ่ ม ใหญ่อยู่ ในลั ก ษณะที่พ อจะเข้ ากันได้ ซึ่งศั พท์ทาง
วิชาการมีการใช้คาศัพท์ทางวัฒนธรรมอยู่หลายคา เช่น assimilation (การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม)
acculturation (การปรั บ รั บ ทางวั ฒ นธรรม) และ integration (การบูรณาการทางวัฒ นธรรม)หรื อ
pluralism (การรวมเป็นพหุวัฒนธรรม) 2) ความสัมพันธุ์ที่ กลุ่มชาติพันธุ์เข้ากันไม่ได้ เกิดขึ้นเมื่อชนกลุ่ม
น้อยมีความรู้สึกว่าชนกลุ่มใหญ่กีดกันและดูถูก ทาให้ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ เป็น
การสร้างความขัดแย้งและแปลกแยก แตกต่าง ความเป็นคนอื่น (the other) ถึงขนาดต้องแบ่งแยก การ
ออกไปตั้งเป็นประเทศใหม่ หรือต้องการแยกตัวออกจากภายใต้อาณัติของชนกลุ่มใหญ่ไปตั้งกลุ่มที่เป็น
อิสระแทน (ปฐม หงษ์สุวรรณ. 2554 : 226 -227)
การอธิบายการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์
และชาติพันธุ์ จะเห็นได้ว่า รูปแบบวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง สะท้อนความเป็นกลุ่มชนของอัต ลักษณ์
วัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง คือการมีวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมล้านช้าง มากกว่ากลุ่ม
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วัฒนธรรมลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาเชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน นามาสู่การ
อธิบ ายเชิงวัฒ นธรรม เช่น ศรี ศักร์ วัล ลิ โ ภดม นักวิช าการทางด้านโบราณคดีและนักมานุษยวิทยา
เอกวิทย์ ณ ถลาง นักวิชาการสายมานุษยวิทยา ผู้ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคอีสาน ได้เสนอ
แนวคิดของคนภาคอีสานผ่านทางประวัติศาสตร์ ว่า กลุ่มชนในภาคอีสานเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมลุ่ม
แม่น้าโขง มากกว่า วัฒนธรรมลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา นับจากกลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การเข้ามา
ปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ในยุคของการล่าอาณานิคม ความเป็นเจ้าอาณานิคมของทั้ง
สองประเทศ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญต่อระบบการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชาติต่าง ๆ ในพื้นที่เอเชียอาคเนย์รวมถึงประเทศไทย ต่างพยายามรักษาและขยายอานาจการปกครอง
ของตนให้ ชั ด เจน โดยการสร้ า งพื้ น ที่ ก ารปกครอง ผ่ า นวาทกรรม ค าว่ า “รั ฐ ชาติ ” ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการกลืนกลายวัฒนธรรมท้องถิ่นและชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในการปกครอง กระบวนการสร้าง
อานาจรัฐใหม่ (ประเทศ) เป็นอานาจการรวมศูนย์กลาง โดยกาหนดอาณาเขต แผนที่ประเทศ สถาปนา
อานาจรัฐเพื่อให้มีอานาจอธิปไตยในการปกครอง โดยพยายามที่จะหล่อหลอมผู้คนในส่วนภูมิภาคของ
ประเทศ ภายใต้คานิยามใหม่ว่า “ประเทศไทยหรือรัฐสยาม”
จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องพื้นซายฟองหนองคาแสน และพื้นเวียง พบว่า
มีเค้าโครงมาจากตานานพระเจ้าเลียบโลก และตานานอุรังคธาตุ อันสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความ
เป็นวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขงอย่างชัดเจน ซึ่ง ต่อมาวรรณกรรมดังกล่าว ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อ
ความไม่สงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งสร้างความเป็นคนอื่น (The other) ให้กับคนในพื้นถิ่นท้องที่ การ
สร้ า งความแตกต่ า งอาจจะเกิ ด จากความไม่ เ ข้ า ใจ เรื่ อ งของวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง น ามาสู่ ค วาม
หวาดระแวงว่าจะกลายเป็นอื่น หากแต่ความใจเรื่องของวัฒนธรรมของคนอีสาน เรื่องของการปกครอง
ที่ตั้งแต่อดีตมีการปกครองของเจ้ าผู้ ครองนคร เป็นผู้ ปกครองในท้องถิ่น ซึ่งต่อมาเมื่อการเมืองการ
ปกครองเปลี่ยนแปลงไปในยุคของการล่าอาณานิคม การปกครองรัฐประเทศ โดยการใช้การปกครองจาก
ส่วนกลางเข้ามาแทน การไม่เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมส่วนกลางและท้องถิ่น มีส่วนผลักดันให้คนใน
ท้องถิ่นรู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมต่างจากกลุ่มชนส่วนใหญ่ หรือกลุ่มชนผู้ปกครองตามวัฒนธรรม
ศูน ย์ กลางอานาจของประเทศ แต่ครั้ง จะเลื อ กฝั กฝ่ ายแบ่ง แยกไปเข้าร่ ว มกับ ดินแดนกับสาธารณะ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ที่ได้อยู่ภ ายใต้อาณัติอาณานิคมของฝรั่งเศสในสมัยนั้น คงเข้าส านวน
“หนีเสือปะจระเข้” หากกลุ่มชนทางภาคอีสาน เลือกก็คงเลือกที่จะอยู่ภายใต้รัฐสยามมากกว่า เพราะยัง
มีความใกล้เคียงเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่าชาติตะวันตก ซึ่งสามารถอธิบายอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
ตามแนวทางของ ปฐม หงษ์สุวรรณ ลักษณะที่ 1 ว่าเข้ากันได้เป็นความสัมพันธ์ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างกัน
พอเข้ากันได้ จะเกิดขึ้นเมื่อชนกลุ่มน้อยมีความรู้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ ถ้าสมาชิกของชน
กลุ่มน้อยส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า ถึงแม้ตนจะเป็นชนกลุ่มน้อย แต่ก็ยังมีสานึกของความเป็นพลเมือง ก็
ถือได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่อยู่ในลักษณะที่พอจะเข้ากันได้ นั่นเอง
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4.1.3.2 ความหมายทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
การประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ (Space) ในการอธิบายเชิงพื้นที่
ในมุมมองของนักวิชาการหลังสมัยใหม่ กล่าวว่า เรื่องของพื้นที่ มิใช่มีเพียงพื้นที่เชิงกายภาพเท่านั้น แต่
พื้นที่ยังมีพื้นที่เสมือน พื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางอุดมคติ
ฉะนั้น เมื่อคนส่วนใหญ่กล่าวถึงแผ่นดิน มักนึกถึงเรื่องของพื้นที่ มักเข้าใจว่า พื้นที่ต้อง
ประกอบด้วยอาณาเขต ขนาด หรือขอบเขตที่แน่นอน สามารถวัดขนาดได้ หากแต่ทางวรรณกรรม
ความหมายของ พื้นที่ มิใช่เป็นแค่เรื่องของพื้นที่ทางระบบนิเวศกายภาพเท่านั้น แต่พื้นที่ทางวรรณกรรม
คือการทาความเข้าใจเรื่องของแผ่นดิน ในเชิงพื้นที่ของความหมายที่เป็นนามธรรม อันสะท้อนออกมาใน
รู ป แบบของความคิ ด ซึ่ง ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัว ก าหนดความหมายว่ ามี ป ฏิสั ม พั นธ์ กั บ ทางสั งคมอย่า งไร
(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล . 2543: 66) การศึกษาพื้นที่ในความหมายเชิง วัฒนธรรม จึงมีความสัมพันธ์กับ
พื้ น ที่ ก ายภาพ(แผ่ น ดิ น ) และพื้ น ที่ ค วามหมายที่ ผู้ ค นใช้ พื้ น ที่ ท างความคิ ด ร่ ว มกั น หรื อ พื้ น ที่ ข อง
ความหมายเดียวกันของผู้คน สอดคล้องกับการศึกษาความหมายพื้นที่ของ สุธาริน คูณผล (2541: 167)
กล่ าวว่า ค าว่ าพื้ น ที่ จึ งไม่ไ ด้ห มายถึ งแค่ เพี ยงความกว้ างความยาวและความลึ ก ของลั กษณะที่เ ป็ น
กายภาพของวัตถุหรือที่ว่างเท่านั้น เพราะนักคิดสายทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) มองพื้นที่
อยู่ ในฐานะสิ่ ง ประดิษ ฐ์ ทางวั ฒ นธรรมที่ประจุไว้ด้ว ยความหมาย (Coded Space) พื้นที่ๆ เห็ นเป็ น
ลักษณะทางกายภาพ เช่น บ้าน เกาะ หรือประเทศอาจจะไม่ได้หมายถึงการเป็นแค่เพียงวัตถุหรือที่ว่าง
หากประกอบขึ้นด้วยการนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนในพื้นที่และการสร้างภาพความจริงที่สะท้อนออกมาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติอาจจะ
เป็นจารีตข้อห้าม พิธีกรรมซึ่งสัมพันธ์อยู่กับ มิติพื้นที่ในฐานะที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือสะท้อนวิธีคิดของคน
ต่อพื้นที่ก็ได้
สาหรับคาว่า พื้นที่ (Space) ในทัศนะของนักคิดหลังสมัยใหม่ที่เสนอโดย มิเชล
ฟูโกต์ (Michel Foucault) ได้กล่าวถึง พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากการประกอบสร้างทางสังคม แนวคิดที่
สาคัญของกลุ่มนักคิดหลังสมัยใหม่ ถือว่าเป็นการควบคุมเชิงพื้นที่ โดยการใช้ อานาจ-ความรู้ อีกรูปแบบ
หนึ่ง กล่าวคือ ทุกวันนี้เรากาลังอยู่ในยุคสมัยที่ให้ความสาคัญกับพื้นที่ (Space) ยุคสมัยที่หลายๆ สิ่งได้
เกิ ด ในช่ว งเวลาเดี ย วกั น (Simultaneity) ยุ ค ที่ สิ่ ง แตกต่า งกั น อาจถู กน ามาวางในระนาบเดี ย วกั น
(Juxtaposition) ยุคสมัยของทั้งการใกล้ไกล ยุคการอยู่เคียงข้างกัน (The Side-by-side) และยุคแห่ง
การแตกกระจาย (The Dispersed) อย่างไรก็ตาม ฟูโกต์ กล่าวว่าทุกวันนี้ พื้นที่ จะปรากฏตัวในฐานะ
เป็นประเด็นของการสร้างขอบเขตความน่าสนใจ เรื่องของพื้นที่ไม่ใช่เรื่องของความแปลกใหม่แต่อย่างใด
หากแต่เรื่องของพื้นที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ในชาติตะวันตกมีการเชื่อมประสานกัน
ในเรื่องของเวลากับพื้นที่ โดยการจัดแบ่งพื้นที่ตามจารีตนิยมของสมัยกลางในตะวันตก จะมีชุดของ
สถานที่ ที่ได้รับการจัดลาดั บชั้น (Hierarchy) โดยมีความแตกต่างและตรงกันข้ามกับชีวิตผู้คน ซึ่งฟูโก้
เรียกว่า พื้นที่ของการจัดวาง (Space of Emplacement) ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) พื้นที่
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สาธารณะ (Profane) หรือพื้นที่ซึ่งได้รับการปกป้อง (Protected) และพื้นที่เปิด (Open) หรือพื้นที่
เมืองกับชนบท และในทางทฤษฎีจักรวาลวิทยาก็ยังมีพื้นที่เหนือสวรรค์ (Super Celestial) กับพื้นที่
สวรรค์ (Celestial) และพื้นที่สวรรค์ที่ตรงข้ามกับพื้นที่ธรรมดาโลก (Terrestrial) เป็นต้น
นอกจากนี้ ฟูโกต์ ยังแสดงทัศนะ เรื่องของพื้นที่ ขึ้นมา 3 แบบคือ พื้นที่ ที่มนุษย์
อาศัยอยู่หรือพื้นที่จริง (Real Space) เป็นพื้นที่ทางกายภาพที่สามารถมองเห็นทั่วไปในสังคมเป็นพื้นที่
ที่มนุษย์อาศัยอยู่บนโลกจริง พื้นที่ในอุดมคติ (Utopias) เป็นพื้นที่ที่ไม่มีอยู่จริง แต่มีความสัมพันธ์กับ
พื้นที่จริงในสังคม ถูกถ่ายทอดและนาเสนอในรูปแบบของสังคมที่สมบูรณ์แบบ พื้นที่อุดมคตินี้จะตั้งอยู่
บนพื้นฐานของพื้นที่ที่ไม่เป็นจริงทางกายภาพและพื้นที่พิเศษ (Heterotopias) เป็นสถานที่จริงกับพื้นที่
ที่สังคมกาหนดขึ้นมา โดยการประกอบสร้างให้มีความพิเศษ โดดเดี่ยวมีอานาจลี้ลับ เป็นสถานที่ต้องห้าม
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น โบสถ์ ป่าช้า สุสาน ศาลบรรพชน หรือเป็นพื้นที่ที่สังคมประกอบสร้างขึ้นมา
เพื่อลงโทษ เนรเทศ เช่น คุก ค่ายทหาร โรงพยาบาลบ้า เป็นต้น (Michel Foucault, 1967 อ้างถึงใน ธัญญา
สังขพันธานนท์. 2556 : 171)
การแสดงทัศนะเรื่อง “พื้นที”่ ยังมีการกล่าวถึงไว้อีก เช่น ปฐม หงษ์สุวรรณ (2554:
198 - 199) กล่าวว่า พื้นที่จาแนกได้ 4 ประเภทคือ พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางความทรงจา พื้นที่ทาง
จิตวิญญาณ (Spiritual Space) และพื้นที่ทางสังคม (Social Space) Henri Lefebvre (1990 อ้างถึงใน
ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2554) ได้กล่าวถึงพื้นที่ผ่านแนวคิดเรื่อง Third Space ทั้งนี้ได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น
3 ประเภท คือ พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และพื้นที่ทางอุดมคติ โดยชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ 2
ประเภทหลังเป็นพื้นที่ทางความคิด อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตีความ หรือการให้ความหมายพื้นที่ทาง
กายภาพที่เรามองเห็น อันนาไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมที่มีส่วนเป็นความจริงและเป็นเพียงจินตนาการ
อันซับซ้อน มีการช่วงชิง ขัดแย้ง และการแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา
การศึกษาแนวคิดเรื่องพื้นที่ เพื่อมาค้นหาเนื้อหาของวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรม
ท้อ งถิ่ น อี ส านที่ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ท าการปริ ว รรตไว้ เ ป็ น อั ก ษรไทยปั จ จุ บั น การเอาแนวคิ ด ดั ง กล่ า วมา
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่าสามารถ จาแนกพื้นที่ ที่ปรากฏร่องรอยเนื้อหาในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานอยู่ 3
ประเภท คือ พื้นที่กายภาพที่มนุษย์อาศัยอยู่ หรือพื้นที่จริง (Real Space) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ (Spiritual
Space) และพื้นที่ในอุดมคติ (Utopias) โดยปรากฏร่องรอยตามเนื้อหาที่ปรากฏ ดังนี้ คือ
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1) พื้นที่เชิงกายภาพ
ในวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งซายฟอง ได้ ก ล่ า วถึ ง พื้ น ที่ ท างกายภาพ
ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ เช่น ชมพูทวีป เมืองภูซูน เมืองซายฟองหนองคาแสน เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียง
แสนเชียงของ ในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพื้นเวียง มีการกล่าวถึง พื้นที่ทางกายภาพประกอบด้วยสถานที่
และเมืองต่าง ๆ ดังนี้ คือ ดอยปู่เจ้าเขาหลวง เมืองผางเมืองอัน เมืองหมาน เมืองเวียงจันทน์ เมืองหล้า
น้า เมืองศรียุทธิยา และเมืองราชคฤห์
เมื่อนาตัวบทมาพิจารณาในประเด็นตามแนวคิดเรื่องพื้นที่ ที่มีการกล่าวถึง
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องซายฟอง ในตัวบทวรรณกรรมแสดงไว้ ว่าสมัยพระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดเวไนย
สัตว์โลก ตามปรกติวิสัยของพระพุทธเจ้า ได้เสด็จโปรดสัตว์โลกที่ชมพูทวีป กล่าวถึงเมืองภู ซูน, เมืองซาย
ฟองหนองคาแสน, เมืองกุลา, เมืองเชียงใหม่, เมืองเชียงแสนเชียงของ ว่า
“อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าทั้งหลายแห่งเฮาจักเข้าสู่นีระพาน พระพุทธเจ้าก็
ไปเที่ยวโผดปัณณสัตว์ทั้งหลาย ในสกลชมพูทีปทั้งมวลในเขตขงกงเมืองทั้งหลายบ้านน้อยแลนิคมบ้าน
ใหญ่เมืองหลวงทั้งหลายตามประเวณีดังพระพุทธเจ้าทั้งหลาย………เสด็จไปเถิงดอยอัน 1 ชื่อว่าดอยช้าง
สารเป็นที่ดูชมยิ่งนัก…..”
(พื้นซายฟอง ฉบับวัดศรีชมชื่น. 2561 ลานที่ 1)

“ผู้มีบุญนั้นจักเกิดมาในเมืองภูซูนพุ้นแล ยังไปเฮียนศาสตรศิลป์ในป่าหิมพานต์จบบอระบวนแล้วจิงออกมาสร้างเมืองซายฟองหนองคาแสนแท้แล......”
(พื้นซายฟอง ฉบับวัดศรีชมชื่น. 2561 ลานที่ 5 หน้า 2)

“ท้าวก็บายเอาธนูศิลป์กับดาบสีคันไชแล้วก็เสด็จไปด้วยล่วงอากาศ ก็ไปฮอด
ไปเถิงเมืองใหญ่กุลาแลแล้วก็ล่าหลิงดูไปมาทุกแห่ง........แล้วก็อ่วยซ้ายปิ่นหน้าส่าเพาะเซิ่งนครเชียงใหม่
.......แล้วเจ้าก็ย้ายไปเถิงเชียงแสนเชียงของ......”
(พื้นซายฟอง ฉบับวัดศรีชมชื่น. 2561 ลานที่ 10 หน้า 1-2)
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จากตัวบทที่แสดง เมื่อพิจารณาดูแล้ว พบว่า เมืองซายฟอง ที่มีการกล่าวถึง
สันนิษฐานว่าอาจหมายถึงเมืองโบราณที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้าโขง ตรงข้ามกับเมืองคุ กหรือเวียงคุกของ
จังหวัดหนองคายในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะปรากฏหลักฐานจารึกของอักษรขอมภาษาบาลีสันสกฤตแล้ว
ยังพบหลักฐานศิลาจารึกอักษรลาว ภาษาลาวอีกด้วย ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมลาวรับรู้เมืองแห่งนี้เป็น
อย่างดีในอดีต จึงได้จารึกหลักฐานเป็นอักษรลาวไว้ ซึ่งเมืองดั งกล่าวนี้ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (2555) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมซายฟอง กล่าวว่า Georges Maspero ได้เขียนบทความเรื่อง “ซายฟอง นคร
แห่งอดีต” ในวารสาร BEFEO เมื่อ ค.ศ.1903 เขากล่าวถึงว่า มีการค้นพบ เมืองร้างนี้ในเดือนมีนาคม
ค.ศ.1902 โดยบรรยายว่า เมืองนี้ อยู่ทางฝั่ งซ้ายของแม่น้าโขง ตรงข้ามกับเมืองคุก หรือเวียงคุกใน
ปัจจุบัน และเรียกบริเวณนี้ว่า “ซายฟอง” จากร่องรอยที่เหลืออยู่ เขาสันนิษฐานว่า เคยเป็นเมืองที่ใหญ่
มาก ประกอบด้วยย่านใหญ่ 3 ย่าน คือ ย่านที่อยู่ติดแม่น้าโขง ย่านที่สองขนานกับย่านแรก ย่านที่สามตั้ง
ฉากกับแม่น้าและอยู่ติดกับทั้งสองย่านแรก ตรงกลางเมืองเป็นที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบ ชาวบ้านเรียกว่า
“สะพานเขมร” เมือ งโบราณได้รั บ การดู แลดีก ว่า ที่อื่ น ส่ ว นสุ ด ทางด้ า นตะวั นตกมี ท ะเลสาบ หรื อ
ไม่เช่นนั้นก็อาจหมายถึงเมืองใดเมืองหนึ่ง ที่มีอาณาเขตที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน
อธิบ ายตามหลักฐานตานานเรื่ องเล่าที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องซายฟอง ได้กล่ าวถึง สมัย
พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ พบว่า มีความคล้ายคลึงกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับตานานพระเจ้า
เลียบโลก ของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะการกล่าวถึง นครเชียงใหม่ ปัจจุบั นคือจังหวัดเชียงใหม่ เมือง
เชียงแสนเชียงของ ซึ่งพบว่าเป็นเมืองหนึ่งหรืออาณาจักรโบราณในภาคเหนือ ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัด
เชียงราย (วรางคณา สิริยุตตะ. 2554 : 10 - 27)
ขณะเดียวกัน เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (2553) ได้กล่าวถึงตานานพระเจ้าเลียบ
โลกในงาน การศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ภูมินาม ตานาน ผู้คน ว่าตานานพระ
เจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมทางศาสนาพุทธ ที่แพร่หลายในภาคเหนือของไทย แถบรัฐฉานของพม่า
และ สิบสองปันนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จมาเยือนดินแดนล้านนาทางภาคเหนือของไทย สิบสองปัน
นา และอาณาจักรล้านช้าง ตลอดถึงบางพื้นที่แถบภาคอีสาน เพื่อโปรดคนพื้นเมือง และทรงประทาน
สิ่งของสาหรับคนพื้นไว้สักการบูชา เช่น พระเกศา หรือทรงประทับรอยพระบาท รอยพระหัตถ์ไว้ รวมถึง
สิ่งของเครื่องใช้ของพระองค์ เช่น ไม้สีฟัน สถานที่ทรงตากจีวร ณ สถานที่ต่าง ๆ ต่อมาสถานที่เหล่านั้น
มีการสร้างพระบรมธาตุ พระธาตุเจดีย์ หรือวัดที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเอาไว้ ตานานพระเจ้า
เลียบโลกจึงเป็นเสมือนตานานเกี่ยวกับเจดียสถานสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่โดยรอบ
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ส่วนอีกเมืองที่มีการกล่าวถึงอีกเมืองคือ เมืองกุลา สันนิษ ฐาน ว่าหากมีการ
ประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรม เมืองที่ถูกกล่าวถึงน่าจะหมายถึง ดินแดนแถบทุ่งกุลาร้องไห้ ที่
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ใช่เมืองที่มีผู้คนชาวกุลาอยู่อย่างหนาแน่น
แต่ถ้าหากหมายถึงเมืองที่มีกลุ่ มชนนั่นอาจจะเป็นการกล่ าวถึ งกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุล า ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศพม่าในปัจจุบันก็เป็นได้ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูง เพราะในบริบทข้อความที่ใกล้เคียงกันมีการ
กล่าวถึงเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงแสนเชียงของ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในภาคเหนือของไทยซึ่งมีดินแดนติดกับ
พม่า จากการอธิบายถึงตัว บทดังกล่าว อาจจะกล่าวได้ว่า วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องซายฟอง มีความ
ใกล้เคียงหรือเค้าโครงเรื่องมาจากตานานพระเจ้าเลียบโลกของชาวภาคเหนือ ที่ได้สะท้อนจากหลักฐานที่
มีการกล่าวถึงพื้นที่ลักษณะชื่อบ้าน นามเมือง อิงมาจากชื่อบ้าน นามเมือง ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน หากแต่เรื่องของวรรณกรรมที่มีการเผยแพร่ กลับมาปรากฏในคัมภีร์ใบลาน ณ วัดศรี ชมชื่น ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากมอง
ย้อนกลับไปในบทที่ 3 ที่คณะผู้วิจัยได้นาเสนอข้อมูลความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับอาเภอเชี ยงคาน จะพบว่า
อดีตประชากรมีการอพยพมาจากอาณาจักรล้านนา มีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่ และส่วนหนึ่งอพยพมา
จากอาณาจักรล้านช้างซึ่งมีทั้งมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์ ชาวเชียงคานสมัยก่อนส่วนใหญ่จึง
นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง จากประวัติศาสตร์พบว่า เชียงคานเป็นท่าเรือสาคัญสาหรับขนถ่าย
สินค้าจากจีน ลาวและเวียดนาม (ชาวญวน) เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ดินแดนแถบอีสานมาตั้งแต่สมัย
โบราณ บ้านคกเลาใต้ก็มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขงเช่นเดียวกัน จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า เป็นการ
กระจายตัวของคนในชุมชนที่อาศัยแม่น้าโขงเป็นเส้นทางสัญจร การค้นพบเอกสารใบลานที่ถูกจารึกหรือ
ประพั น ธ์ ขึ้ น มา อาจมี เ ค้ า โครงโยงใยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ค นระหว่ า งความเป็ น คน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่ได้จากการ
อธิบายผ่านตัวบทวรรณกรรม การโยกย้า ยแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งทามาหากิน โดยยึดโยงแม่น้าโขงเป็น
เส้นทางสายวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพื้นเวียง มีการกล่าวถึง พื้นที่ทางกายภาพประกอบ
ด้วยสถานที่และเมืองต่าง ๆ ดังปรากฏหลักฐานในตัวบท ดังต่อไปนี้
“อันว่าเจ้าระสีตน (1) ชื่อว่ากาสุกขาจันทานั้น คันว่าสยองมาด้วยล่วงอากาศ
ก็มาอยู่ดอยปู่เจ้าเขาหลวงอันนั้นแล...... แม้นว่าดอยอันตั้งอยู่ฝ่ายตาวันออก เมืองผางเมืองอันหลังนาย
นั้นแล อันว่าตีนดอยอันนั้นฝ่ายก้่า 1 จุเมืองใต้ ฝ่ายก้่า 1 จุแม่น้่าของ ฝ่ายก้่า 1 จุเมืองหมาน ฝ่ายก้่า 1
จุเมืองอันชื่อว่าเวียงจันทน์นี้แล.... (ลาน 1 หน้า 2) ........นัน้ ยังมีพระยา 2 ตนๆ 1 ก็อยู่ฝ่ายเมืองหล้าน้่า
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แม่นผาลังเสด (ฝรั่งเศส) ตน 1 อยู่ขุนน้่าก็แม่นผาลัง (ฝรั่งเศส) อันกินเข้ามาวังแวดเขตแขวงเมืองศรียุทธิ
ยา.... แต่นั้นยังมีพระยาตน 1 ก็มากับด้วยเสนารี้พลมากนักอันอยู่เมืองราชคฤห์ฝ่ายตาวันออก......”
(พื้นเวียง ฉบับวัดศรีชมชื่น. 2561 ลานที่ 2 หน้า 1)
จากตัวบทมีการกล่าวถึงสถานที่ ต่าง ๆ เช่น ดอยปู่เจ้าเขาหลวง เมืองผาง
เมืองอัน เมืองหมาน เมืองเวียงจันทน์ เมืองหล้าน้า เมืองศรียุทธิยาและเมืองราชคฤห์ สาหรับสถานที่
แรกคือดอยปู่เจ้าเขาหลวง ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีสถานที่จริงอยู่ที่ใด ต่อมาคือเมืองผาง จากการ
ค้นหาไม่ระบุว่าเป็นเมืองใดในปัจจุบันอย่างแน่ชัด แต่มีคาใกล้เคียงที่สุดคือเมืองฝาง ปัจจุบันคือ อาเภอ
ฝางเคยเป็นอาเภอหนึ่ง ในจังหวัดเชียงราย แต่ถูกโอนมาสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน
พ.ศ. 2468 ด้วยเหตุผลเรื่องการคมนาคมและการติดต่อราชการ ต่อมามีการกล่าวถึงเมืองอัน จากการ
ค้นคว้าก็ไม่พบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางกายภาพจริง แต่มีคาใกล้เคียงคือ “เมือง
พะอัน” หรือเมืองผาอัน(Hpa An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ที่อยู่ห่างจากด่านชายแดนอาเภอแม่
สอด ประมาณ 150 กิโลเมตร เมืองหมานและเมืองหล้าน้าก็ไม่ มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีที่ตั้งอยู่ที่ใดชัดเจน
เมืองเวียงจันทน์ น่าจะหมายถึง เมืองหลวงของประเทศลาวในปัจจุบัน ซึ่งสมัยโบราณเมืองเวียงจันทน์ก็
มี ชื่ อ เสี ย งและความรุ่ ง เรื อ ง รวมทั้ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของอาณาจั ก รล้ า นช้ า ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ชัดเจน อันเป็นที่มาของชื่อวรรณกรรมเรื่องนี้ คือ พื้น หมายถึง พื้นที่ พื้นถิ่น
หรื อ พื้ น บ้ า น ส่ ว นค าว่ า เวี ย ง หมายถึ ง เมื อ ง เมื่ อ น าค าทั้ ง สองมารวมกั น จึ ง น่ า จะมาจากค าว่ า
เวียงจันทน์ และเมืองสุดท้ายที่มีการกล่าวถึงคือ เมืองศรียุทธิยา น่าจะหมายถึง อาณาจักรกรุงศรีอยุ ธยา
ซึ่งเป็นแคว้นหรืออาณาจักรสาคัญของไทยที่มีประวัติและความรุ่งเรือง มาตั้งแต่ครั้นอดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งศูนย์กลางของอาณาจักรตั้งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในราชอาณาจักรไทย
ปัจจุบัน
สรุ ป จากวรรณกรรมทั้ ง สองเรื่ อ งที่ มี ก ารปริ ว รรต จากอั ก ษรธรร มเป็ น
อักษรไทยปัจจุบัน ถึงประเด็นของการประกอบสร้างความหมายวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ทางกายภาพ ตาม
แนวทางการอธิบายเชิงวัฒนธรรม ทฤษฎีแพร่กระจาย ของ ศิราพร ณ ถลาง (2552) อธิบายว่า เมื่อ
นิทาน ตานาน หรือเรื่องเล่า ถูกแพร่กระจายจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง ได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมไป เช่นมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของชื่อเรื่อง ชื่อตัวละคร ฉาก บทบาทของตัวละคร ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนระดับอนุภาค (Motif) จากข้อสันนิษฐานว่าวรรณกรรม
ท้องถิ่น เรื่องเมืองซายฟอง เป็นวรรณกรรมที่มีอนุภาคเช่นเดียวกับ ตานานพระเจ้าเลียบโลกของชาว
ภาคเหนือ จึงอธิบายตามแนวทางของทฤษฎีแพร่กระจายได้ว่า เมื่อผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเรือน
วรรณกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งติดตามผู้คนเหล่านั้นไปด้วย ส่วนวรรณกรรมเรื่อง พื้นเวียง หากพิจารณาแล้ว
วรรณกรรมเรื่องนี้ ถือว่าเป็นวรรณกรรมพื้นบ้าน ที่มีการอ้างอิงหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่มุ่งสอนให้
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ผู้คนละกิเลส ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นวรรณกรรมที่มีการเอ่ยอ้างโดยยกชื่อบ้านนามเมือง ที่มีอยู่จริง
และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาเสนอให้ดูสมจริง ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ น่า
เคารพศรัทธาและเชื่อฟังคาสั่งสอนนั้น ประดุจหนึ่งว่าเป็นคัมภีร์หลักคาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา โดยมุ่งสอนให้พุทธศาสนิกชน ผู้ใดได้อ่านและปฏิบัติตามจะได้เกิดร่วมภพชาติ
กับผู้มีบุญญาธิการ ได้บังเกิดพบพานพระโพธิสัตว์มาโปรดในยามทุกข์เข็ญ ซึ่งศูนย์กลางของวัฒนธรรม
สะท้อนให้เห็นว่า มีศูนย์กลางวัฒนธรรมอยู่ที่เวียงจันทน์ ซึ่งมีแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายวัฒนธรรม ซึ่งตรง
ข้ามกับวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆ ที่วัฒนธรรมศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพ มีแม่น้าเจ้าพระยาเป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม นั่นเอง
2) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
พื้ นที่ ทางจิ ตวิ ญญาณ (Spiritual Space) เป็ นอี กพื้ นที่ หนึ่ งที่ ทางคณะผู้ วิ จั ย
ค้นพบ จากการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลาน มีการกล่าวถึงเรื่องของพื้นที่อีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ คือ
พื้นที่ทางจิตวิญญาณ โดย ปฐม หงษ์สุวรรณ อธิบายว่า เรื่องพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ในหนังสือ คติชนกับ
ชนชาติไทย (2554) ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ในเชิงจินตนาการ ที่มีความซับซ้อน มีการช่วงชิง ความขัดแย้ง
และการแทรกแซงทางความคิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวรรณกรรมทั้งสองเรื่องได้นาเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึงป่า
หิมพานต์, ดอยดอยปู่เจ้าเขาหลวง, เมืองผาง, เมืองอัน, เมืองหมาน ฯลฯ ดั่งที่กล่าวมา คณะผู้วิจัย
พยายามค้นหาหลักฐาน เพื่อมาประกอบการอธิบายว่ามีที่ตั้งถิ่นฐานใด ก็ไม่พบแหล่งที่มาหรือพอจะเป็น
หลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นสถานที่ใดในปัจจุบันอย่างแน่ชัด จึงพออธิบายว่าน่าจะเกิดจากจินตนาการ
ของกวี หรือพื้นที่เชิงจิตวิญญาณที่ถูกจินตนาการขึ้น โดยผู้แต่งได้ผสมผสานกับพื้นที่ ที่พอจะมีหลักฐาน
ว่ามีจริงอยู่บนโลก มุ่งเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ซึ่งอ่านแล้วถอดความหมาย เพื่อหาให้เกิดความเข้าใจ
ความนึกคิดของผู้ประพันธ์หรือผู้เล่าเรื่อง ก็จะพบว่า เนื้อหากล่าวขัดแย้งสลับกันไปมาระหว่างพื้นที่ ชื่อ
บ้านนามเมืองระหว่างดินแดนแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วไปโยงถึงสถานที่พาราณสี
เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย แบบนี้เป็นต้น หากจะอธิบายว่า เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์ที่ตามเสด็จได้แสดงขึ้นในเนื้อหาว่าเป็นเรื่องของกระแสจิตที่ลอยร่อง จึงจัดได้ว่า เป็นพื้นที่ทางจิต
วิญญาณที่กวีได้ตั้งใจประพันธ์ขึ้น หรือตามจินตนาการของผู้เล่าเรื่อง วรรณกรรมทั้งสองเรื่องหากเรา
พิจ ารณาจะเห็ น ได้ว่า เป็ น วรรณกรรมท้องถิ่ น มิใช่ว รรณกรรมกระแสหลั ก จั ดว่าเป็นวรรณกรรมที่
เผยแพร่ในท้องถิ่นการเล่าเรื่องก่อนที่จะกลายเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน น่าจะ
เป็นวรรณกรรมแบบมุขปาฐะ คือเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในท้องถิ่นมาก่อน การเล่าเรื่องสืบต่อกันมาอาจ
มีความคลาดเคลื่อนทั้งตัวผู้เล่าเอง และวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ผู้เล่าเพิ่มเติมเพื่อความสนุกสนาน จาก
ประเด็นผู้เล่าเรื่อง ศิราพร ณ ถลาง อธิบายเกี่ยวกับนักเล่านิทาน ไว้ในหนังสือ ทฤษฎีคติชน วิธีวิทยาใน
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การวิเคราะห์ตานาน – นิทานพื้นบ้านว่า เป็นการเปิดโลกจินตนาการให้แก่ผู้ฟัง ซึ่งผู้ฟังต้องทิ้งโลกแห่ง
ความเป็นจริงไว้ชั่วคราว หากนักเล่านิทานที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว มักผนวกเอาสถานที่ ต่างๆ ที่ผู้
เล่ า เรื่ อ งมี ป ระสบการณ์ ถ่ า ยทอดเพิ่ ม เติ ม ลงไปด้ ว ย ในประเพณี ก ารถ่ า ยทอดด้ ว ยการเล่ า ( oral
transmission) สานวนของนิทานย่อมขึ้นอยู่กับผู้เล่าเรื่อง (ศิราพร ณ ถลาง. 2552 : 144 - 146)
การเปิ ดประเด็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณของวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง คือการ
ถ่ายทอดเรื่องของพื้นที่ ที่เป็นจินตนาการ เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ โลกลี้ลับ โลกหลังมีชีวิตหรือโลกแห่ง
ความตาย ฯลฯ ซึ่งในเนื้อหาปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพื้นเวียงหรือพื้นเมือง วรรณกรรมได้กล่าวถึงเรื่อง
ตานานผู้มีบุญจะมาเกิดบนโลก คือพระยาธรรมิกราช โดยมีการทานายว่าจะเกิ ดเหตุการณ์ใดขึ้นก่อน
จากนั้นพระยาธรรมิกราชจะมาเกิดบนโลกและเผยแพร่คาสอน ใครที่ไม่ตั้งมั่นในหลักศีลธรรม ไม่เชื่อฟัง
วรรณกรรมเรื่องนี้ ก็จะพบกับโรคภัยต่าง ๆ โดยหลักคาสอนนั้นกล่าวว่า ใครที่ไม่เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์
ภรรยาไม่ยาเกรงปฏิบัติหน้าที่ที่ดี ไม่ยาเกรงสามี พ่อค้าแม่ค้าโกงตาชั่ง เจ้าหนี้ผู้ไม่สงสารลูกหนี้คอย
รังแกเอาเปรีย บ ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตนไม่มีความเป็นธรรมในการปกครอง พระภิกษุ นักบวชผู้ไม่
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับเพศสมณะ เมื่อตายไปจะไปเกิดในดินแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน กลุ่มชนที่
ไม่เชื่อถือวรรณกรรมคาสอนนี้จะเกิดมีผีร้าย ยักษ์ใหญ่เข้ามากัดกินผู้คนในเมือง บ้านเมืองจะเกิดโรคภัย
ไข้ระบาด เกิดศึกสงครามทาให้ผู้คนล้มตายเป็นจานวนมาก ซึ่งเนื้อหาแสดงพื้นที่ทางจิตวิญญาณดัง
ตัวอย่างข้อความในวรรณกรรมเรื่องพื้นเวียงหรือพื้นเมือง ตัวอย่างต่อไปนี้

“ผู้ใดบ่เชื่อบ่ฟังยังวัตถุพื้นเมืองอันนี้...(ลานที่ 5 หน้า 2)
อันว่าคนทั้งหลายซื้อของให้แก่กันติดน้่าหนักตาบ่พอฮ้อยก็ว่าตาพอฮ้อย ตาบ่
พอพันก็ว่าตาพอพัน ตาบ่พอชั่งก็ว่าตาพอชั่ง ผู้หลักก็ได้ ผู้ใบ้ก็หลุบ ผีจักเอาค้อนเหล็กมาตีหัวคนพวก
บาปซื้อขายบ่เซื่องนั้นให้แตกเป็น 7 เสี่ยง (ลานที่ 6 หน้า 1)...
ลูกเกิดมาก็บ่ฟังค่าพ่อแม่ ตายจากชาตินี้ก็ได้เอาไปตกนรกอเวจีแฮ้งกาหมาสบ
เหล็กสบทองจิกกัด ประการ 1 นั้นเหล็กแดงเกิดกลางหัวมันอยู่ บ่ท่อแต่นั้น บังเกิดเป็นหนอนเจาะตา
เจาะปากเป็นทุกขเวทนามากนัก (ลาน 6 หน้า 2)
ท้าวพระยาเมืองใดทสราชคองธรรมบ่เที่ยง..คนทั้งหลายปลูกกินสร้างกินอันใด
ก็บ่อุดมแล จักเกิดพยาธิสารพัดต่างๆ แก่คนฝูงบาปนั้นแล เมื่อจักกินคน ฟ้าจักผ่าคนทั้งหลาย ฝนหอก
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ดาบจักตกลงมาถืกคนทั้งหลาย จักเกิดเป็นไอไข้ฮ้อนไข้หนาว เจ็บหัวมัวตา เจ็บท้องมูกท้องเลือด เป็นตุ่ม
เป็นพอง เป็นพยาธิสารพัดต่างๆ (ลานที่ 7 หน้า 1)
เขาติเตียนชาวเจ้าภิกขุจิ่งเป็นบาปแก่คนทั้งหลาย แม้นว่าเขาปลูกพีชชะอันใด
ก็บ่อุดม เพราะว่าเขาประมาทคุณแก้ว 3 ประการ แม้นว่าเขาเลี้ยงสัตว์ก็บ่แผ่ ได้ลูกเกิดมาก็บ่ประกอบ
เป็นลูกบ่ฟังค่าพ่อแม่สั่งสอน ฆ่าฟันกันมาก อันว่าฝนตกลมมายามนั้น ผีป่าใหญ่ก็จักมากินคนทั้งหลาย
ด้วยเขาบ่ย่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แลเฒ่าแก่แลแก้วทั้ง 3 แลบ่ย่าพระศาสนา อันเป็นลูกศิษย์พระเจ้า แลบ่
ย่าค่าสอนแห่งกูอินทาธิราชนี้ ผีหัวหลวงแลผีมเหศักดิ์ทั้งหลายก็จักออกมากินคนทั้งหลายซะแล... (ลานที่
7 หน้า 2)
จากตัวบทที่ยกมานั้นมีการนาเสนอเนื้อหาทั้งรูปแบบกลวิธีการนาเสนอ การ
โน้มน้าว ปลุก ปลอบ และบอกถึงผลของการไม่เชื่อฟัง เพื่อเป็นการปรามให้รู้ว่าผลของการไม่เชื่อถือ
เชื่อฟังจะมีผลตามมาอย่างไร วรรณกรรมดังกล่าว ซึ่งต่อมามีกลุ่มผู้ที่อ้างตนเป็นพระยาธรรมมิกราชได้
นาไปใช้เป็นเครื่องมือต่อต้านการปกครองจากผู้ปกครอง จนมีผู้คนรวมถึงข้าราชการในท้องถิ่นหลงเชื่อ
ต้องอาศัยกาลังพลจากรัฐส่วนกลาง หรือกลุ่มผู้ปกครองจากเมืองหลวงในเวลานั้น เข้ามาปราบปรามทา
ให้มีผู้คนล้มตายเป็นจานวนมาก
การเปิดประเด็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณ หากจากัดความหมายว่า หมายถึง พื้นที่
โลกลี้ลับ โลกหลังมีชีวิตหรือโลกแห่งความตาย ฯลฯ ซึ่งในเนื้อหาปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพื้นเวียงหรือ
พื้นเมือง คณะผู้วิจัยได้ถอดความหมาย เนื้อหาที่กล่าวถึงนั้น คือคนที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในหักศีลธรรม พ่อค้า
แม่ค้าผู้โกงตาชั่ง เมื่อตายไปสู่ปรโลก ก็จะพบกับพื้นที่แห่งผีร้ายเอาค้อนมาทุบหัวแตกเป็นเสี่ยง ๆ ลูกผู้
ไม่เชื่อฟัง ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เมื่อตายไปก็จะไปบังเกิดในพื้นที่แห่งความทรมาน ชื่อว่า นรกอเวจี มีตัว
แร้ง มีสุนัขฟันทองขบกัด บังเกิดกงจักรเกิดขึ้นกลางหัว มีหนอนชอนไชอยู่ที่ตา ได้รับทุกขเวทนาอย่าง
แสนสาหัสจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทาไว้ กษัตริย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในหลักทศพิธราชธรรม ในการปกครองบ้านเมือง
จะทาให้บ้านเมืองอดอยาก ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดโรคระบาด เกิดมีฝนหอกฝนดาบตกลงมาฆ่า
ผู้คน ประชาชนในเมืองก็จะเกิดเจ็บหัว มัวตา เจ็บท้อง ไข้ลงท้อง ปัจจุบัน เรียกว่า อหิวาตกโรค หรือโรค
ห่า โรคท้องร่วง มีอาการอาเจียน ท้องร่วง เป็นหลัก เป็นโรคระบาด สมัยก่อนหากเกิดขึ้นกับเมืองใด
ผู้คนจะล้มตายเป็นจานวนมาก ผู้ใดติเตียนพระภิกษุผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ เมื่อตายก็จะไปบังเกิดใน
ดินแดนนรกได้รับความทุกข์ ทรมาน
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จากที่กล่าวมาในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้ อหาพื้นที่จิตวิญญาณ ปรากฏใน
เนื้อหาจากการถอดความหมายทางวัฒนธรรม พบว่าพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่ปรากฏนั้นจะเป็นไปใน
รู ป แบบของการแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จิ น ตนาการ เพื่ อ ให้ ผู้ ค นที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง เรื่ อ งเล่ า เชื่ อ ถื อ และเกิ ด ความ
หวาดกลัวไม่กล้าโต้แย้ง ผลที่ได้จากการใช้เป็นเครื่องมือในการใช้เรื่องเล่านั้น กลับถูกนามาเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นให้ มีความเชื่อถือและปฏิบัติตาม การประกอบสร้างทาง
วัฒนธรรมโดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ ยังสะท้อนเรื่องของการจัดการทางวัฒนธรรม และ
แนวคิดของวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขงคนในท้องถิ่ น การนาเรื่องของผู้มีบุญมาโปรด หรือนาเสนอภาพของ
วีรบุรุษทางวัฒนธรรม (Culture Hero) สะท้อนให้เห็นถึงระบบการกดขี่ข่มเหงของชนชั้นปกครอง ที่
อาศัย อานาจรั ฐจากส่ว นกลาง เข้ามาที่พยายามขูดนาทาเร้น เอาภาษีจากคนในท้องถิ่น จากตัว บท
ประพันธ์ ปรากฏพื้นที่ทางจิตวิญญาณอีก อย่าง คือการประดิษฐ์สร้างพื้นที่ ที่เป็นลักษณะของโรค ภัย
และยักษ์ สัตว์ ร้ายที่คอยออกมาทาร้ายผู้คนและผู้ที่ไม่เชื่อฟังผู้มีบุญ ดังบทในเรื่องพื้นเมืองซายฟอง
ดังต่อไปนี้

“จักเป็นโพยภัยหลายประการต่างๆ ก็มีแก่คนทั้งหลายหาสุขส่าราญบานใจบ่
ได้ จักเกิดโพยภัย 3 ประการ ทุพภิกขาอัน 1 คือว่าอึดข้าว อัน 1 คือว่าผีตัวฮ้าย อัน 1 คือว่า โพยภัยอน
ตายต่างๆ มีแก่คนทั้งหลายมากนัก ยักขาคันธรรพทั้งหลายตัวมันใหญ่บังเกิดเป็นไข้ป่วยไข้หามแก่คน
ทั้งหลายทั้งเมืองก็มีแล ยักษ์ตัว 1 มันกระท่าให้เป็นไค่เป็นพองเป็นบาดเป็นฝีเจ็บปวดเวทนามากยิ่งนักก็
มีแล ยักษ์ตัว 1 มันกระท่าให้เป็นเสือควายชนแข้ขบแลเงือกกินตายด้วยประสูติลูกแก่ผู้...... (ลานที่ 4
หน้า 1) ........หญิงทั้งหลาย ยักษ์ตัว 1 ใหญ่มันให้บังเกิดเป็นท้องขี้ฮากตากหงายแลลงเลือดลงมูกให้
ล่าบากมากนักก็มีแล ยังมียักษ์ตัว 1 มันกระท่าให้เป็นเหตุชื่อว่ายักษ์คะลาด มากินค่าป้อยค่าด่าคน
ทั้งหลายด่าว่าให้มึงตายเนอ ว่าดังนั้นก็ตายแท้ ว่าให้เสือขบมึงเนอ เสือก็กินแท้ ว่าให้ผีหูงผีห่ากินมึงเนอ
ว่าดังนั้นก็กินแท้แล(ลานที่ 4 หน้า 2)”

จากการศึกษาหากมองในมุมของประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเรื่อง
ซายฟอง และพื้นเมือง หรือพื้นเวียง มีลักษณะของความเป็นจดหมายลูกโซ่ ห้ามเผยแพร่ในที่สาธารณะ
หากแต่เป็นเรื่องเล่าที่ถูกเผยแพร่อยู่ในท้องถิ่น เป็นจดหมายที่สืบทอดหรือเรื่องเล่าของคนในพื้นที่เท่านั้น
การจากัดพื้นที่ดังกล่าว เป็นผลมาจากการใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการปกครองจากผู้ปกครองจาก
ส่วนกลาง ซึ่งหากนาไปเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเชิงพุทธศาสนาเรื่องอื่น ๆ จะเน้นเพื่อรักษาความ
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ประพฤติ ควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในสังคมให้เกิดความสงบสุข เกิดความเรียบร้อยสามัคคีในชุมชน
แต่เมื่อวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของการเผยแพร่วรรณกรรมเปลี่ยนไป แทนที่จะเน้นให้สังคมเกิดความ
สงบสุข แต่เน้นให้เชื่อฟังและเชื่อถือคาสอนของผู้มีบุญแทน จึงกลายเป็นการสร้างพื้นที่ทางจิตวิญญาณ
มาทับซ้อนกับพื้นที่จริง ให้ประดุจว่า ผู้ใดไม่เชื่อถือ เชื่อฟังก็จะไปสู่ดินแดนแห่งความทุกข์ ได้รับความ
ทรมานจากการกระทาที่ไม่เชื่อถือลบหลู่ในคาสอนนั้น พื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการ ทาให้ผู้คนเกิด
การหลงเชื่อ อันเป็นที่มาของการประดิษฐ์สร้างความหมายทางวัฒนธรรมความขัดแย้งขึ้นระหว่างคนใน
ท้องถิ่นกับชนชั้นปกครอง สร้างกระแสการต่อต้านอานาจรัฐที่เข้ามาปกครองท้องถิ่นในสมัยนั้น ที่รู้จัก
กันในนาม “ดินแดนแห่งผีบาปผีบุญ” หรือ “กบฏผีบุญ/กบฏผู้มีบุญ” นั่นเอง

3) พื้นที่ในอุดมคติ (Utopias)
พื้นที่ในอุดมคติ ในความหมายที่อธิบายข้างต้น เป็นพื้นที่ ที่ไม่มีอยู่
จริง เป็นพื้นที่ในจินตนาการ เป็นพื้นที่ ที่ผู้คนแสวงหา พื้นที่ในอุดมคติ นักวิชาการสายวรรณกรรมมุ่งไป
ที่พื้น ที่ ที่เต็มไปด้ว ยความสุ ข เป็น พื้นที่ ที่ผู้คนแสวงหา อาจเรียกอีกอย่างว่า “ยูโ ทเปีย” (Utopia)
หมายถึง แดนแดนที่ไม่มีอยู่จริง ในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องที่ได้ถูกนามาปริวรรต คือ พื้นเวียงและซาย
ฟอง มีการกล่าวถึง พื้นที่ของอุดมคติไว้หลายพื้นที่ หลายตอน เช่น ป่าหิมพานต์ ดอยดอยปู่เจ้าเขาหลวง
เมืองผาง, เมืองอัน, เมืองหมาน ฯลฯ ซึ่งคณะผู้ วิจัยพยายาม สืบค้นทางด้านประวัติศาสตร์ ที่จะมา
เทียบเคียงหรือเป็นหลักฐานและยืนยันได้ว่าอยู่ที่ใด ก็ไม่ทราบหลักฐานแน่ชัดว่ามีเมืองที่ถูกเอ่ยมาอย่าง
ชัดเจน จึงอนุมานได้ว่าเนื่องจาก ทั้งสองเรื่อง เป็นเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ เผยแพร่จากคาบอกเล่า ก่อน
จะถูกถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรลงในคัมภีร์ใบลานที่ทาการปริวรรตเป็นฉบับภาษาไทย พื้นที่หรือ
สถานที่ ชื่อบ้าน นามเมืองที่ปรากฏ อาจเกิดจากตัวผู้เล่าได้ประดิษฐ์ขึ้น หรือเกิดโดยประสบการณ์ข องผู้
เล่าเป็นสาคัญ ซึ่งคณะผู้วิจัยเองก็มิได้มุ่งเน้นความเป็นจริงทางด้านประวัติศาสตร์ จึงไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับข้อมูลชุดนี้มากนัก สาหรับชุดข้อมูลที่คณะผู้วิจัยให้ความสาคัญคือการสร้างความหมายทางวัฒนธรรม
และจุดประสงค์ของการประดิษฐ์สร้างชุดความรู้ หรือเจตนาของกวีผู้นิพนธ์มากกว่า
ส าหรั บ ประเด็ น ของพื้ น ที่ อุ ด มคติ ที่ ป รากฏในวรรณกรรมเรื่ อ ง
พื้นเมืองหรือพื้นเวียง ในหัวข้อที่ผ่านมาคณะผู้วิจัยให้รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ที่เป็น
สถานที่ของความลี้ลับ ซับซ้อน ถูกแทรกแซงฉาบไว้ด้วยวาทกรรม ในหัวข้อนี้จะแสดงพื้น ที่อีกประเภท
หนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันคือ พื้นที่ในอุดมคติ ซึ่งตามความหมาย อาจจะเป็นพื้นที่ทางความทรงจา
อาจเป็นพื้นที่ ที่ผู้คนต้องการไปถึง เช่น สรวงสวรรค์ อันเป็นพื้นที่ขอความอุดมสมบูรณ์ มีแต่ความรื่นเริง
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สงบสุข ในวรรณกรรมเรื่องพื้นเมืองซายฟอง ได้บรรยายฉากตอนผู้มีบุญมาบังเกิด จากนั้นไปร่าเรียนวิชา
ที่ป่าหิมพานต์ แล้วออกจากป่ามาสร้างเมืองซายฟองหนองคาแสน อันได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของพื้นที่เชิง
อุดมคติ ไว้ดังนี้

“ท้าวก็เอามือนวดน้าวยัง สายธนูแล้วก็ยิงไปเป็นดังฟ้าผ่า 7 ทีนั้นแล
ปืนก็กลับคืนมาสู่แหล้งดังเก่าก็มีแล แล้วก็ลวดกลายเกิดมาแท้บ่นาน ปาสาทัง ยังผาสาด 7 หลัง พร้อม
ทั้งหอหลิงหอเลยทั้งมวน ประดับประดาไปด้วยแก้วแลยอดช่อฟ้าแลดวงปีเป็นดั่งวิมานเทพบุตรอันเกิด
ในชั้นฟ้าตาวะติงสานั้นก็มีแล ปาการัง อันว่าปราการเวียงแก้วสามชั้นก็มาแวดล้อมทุกก้่าทุกภาย มีทั้ง
หอหลิงแลหอเลย พร้อมบอระบวนก็ควรอัศจรรย์มาก อันว่าเสนาทั้ง 4 ก็เกิดมาไหว้นบคมรบอยู่ ก็มีแล
อันว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลาย อันได้ 3 แสน 6 หมื่น ก็เกิดมามากนัก อันว่านางนักสนมทั้งหลายก็ได้ 3
พัน 6 ฮ้อยก็มาแวดล้อมอยู่ทุกวันทุกยามก็มีแล เจ้าก็เสด็จขึ้นสู่หอปราสาทแล้ว เจ้า ก็นั่งอยู่เหนือแท่น
แก้วอันประเสริฐ อันประดับด้วยแก้ว 7 ประการ ดูฮุ่งเฮืองงามเป็นดั่งเทวบุตรนั้นก็มีแล อะถะ ในกาล
ยามนั้น ส่วนดังอันว่ารี้พนมหลโยธาทั้งหลายก็ได้แสนโกฏิ ก็บังเกิดมา อันว่าช้างม้าก็เกิดมาได้ด้วยล้าน
ด้วยแสนก็เข้ามาสู่สมภารมหากษัตริย์ อันว่าเงินแลค่าแก้ว 7 ประการก็ไหลหลั่งเข้ามาสู่ เล่มสางมากนัก
แล อันว่าเสื้อผ้าเงินค่าแก้วแลซืนก็เกิดมาด้วยบุญสมภารเจ้ามากนัก อันว่าข้าวของคือว่าข้าวเปลือก
ข้าวสารทั้งหลายก็ไหลหลั่งเข้ามาสู่สางมากนักแล อันว่าคนทั้งหลายก็บ่ได้กระท่าไฮ่นา เถิงกาลฤดูก็หาก
เกิด มาด้ว ยบุ ญสมภารมหากษั ตริ ย์ ต นนั้ นแล อัน ว่าลาด(ตลาด)ใหญ่ตั้ งเดียระดาษเป็ นถั นยุ ท่า งคน
ทั้งหลายซื้อจ่ายขายกินตามค่ามักซู่ประการก็มีแล อันว่าฝูงชายหนุ่มน้อยเป็นบ่าวนงฮาม ยุท่างกินสุรา
ปีบโฮทุกภาย ยุท่าง สนุกล้นซายฟองเมืองเอก ฮ้อยประเทศท้าวมาน้อมส่วยไฮ คนไหลเข้าซายฟองแสน
โกฏิ คับคั่งเม่าเมืองกว้างซุภายก็มีแล ท้าวก็เททานให้สังโฆทุกหมู่ อยู่ส่าบายสุขล้น เพิ่งบุญบาท้าว (ลาน
ที่ 7 หน้า 1 - 2)”

การอธิบายความหมายทางวัฒนธรรม สะท้อนจากบทประพันธ์ที่ได้ยกมา จะ
เห็นได้ว่า มีการกล่าวถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขสงบ ประกอบด้วยปราสาทราชวัง ประดับประดา
ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ดั่งสรวงสวรรค์หรือวิมานของเทพบุตร เทพธิดาไพร่พล เสนาอามาตย์ ช้าง ม้า
บังเกิดขึ้นมากมายหลายแสน เงินและคาแก้ว ข้าวของเครื่องใช้ ข้าวเปลือก ข้าวสาร การกระทานาไร่
ฝนตกต้องตามฤดูกาล ผู้คนเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในตลาดแสนมีความสุข สนุกสนาน ฯลฯ
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ภาพที่ถูกอธิบายขึ้นผ่านเรื่องเล่าแสดงให้เห็นพื้นที่อุดมคติ ที่ผู้คนถวิลหา เป็น
ภาพที่เป็นสถานที่ของความดีงาม เป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการเชื่อฟังคาสั่งสอน เช่นเดียวกับการ
สร้างภาพสวรรค์ตามแบบฉบับของวรรณกรรมชาดกทางพุทธศาสนา หากการสร้างเรื่องราวของพื้นที่ใน
เรื่องซายฟองหนองคาแสน มีอิทธิพลมาจากเค้าโครงทางพุทธศาสนา ชาวพุทธจึงเชื่อว่า มาจากพุทธ
ทานายของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีหลักการสอนให้ทาความดี พึ่งละเว้นการกระทาซึ่งการทาบาปทั้งปวง นั่น
ถือว่าเป็น การควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองประชากรได้ดีประการหนึ่ง แต่เป็น การประดิษฐ์ ส ร้าง
ความหมายในเชิงพื้นที่อุดมคติ ดังข้อความที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นเวียงหรือพื้นเมือง ดังต่อไปนี้

“พระยาธัมมิกราชอายุยืนได้ 46 ปีแล เจ้าก็ได้เป็นพระยาธัมมิกราชในปีมะเส็ง
ในกาละยามนั้นอินทาธิราชจิ่งเอาเสตตะฉัตรใหญ่แลหอยสังข์อันใหญ่ล่วงสูงได้ 8 ศอกเอามาบู ชากับ
ช้างเผือกมาถวายให้แก่พระยาธัมมิกราชหั้นแล เมื่อนั้นวิสุกรรมเทวบุตรก็เอาเครื่องท้าว 5 ประการ ระสี
3 ตนคือว่า สุเทพาระสีแลสุชะไลยระสีแลสุนันทะระสีนั้นก็เอาดอกบัวค่ามาบูชายามนั้น ส่วนว่า เทวบุตร
ทั้งหลายหมื่นตนกับทั้งผีเสื้อน้่าเงือกยักก็ถืออาวุธหอกดาบตามมาก่อนหน้าแหนแห่พระยาธัมมิกราชตน
นั้น เทพบุตรเทพดาทั้งหลายก็เอานางสาว 3 นางกับแก้วอุดรกุรุทวีปมาให้เป็นปาทบริจากเป็นบริวารแล
เมื่อภายลุนก็จิ่งฮับเอานาทั้งหลายฝูงอันดีอันงามได้ 6 พันนางมาเป็นนางเทวีแล ส่วนอันว่าผาสาททิพย์ก็
ได้ 3 หลังก็เกิดมายามนั้นแล หลัง 1 แล้ วด้วยแก้ว หลัง 1 แล้วด้วยเงินก็บุขึ้นมาแต่พื้นแผ่นดินขึ้นมา
พระยาธัมมิกราชก็ได้เสวยราชสมบัติในเมืองหนองค่าแสนให้ฮุ่งเฮืองงามนักแล เจ้าก็มีลูกชาย 6 คนเป็น
ผู้ประเสริฐยิ่งนัก เทพดาแลพญานาคเอาเงินค่าแก้วแหวนในพื้นแผ่นดินออกมาถวายปางนั้นแล”
(ลานที่ 3 หน้า 1-2 และลานที่ 4 หน้า 1)

จากข้อความที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นเวียงหรือพื้นเมือง หากพิจารณาจะ
เห็นได้ว่า อิทธิพลของวรรณกรรมเรื่องเล่า มีผลต่อความคิด ความเชื่อของผู้คน วรรณกรรมถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการต่อต้านการปกครองของชนชั้นปกครอง โดยใช้แนวคิดของพื้นที่ในอุดมคติ โดยทาให้
ผู้คนเชื่อว่าหากประพฤติตนตามคาสอนของผู้มีบุญ โดยไร้ข้อกังขา ผู้ที่เชื่อถือจะถูกคัดเลือกไปสู่ดินแดน
แห่งความสุข โดยฉายภาพของวีรบุรุษทางวัฒนธรรม (Culture Hero) คล้ายกับยุคของเจ้าฟ้าร่มขาว
หนึ่ งในกษัตริ ย์ ที่ป กครองแถบเมืองเซไล อันเป็นเมืองเก่าแต่เดิม ก่ อนย้ายเมือใหม่เป็นเมืองเลยใน
ปัจจุบัน ซึ่งในยุคสมัยของการปกครองของเจ้าฟ้าร่มขาว หากจะอธิบายผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์
จะเห็นได้ว่าเป็นยุคที่ดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แถบจังหวัดเลยและดินแดนแถบอีสานเหนือ)
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ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้ านช้าง อันมีศูนย์กลางปกครองอยู่ที่ห ลวงพระบาง ในยุคของสมเด็จพระไชย
เชษฐาธิราชเจ้า ถือเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านช้าง ก่อนที่จะย้ายศูนย์กลางอาณาจักรมาตั้งอยู่ที่
เวียงจันทน์ การปกครองในช่วงนั้นดินแดนแถบนี้ จึงเป็นดินแดนแห่งความสงบสุข ไพร่ฟ้า ผู้อยู่ใต้การ
ปกครองล้วนแต่มีความสุขบริบูรณ์ทั่วหน้า มีการขยายตัวสร้างวัดวาอาราม ถาวรวัตถุทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็ น ข้ อมูล ทางประวัติศาสตร์ เช่น พระธาตุสั จจะ พระธาตุศรีส องรัก ในพื้นที่ จังหวั ดเลย โดยใช้
สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา คือตัวพระธาตุ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสนธิสัญญาสงบศึกหรือสัญญา
รักษาไมตรีระหว่างอาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรสยามในสมัยนั้น นอกจากนี้พระองค์ยังได้สร้างพระ
ธาตุพนมอันเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชาวอีสาน อันเป็นที่มาของตานานอุรังคธาตุ วรรณกรรม
ท้องถิ่น เชิงประวัติศาสตร์ ที่ สื บ ทอดมาจนถึงปัจจุ บัน ในแง่ของการใช้สั ญ ลั กษณ์ ปฐม หงษ์สุ ว รรณ
(2550) ได้ อ ธิ บ ายในเชิง คติ ช น ในหนั ง สื อ กาลครั้ ง หนึ่ ง ว่ า ด้ ว ยต านานกับ วั ฒ นธรรม ว่ า ในคติ ช น
การศึกษาระบบสัญลั กษณ์เป็ นการศึกษาถึงระบบที่ใช้แนวคิดอย่างหนึ่ง แทนแนวคิดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
การศึกษาระบบสัญลักษณ์ เพื่อที่จะเข้าใจถึงสภาพหรือสัญลักษณ์ของสังคมอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่า
สัญลักษณ์เป็นผลผลิตมาจากจิตใจที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นตานาน นิทาน วรรณคดี
เรื่ อ งเล่ า ต านานปรั ม ปรามั ก จะมี เ รื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์
เพราะฉะนั้ น สั ญ ลั ก ษณ์ จึ ง เป็ น เรื่ อ งราวบทบาทในสั ง คมตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น เช่ น ในแง่ ข อง
วรรณกรรมจึ งถื อว่าเป็ น ผลงานที่รั งสรรค์ขึ้น จากจินตนาการของผู้ แ ต่งหรือ กวีโ ดยอาศัยภาษาเป็ น
เครื่องมือสื่อสารถ่ายทอดจินตนาการ จินตนาการจึงมีสัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง (ปฐม หงส์
สุวรรณ. 2550 : 38-39)
เมื่อนาวรรณกรรมเรื่องซายฟองหนองคาแสน มาเปรียบเทียบกัน
คณะผู้วิจัย จึงสามารถอธิบายได้ว่ามีความคล้ายคลึงตานานพระเจ้าเลียบโลก ส่วนพื้นเวียงน่าจะมาจาก
เค้าโครงของตานานอุรังคธาตุ ซึ่งจากการถูกเล่าเรื่องผ่านกระบวนการแบบพื้นบ้านจึงมีความแตกต่าง
จากสานวนที่เป็นสานวนของราชสานัก ซึ่งต่อมาภายหลังอาณาจักรล้างช้ างเสื่อมอานาจลง ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้มีเหตุการณ์การล่าประเทศอาณานิคมจากชาติตะวันตกขึ้น พระองค์ทรงดาเนินนโยบาย
การปกครองประเทศ โดยใช้การปกครองจากส่วนกลางเข้าไปบริหารราชการในส่วนท้องถิ่น ทาให้การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ แ ต่ เ ดิ ม เป็ น การปกครองของเจ้ า เมื อ งในแต่ ล ะท้ อ งที่ ปกครองกั น เอง การ
บริหารงานในส่วนนั้นในภาวะสงครามนามาซึ่งการจัดเก็บภาษี หรือที่เรียกว่า ส่วยภาษีมากขึ้น ทาให้
บ้านเมืองขัดสน ผู้คนอดยาก ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นโหยหาอดีตที่บ้านเมืองมีความสงบสุข มีแต่ความ
ร่ มเย็ น หากแต่ในยุ คต่อ มามี ผู้ ที่น าเรื่ องเล่ าไปแสวงหาประโยชน์ ให้ กั บตนและพวกพ้ อง ทาให้ เกิ ด
เหตุการณ์การปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐในเวลาต่อมา ซึ่งหากนามาอธิบายในเชิงของพื้นที่ในอุดมคติที่
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ถูกสร้างขึ้นเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนากลับกลายเป็นเครื่องมือในการประดิษฐ์สร้างพื้นที่ทางสังคม
ให้มีความแตกต่างทางความคิดระหว่างผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียระหว่างความเป็นท้องถิ่นและส่วนกลางใน
เวลาต่อมา นั่นเอง
4.1.3.3 ความหมายทางวัฒนธรรมระหว่างพุทธและผี
การประกอบสร้ างความหมายทางวัฒนธรรมอีกประการที่คณะผู้ วิจัยได้ค้นพบ คือ
ความเป็นวัฒนธรรมในความเชื่อดั้งเดิมคือความเชื่อเกี่ยวกับผี และความเชื่อที่เป็นแบบพุทธ ที่มีการ
ปะทะสังสรรค์ และอยู่ด้วยกันอย่างประนีประนอม ซึ่ง ยศ สันตสมบัติ นักวิชาการสายมานุษยวิทยา ที่มี
ชื่อเสียงของไทย ได้อธิบายไว้ในหนังสือมนุษย์กับวัฒนธรรม (2556) ว่า ศาสนาเป็นประสบการณ์เร้นลับ
ยากแก่การทาความเข้าใจและอธิบ าย ยุคประวัติศาสตร์มนุษย์ได้ทาการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้
บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน สร้างเทพปกรณัม ไสยศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ วิญญาณและ
พระผู้ เป็ น เจ้ า ศาสนามี ความสั มพั น ธ์ อย่ า งแนบแน่น กับ ความเชื่ อในสิ่ งศั ก ดิ์สิ ทธิ์ แ ละอานาจเหนื อ
ธรรมชาติ ศาสนาโยงใยกับสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความเชื่อศาสนามีอิทธิพลแทรก
ซึมเข้าสู่ทุกปริมณฑลของสังคม วัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ การทาความเข้าใจกับต้น
กาเนิดและพัฒนาการของศาสนาในสังคมวัฒนธรรม ดูเหมือนเป็นเรื่องยากที่จะหาคาตอบว่า ความเชื่อ
ทางศาสนามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โลกทั ศ น์ ค่ า นิ ย ม สถาบั น และพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งไร นั ก
มานุษยวิทยาจึงได้หันกลับไปให้ความสาคัญกับความเชื่อดั้งเดิมของดวงวิญญาณทั้งหลาย ว่าศาสนา
เกี่ยวพันเชื่อมโยงโดยตรงกับความศักดิ์สิทธิ์และอานาจเหนือธรรมชาติอย่างไรบ้าง (ยศ สันตสมบัติ.
2556 : 277-278)
จากวรรณกรรมเรื่องพื้นซายฟองและพื้นเวียง ปรากฏร่องรอยของแนวคิด
ดั้งเดิมคือความเชื่อเชื่อเกี่ยวภูตผีปีศาจ ที่เป็นอานาจเหนือธรรมชาติ ได้ถูกนามาสร้างเป็นภาพแทนความ
ชั่วร้ายให้ผู้คนหวาดกลัว โดยทางออกได้นาเสนอให้เชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้มีบุญที่จะมาเกิดเป็นพระยา
ธรรมิ ก ราช อั น เป็ น ภาพแทนของพุ ท ธศาสนาจะมาช่ว ยปั ด เป่ าทุ ก ขภั ย เป็น ผลตอบแทนส าหรั บ ผู้
ประกอบคุณความดีตามคาสอน หากอธิบายตามแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภาพของพุทธศาสนา มีส่วน
ทาให้ผู้คนที่ไร้ซึ่งหนทางเลือกที่จะปฏิบัติตาม โดยปราศจากข้อโต้แย้ง การยกย่องพุทธศาสนาให้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์มีพลังอานาจเหนือภูตผีปีศาจยักษ์ และโรคร้ายต่าง ๆ ที่จะตามมา ในยุคของข้าวยากหมากแพง
บ้านเมืองเกิดกุลียุค ถูกนามาประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมอย่างจงใจ เพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของ
ประชาชนในยามทุกข์ยาก ซึ่งปรากฏร่องรอยในเนื้อหา ดังนี้
“พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่นีระพานไปนานได้ 2 พันปลาย 4 ฮ้อย 33 พระวัสสา
ดังนั้น อินทาธิราชเจ้าก็มาหลิงดูยังสัตว์โลกทั้งหลายอันจักเป็นโพยภัยหลายประการต่างๆ ก็มีแก่คน
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ทั้งหลายหาสุขส่าราญบานใจบ่ได้ จักเกิดโพยภัย 3 ประการ ทุพภิกขาอัน 1 คือว่าอึดข้าว อัน 1 คือว่าผี
ตัวฮ้าย อัน 1 คือว่า โพยภัยอนตายต่างๆ มีแก่คนทั้งหลายมากนัก ยักขาคันธรรพทั้งหลายตัวมันใหญ่
บังเกิดเป็นไข้ป่วยไข้หามแก่คนทั้งหลายทั้งเมืองก็มีแล ยักษ์ตัว 1 มันกระท่าให้เป็นไค่เป็นพองเป็นบาด
เป็นฝีเจ็บปวดเวทนามากยิ่งนักก็มีแล ยักษ์ตัว 1 มันกระท่าให้เป็นเสือควายชนแข้ขบแลเงือกกินตายด้วย
ประสูติลูกแก่ผู้หญิงทั้งหลาย ยักษ์ตัว 1 ใหญ่มันให้บังเกิดเป็นท้องขี้ฮากตากหงายแลลงเลือดลงมูกให้
ล่าบากมากนักก็มีแล ยังมียักษ์ตัว 1 มันกระท่าให้เป็นเหตุชื่อว่ายักษ์คะลาด มากินค่าป้อยค่าด่าคน
ทั้งหลายด่าว่าให้มึงตายเนอ ว่าดังนั้นก็ตายแท้ ว่าให้เสือขบมึงเนอ เสือก็กินแท้ ว่าให้ผีหูงผีห่ากินมึงเนอ
ว่าดังนั้นก็กินแท้แลเถิงปีระกานั้นจักบังเกิดโพยภัยอึดอยากผีหูงผีห่าจักให้บังเกิดเจ็บท้องขี้ฮากตากหงาย
มากนัก อัน 1 สากลหนแห่งทั้งบ้านทุกเมืองในชุมพูทีปนี้แล้ว เถิงปีระกาต่อไปปีจอจักบังเกิดเป็นข้าเสิก
คนโจรวิวาทผิดเถียงกัน บ้านใต้จักผิดบ้านเหนือ บ้านเหนือจักผิดบ้านใต้ เฮือนใต้จักผิดเฮือนเหนือ เฮือน
เหนือจักผิดเฮือนใต้ ท้าวพระยาทั้งหลายก็จักยาดชิงกันด้วยเขตแดนไฮ่นาฮั้วสวนพีดชะงอดงาอากอน
จักฆ่าฟันกันตายหาสุขสบายใจบ่ได้แก่คนทั้งหลาย”
(พื้นเมืองซายฟอง. ลานที่ 4 หน้าที่ 2)

จากวรรณกรรมเรื่อ งเล่ าดั งกล่ าว เมื่อ ถูกถ่ ายทอดนานวั นเข้าก็ กลายเป็ น
วัฒนธรรมทางความเชื่อ ผนวกกับสมัยต่อมามีเหตุการณ์เกิดศึกสงครามล่าอาณานิคมขึ้น ระหว่างชาติ
ตะวันตก ยกกองกาลังมาแผ่อานาจยึดที่มั่นในกลุ่มแว่นแคว้นประเทศ แถบดินแดนอาเซียอาคเนย์ ยิ่ง
เพิ่มความเชื่อมั่นและผู้ที่เชื่อฟังคาสั่งสอนอยู่แล้วให้เป็นทวีคูณ ว่าจะเป็นดั่งคาพยากรณ์ในคัมภีร์หรือ
เรื่องเล่านั้น การแสวงหาทางออกหรือทางรอดของผู้คน จึงเลือกที่จะเชื่อถือและยึดมั่นตามหลักคาสอน
เพื่อรอคอยผู้มีบุญมาปลดปล่อย หรือเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ การที่ผู้คนเอเชียตะวันออก ที่มีรูปร่างเล็ก
เมื่อเปรียบเทียบสรีระกับชนชาติตะวันตกที่เข้ามาทาศึกสงครามสมัยนั้น ว่ามีรูปร่างใหญ่โตเป็นยักษ์ดัง
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องเล่าสมัยนั้น ที่เรียกชนกลุ่มชาติตะวันตกนั้นว่า “ฝรั่ง” ให้เป็นยักษ์เป็นมาร ที่
จะออกมาจับผู้คนกินตามเนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์ ใบลาน ประกอบกับบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบเจ้าเมือง มาเป็นผู้ว่าราชการที่ข้าราชสานักจากเมืองกรุงเทพฯ อันเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของอานาจ การไม่เข้าใจซึ่งวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น การเร่งรัดจัดเก็บภาษี ในยุคของการทา
สงคราม การเอาเปรียบจากกลุ่มพ่อค้ า นามาซึ่งยุคของความขัดสน ยุคของความยากไร้ เกิดโจรผู้ร้าย
ออกปล้นสะดม จนประชาชนหาทางออกไม่ได้ นอกจากที่พึ่งทางด้านจิตใจและไสยศาสตร์ อันเป็นความ
เชื่อดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ความขัดสนดังกล่าวยิ่งเพิ่มความเชื่อเกี่ยวกับผู้มีบุญจะมาช่วยเหลื อตาม
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ตานานที่เล่าขานกันมา เมื่อมีการแอบอ้างยกตนขึ้นเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้คนที่รอคอย การเชื่อ
ฟังคาสอน ที่บางอย่างนั้นอาจขัดต่อความรู้สึก แต่ก็ไม่กล้าที่จะขัดขืน ด้วยความเกรงกลัวภัยที่จะเกิดขึ้น
ตามมา การประกอบสร้างความหมายในวัฒนธรรมของชาวอีสานสมัยนั้น จึงถือว่าเป็นการช่วงชิ งอานาจ
วาทกรรมระหว่างความเป็นภูตผีปีศาจ ยักษ์ร้ายผ่านภาพแทนของชนชั้นผู้ปกครองและชนชาติตะวันตก
(ฝรั่งเศส) ภาพแทนของพุทธศาสนาคือผู้มีบุญ หรือพระยาธรรมิกราช ผู้เป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมจะมา
ช่วยดับทุกข์เข็ญ ซึ่งภายหลังการปราบปราม รัฐบาลได้ตั้งสมญานาม กลุ่มที่ต่อต้านอานาจรัฐนี้ว่า “กบฏ
ผีบ้าผีบุญ” นั่นเอง

4.2 สรุปความท้ายบท
การวิจัยเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : ปริวรรตใบลาน วัด
ศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีกระบวนการขั้นตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการภาคสนาม เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยข้อมูลตัวบทมา
วิเคราะห์เพื่อถอดความหมายทางวัฒนธรรม วิธีดาเนินการวิจัยเริ่มต้นจากกระบวนการประสานงาน
นาส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ จัดเวทีประชุมชาวบ้านเพื่อแนะนาคณะวิจัย แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อชุมชน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการสารวจ จาแนกกลุ่มเรื่อง ทาความสะอาด
ใบลาน เปลี่ยนผ้าห่อใบลานใหม่ ลงบันทึกชื่อเรื่อง หมวดหมู่ ส่งใบลานคืนสู่ชุมชนเก็บรักษาอันเป็น
กระบวนการขั้นตอนของการอนุรักษ์ คัดเลือกเรื่องที่จะนามาปริวรรตโดยการถ่ายภาพดิจิตอล หลังจาก
ปริวรรตเสร็จนาเนื้อหามาถอดความหมายทางวัฒนธรรม โดยการนาเอาข้อมูลภาคสนามที่ได้ลงสารวจ
พื้นที่เข้ามาประกอบการอธิบายข้อมูล จนสู่กระบวนการคืนความรู้สู่ชุมชน ได้จัดหาตู้จัดเก็บใบลานชนิด
แบบตู้เหล็กในการเก็บเอกสาร จัดทาหนังสือเล่มเล็ก เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยความเป็ นมาของชุมชน
เนื้อหาวรรณกรรมท้องถิ่นได้จากการปริวรรตและเก็บข้อมูลภาคสนาม ภาคการแสดงมีการแสดงละคร
จากเนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการปริวรรตวรรณกรรมโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งคณะครุศาสตร์
และสาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เลย ถ่ ายทอด
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องซายฟอง และเรื่องพื้นเวียง ให้กับคนในชุมชน และเยาวชนนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยซวกคกเลาใต้ ได้รับชม พร้อมกับบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง เผยแพร่เป็นแผ่นวีดีทัศน์
มอบให้กับชุมชนและโรงเรียน ส่วนหนึ่งได้นาเนื้อหาการแสดงไปลงเผยแพร่ ในช่องทางอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมยูทูป (youtube) ช่องไท หนองบัว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านคกเลาใต้
ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้เป็นรู้จักแพร่หลายสืบไป
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นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิเคราะห์ความหมายทางวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่ได้จากการปริวรรตทั้งสองเรื่องทั้งในด้านอัตลักษณ์ชุมชน ความหมายทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ และ
ความหมายทางวั ฒ นธรรมระหว่ า งพุ ท ธและผี ที่ ถู ก น าเสนอให้ เ ห็ น ผ่ า นตั ว บทวรรณกรรมและมี
ความสัมพันธ์กับชุมชนคกเลาใต้เป็นอย่างดี
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
สาหรับบทนี้คณะผู้วิจัยจะได้นาเสนอเนื้อหาสรุปโครงการวิจัย เริ่มตั้งแต่กระบวนการสารวจ
ข้อมูล คัดแยกจาแนกกลุ่มประเภทวรรณกรรม เนื้อหาวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้จากการปริวรรต เนื้อหา
การประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมที่ค้นพบตามวัตถุประสงค์ แล้วนาข้อมูลมาอภิปรายผล และ
จัดทาข้อเสนอแนะในการนาข้อมูลไปใช้ ตลอดจนข้อเสนอแนะในประเด็นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในการออก
ภาคสนามเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งต่อไป โดยจะนาเสนอข้อมูลตามลาดับ ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผล
สรุปผลการวิจัย เรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : ปริวรรต
ใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
5.1.1 สารวจ จัดระบบหมวดหมู่ และเก็บรักษาใบลานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สามารถจาแนกตามกลุ่มประเภทชื่อเรื่อง ได้ทั้งหมด 110 เรื่อง 477 ผูก อักษรที่ใช้บันทึก
อักษรที่ปรากฏมากที่สุด คื ออักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย และอักษรไทยปัจจุบัน ใบลานที่บันทึก
พบว่ามีทั้งใบลานยาว และใบลานสั้น หรือภาคอีสานเรียกว่าหนังสือก้อม วรรณกรรมคัมภีร์ใบลานที่
จาแนกพบว่ามีมากที่สุดคือ เรื่องพระปฐมสมโพธิ์ จัดอยู่หมวดตานานพระพุทธศาสนา อักษรที่บันทึกคือ
ตัวธรรมอีสาน ลักษณะเป็นใบลานยาว จานวน 35 ผูก มีครบชุด อยู่ในสภาพดีมาก การซ่อมแซมได้ใส่ไม้
ประกับและเปลี่ยนผ้าห่อใหม่ รองลงมาคือเรื่องบทสวด จัดอยู่ในหมวดบทสวดมนต์ อักษรที่ใช้บันทึก คือ
ตัวอักษรธรรมอีสาน ลักษณะเอกสารเป็นใบลานยาว มีจานวน 31 ผูก สภาพชารุดเล็กน้อย การซ่อมแซม
ได้มีการห่อผ้าใหม่ทั้งชุด ลาดับที่สามเป็นเรื่อง ปกิณกะฉลอง โดยรวบรวมเอาไว้เทศน์อานิสงส์หรือเทศน์
ฉลอง จัดไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน บันทึก ด้วยอักษรธรรมอีสาน ลักษณะเอกสารเป็นใบลานยาว จานวน
28 ผูก สภาพดี การซ่อมแซมได้ห่อผ้าจัดเก็บใหม่ทั้งชุด
5.1.2 คัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญหรือมีความเกี่ยวข้องกับบริบทท้องถิ่น
คัดเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญหรือมีความเกี่ยวข้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อปริวรรตจาก
อักษรธรรมเป็นอักษรไทยปัจจุบัน ได้คัดเลือกมาปริวรรตในครั้งนี้ มี 2 เรื่อง คือ วรรณกรรมเรื่องพื้นเมือง
ทรายฟอง และนิทานเรื่ องพื้นเวียง จัดอยู่ในหมวดของนิยายพื้นบ้าน ซึ่งเหตุผลที่นา วรรณกรรมทั้ง 2
เรื่องมาปริวรรต ประการที่ 1 ด้วยเหตุผลด้านเวลา คณะผู้วิจัยมีเวลาในการทาการวิจัยเพียง 1 ปี จึงทา
ให้ต้องเลือกวรรณกรรมที่มีความยาวไม่มากนักมาปริวรรต ประการที่ 2 เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่ นามา
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ปริวรรตแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างชัดเจน หลักฐานได้กล่าวว่าถูกจารขึ้นและถวายให้กับวัดศรีชม
ชื่น อันเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชน แสดงถึงความมีตัวตนของ
คนในชุมชนที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันได้
5.1.3 ความหมายทางวั ฒ นธรรมของคนอี ส านผ่ า นวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ จ ากการ
ปริวรรต
พบว่ามีการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรม สะท้อนจากตัวบท โดยใช้วิธีวิทยาทาง
คติช นวิท ยา ผสมผสานแนวคิดทางวัฒ นธรรม แล้ ว นาเสนอในเชิ งพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่ง มีข้อมูล ที่
น่าสนใจ 3 ประเด็น ดังนี้
1) ความหมายทางวัฒนธรรมในเชิงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์
พบว่า มีการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมผ่านตัวบททั้งสองเรื่อง การจารึก
และถวายคัมภีร์ใบลานให้กับวัดศรีชมชื่น แสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนของคนในชุมชนว่า มีการก่อสร้าง
บ้านเรือนและพัฒนาการของการตั้งเป็นชุมชน (สร้างบ้านแปงเมือง) มาตั้งแต่ครั้งโบราณ จากการศึกษา
วรรณกรรมเรื่องพื้นซายฟองหนองคาแสน และพื้นเวียง พบว่า มีเค้าโครงมาจากตานานพระเจ้าเลียบ
โลก และตานานอุรังคธาตุ อันสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง อธิบายถึงตัว
บท วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องซายฟอง มีความใกล้เคียงหรือเค้าโครงเรื่องมาจากตานานพระเจ้าเลียบโลก
ของชาวภาคเหนือ ที่ได้สะท้อนจากหลักฐานที่มีการกล่าวถึงพื้นที่ลักษณะชื่อบ้าน นามเมือง ที่มีอยู่จริง
ในพื้นที่ประเทศลาว กล่าวคือเมืองซายฟองซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้
ยังมีการอิงมาจากชื่อบ้าน นามเมือง ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย จากตัวบทวรรณกรรมสะท้อน
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ของคนในชุมชนที่อาศัยแม่น้าโขงเป็นเส้นทางสัญจร การค้นพบเอกสาร
ใบลานที่ถูกจารึกลงใบลานหรือประพันธ์ขึ้น จึงมีเค้าโครงโยงใยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่าง
ความเป็นคนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนให้เห็นถึงหลักฐานการเคลื่อนย้ายของผู้คน
โดยยึดโยงแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
2) ความหมายทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
สามารถแบ่งความหมายตาม นิยามของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล ที่กล่าวว่า การศึกษา
พื้นที่ในความหมายเชิงวัฒนธรรม จึงมีความสัมพันธ์กับพื้นที่กายภาพ(แผ่นดิน) และพื้นที่ความหมายที่
ผู้ ค นใช้ พื้ น ที่ ท างความคิ ด ร่ ว มกั น หรื อ พื้ น ที่ ข องความหมายเดี ย วกั น ของผู้ ค น ข้ อ ค้ น พบเรื่ อ งพื้ น ที่
วัฒนธรรม 3 ประเด็นคือ
(1) พื้นที่เชิงกายภาพ
วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องซายฟอง ได้กล่าวถึงพื้นที่ทางกายภาพ ประกอบด้วย
เมืองต่าง ๆ เช่น ชมพูทวีป เมืองภูซูน เมืองซายฟองหนองคาแสน เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงแสนเชียง
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ของ ในวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพื้นเวียง มีการกล่าวถึง สถานที่และเมืองต่าง ๆ คือ ดอยปู่เจ้าเขาหลวง
เมืองผางเมืองอัน เมืองหมาน เมืองเวียงจันทน์ เมืองหล้าน้า เมืองศรียุทธิยา และเมืองราชคฤห์
เรื่องซายฟอง มีความใกล้เคียงหรือเค้าโครงเรื่องมาจากตานานพระเจ้าเลียบ
โลกของชาวภาคเหนือ ที่ได้สะท้อนจากหลักฐานที่มีการกล่าวถึงพื้นที่ลักษณะชื่อบ้าน นามเมือง อิงมา
จากชื่อบ้าน นามเมือง ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย อธิบายตามแนวทางของทฤษฎีแพร่กระจายได้
ว่า เมื่อผู้คนอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือน วรรณกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งติดตามผู้คนเหล่านั้นไปด้วย ส่วน
วรรณกรรมเรื่อง พื้นเวียง หากพิจารณาแล้ววรรณกรรมเรื่องนี้ ถือว่าเป็นวรรณกรรมพื้นบ้าน ที่มีการ
อ้างอิงหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่มุ่งสอนให้ผู้คนละกิเลส ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นวรรณกรรมที่มีการ
เอ่ยอ้างโดยยกชื่อบ้านนามเมือง ที่มีอยู่จริง และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
นาเสนอให้ดูสมจริง ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ น่าเคารพศรัทธาและเชื่อฟังคาสั่ งสอนนั้น ประดุจหนึ่งว่า
เป็ น คัมภีร์ ห ลั กธรรม คาสอนของพระพุ ทธเจ้า เป็นคัมภีร์ศั กดิ์สิ ทธิ์ข องพุทธศาสนา โดยมุ่งสอนให้
พุทธศาสนิกชน ผู้ใดได้อ่านและปฏิบัติตามจะได้เกิดร่วมภพชาติกับผู้มีบุญญาธิการ ได้บังเกิดพบพาน
พระโพธิ สั ตว์ มาโปรดในยามทุ ก ข์เ ข็ญ ซึ่ง ศูน ย์ กลางของวัฒ นธรรม สะท้อ นให้ เห็ น ว่า มี ศู นย์ กลาง
วัฒนธรรมอยู่ที่เวียงจันทน์ ซึ่งมีแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายวัฒนธรรม ซึ่งตรงข้ามกับวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนาเรื่องอื่นๆ ที่วัฒนธรรมศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพ มีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม
นั่นเอง
(2) พื้นที่ทางจิตวิญญาณ
เกิดจากจินตนาการของกวี หรือพื้นที่เชิงจิตวิญญาณที่ถูกจินตนาการ โดยผู้
แต่งได้ผสมผสานกับพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน จากการถอดความหมายทางวัฒนธรรม พบว่า
พื้นที่ทางจิตวิญญาณ ถูกนามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น การประกอบ
สร้างทางวัฒนธรรม สะท้อนเรื่องของวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง เรื่องของผู้มีบุญมาโปรด นาเสนอภาพของ
วีรบุรุษทางวัฒนธรรม (Culture Hero) สะท้อนให้เห็นความต้องการ การปลดปล่อยทางอารมณ์ของคน
ท้องถิ่นสมัยนั้นถึงระบบการกดขี่ข่มเหงของชนชั้นนักปกครอง
(3) พื้นที่ในอุดมคติ
วรรณกรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการปกครองของชนชั้นปกครอง
โดยใช้แนวคิดของพื้นที่ในอุดมคติ โดยทาให้ผู้คนเชื่อว่าหากประพฤติตนตามคาสอนของผู้มีบุญ โดยไร้ข้อ
กัง ขา ผู้ ที่ เ ชื่ อ ถื อ จะถู ก คั ด เลื อ กไปสู่ ดิ นแดนแห่ ง ความสุ ข โดยฉายภาพของวีร บุ รุ ษ ทางวั ฒ นธรรม
(Culture Hero) คล้ายกับยุคทองของอาณาจักรล้านช้างที่เรืองอานาจ แสดงให้เห็นว่า สัญลักษณ์เป็น
ผลผลิตมาจากจิตใจที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นตานาน นิทาน วรรณคดี เรื่องเล่ า
ตานานปรัมปรามักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์
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3) ความหมายทางวัฒนธรรมระหว่างความเชื่อพุทธและผี
พบว่า วรรณกรรมเรื่องพื้นซายฟองและพื้นเวียง ปรากฏร่องรอยของแนวคิดดั้งเดิมคือ
ความเชื่อเชื่อเกี่ยวภูตผีปีศาจ ที่เป็นอานาจเหนือธรรมชาติ ได้ถูกนามาสร้างเป็นภาพแทนความชั่วร้ายให้
ผู้คนหวาดกลัว อธิบายตามแนวคิดดังกล่าวว่าภาพของพุทธศาสนา มีส่วนทาให้ผู้คนที่ไร้ซึ่งหนทางเลือก
ที่จะปฏิบัติตาม โดยปราศจากข้อโต้แย้ง การยกย่องพุทธศาสนาให้มีความศักดิ์สิทธิ์มีพลังอานาจเหนือ
ภูตผีปีศาจยักษ์ และโรคร้ายต่าง ๆ เมื่อวรรณกรรมถูกถ่ายทอดนานวันเข้าก็กลายเป็นวัฒนธรรมทาง
ความเชื่อ ผนวกกับสมัยต่อมามี เหตุการณ์เกิดศึกสงครามล่าอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบบเจ้ าเมือง มาเป็ น ผู้ว่าราชการ การสู ญเสี ยอานาจให้ กับผู้ ปกครองที่มาจากศูนย์กลางของ
ประเทศ ความไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น นามาซึ่งความขัดแย้ง เป็นการต่อสู้โดยสร้างภาพแทน
ของพุทธศาสนาผ่านผู้มีบุญ และปีศาจยักษ์ร้ายเป็นภาพแทนของชนชั้นผู้ปกครองและประเทศตะวันตก
ที่เข้ามามีบทบาทในการล่าอาณานิคม ต่างหวังเข้ามาตักตวงเอาผลประโยชน์และทรัพยากรในท้องถิ่น
ผ่านการเก็บส่วยและภาษี ซึ่งเป็นการช่วงชิงวาทกรรมอานาจระหว่างความเป็นท้องถิ่นและความเป็น
วัฒนธรรมชนชั้นการปกครอง นั่นเอง
5.2 อภิปรายผล
การอภิปรายผลจากข้อค้นพบ ในการวิจัยเรื่อง วรรณกรรมท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม : ปริวรรตใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มี
ประเด็นที่มีความน่าสนใจในการนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
ประเด็นแรก วรรณกรรมเรื่องซายฟอง (หนองคาแสน) เค้าโครงแบบเรื่องมีความคล้ายคลึงกับ
วรรณกรรมเรื่องพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่นิยมเผยแพร่อยู่ในทางภาคเหนือของประเทศไทย
หากเรารื้อสร้างความคิดโครงสร้างความเป็นวัฒนธรรมแบบรัฐ ประเทศ (State) วัฒนธรรมแบบรัฐชาติ
ศูนย์กลางวัฒนธรรมมักมาจากศูนย์กลางอานาจของประเทศหรือเมืองหลวงของประเทศ สมองเราก็จะ
สั่ ง การปรากฏเป็ น รู ป แผนที่ ป ระเทศไทยเกิด ขึ้ นภายในจิต ใจ หากเรามองเรื่ องของความเป็ นกลุ่ ม
ชาติพันธุ์เดียวกัน นักมานุษยวิทยาสายวัฒนธรรม มักให้ความสาคัญกับความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี การ
นับถือผีฯลฯ หากมีความคล้ายคลึงหรือสอดคล้องใกล้เคียงกัน ซึ่งได้จากการศึกษาเรื่องเล่า ผ่านตานาน
นิทานพื้นบ้าน นั่นอาจเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ได้ ในการถอดรหัสทาง
ความหมายทางวัฒนธรรม จากที่กล่าวมาถึงความคล้ายคลึงด้านรูปแบบเรื่อ งของวรรณกรรมเรื่องซาย
ฟอง ที่มีเนื้ อหาหรือตัว บท (text) ใกล้ เคียงกับวรรณกรรมเรื่องพระเจ้าเลี ยบโลก ที่ถูกเผยแพร่เป็น
วรรณกรรมท้องถิ่นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย หากเมื่อเรานามาอภิปรายผล โดยการนาเอา
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แนวคิดทางสายวัฒนธรรมตามทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ของศิราพร ณ ถลาง ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อ
ผู้คนมีการเคลื่อนย้ายเดินทางจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง สิ่งที่เดินทางติดตามไปด้วยคือเรื่องเล่า นิทาน
ตานาน อันแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมมีการเดินทางติดตามผู้คนไปด้วย จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การ
เดินทางสัญจรของผู้คนสมัยก่อน ใช้การเดินทางแม่น้าเป็นหลักในการในการค้าขาย เผยแพร่ศาสนา หรือ
โยกย้ายถิ่นฐาน บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากการศึกษาที่ตั้งบ้านเรือน
สภาพภูมิศาสตร์ ที่แสดงข้อมูลพื้นฐานในบทที่ 3 จะพบว่ามีการตั้งบ้านเรือนริมฝั่ งแม่น้าโขง จึงเป็น
ข้อสรุปสมติฐานตามแนวทางทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรมได้ว่า การที่ค้นพบหลักฐานคัมภีร์ใบลาน
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวล้านนาและชาวล้านช้างที่อยู่ทางภาคเหนือของ
ประเทศ นั่นอาจเป็นหลักฐานสะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนชาวชุมชนบ้านคกเลาใต้ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน
กับอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรล้านช้าง ที่มีศูนย์กลางอยู่หลวงพระบางและเชียงใหม่ ที่อยู่ทาง
เหนือของประเทศไทย โดยอาศัยแม่น้าโขงเป็นแม่น้าสายวัฒนธรรมในการเดินทางสัญจรไปมาของผู้คน
ทาให้ ส ามารถพบร่ องรอยหลั กฐานที่ปรากฏเป็นวรรณกรรมที่มีรูปแบบโครงเรื่องคล้ ายคลึ งกัน แต่
แตกต่างกันเรื่องของอนุภาค (Motif) ทาให้ชื่อตัวละครหรือฉาก แตกต่างกันตามท้องถิ่น ๆ สอดคล้องกับ
การวิจัยเรื่อง พระลักพระลาม (รามเกียรติ์ฉบับลาว) : การนาเสนอภาพแทนอัตลักษณ์ลาวและนิเวศ
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง ของสมัย วรรณอุดร (2557) ซึ่งเป็นงานวิจัยในรูปแบบปริวรรตจากอั กษรลาวมา
เป็ น อั กษรไทยปั จ จุ บั น ผลการวิจั ย พบว่า วรรณกรรมเรื่อ งพระลั กพระลามถือได้ ว่าเป็ นมหากาพย์
แห่ ง ชาติ ข องคนลาวและมี ก ารดั ด แปลงมาจากมหากาพย์ เ รื่ อ งรามายณะ ของวาลมี กิ และเป็ น
วรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของลุ่มน้า แม่น้าโขง โดยผู้
แต่งได้มีการสร้างสรรค์โดยการต่อเติมดัดแปลงด้วยกลวิธีตามรสนิยมเฉพาะถิ่น มีการสอดแทรกคติความ
เชื่อ ค่ านิ ย ม วิถีชีวิต ที่มีความสั มพั นธ์อยู่กั บธรรมชาติ และมีการใช้ฉ ากสถานที่มีอยู่ จริงในท้องถิ่ น
ผสมผสานกับสถานที่ในจินตนาการอย่างลงตัว
ประเด็นที่สอง จากการปริวรรตเนื้อหาคัมภีร์ใบลาน วรรณกรรมเรื่องซายฟองและพื้น
เวียง พบว่า มีตอบโต้ ช่วงชิงอานาจวาทกรรม “ผู้มีบุญ และกบฏผีบ้าผีบุญ” ระหว่างชนชั้นปกครองและ
ชนในท้องถิ่น ซึ่งปรากฏเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่อง พื้นเมืองหรือพื้นเวียง หากนาเรื่องของประวัติศาสตร์
การเมือง การปกครอง ผนวกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมาอธิบายร่วมกัน จะทาให้เห็นภาพที่
สามารถอธิบายเพิ่มเติมจากตัวบท (Text) ได้ว่า สาเหตุการเกิดวาทกรรมการช่วงชิงอานาจระหว่างความ
เป็นมาของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง ส่งผลกระทบต่อความหวาดระแวง ความไม่เข้าใจ ระหว่างชนชั้น
ปกครองกับความเป็นท้องถิ่น ผลักไสให้กลายเป็นคนอื่น (the other) หรือเป็นคนชายขอบ เป็นคนชั้น
สองของประเทศ การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองผ่านตัวบทวรรณกรรม อาจจะอนุมานได้ว่า
วรรณกรรมพื้นเมืองที่พบดังกล่าว เป็นวรรณกรรมต้องห้าม (ห้ามเผยแพร่) เป็นวรรณกรรมใต้ดิน ที่ ราช
สานักสมัยนั้นประกาศว่าเป็นวรรณกรรมผิดกฎหมาย มีการเผาทาลายและห้ามเผยแพร่ แต่สาหรับผู้คน
ในท้องถิ่นกลับเห็นว่าเป็นวรรณกรรมทรงคุณค่า ในช่วงท้ายของเรื่องมีการบรรยายถึงอานิสงส์ของการ
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เผยแพร่ว่า “หากผู้ใดได้เผยแพร่จะมีแต่ความสุข พบดินแดนแห่งความสงบร่มเย็น หากใครไม่เชื่อถือ ไม่
เชื่อฟังหลักค่าสอนในเนื้อหาวรรณกรรม ก็จะพบแต่ทางเสื่อม ทางอบายหายนะ” คล้ายกับจดหมาย
ลูกโซ่ในปัจจุบัน ซึ่งที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเรื่องพื้นเวียง นอกจากนาเสนอความเชื่อบาป-บุญ
นรก-สวรรค์ อันเป็นลักษณะของคู่ตรงข้าม (Binary opposition) ที่พบเห็นได้จากวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนาเรื่องอื่น ๆ แล้ว เนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว ยังแฝงไปด้วยคติทางการเมือง แฝงไปด้วย
วาทกรรมอานาจของความเป็ น ท้องถิ่น ที่ส ะท้อนภาพของอิทธิพลทางวรรณกรรมที่ส่ งผลต่อสั งคม
รวมถึงความคิด ของผู้ ค นได้ อย่ างไร สอดคล้ อ งกั บการให้ ความหมายแง่ ของ การจั ดการทรัพยากร
วัฒนธรรมของ ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ที่กล่าวว่า การศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม สามารถทาให้เห็นถึง
ผลผลิตของวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มี คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษาเนื้อหาจาก
คัมภีร์ใบลาน สามารถทาให้อนุชนรุ่นหลังมองเห็นภาพประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น ผ่าน
วรรณกรรมที่มีการส่งต่อ สืบทอดแนวคิด การต่อสู้ช่วงชิง การทับซ้อนของพื้นที่ทางความคิดและพื้นที่
ทางสังคมอุดมการณ์ทางการเมือง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550) มรดกทาง
วัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐานและ
ความเป็นมาของวัฒนธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังอยู่กับความสัมพันธ์ชุมชนใน
แง่ของจิตใจและจิตวิญญาณ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิตของกลุ่มชนและ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 หากมีก ารวิจั ย ครั้ ง ต่ อไปเกี่ ย วกับ การปริ ว รรต ควรมี ก ารปริ ว รรตเกี่ ย วกั บ ต ารายา
สมุนไพร ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่า มีตารายาสมุนไพรโบราณเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่กาลังสูญหาย ถูกเก็บ
บันทึกไว้เป็นจานวนมาก หากมีการปริวรรตเป็นคลังความรู้ไว้จะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป
5.3.2 หากมีการนาเอาวรรณกรรมทั้งสองเรื่องไปเผยแพร่ควรมีข้อควรระวัง คือเรื่องของ
แนวคิดชนชั้นและการปกครองเพราะวรรณกรรมทั้งสองเรื่องในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรม
ต้องห้าม (ห้ามเผยแพร่) ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ทางเรื่ องประวัติศาสตร์และ
ความเป็นมาของการเมืองการปกครองประกอบด้วย
5.3.3 การน าวรรณกรรมท้ องถิ่น ทั้ง สองเรื่ องไปใช้ป ระโยชน์ ใ นเรื่อ งของการจัด การทาง
วัฒนธรรม เช่น พัฒนาต่อยอดให้เป็นการแสดงของนักเรียน ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่หมู่บ้านโฮมสเตย์
หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร ฯลฯ
5.3.4 ควรมี ก ารท าวิ จั ย ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งเล่ า ต านาน
แบบมุขปาฐะเพิ่มเติม ซึ่งจากการลงเก็บข้อมูล ภาคสนาม คณะผู้ วิจัยพบว่า มีตานานเกี่ยวกับคุ้งน้า
ตานานภูเขา ป่าศักดิ์สิทธิ์ รายรอบหมู่บ้านคกเลาใต้ อันสามารถนามาประดิษฐ์สร้ างทางการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมต่อไปได้
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รายนามบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
ชาวบ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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นายอุทิน ทองเติม
นายกันยา ภิญโย
นางนวย พิมพ์สุด
นายทองคูณ ดีตา
นางชื่น ดีตา
นายกิตติศักดิ์ ดีตา
นางวิมลรัตน์ ดีตา
นางสาวอาภัสรา ดีตา
นายประมงค์ ลาอ่อน
นางเยือ ลาอ่อน
นางสาวศรินยา ลาอ่อน
นางหนูรัก จันทบุตร
นายเตรียม จันทบุตร
นายกองขันธ์ สารีดี
นางเตือน สารีดี
นายวัฒนา พินโย
นายประมวล ลาอ่อน
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สัมภาษณ์ 25 เมษายน 2561
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ภาคผนวก ก.
วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องพื้นเมืองซายฟอง
ฉบับปริวรรต วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเอเชียงคาน จังหวัดเลย
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พื้นซายฟอง
ฉบับวัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
________________________________
(ลานที่ 1 หน้า 1)
- นะโม ตัสสัตถุชะนะ สัปปุริสาทั้งหลาย จงตั้งโสตาผาสาทหูฟังยังตานานนิทานพระยาอินทาธิราชเจ้า
อันนี้เทิน สัตถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าทั้งหลายแห่งเฮาจักเข้าสู่นี
- ระพาน พระพุทธเจ้าก็ไปเที่ยวโผดปัณณสัตว์ทั้งหลาย ในสกลชมพูทีปทั้งมวลในเขตขงกงเมืองทั้งหลาย
บ้านน้อยแลนิคมบ้านใหญ่เมืองหลวงทั้งหลายตามประเวณีดังพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
- แต่ก่อนอันเข้าสู่นีระพานไปแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตระเดินไปเลียบโลกโผดตามประเวณีดังพระเจ้า
ทั้งหลายแล้วไปแล้วแต่ก่อนก็มีแล มหาอานนท์แลอรหันตาเจ้าทั้งหลาย
- พระยาอโศกมหากษัตริย์ก็ไปตามอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าด้วยลาดับบ้านน้อยแลนิคมเทียวฮั้วคือว่าแม่น้า
แลภูดอยทั้งหลายควรโผด พระเจ้าก็ไปโผด พระเจ้าก็ไปโผดคือว่าคนแลเทวดาอาฮัก
(ลานที่ 1 หน้า 2)
- มเหสักขาแลครุฑนาคทั้งหลายแล้วพระก็ไว้ฮอยปาทาลักษณ์แลให้เป็นที่ไหว้แลบูชาแก่คนแลเทวดา
ทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเถิงดอยอัน 1 ชื่อว่าดอยช้างสารเป็นที่ดูชมยิ่งนัก ดอยอันนั้นเป็นฮู
บช้างนอนอยู่ มีสระน้า
- บ่ออัน 1 ตั้งอยู่เหนือปลายดอยที่นั่น ยังมีหินผาลาก้อน 1 ฮาบเฮียงเพียงงามก็ควรละเมาเอาใจยิ่งนัก มี
พญานาคตัว 1 ก็ออกมาขอสรณาคมน์ดังนั้น พระพุทธเจ้าก็อีดูกูนายังพญานาคก็ให้
- สรณคมน์แก่พญานาคโตนั้น พญานาคก็ขอฮอยพระบาทปาทาลักษณ์ไปให้แก่พญานาคอุปัฏฐากเพื่อให้
เป็นที่ไหว้แลบูชาแก่คนแลเทวดาทั้งหลายก็มีแล อะถะ ตะทา ในกาละเมื่อนั้น สักโกเท
- วะราชา พระยาอินทาธิราชก็มาติคะนิงในใจแห่งตนว่า กูก็ควรลงไปไหว้สัพพัญญูพระพุทธเจ้าเทศนา
ให้แจ้งจิงควรแท้ดีหลีแล อินทาติคะนิงดังนี้แล้ว โอตะริตวา ก็ลงมา คันว่า
(ลานที่ 2 หน้า 1)
- มาฮอดแล้วก็ไหว้นบคมรบแล้วแลบูชา วันทิตวา พระยาอินทร์ก็ไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภันเต ภะคะวา
ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า ในเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่โผดสัตว์โลกทั้งหลาย ก็หากสมริทธีบอระบวนด้วยคามักคา
- ปรารถนาแห่งสัตว์โลกแท้แล คันว่าสัพพัญญูเจ้านีระพานไปแล้วดังนั้น คนทั้งหลายเขากระทาบุญให้
ทานรักษาศีลฟังธรรมสร้างกุสลโกศลคือว่าเปิงเป็นอันคุรุอันใหญ่อันหนักลามุก
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- อันน้อยอันเบานักก็ยังจักมีผลบุญผละอานิสงส์เป็นดังรือก็ข้าจา ยังเป็นเหมือนดังเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่
โผดสัตว์โลกนี้ก็ข้าจา ฮู้ว่าจักหาผละอานิสงส์บ่ได้ก็ข้าจา ภะคะ
- วา อันว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ยินคาพระยาอินทร์หากไหว้ตนดังนั้น พระพุทธเจ้าก็เทศนาว่า มหาราชา
ดูรามหาราช ในเมื่อกูพระตถาคตนีระพานไปแล้วก็จักตั้งไว้ยังคองแก้วคือว่าศาสนาไว้
(ลานที่ 2 หน้า 2)
- ถ้วน 5 พันวัสสาดังนั้น บุคคละผู้ใดมีใจในศรัทธาในศาสนาดังนั้น ชื่อว่าให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนา
กุสลโกศลอันใหญ่แลอันน้อยดังนั้น อันว่าผละอานิสงส์แห่งเขาอันได้พระทาบุญให้
- ทานรักษาศีลภาวนาในศาสนากูพระตถาคตประถมหัวทีตั้งต้นนั้นก็จักมีผละอานิสงส์มีประมาณว่าได้
แสนกัปแท้แล ในเมื่อศาสนากูพระตถาคต
- ลาลดปลดลงไปเถิงพันถ้วน 2 ตถาคตลาลดถอยลงไปถ้วน 3 พันวัสสาดังนั้น เขาทั้งหลายก็ยังเลื่อมใส
ในศาสนา เขากระทาบุญให้ทานเมตตาภาวนากระทากุสละ
- โกศลอันน้อยอันใหญ่ อันว่าผลาผลบุญก็มีประมาณพัน 1 แล เหตุผู้ได้กระทาบุญดังนั้น เขาก็บ่เชื่อใน
กุสลบุญ ใจแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นบาปธรรมอกุศลเสีย จิงบ่มีผลาอันมากคามเพื่อดังนั้นแล
(ลานที่ 3 หน้า 1)
- เจ้าภิกขุตนรับทานทายกนั้นก็บ่ทรงธุตังค์คองวัตร 13 ข้อ บ่รักษาสิกขาบทอันน้อยอันใหญ่ ท่อรักษามา
แต่ปาราชิก 4 ตัวเดียวก็ทั้งยาก จิงหาผลาอานิสงส์บ่ได้เพื่ออั้นแล ผิว่าเจ้า
- ภิกขุตนทรงวินัยก็จิงมีผลาอันมากเพื่อบุญนั้นแล ดูราอินทามหาราช เหตุใดกูพระตถาคตว่าจา เหตุว่า
หาอรหันตาขีณาสาวกเจ้าบ่ได้แล ภันเต ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า
- ศาสนาสัพพัญญูเจ้าจักตั้งอยู่เท่า 5 พันวัสสาดังนั้น บุคคละเจ้าองค์ใดค่อยจักขับตามคาสอนสัพพัญญู
เจ้า ก็ยังจักมีก็ข้ารือ ฮู้ว่าหาบ่ได้ก็ข้าจา ภะคะวา อันว่าสัพพัญญูเจ้าก็
- เทศนาว่า มหาราชา ดูรามหาราช ลูกศิษย์กูตถาคตก็มักน้อยมักบาง หาบุคคละผู้จักกระทาคองอันเป็น
ที่สุดที่แล้วในสิกขาบทอันน้อยอันใหญ่ก็หาก็บ่ได้ซะแล ก็เท่านับอยู่นับกินตามครูบา
(ลานที่ 3 หน้า 2)
- อาจารย์แห่งเขาสั่งสอนไว้นั้น ท่อปฏิบัติตามฮีตคองเขาไปนั้นแล คันว่าศาสนาของเฮาไปเถิง 4 พันวัส
สาดังนั้น หาบุคคละผู้ใดตนใดตน 1 จักชุมรูปกันพอถ้วน 4 ให้ฮอดที่ทา
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- สังฆกรรมมีต้นว่าอุโบสถ จตุสันนิบาตสามัคคีก็หาบ่มีได้แล ดูรามหาราช ในเมื่อศาสนาของเฮาล่วงไป
เถิง 5 พันวัสสา มาตาว่าผ้าเหลืองน้อย ๆ ห้อยบ่าคว่าไปมานั้น เขาสมมติว่าบุคคละผู้นั้นเป็นภิกขุภาวะ
ยามนั้นซะแล บุคคละผู้มีใจศรัทธาให้ทานก็มีผลาแท้แล เหตุว่าเขาเลื่อมใสใน
- ศาสนาของพระตถาคตแท้แล พระพุทธเจ้าเทศนาแก่พระยาอินทร์เท่านั้นแล้ว พระยาอินทร์ไหว้นบคม
รบยาแยงสัพพัญญูเจ้าแล้วก็เสด็จเมือสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีแล กิริยาจาห้องพระยา
(ลานที่ 4 หน้า 1)
- อินทร์ลงไหว้ถามผละอานิสงส์แห่งคนแลเทวดาทั้งหลายอันกระทาบุญให้ทานก็เป็นห้องเท่านี้ก่อนแลฯ
อะถะ สักโก ทีนั้นบั้นอินทาธิราชก็เสวยสมบัติทิพย์แห่งตนเสี้ยงกาลอันนั้นมากนัก พระพุทธเจ้า
- ก็เสด็จเข้าสู่นีระพานไปนานได้ 2 พันปลาย 4 ฮ้อย 33 พระวัสสาดังนั้น อินทาธิราชเจ้าก็มาหลิงดูยัง
สัตว์โลกทั้งหลายอันจักเป็นโพยภัยหลายประการต่างๆ ก็มีแก่คนทั้งหลายหาสุขสาราญบานใจบ่ได้ จัก
เกิดโพยภัย 3 ประการ ทุพภิกขาอัน 1 คือว่าอึดข้าว อัน 1 คือว่าผีตัวฮ้าย อัน 1 คือว่า โพยภัยอนตาย
ต่างๆ มีแก่คนทั้งหลายมากนัก ยักขาคันธรรพทั้งหลายตัวมันใหญ่บังเกิดเป็นไข้ป่วยไข้หามแก่คน
ทั้งหลายทั้งเมืองก็มีแล ยักษ์ตัว 1 มันกระทาให้เป็นไค่เป็นพองเป็นบาดเป็นฝีเจ็บปวดเวทนามากยิ่งนักก็
มีแล ยักษ์ตัว 1 มันกระทาให้เป็นเสือควายชนแข้ขบแลเงือกกินตายด้วยประสูติลูกแก่ผู้
(ลานที่ 4 หน้า 2)
- หญิงทั้งหลาย ยักษ์ตัว 1 ใหญ่มันให้บังเกิดเป็นท้องขี้ฮากตากหงายแลลงเลือดลงมูกให้ลาบากมากนักก็
มีแล ยังมียักษ์ตัว 1 มันกระทาให้เป็นเหตุชื่อว่ายักษ์คะลาด มากินคาป้อยคาด่าคนทั้งหลายด่าว่าให้มึง
ตายเนอ ว่าดังนั้นก็ตายแท้ ว่าให้เสือขบมึงเนอ เสือก็กินแท้ ว่าให้ผีหูงผีห่ากินมึงเนอ ว่าดังนั้นก็กินแท้แล
แต่นั้นพระยาอินทาเจ้าก็มักใคร่อิดูกูนาคนทั้งหลายจึงให้คาถาแก่
- คนทั้งหลาย อยากให้เห็นหน้าเจ้าผู้มีบุญแท้จงให้พร้อมกันรักษาศีลฟังธรรมเทิน ก็จักหายอนตาย จักได้
เห็นหน้าท่านผู้มีบุญซะแล เถิงปีระกานั้นจักบังเกิดโพยภัยอึดอยากผีหูงผีห่าจักให้
- บังเกิดเจ็บท้องขี้ฮากตากหงายมากนัก อัน 1 สากลหนแห่งทั้งบ้านทุกเมืองในชุมพูทีปนี้แล้ว เถิงปีระกา
ต่อไปปีจอจักบังเกิดเป็นข้าเสิกคนโจรวิวาทผิดเถียงกัน บ้านใต้จักผิดบ้านเหนือ บ้านเหนือจักผิดบ้านใต้
เฮือนใต้จักผิด
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(ลานที่ 5 หน้า 1)
- เฮือนเหนือ เฮือนเหนือจักผิดเฮือนใต้ ท้าวพระยาทั้งหลายก็จักยาดชิงกันด้วยเขตแดนไฮ่นาฮั้วสวนพีด
ชะงอดงาอากอน จักฆ่าฟันกันตายหาสุขสบายใจบ่ได้แก่คนทั้งหลาย ซะแล อันว่าพระยาอินทราธิราชเจ้า
จิงให้เอาคาถาอันนี้ไว้
- ให้แก่คนทัง้ หลายมักใคร่ อยากเห็นหน้า ท้าวผู้(มี)บุญ ดังนั้น จิงให้ภาวนาคาถาอันนี้เทิน ปุเรยุกขะ
สัพพะสัตตานัง อิชชะเสฏฐัง พูมะภะฑัณทานัง เทวะเทโวสัพพะยักขา ปะลายันตุฯ หิริ
- โอตตัปปะสัมปันนา สุกกะธัมมา สัมมาหิตา สันโตตะปุริสาโลเก เทวะธัมมาติ วุจจะเล ดังนี้ ว่าผลาบุญ
อันได้ ภาวนาคาถาอันนี้ พ้นพายุแลโพยภัยแลอนตายทั้งมวล จักได้
- เห็นหน้าท้าวผู้มีบุญ ให้ว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตราบต่อเท่าถึง ทุติ ตะติ เทิน เมื่อจักภาวนาให้ชาระเนื้อตน สาเกล้าดาหัวเสียแล้ว จึงรัก
(ลานที่ 5 หน้า 2)
- ษาศีล 5 ศีล 8 จึงภาวนาเทิน จักได้เห็นหน้าท่านผู้(มี)บุญซะแล ให้คมรบย่าแยงผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ ครูบา
อาจารย์เทิน พระยาอินทาเจ้าก็มาหลิงเห็น อันจักเป็นโพยภัยอนตายแก่คนทั้งหลาย ดังนั้น จิงกล่าว
- คาถาบทนี้ให้ภาวนาไปหาท่านผู้มีบุญ เทิน เสทัง สังนัง โสอะ สะอะ ทะนูนะ บทนี้ภาวนาไปหาเจ้าผู้มี
บุญซะแล ฯ โอมนิทิติเล สะวุวะหะมะ มะนาอิติพเพไขอิติ กะ
- ระมะนา มิทานะ โททธิกะฯ บทนี้ภาวนากันยักษ์แลพายุทั้งมวลแล ให้คนทั้งหลายฮู้แจ้งหนังสือพระยา
อินทาเจ้า เทิน ในปีระกาต่อปีจอกันนั้น ท่านผู้มีบุญจักมาโผดคนทั้งหลาย บ่อย่าซะแล
- ท่านผู้มีบุญนั้นจักเกิดมาในเมืองภูซูนพุ้นแล ยังไปเฮียนศาสตรศิลป์ในป่าหิมพานต์จบบอระบวนแล้วจิ
งออกมาสร้างเมืองซายฟองหนองคาแสนแท้แล ตาปะโส อันว่าเจ้ารัสสี ก็สั่งสอนศิลปะคุณบอระบวนทุก
สิ่ง
(ลานที่ 6 หน้า 1)
- ทุกอันๆ 1 ดาลอดพื้นปฐวิงภายลุ่ม ก็ได้บท 1 บินเผ่นผายขึ้นเมืองฟ้าดังหงส์บท 1 มนต์กล่อมกิ่งหลับ
ทั่วทั้งเมือง คนทั้งหลายตีงตน(บ่)ได้บท 1 สบใสไม้ล้มท่าวเป็นถันฝูงสักขาล่าวเลียนไปเสี้ยงบอระบวน ตา
ปะโส ส่วนดังเจ้า พระก็
- ยอยื่นให้ธนูศิลป์อันประเสริฐ เจ้าก็ชมชื่นยินดีเซิ่งรัสสีเจ้าพ่อครูแล้ว เจ้าก็ก้มขาบไหว้ ตาปะโสลาเลิก
นบนอบนิ้วพระรัสสีแล้วลวดหนี ท้าวก็ตระเดินไปหน้าไปเถิงที่พระยาธร
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- ตนหนึ่งก็ก้มขาบไหว้ พระยาธรเจ้าซุอัน ผู้ข้าไหว้เจ้าพ่อพระยา ขอกูนาโผดผายตัวข้าน้อยจักไปอยู่สร้าง
เมืองใหญ่ซายฟอง ขออย่าให้มีอนตายถืกตนตัวข้า แต่นั้นก็สอนสั่งให้ศิลปะคุณทุกสิ่ง สอน
- สั่งให้บาท้าวจื่อจาบอระบวนแล้ว พระยาธรก็ยื่นตะบองเพชร ยอให้แก่บาแล้วดูราท้าว ศิลปะคุณอันนี้
ท่านจักดาดินบินบนก็ได้แล ตะบองเพชรนี้กวัดแกว่งขึ้นเป็นน้าเป็นไฟก็ได้ แม้นว่าข้าเสิกศัตรูจักมา
(ลานที่ 6 หน้า 2)
-ท้าวจงกวัดแกว่งขอนตะบองเพชรไป อันว่าข้าเสิกเขาก็ออระทายหายไปบ่อาจจักตั้งอยู่ได้แล พระยาธร
ก็สั่งสอนให้ทุกประการถ้วนแล้ว ท้าวก็สั่งอาลาพระยาธรแล้วก็มาด้วยลาดับคาวทางแล้ว สัมปัตโต
- ก็มาฮอดมาเถิงในเมืองภูซูน ก็มีแล คันว่ามาฮอดผาสาดอันเป็นที่อยู่แห่งตนแล้ว บาก็นบนอบไหว้พระ
แม่มารดาขอกูนาโผดผายตัวข้า ข้าจักไปล่าเยี่ยมโหนโลกโลกา อย่าให้มี
- โพยภัยเบียดตนตัวข้า ท้าวควรไหว้แล้วพระแม่มารดา บาก็วอยวอยมาฮอดด้าวภายพี้ล่วงมา มาถึงห้อง
ซายฟอง หลิงล่า เจ้าก็ผ่อเยี่ยมไปแท้ซุภาย ก็จิงเอามือบายน้าวศรท้อนยิง ผาไม้หัก
- มุ่นเป็นกระจอนไป คนทั้งหลายอันอยู่ในชมพูทีปทั้งมวล เขาก็สะดุ้งตื่นตกใจกลัวมากนักก็มีแล แต่นั้น
ปืนก็กลับคืนมาสู่แหล้งดังกล่าวหั้นแล แต่นั้นท้าวก็ลงสู่พื้นปัฐวิงภายลุ่มแล้ว ท้าวก็เอามือนวดน้าวยัง
(ลานที่ 7 หน้า 1)
- สายธนูแล้วก็ยิงไปเป็นดังฟ้าผ่า7 ทีนั้นแล ปืนก็กลับคืนมาสู่แหล้งดังเก่าก็มีแล แล้วก็ลวดกลายเกิดมา
แท้บ่นาน ปาสาทัง ยังผาสาด 7 หลัง พร้อมทั้งหอหลิงหอเลยทั้งมวน ประดับประดาไปด้วยแก้วแลยอด
ช่อฟ้าแลดวงปีเป็นดั่งวิมานเทพบุตรอันเกิดในชั้นฟ้าตาวะติงสานั้นก็มีแล ปาการัง อันว่าปราการเวียง
แก้วสามชั้นก็มาแวดล้อมทุกก้าทุกภาย มีทั้งหอหลิงแลหอเลย พร้อมบอระบวนก็ควรอัศจรรย์มาก
- นักแล อันว่าเสนาทั้ง 4 ก็เกิดมาไหว้นบคมรบอยู่ ก็มีแล อันว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลาย อันได้ 3 แสน 6
หมื่น ก็เกิดมามากนัก อันว่านางนักสนมทั้งหลายก็ได้ 3 พัน 6 ฮ้อยก็มาแวดล้อมอยู่ทุกวันทุกยามก็มีแล
เจ้าก็เสด็จขึ้นสู่หอปราสาทแล้ว เจ้าก็นั่งอยู่เหนือแท่นแก้วอันประเสริฐ อันประดับด้วยแก้ว 7 ประการ ดู
ฮุ่งเฮืองงามเป็นดั่งเทวบุตรนั้นก็มีแล อะถะ ในกาลยามนั้น ส่วนดังอันว่ารี้พนมหลโยธาทั้งหลายก็ได้แสน
โกฏิ ก็บังเกิดมาก็ด้วยเต
(ลานที่ 7 หน้า 2)
- ชะ อานุภาพบุญสมภารก็มีแล อันว่าช้างม้าก็เกิดมาได้ด้วยล้านด้วยแสนก็เข้ามาสู่สมภารมหากษัตริย์
เจ้าตนนั้นบุญมาก สุวัณณะระชะตัง อันว่าเงินแลคาแก้ว 7 ประการก็ไหลหลั่งเข้ามาสู่ เล่มสางมากนัก
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แลอันว่าเสื้อผ้าเงินคาแก้วแลซืนก็เกิดมาด้วยบุญสมภารเจ้ามากนัก อันว่าข้าวของคือว่าข้าวเปลือก
ข้าวสารทั้งหลายก็ไหลหลั่งเข้ามาสู่สางมากนักแล อันว่าคนทั้งหลายก็บ่ได้กระทาไฮ่นา เถิงกาลฤดูก็หาก
เกิดมาด้วย
- บุญสมภารมหากษัตริย์ตนนั้นแล อันว่าลาด(ตลาด)ใหญ่ตั้งเดียระดาษเป็นถันยุท่างคนทั้งหลายซื้อจ่าย
ขายกินตามคามักซู่ประการก็มีแล อันว่าฝูงชายหนุ่มน้อยเป็นบ่าวนงฮาม ยุท่างกินสุราปีบโฮทุกภาย
ยุท่างสนุกล้นซายฟองเมืองเอก ฮ้อยประเทศท้าวมาน้อมส่วยไฮ คนไหลเข้าซายฟองแสนโกฏิ คับคั่งเม่า
เมืองกว้างซุภายก็มีแล ท้าวก็เททานให้สังโฆทุกหมู่ อยู่สาบายสุขล้น เพิ่งบุญบาท้าว ก็บ่มีกลัวเกรงสัง
(ลานที่ 8 หน้า 1)
- แต่ข้าเสิกศัตรูก็หาบ่ได้แล อันว่าคนทั้งหลายฝูงประจันตประเทศ ก็เข้ามาสู่บุญสมภารบ่ขาดหั้นแล
ท้าวพระยาทั้งหลายก็นามาส่วยไฮทุกปี ก็ด้วยเตชะสมภาร มหากษัตริย์เจ้าก็มีแล อะถะ ตะทา ในกาละ
- เมื่อนั้ น พระพุทธฮูป พระสิ หิ งค์เจ้ า ก็เสด็จมาด้ว ย ล่ ว งอากาศมาตั้งอยู่ในเมืองซายฟอง โผดคน
ทั้งหลายก็มีแลโพยภัยทั้งมวลก็ระงับกลับหายก็บ่บังเกิด ด้วยเตชะพุทธฮูปเจ้าอันประเสริฐ คนทั้งหลาย
อยู่สบายด้วยข้าวเครื่องบริโภคทั้งมวล ก็ด้วยบุญสมภารมหาสัตว์เจ้าตนนั้น ก็อุปัฏฐากพระพุทธฮูปเจ้า
หั้นแล คนทั้งหลายก็บ่ได้กระทาไฮ่นาถิ่นสวน ก็หาบ่ได้ เครื่องทั้งหลายมีก็มีแล ตะทา ในกาลเมื่อนั้น อัน
ว่าพุทธฮูปเจ้าพระสิหิงค์นั้น ก็อยู่ในถ้าคูหาอันหนึ่ง ก็อยู่จิ่มใกล้แคมแม่น้าอันหนึ่ง ฝ่ายข้างดอยผาบ่อง
ก้าหนเหนือภูยังมีตระกูลผู้หนึ่งมีนามกร บ่ปรากฏชื่อว่า เขินขันบุรินทร์ บุคคละผู้นั้น เป็นคนเลื่อมใสใน
คุณแก้ว 3 ประการ
(ลานที่ 8 หน้า 2)
- ถือสัจจะ 4 ประการ ท่านผู้นั้นเป็นผู้อุปัฏฐากปิ่นปัวปักขะซู่ปี ในแท่นพระสิหิงค์เจ้าหั้นแลฯ ท่านก็จัก
ได้นาเอายังแท่นพุทธฮูปออกมาถวายแก่ท่านผู้มีบุญ ก็จักได้เอาแท่นใส่ในองค์พระพุทธฮูปเจ้า ก็ด้วย
- บุญกรรมอันท่านทั้งหลายได้กระทามาแต่ก่อนพุ้นแล คันว่าเมี้ยนคาบแล้ว ก็จักได้เมือเสวยสุขตามบุญ
แห่งตนก็มีแล พระสิหิงค์เจ้าก็ให้บังเกิดยังสุขสวัสดีในเขตขงกงแดน
- เมืองซายฟองเทพพระมหานครก็ผากฏทั่วอาบสาบ ด้วยเตชะสมพานพระมหากษัตริย์มีบุญอันมากก็มี
วันนั้นแลเจ้าก็เสวยเมืองซายฟองนานได้ 16 ปี ส่วนดังนั้นนางเทวีก็ทรงคัพภ์
- ได้ 10 เดือนแล้ว วิชายิ ก็ประสูติออกแล้ว เป็นกุมารผู้หนึ่งมีฮูปอันงามยิ่งนัก เป็นดั่งคาอันช่างผู้ฉลาด
ล้าหล่อคาเลียงไว้ในเบ้า บ่เศร้าแลดูงาม ส่วนอันว่าพระยาตนพ่อก็ใช้ชื่อซามนามกรกุมารผู้นั้นชื่อว่า ท้าว
อาคา เหตุว่า
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(ลานที่ 9 หน้า 1)
- มีฮูปอันงามยิ่งนักก็มีแล เจ้ากุมารผู้นั้นเกิดมาแล้วพยาธิโรคาก็หาบ่ได้ มีสติปัญญาก็ฉลาด มีบุญสมภาร
ก็มาก มีฮูปก็งามเป็นดั่งเทวบุตรลงมาแต่ชั้นฟ้าก็มีแล ฝูงคนทั้งหลายเห็นฮูปท้าวก็เป็นฮักแลเพิงใจแก่
- คนแลเทวดาทั้งหลาย มีศาสตร์ศิลป์ก็กล้าคมยิ่งนัก ฝูงสาวน้อยหนุ่มทั้งหลายเห็นฮูปดจ้าก็สลบทบท่าว
ไปด้วยฮูปกายแห่งกุมารผู้นั้นแล ตะทา ในกาละเมื่อนั้น เจ้าก็ขึ้นใหญ่มาด้วยลาดับปีเดือนนานได้ 16 ปี
- แล้ว เจ้าก็ไหว้พระปิตตาแห่งตนว่า ข้าไหว้พระปิตตาเป็นเจ้า ข้าจักเข้าป่าไม้ไพยะมาศหิมพานต์ไปไหว้
เจ้าตาปโสพระยอดคุณภายพุ้น ปิตตาไท้พระยาบุญกลอยกล่าว เจ้าก็ไปฮอด
- พระรัสสีเจ้ายอดคุณพ่อท้อน อะถะ ในกาละเมื่อนั้น กุมารเจ้าอาคาผู้ประเสริฐ สั่งพ่อแล้วบาท้าวล่วง
ไปตนเดียว ผ้ายดงหลวงไพยมาศไปสู่รัสสีเจ้ากูนาผายโผดสอนสั่งให้ศิลปะคุณอันวิเศษ ข้าจักไปอยู่สร้าง
(ลานที่ 9 หน้า 2)
- เมืองบ้านที่ไกล ค้อมว่าแล้วรัสสีสอนสั่ง บอกให้แก่เจ้าอาคาท้าวซู่อัน มนต์เป่าให้เป็นน้า ให้น้าเดินได้
โยชน์ 1 แม้นจักดาลอดพื้นแผ่นดินนั้นก็ดังเดียว อัน 1 แม้นจักบินบนผ้ายเวหาอากาศ เป็นดั่งหงส์บิน
ผ้าย
- ไปแท้บ่เซา แม้นว่ามนต์กล่อมกิ่งหลับทั่วทั้งเมือง คนทั้งหลายบ่ตีงตนได้ บาก็เฮียนเอาแล้วศิลปะคุณ
ทุกสิ่ง ท้าวก็ชมชื่นได้ดังใจเจ้าซู่อัน พระรัสสีก็บายเอาให้ธนูศิลป์อันประเสริฐ ว่าท้าวกุมารได้
- ธนูอันนี้แล้ว ท้าวอย่าได้กลัวอันใดเทิน คันว่ายิ่งธนูอันนี้จักใช้ให้เป็นไฟก็ได้ดั่งใจมักซู่อันแลมักจักให้เป็น
น้าบังเกิดเป็นน้าถุมถ่วมไหลข้าเสิกศัตรูทั้งมวลแล เพื่อว่าเตชะ
- บุญท้าวนั้นแล คือว่าใช้ให้ไปกาจัดข้าเสิกก็จิบหายเสียเสี้ยงบ่หลอแท้แล ตะทา ในกาละเมื่อนั้น อาคา
กุมารก็สั่งอาลาพระรัสสีเจ้าแล้วก็คืนมาบ้านเมืองแห่งตนแล้วก็ไหว้พระปิตตา
(ลานที่ 10 หน้า 1)
- มาดาตนพ่อ แล้วก็สั่งอาลาพระยาตนพ่อว่า ข้าไหว้พระปิตตาเป็นเจ้า ข้าจักไปล่าเยี่ยมหนโลกเมืองไกล
ก่อนแล้ว ขออย่าให้มีมารโพยภัยมาเบียดตนตัวข้า ขอให้พระปิตตาเจ้ากูนาผาย
- โผดอนุญาตโทษโทสาแก่ข้าแน่เทิน เมื่อพระยาพ่อแลแม่ก็ให้อนุญาตแล้วท้าวก็บายเอาธนูศิลป์กับดาบ
สีคันไชแล้วก็เสด็จไปด้วยล่วงอากาศ ก็ไปฮอดไปเถิง
- เมืองใหญ่กุลาแลแล้วก็ล่าหลิงดูไปมาทุกแห่งแล้วก็เป็นอันเต็มไปทุกบ้านทุกเมืองแล้วก็อ่วยซ้ายปิ่นหน้า
สาเพาะเซิ่งนครเชียงใหม่แล้วก็เต็มไปด้วยคนทั้งหลายทุกบ้าน
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- ทุกเมืองก็มีแล แล้วก็อ่วยซ้ายปิ่นหน้าสาเพาะเซิ่งนครเชียงใหม่แล้วก็เห็นเต็มไปด้วยคนทั้งหลายทุก
บ้านทุกเมืองก็มีแล แล้วเจ้าก็หลิงมาก้าทิสสาเภนีทุกที่ทุกแห่งแล้ว ก็เป็นบ้านเป็นเมืองซู่ที่ซู่
(ลานที่ 10 หน้า 2)
- แห่งก็มีหั้นแล แล้วเจ้าก็ย้ายไปเถิงเชียงแสนเชียงของก็เห็นเมืองฮ้างอยู่บ่มีท้าวพระยาผู้เสวยเมืองที่นั้น
บ่นานท่อใดเจ้าก็ฮวายมือน้าวธนูศิลป์ยิงผาเป็นดั่งเสียงฟ้าฮ้องดังก้องทั่วแดน เป็นดั่งฟ้าผ่าได้ 7 ทีก็มีแล
แล้วท้าวก็ลง
- มาสู่พื้นปถวีภายลุ่ม แล้วเจ้าก็บายเอาดาบธนูศิลป์ยิงไปอ้อมขงเขตเมือง 3 ฮอบก็บังเกิดเป็นเวียงล้อม
อ้อม 3 ชั้นแล้วก็มีหอหลิงเลยแลมีปราการเวียงอ้อมเป็นดั่งคนเฮากระทานั้นแล้ว
- ก็บังเกิดขึ้นยังผาสาททั้งหอโฮงๆ ใสดั่งดาวดึงส์ฟ้า ก็บังเกิดขึ้นเสนาเจ้าขุนหลวงทั้ง 4 นบนอบนิ้วชุลี
ไหว้ซู่ภาย เสนาได้ 6 พันปลาย 6 หมื่น มาแวดล้อมบาท้าวซู่ภาย นางนัก 2 พันพร้อม
- แนมน้อมแนมเฝ้าบาท้าวซู่ภาย อันว่าคนไหลเข้าเชียงแสน 2 โกฏิ ช้างแลม้าไหลเข้าซู่ทาง เงินคาล้น
ไหลมาคับคัง่ คือดั่งฝนไหลล้นเดือน 9 ยึ่งมา เสื้อผ้าพร้อมทั้งแผ่นกาสา ไหลนองมาดั่งทรายไหลแหล่ง
(ลานที่ 11 หน้า 1)
- ลาดใหญ่ตั้งเดียระดาษเป็นแถว อยู่สาบายสั่งไพร่ไททั้งค้าย ฝูงบ่าวน้อยคนเปลี่ยวชายฮาม เสียงโฮ่ดัง
ทั่วเมืองทั้งค้าย อยู่สนุกล้นเชียงแสนสนุกยิ่ง ฝูงไพร่น้อยไหลเข้าซู่ภาย เขาก็บ่ห่อนได้กระทาไฮ่
- นาสวนอันใดแล เถิงยามมาก็หากมีเต็มเล้า ก็บ่บังเกิดแท้คนลักเอาของ ทั้งงัวควายบ่ห่อนมีคนฆ่า เขา
ก็ส้งอยู่ย้อนบุญบามีมาก ยูท่างเททอดให้สังเคราะห์เจ้าซู่องค์ ก็หากลือ
- ชาเท่าเชียงแสนสนุกยิ่ง คาซ้าเท่าเมืองกว้างซ่า ซู่แดนคนไหลเข้าเชียงแสนบ่มีขาด เจ้าสนุกอยู่สร้าง
เมืองกว้างแห่งตน บ่มีหย่อนยานทุกประเทศเมืองไกล อยู่สาบายสุขไพร่ไทยอย้อง
- ตะทา ในกาละเมื่อนั้น คาซ่าเท่าพระยาใหญ่ 3 ขา พระยาก็โกธาแข็งเคียดฟุดบ่มีย้านก็มีแล ตะทา ใน
กาละยามนั้น พระยา 3 ขาก็ทันมายังเสนาอามาตย์มาพร้อมเพรียงแล้วก็ตกแต่งห้างรี้พลทั้งหลายได้ 3
ล้านปลาย 4
(ลานที่ 11 หน้า 2)
- แสนตน พระยาก็เสด็จไปกับด้วยเสนาโยธาทั้งหลายไปด้วยลาดับคาวทางนานได้ 3 เดือนไปแล้ว
สัมปัตโต ก็ไปฮอดไปเถิงนาหลวงท่งใหญ่ แล้วก็ตั้งทัพฮาวคาวจอดอยู่ในที่นั้นแล้วก็ใช้ข่าวสารไปเถิงท้าว
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อาคาอันเป็นเจ้าเมืองเชียงแสนว่า ดูราพระยาเชียงแสน ท่านจงรบกับเฮารือ ฮู้ว่าบ่โดยดังนั้นจา เถิงระดู
แท้สังขานปีใหม่เมื่อได้ดังนั้นท่านจงนาเอามายังช้างม้าเงินคาแท้มาส่วยเฮาเทิน
- คันว่าบ่โดยเฮา เฮาจักตัดหัวให้ขาดแล้วเอามาฮองนั่งกินเหล้าว่าดังนั้นคันบ่ฟังความ คันว่าจักโยมตูแท้
เชียงแสนให้ว่ามาท้อน คันว่าบ่ยอมตูแท้จักบ่ไว้เมือง ท้าวบ่ยอมแท้แล้ว คัน
- ว่าขืนขัดแล้ว จานายใช้ฮีบขึ้นขี่ม้าตัวกล้าถีบล่วงพลันไปเถิงท่านท้าวเมืองใหญ่เชียงแสน เขาก็เมือขาบ
ไหว้ทูลเจ้าบ่นาน ฝูงเป็นทูตาเจ้า 3 ขาเมืองใหญ่ มาฮอดเจ้าภายพี้ขาบก่อนว่าให้เจ้าองอาจ
(ลานที่ 12 หน้า 1)
- ย่อม จงให้มีช้างม้าเงินคาแท้นามาแท้ขาบถวย เมื่อสังขานข้ามล่วงระดูเถิงปีใหม่ จงให้นามาส่งสว่าย
เจ้า อย่าได้ละ ตะทา ในกาละเมื่ออาคาเจ้าตนอาจเชียงแสน จิงกล่าวว่า ดูราท่านนายตาคนใช้
- จงคืนเมือคอบท้าวพระยาใหญ่ 3 ขาเทียวเทิน ให้สูนาบรรณาการของฝากมาสว่ายไฮกูแท้เนอ กูลือชา
แท้เสวยราชเชียงแสน กูก็บ่มีกลัวแท้เมืองใดสักหยาด ให้สูนาช้างม้าเงินคานั้นมาส่งสว่ายกูว่าเนอ คัน
- ว่าบ่นามาแท้บรรณาการส่งสว่ายนั้น กูจักฟันมอดเมี้ยนตายแท้บ่หลอท่านเฮย สูจงคืนเมือคอบ
เจ้าพระยาใหญ่ 3 ขาสูท้อน จงให้สูเอารี้พลกลับต่าวคืนเมือ
- บ้านสาท้อน ปิตตาไท้มาดาพ่อแม่ กับทั้งภริยาลูกฮักสูนั้นเขาอยู่บ้านซิคองถ้าจ่มหาแลนา อะถะ ในกา
ละเมื่อพระยาเชียงแสนกล่าวว่าดังนั้น บั้นคนใช้พระยา 3 ขาก็ลาลงหนีต่าวคืนมาก็มีแล แต่นั้น
(ลานที่ 12 หน้า 2)
- เขาเมือฮอดทัพฮาวคาวจอดแล้ว เขาก็ไปทูลพระยาเจ้าแห่งเขาแล้ว เมื่อนั้นพระยาก็มีใจโกรธเคียดมาก
นัก เป็นดั่งงูอสรพิษอันท่านหากเอามาตีวงหางนั้นแล้ว พระยาว่าจักไปรบเอาเมืองเชียงแสน
- ให้ได้เทิน ว่าดังนั้น อะถะ ตะทา ในกาละเมื่อคนใช้ออกหนีจากเมืองไปแล้วดังนั้น พระยาเชียงแสนก็สั่ง
เสนาอามาตย์ไปรักษาบ้านเมืองแห่งเฮาก่อนเทิน เฮาจักเมือขออังเชิญพระปิตตา
- มาแข็งบ้านเมืองก่อนแล ค้อมสั่งเสนาอามาตย์แล้วดังนั้น เจ้าก็บายธนูกับดาบสีคันไชแล้วเจ้าก็เสด็จมา
ด้วยล่วงอากาศมาเถิงเมืองซายฟองดังนั้น เจ้าก็ลงมาจากอากาศแล้วดัง
- นั้น เจ้าก็ขึ้นเมือสู่ผาสาทพระยาตนพ่อแลแม่แห่งตนแล้ว ก็ไหว้พ่อตนว่า ข้าแก่พระปิตตาธิราชเจ้า ข้าผู้
ลูกก็ได้เสวยเมืองใหญ่ชื่อว่าเชียงแสนที่พุ้นก็ด้วยสมภารพ่อเป็นเจ้าก็ข้าแล ยังมีพระยาตน 1
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(ลานที่ 13 หน้า 1)
- เป็นใหญ่กว่าท้าวพระยาทั้งหลาย เฮียกชื่อว่าพระยา 3 ขาก็ได้เสวยเมืองอัน 1 ชื่อว่าเมืองลื้อทะนครก็
เต้าเอารี้พลมหลโยธามาประมาณว่าได้ 2 โกฏิมาตั้งทัพฮาวคาวจอดอยู่ในที่นาหลวงท่งใหญ่ พระยา 3
ขาก็ได้ข่าวสาร
- มาเถิงข้าน้อยผู้เป็นลูกว่าให้ข้านาดอกไม่เงินคาช้างม้าเมือสว่ายไฮทุกปีๆ ว่าดังนั้น ข้าผู้เป็นลูกก็
ข่าวสารเมือตอบว่าให้พระยาใหญ่ 3 ขาให้ส่งบรรณาการมาสว่ายไฮเฮาพี้ กูก็บ่มีกลัว
- เกรงย้านฝูงพระยาเมืองอื่นใดนั้น ให้สูนาบรรณาการช้างม้าดอกไม้เงินคานั้นมาสว่ายไฮกู ข้าผู้ลูกก็มี
ข่าวสารไปตอบว่าอั้น บัดนี้ขอพ่อเป็นเจ้าจงเมือดอมข้า อย่าไลแด่ท้อน พระยาเชียงแสนตนลูกก็เล่า
- กริยาอาการต่อพ่อตนดังนั้น ทีนั้นพระยาใหญ่ตนเป็นเจ้าเมืองซายฟอง คันว่าเจ้าได้ยินพระยาตนลูกเล่า
เหตุแก่ตนดังนั้น เจ้าก็บ่กลัวเกรงสน่อย เจ้าก็มักใคร่เมือกับด้วยลูกว่า ดูราเจ้าลูกฮักก็พ่อเฮย เจ้าอย่ากลัว
(ลานที่ 13 หน้า 2)
- เกรงสังก็พ่อเทิน แม้นว่ามันจักมนต์เป่าม้างเหลือล้นแผ่นดินก็ตาม ซ่างเขาท้อน แม้นว่าเขาจักบินบน
ขึ้นเวหาอากาศซ่างเขาก็พ่อท้อน แม้นว่าเขาจักฮวยมนต์กล้าเป็นคนเหลือแผ่นดิน แม้นว่าจักดาสอดพื้น
มาแท้ก็บ่
- กลัว เขาจักมนต์เป่าให้เป็นไฟเผาแผ่นดินก็ตาม เขาจักมนต์เป่าให้เป็นน้าท่วมนองก็ดี ก็บ่กลัวอาคมเขา
ท่อไยยองน้อย พระยาใหญ่ซายฟองจากับด้วยลูกแห่งตนว่าดังนั้นแล้ว แต่นั้นพระอาทิตย์ตกต่าค่า
- ไปแล้วพระยาทั้ง 2 พ่อลูกก็นอนอยู่เหนืออาสนาอันดีแล้ว วิภาตายารัตติ ในคืนอันนั้นก็ฮุ่งแสงสาย
สุริยะก็พุ่งขึ้นมา พระยาทั้ง 2 พ่อลูกลุกจากอาสนาแล้วก็สรงน้าชาระเนื้อตนบอระบวน
- แล้วก็เสวิยข้าวน้าโภชนะอาหารเหนือไตคาอันนายพ่อครัวหากตกแต่งมาถวยหั้นแล คันว่าเสวยเข้า
แล้ว 2 กษัตริย์ก็ตกแต่งเดาดาแล้วกถือเอาธนูแลตระบองเพชรแล้วก็สั่งเสนาอามาตย์ว่า ดูราเสนา
ทั้งหลายเฮย
(ลานที่ 14 หน้า 1)
- เฮาพระองค์ก็จักไปกับด้วยลูกเฮา เจ้าพระยาเชียงแสนก่อนแล้ว ท่านจงรักษาบ้านเมืองก่อนเทิน คอบ
พระยาเสนาทั้งหลายแล้ว 2 กษัตริย์ก็ได้ไปด้วยล่วงอากาศก็ไปฮอดไปเถิงเมือง
- ใหญ่เชียงแสน พอยามงายก็ขึ้นเมือสู่ผาสาทโฮงหลวงแล้วก็สถิตอยู่เหนือแท่นแก้วด้วยศรีสวัสดีก็มีแล
ตะทา ในกาละเมื่อนั้น บั้นเสนาทั้งหลายเขาก็พร้อมกันมาแวดล้อมอ้อมเฝ้าพระยาเจ้าทุกก้าทุก

124

- ภายอั้น แต่นั้นนายพ่อครัวก็ตกแต่งพางายมาถวายพระยาทั้ง 2 พระองค์ก็เสวยข้าวงายแล้ว ทั้ง 2 กะ
แต่งเดาดาคือว่าธนูและดาบสีคันไชแล้วก็เสด็จไปด้วยล่วงอากาศไปเถิงนาหลวงท่งใหญ่
- ที่พระยา 3 ขาเอารี้พลมาตั้งทัพฮาวคาวจอดอยู่ในที่นั้น พระยา 3 ขา ทิสวา คันว่าเห็นพระยาทั้ง 2
พ่อลูกไปดังนั้น จิงเอิ้นป่าวเสนาแก้วกล้าหาญทั้งหลายให้หาเครื่องศาสตราอาวุธทุกทับที่แล้วก็สาเพาะ
เพื่อจักรบ
(ลานที่ 14 หน้า 2)
- เล็วกับด้วยพระยาทั้ง 2 ก็มีแล อะถะ ในกาละเมื่อนั้น พระยาตนลูกก็กล่าวด้วยคาสีหนาทบ่เกรงขามว่า
ดูราพระยา 3 ขา เฮย จงให้ท่านเอารี้พลเสนาแห่งท่านคืนเมือเมืองแห่งท่านเสีย ลูกแลเมียแห่งสู
ทั้งหลายก็ว่า
- จักคองถ้าทุกวันทุกคืนบ่ขาดซะแล ผิว่าสูบ่เมือดังนั้น จงพากันนาเอารี้พลโยธาช้างม้าเมือน้อม
นมัสการเฮาพระองค์เทิน ประการ 1 จงให้ท่านพาเขาเมือหาบ้านเมืองแล้วจงนาเอาสว่ายไฮ
- ดอกไม้เงินคามาถวายทุกปีทุกปีนั้นเทิน พระยาเชียงแสนกล่าวว่าดังนั้น บั้นพระยา 3 ขาได้ยินแล้วก็
ลวดมีใจอันเคียดมากนัก ก็เติ่นป่าวโยธาแก้วทหารทั้งหลายเพื่อจักรบเล็วกันนั้นแล ท้าวก็บายเอาธนู
- แล้วก็ยิงไปเป็นประดุจดั่งฟ้าผ่าได้ 7 ทีนั้นแล รี้พลบุคคลาทั้งหลายคือว่าพระยา 3 ขานั้น คือว่าช้างม้า
ก็ล้มท่าวตายไปบ่เสดสะหลอสักคนก็มีแล ส่วนว่าปืนก็ไปตัดยังหัวแห่งพระยา 3 ขาก็เถิงเซิ่งอันเสียชีวิต
ตาย
(ลานที่ 15 หน้า 1)
- ไปบัดเดียวนั้นแล้ว ท้าวก็เห็นคนแลสัตว์ตายไปหมดบ่เสดสะหลอสักคนดังนั้น พระยาก็ซ้ายิงธนูศิลป์ขึ้น
ให้คนและสัตว์ช้างม้าโยธาคืนมาดังเก่า ส่วนคนทั้งหลายอันตายแล้วก็คืนมา ช้างม้าทั้งหลายก็คืนมาหมด
เสี้ยงแล้ว เขาก็
- พร้อมกันทูลมือไหว้ทุกคนๆ หั้นแล้ว พระยาก็กล่าวว่า ดูราฝูงเป็นเสนาโยธาทั้งหลาย สูท่านทั้งหลายจง
คืนเมือสู่บ้านสู่เมืองแห่งสูทั้งหลายเทิน อันว่าลูกแลเมียภายบ้านแห่งสูท่านทั้งหลายก็จักคองเห็น
- หน้าซะแล ตะทา ในกาละเมื่อนั้น บั้นคนทั้งหลายคันว่าได้ยินพระยากล่าวดังนั้น เจ้าก็ยอมือไหว้ตั้งไว้
เหนือหัวทุกคนๆ มีเสนาใหญ่ผู้เป็นแก่กว่าทั้งหลาย ท้าวพระยาใหญ่น้อยก็พร้อมกันไหว้ว่า เทวะ ข้า
- ไหว้เจ้าผู้หาทุกข์บ่ได้ ฝูงข้าทั้งหลายจักอังเชิญเจ้ากูทั้ง 2 พระองค์ให้ลงมาในท่ามกลางทัพที่นี้ ฝูงข้า
ทั้งหลายขอถวายยอเครื่องฝูงนี้มีเครื่องศาสตราอาวุธหอกดาบแลช้างม้าทั้งหลายฝูงนี้แก่เจ้าผู้ข้าทั้ง 2 ก็
ให้
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(ลานที่ 15 หน้า 2)
- ชีวิตแก่ฝูงข้าทั้งหลายแด่เทิน พระยาทั้ง 2 พ่อลูก คันว่าได้ยินถ้อยคาฝูงโยธาเสนาอามาตย์ขออ่อนโยม
ดังนั้น เจ้าทั้ง 2 ก็ลงมาในท่ามกลางหมู่คนทั้งหลายแล้ว เขาก็อังเชิญเจ้าทั้ง 2 พ่อลูกขึ้นสู่ช้างมงคลตัว
วิเศษอันหางแล้วด้วยเครื่อง
- ประดับประดาทั้งหลายแล้วก็แห่แหนเอาพระยาทั้ง 2 พ่อลูกคืนมาสู่เมืองเชียงแสนเทพมหานครแล้วก็
ขึ้นสู่วิไชยนต์ผาสาทแล้วเขาก็พร้อมกันถวายบ้านเมืองทั้งมวลแก่พระยาทั้ง 2 ว่า เทวะ ฝูงข้า
- ไหว้มหาราชาเจ้า บัดนี้ฝูงข้าทั้งหลายขอถวายบ้านเมืองทั้งมวลในอาณาเขตขงกงเมือง 3 ขาแลเมือง
น้อย 12 หัวเมืองเป็นข้าสว่ายไฮบ่ขาดแก่มหาราชาเจ้าทั้งมวลก็ข้าแล ตั้งแฮกแต่วันนี้ไป
- หน้า ขอมหาราชเจ้าจงเป็นเจ้าแก่ฝูงข้าทั้งหลายก็ข้าเทิน เสนาอามาตย์ท้าวพระยากพร้อมกันถวาย
บ้านเมืองแลหอกดาบช้างม้าทั้งมวลแล้วเจ้าก็อาลามหากษัตริย์เจ้าแล้วก็หนีเมือหาบ้านเมือง 3 ขาอัน
เป็นที่อยู่
(ลานที่ 16 หน้า 1)
- แห่งตนก็มีแล อะถะ ตะทา ในกาละเมื่อนั้น พระยาซายฟองตนพ่อเจ้าก็สั่งลูกแล้วมักใคร่จักคืนหา
บ้านเมืองแห่งตนก็บอกให้หมู่เสนาทั้งหลายว่าสูเจ้าทั้งหลายก็จงพากันปฏิบัติเจ้าพระยาเชียงแสน...(ใบ
ลานขาดชารุด)....
- ราชในเมืองเชียงแสนมหานครที่นั้นเทิน เฮาพระองค์ก็ใคร่จักคืนเมือหาบ้านเมืองแห่งเฮาก่อนแล พระ
ยาก็สั่งเสนาอามาตย์แล้วก็แต่งห้างคัดดาบสีคันไชแล...(ใบลานขาดชารุด)....
- กาศสมบัติก็มาฮอดมาเถิงเมืองซายฟองเทพมหานครแล้วก็ขึ้นสู่ผาสาทมีอาจแล้วเสนาหากมาสะพัด
แวดล้อมอ้อมเป็นบริวารก็มีหั้นแล ...(ใบลานขาดชารุด)....
- เมืองทั้งมวลก็อยู่กระทาบุญให้ทานบ่ขาดทุกวันๆ ก็มีแล บ่อาจจักเห็นแต่ท้าวพระยาข้าเสิกทั้งมวลอัน
จักมาเถิงแก่บ้านเมืองก็หาบ่ได้สักแห่งก็มีแล เจ้าก็เสวยราชสมบัติ ...(ใบลานขาดชารุด)....
(ลานที่ 16 หน้า 2)
- เจ้าก็สุระคุดจุติจากเมืองคนแล้วก็ได้เอาตนเมือเสวยสมบัติในเมืองฟ้าเสวยสุขก็มีแล กิริยาอาจารย์เจ้าผู้
มีปัญญาจาแก้ไขในเรื่องเมืองซายฟอง ...(ใบลานขาดชารุด)....
- ด้วยปัญญาจงพิจารณาในมโนทวารจื่อจานาไว้อันเทพดาหากมาบอกแก่ชายเฒ่าแก่ให้เป็นทานอันจัก
มาภายหน้าบ่คาดบ่คาโดยดัง ...(ใบลานขาดชารุด)....
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- ควรเท่านี้ก่อน ฯ จุลสังกาศราชาได้ 2 พัน 2 ฮ้อย 61 ริจนาแล้วยามแลง เจ้าขนันน้อยเป็นผู้ริจนา
เดือนยี่ ขึ้น 4 ค่า วัน 5 แลเจ้าเฮย ...(ใบลานขาดชารุด)....
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ภาคผนวก ข.
วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องพื้นเมือง
ฉบับปริวรรต วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตาบลบุฮม อาเอเชียงคาน จังหวัดเลย

128

พื้นเมือง
ฉบับวัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
________________________________
(ลานที่ 1 หน้า 1)
- นะโม ตัสสัตถุ สีสวัสสะดีทิสสามังคะละ นมัสการ ผู้ข้าจักกล่าวตานานนิทานพระยาธัมมิกราชให้
นักปราชญ์ฮาเพิงเมือภายหน้าว่า สาธะโว ดูราสัปปุริสสาทั้งหลาย สัพพัญญู ตุมเห อันว่า
- สูท่าน ปัญญาวัตตา อันมีผญาปัญญาศรัทธาเชื่อใสในคาสอนแห่งสัพพัญญูเจ้า ทานังทิปุญญัง กะโรติ
ก็เพื่อว่าขนขวายกระทากุศลบุญคือว่าให้ทานรักษา
- ศีล 5 ศีล 8 อย่าขาดทุกเมื่อเทิน ภาเวถะ เมตตาภาวนาด้วยคาว่า พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นาโถ
สังโฆ เม นาโถ สุนันตุ เพิ่งฟังธรรม ปุสสะกะลัง ยัง
- วัตถุตานานผู้มีบุญอันจักเกิดมาเป็นพระยาธัมมิกราชเจ้านั้นเทิน ตะโย อิสิ อันว่าเจ้าระสี 3 ตนๆ 1 ชื่อ
ว่า มะเมสียากาตา อันเป็นพี่อ้ายแห่งธัมมะเทวีนั้นอันมาเมื่อ
- หาริภูเมนี้แล เกตา เป็นลูกพระยาสุกโขไทแล อันว่าระสีตน 1 ชื่อว่าสุวันตาระสีแล ตน 1 ชื่อว่าเทพพา
กาลีเป็นเชื้อพี่อ้ายแห่งเจ้าระสี 3 ตนนั้น เจ้าระสีตน 1 นั้นก็มาสร้าง
(ลานที่ 1 หน้า 2)
- โพธิสมภารไปอยู่สาราญในป่าหิมพานต์พุ้นดาย อันว่าเจ้าระสีตน 1 ชื่อว่าภาสุเทพพาก็เสด็จจักมาล่วง
อากาศ ก็มาอยู่สาราญ ในป่าหิมพานต์ดอยปู่เจ้าเขาหลวงวันนั้นแล อันว่าเจ้าระสีตน (1) ชื่อว่ากาสุกขา
จันทานั้น
- คันว่าสยองมาด้วยล่วงอากาศก็มาอยู่ดอยปู่เจ้าเขาหลวงอันนั้นแล อันว่าเจ้าระสีตน 1 ชื่อว่าสุอาชนา
ไลยนั้น คันว่ามาด้วยล่วงอากาศก็มาอยู่ดอยปู่เจ้าเขาหลวงวันนั้นดังกันนั้นแล
- ส่วนว่าเขาอันนั้นก็เป็นดอยอันใหญ่ แม้นว่าคนจักขึ้น 4 วันจึงเมือฮอดจอมดอยอันนั้นแล เจ้าระสีตน 1
ชื่อว่าเทพพะกาลีก็มาอยู่ใกล้กันหั้นแล อันว่าเจ้าระสีชื่อว่าสุชนาไลยก็ไป
- อยู่รักษายังเมืองใต้พุ้นดาย ว่าด้วยดอยปู่เจ้าเขาหลวง คนผู้ใดมีศีล 5 ศีล 8 ก็จิ่งขึ้นได้ดาย ผู้ใดหาศีล 5
ศีล 8 บ่ได้ เสือจักขบตายแล แม้นว่าดอยอันตั้งอยู่ฝ่ายตาวันออก
- เมืองผางเมืองอันหลังนายนั้นแล อันว่าตีนดอยอันนั้นฝ่ายก้า 1 จุเมืองใต้ ฝ่ายก้า 1 จุแม่น้าของ ฝ่ายก้า
1 จุเมืองหมาน ฝ่ายก้า 1 จุเมืองอันชื่อว่าเวียงจันทน์นี้แล ส่วนอันว่าเจ้าระสี 3 ตนนั้น ชาติคนดายท่าน
ก็อยู่ป่า
(ลานที่ 2 หน้า 1)
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- หิมพานต์พุ้นดาย เพื่อจากันบ่ได้ จิ่งมาด้วยประโยชนะเพื่อหากินดาย อันว่าเจ้าระสี 4 ตนนี้ก็เอา
ดอกบัวคาอันพระยาอินทร์หากมาปลูกไว้เหนือจอมดอยปู่เจ้าเขาหลวงอันมีในหว่างแดนเมืองมาชุมกัน
นั้นแล คือว่าเมืองไทยเมือง
- ยวนแลเมืองชาวเวียงจันทน์มาชุมกันนั้นแลด้วยอันมีฝ่ายตาวันออกเมืองผางนั้นแล บัดนี้ดอกบัวคาอัน
เจ้าระสีปลูกไว้เหนือจอมดอยปู่เจ้าเขาหลวงวันนั้นก็เป็นจูมอันใหญ่ดังนั้นแล คันว่าพระยาธัมมิกราช
- ได้เสวยเมืองเมื่อใดก็จักบานซะแล ประการ 1 ส่วนว่าบ้านเมืองใดแฮงกล้าทั้งหลายปิ่นมาจับหลังโฮงแล
หลังผาสาทท้าวพระยาเมืองใดดังนั้น ก็จักเป็นเหตุอันใหญ่ ส่วนพระยาธัมมิกราชก็ได้เกิดมาใน
- เมืองอันนั้นซะแล ทีนั้นยังมีพระยา 2 ตนๆ 1 ก็อยู่ฝ่ายเมืองหล้าน้าแม่นผาลังเสด (ฝรั่งเศส) ตน 1 อยู่
ขุนน้าก็แม่นผาลัง (ฝรั่งเศส) อันกินเข้ามาวังแวดเขตแขวงเมืองศรียุทธิยาอยู่ก็ลวดเอาปัญญารบกันอยู่
- เถิงปีมะโรงมะเส็งก็จักเกิดเป็นเสิกใหญ่ฆ่าฟันกันมากนักบ่หนีกันก็ลวดเอาได้ ก็ท่อรบกันอยู่หั้นแล แต่
นั้นยังมีพระยาตน 1 ก็มากับด้วยเสนารี้พลมากนักอันอยู่เมืองราชคฤห์ฝ่ายตาวันออกจักเข้า
(ลานที่ 2 หน้า 2)
- มารบเอาพระยา 2 ตนนั้นก็จิ่งแพ้พระยา 2 ตนนี้แล แต่นั้นภายบนหนอากาศ ส่วนว่าผีอารักษ์เสื้อเมือง
ทั้งหลายก็มารบกันอยู่ทุกวันนี้แล เพราะว่าเจ้านายทั้งหลายก็ยังยาดกันด้วยจดซาพาดอากรเขตน้าแดนดิ
นขอบฮั้ว
- แดนสวนเซิ่งกันไปมาตั้งแต่ปีมะโรงรักษาบ้านเมือง แม้นพระยามอดเมืองบ่ให้มีบ้านมีเมืองแล ส่วนว่า
เสนาโยธาจักตายมากนักแลแต่ปีมะโรงมะเส็งจักเกิดอุบาทว์ต่างๆ ต่อไป
- คนทั้งหลายจักตายมากนักแล ส่วนว่าพระยาเรืองทั้งโลกจักมาแล คนทั้งหลายจิ่งมีคาผาสุกสาราญบาน
ใจแล ส่วนว่าพระยาผู้ใจบุญแพ้พระยาผู้ใจบาปนั้นแล เหตุว่าพระยาผู้ใจบุญ
- เมือเกิดมาในชาติก่อนวันนั้น ท่านก็ได้เกิดเป็นผู้น้อยใจบุญมากนัก ท่านก็ให้ทานอันประเสริฐแล ท่อว่า
รูปสมเจ้าภิกขุตนนั้นท้องใหญ่ ท่อว่าใจเจ้าภิกขุตนนั้นเป็นคนใจบุญมาก
- นัก เจ้าผู้นั้นเป็นเชื้อไพร่น้อยคนขีนใจเพราะด้วยชาติก่อนอันนั้นเจ้าก็ได้เป็นพระยาใหญ่สืบสกุลทะรุ
ตะปิตตาแลในชาตินี้วันนั้นก็ได้เป็นคนขีนใจเพราะด้วยเจ้าก็เลี้ยงชี
(ลานที่ 3 หน้า 1)
- วิตอยู่ไปตามขุนแม่น้าใหญ่แล ท่านอยู่ที่ใดคนย่อมติเตียนนินทาขวัญมากนักแล เจ้าตนนั้นก็มีใจฮู้คอง
บุญคองธรรมคาสอนมากนัก เทียนย่อมกล่าวคองศีลคองธรรมคมรบแก้วทั้ง 3 ดีนักแล คนทั้งหลายฝูงใจ
บาปเจ้าย่อมกล่าวคา
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- ติเตียนบ่แม่นใจเขาแล เจ้าเกิดมาอายุได้ 46 ปีเมื่อใดจิ่งได้เป็นพระยาธัมมิกราชผาบท้าวพระยาทั้งมวล
ทั่วทิศทั้งมวลนี้แล พระยาธัมมิกราชอายุยืนได้ 46 ปีแล เจ้าก็ได้เป็นพระยา
- ธัมมิกราชในปีมะเส็ง ลาวเฮาว่าปีไส้ เดือน 7 เพ็งวัน 5 บางพ่องว่าเดือน 3 เพ็งยามจักใกล้รุ่งแล ในวัน
นั้น อัศจรรย์มากนัก จักมืดมนอนธการมากนักถ้วน 3 วัน 3 คืนบ่เห็นตาวันจักเทื่อแล ถ้วน 7 วัน 7 คืน
- จิ่งเห็นตาวันแล ในกาละยามนั้นอินทาธิราชจิ่งเอาเสตตะฉัตรใหญ่แลหอยสังข์อันใหญ่ล่วงสูงได้ 8 ศอก
เอามาบูชากับช้างเผือกมาถวายให้แก่พระยาธัมมิกราชหั้นแล เมื่อนั้นวิสุกรรมเทวบุตรก็เอาเครื่องท้าว 5
ประการ
(ลานที่ 3 หน้า 2)
- คือว่าปัญจะกุตตะพิดานมาถวายแหนแห่อุสสาภิเสกให้เป็นเอกราชผาบชุมพูในวันนั้นแลที่นั้น ระสี 3
ตนคือว่า สุเทพาระสีแลสุชะไลยระสีแลสุนันทะระสีนั้นก็เอาดอกบัวคามาบูชายามนั้นแล ส่วนว่า
- เทวบุตรทั้งหลายหมื่นตนกับทั้งผีเสื้อน้าเงือกยักก็ถืออาวุธหอกดาบตามมาก่อนหน้าแหนแห่พระ
ยาธัมมิกราชตนนั้น เทพบุตรเทพดาทั้งหลายก็เอานางสาว 3 นางกับแก้วอุดรกุรุทวีปมาให้เป็นปา
- ทบริจากเป็นบริวารแลเมื่อภายลุนก็จิ่งฮับเอานาทั้งหลายฝูงอันดีอันงามได้ 6 พันนางมาเป็นนางเทวีแล
ส่วนอันว่าผาสาททิพย์ก็ได้ 3 หลังก็เกิดมายามนั้นแล หลัง 1 แล้วด้วยแก้ว หลัง 1
- แล้วด้วยเงินก็บุขึ้นมาแต่พื้นแผ่นดินขึ้นมา พระยาธัมมิกราชก็ได้เสวยราชสมบัติในเมืองหนองคาแสน
แลเมืองผางอ้ายลูกนายให้ฮุ่งเฮืองงามนักแล เจ้าก็มีลูกชาย 6 คนเป็นผู้ประเสริฐยิ่งนัก เทพดา
(ลานที่ 4 หน้า 1)
- แลพญานาคเอาเงินคาแก้วแหวนในพื้นแผ่นดินออกมาถวายปางนั้นแล ทีนั้นเจ้าก็ได้ทานให้แก่คน
ทั้งหลายแลสมณพราหมณ์แลยาจกคนขอทั้งหลายแล้วเจ้าตนนั้นเทียนย่อมรู้กูร์ณาคนชาวเมืองทั้งหลาย
มากนักแล
- คันว่าเจ้าได้เป็นพระยาธัมมิกราชแล้วเจ้าก็เลิกยังศาสนาพระโคตมะเจ้าคือว่าธาตุในเมืองผางอ้ายลูก
นายให้ฮุ่ง เฮืองงามด้วยรัสมีสมบัติ เจ้าก็ตาทิพย์หลิงเห็นสัตว์โลกฝูง
- ไกลทั้งมวล ก็บ่ค้างบ่หลอจักคน เจ้าก็มีผยาปัญญาฮู้ธรรมปิฎกทั้ง 3 ท่านก็ขึ้นใจเสี้ยงแล้วเห็นว่าท่านได้
ให้ทานพ่าเพ็งบุญสมภารมาแต่ก่อนพุ้นมากนัก ยามเมื่อเจ้าเกิดมาชาติก่อนพุ้น
- วันนั้น ท่านก็ได้เป็นพ่อค้าเครื่องทองก็ไปขายเครื่องทองแห่งตนแล้วก็ให้เจ้าภิกขุตน 1 เทียวทางมาจวบ
โจร โจรก็ยาดเอาเครื่องบริขารแห่งเจ้าภิกขุเสียเสี้ยงแล้วบ่หลอสังสักเยื่อง เจ้าภิกขุตนนั้นก็ลาบากด้วย
อัน
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(ลานที่ 4 หน้า 2)
- เทียวทางฝนฮามากนักแล ส่วนว่าพ่อค้าเครื่องทองผู้นั้นเห็นเจ้าภิกขุตนนั้นก็จิ่งตัดตองกล้วยตีบมาให้
เป็นทานแก่ภิกขุตนนั้นกั้งหัวไปหั้นแล ก็ด้วยบุญแห่งตนอันทานตองกล้วยตีบนั้นจิ่งได้เป็นพระยาธัมมิก
ราชเพื่อบุญอัน
- นั้นแล ในเมื่อพระโคตรมะนิพพานไปได้พันปลายนั้นแล ผิว่าท่านได้ให้ทานเสตตะฉัตรแลพิดานทานจัก
ได้เป็นพระยาจักรวรรติราชซะแลไปในอากาศกลางหาวก็จักได้ซะแล บ่ท่อ
- แต่นั้น ไปทิศทั้ง 8 ก็จักได้ทุกแห่งซะแล ท่อว่าเจ้าตนนี้ได้ทานตองกล้วยตีบใบเดียวแก่เจ้าภิกขุท่อนั้น ก็
ยังได้เป็นพระยาธัมมิกราชแลเจ้าก็ฮู้ปิฎกทั้ง 3 ท่านขึ้น
- ใจเสี้ยงแล้วเหตุว่าท่านตาทิพย์นั้นแล พระยาธัมมิกราชตนนี้ท่านจักได้เป็นสาวกพระศรีอริยะเมตไตย
เจ้านั้นแล บ่ท่อแต่นั้น ยังมีพระยา 2 ตนก็รบกันก็มีแล พระยาตนนั้นก็ตายแล้วพระยาตน 1 ก็จักได้เป็น
เอก
(ลานที่ 5 หน้า 1)
- กษัตริย์ในผาสาททิพย์ด้วยตนก็มีแล ทีนั้นพระยาธัมมิกราชเจ้าจักเข้ามายามนั้นแล คันว่าพระยาธัมมิก
ราชมาแล้วดังนั้น คนทั้งหลายก็จักมีความสุขความสาราญบานใจมากนักแล ท่านทั้งหลายอย่าได้สงสัย
เทิน คาถาฝูงนี้เจ้ารัสสีหากกล่าวไว้ให้
-พิจารณาเทิน ทีนั้นยังมีนักปราชญ์ตน 1 กล่าวว่าดังนี้ คาถาอันนี้พระพุทธเจ้าหากเทศนาให้คมรบย่า
แยงซู่คนเทิน แต่นั้นยังมีพระปัจเจกองค์ 1 กับพระยาธัมมิกราชจักมาเสวยเมืองเมื่อภายลุนหลังเฮาในปี
- ไส้นี้แล แล้วก็ตั้งไว้ยังฮูบแห่งตนให้คนทั้งหลายแลเทวดาทั้งหลายไหว้ทุกวันทุกคืนนี้แล อันว่าน้าเต้า
แตกสายมันยังนั้น คือว่าศาสนาพระพุทธเจ้ากับทั้งปิฎกทั้ง 3 มาเป็นเชื้อสายเป็นสายแก่คนทั้งหลาย
- สืบมาเป็นเชื้อเป็นสายนี้แล มาให้คนทั้งหลายได้ไหว้แลบูชานั้นแล เฮือไหลถ้ายังนั้นคือว่าพระพุทธเจ้านี
ระพานไปแล้วก็ตั้งไว้ยังศาสนาประการ 1 คือว่าสุขเมืองฟ้าแลเมืองคนแลนีระพานอันดับทุกข์ในวัฏฏะ
สงสารนี้แล
- ก็ให้พร้อมกันฝากศาสนากับชาวเจ้าภิกขุสงฆ์อันสืบศาสนาแห่งพระพุทธเจ้านี้เทิน คาปรารถนาแห่ง
ท่านทั้งหลายอย่าประมาทภิกขุแลสามเณรแลผู้เฒ่าแก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย คาถาอันตั้งไว้นี้ผู้ใดยาแยง
จักได้เห็น
(ลานที่ 5 หน้า 2)
- หน้าพระยาธัมมิกราชเจ้าบ่อย่าซะแล ผู้ใดบ่เชื่อบ่ฟังยังวัตถุพื้นเมืองอันนี้จักตายด้วยอุบาทว์ต่างๆ ซะ
แล ยังมีพระยาตน 1 2 ตน 3 ตน 4 ตน จักเข้ามาในเวียงปีเส็ด เดือน 8 เพ็งวัน 4 นั้น เจ้าตนบุญจักเข้า
มาคือว่าพระยาธัมมิกราช
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- ก็จักมาเสวยเมืองซะแล ฝนห่าแก้วจักตกในเมืองซะแล ฝนห่าแก้วจักตกในเวียงนั้นแล เดือน 10 ฝนจัก
ตกทั่วทิศาทั้งมวล ทั้งบ้านน้อยแลเมืองใหญ่ ฝนห่าแก้วจักตกไปทุกแห่งแล คาถาอันนี้
- ว่าดังนี้ โอมกะมะนิทิวะนิเยสวาหะ มะมะภะพุสิภะมะโคมะมะสวาหะ ให้ยกใส่หัวสักการะบูชาทุก
คนๆ ทั้งหญิงชายใหญ่น้อยทุกเฮือนให้ไต้ประทีปบูชาด้วยอันคมรบยาแยงทุกคน
- เทิน หากได้เห็นหน้าพระยาธรรมซะแล อย่าสงสัยเทิน หนังสืออินทาธิราชไว้ให้วิสุกรรมเทวบุตรเอาลง
มาไว้จอมดอยปู่เจ้าเขาหลวงให้คนทั้งหลายได้ฟังทุกบ้านทุกเมืองแลให้ปฏิบัติพ่อแม่เฒ่าแก่ครูบาอา
(ลานที่ 6 หน้า 1)
- จารย์กับพระแก้วทั้ง 3 จักได้เห็นหน้าพระยาธรรมบุญกว้างบ่อย่าซะแล อัน 1 นั้น เมียก็ยาผัวให้แปงที่
อยู่ที่นอนตามจาฮีตประเวณีมาแต่ก่อน อ้ายให้เป็นดั่งพ่อ เอื้อยให้เป็นดั่งแม่ แต่ปฐมกัปยังมีพรหมตน 1
ลง
- มาหากินในเมืองลุ่มเฮานี้ ยังมี(พรหม)หญิงตน 1 ลงมาตามหลังลวดเอากันเป็นผัวเมียเลยลวดขึ้นชั้นฟ้า
บ่ได้ก็มีแล อันว่าคนทั้งหลายซื้อของให้แก่กันติดน้าหนักตาบ่พอฮ้อยก็ว่าตาพอฮ้อย ตาบ่พอพันก็ว่า
- ตาพอพัน ตาบ่พอชั่งก็ว่าตาพอชั่ง ผู้หลักก็ได้ ผู้ใบ้ก็หลุบ ผีจักเอาค้อนเหล็กมาตีหัวคนพวกบาปซื้อขาย
บ่เซื่องนั้นให้แตกเป็น 7 เสี่ยง ที่เขาเจ็บตาเจ็บหัวมัวตานั้นก็หากแม่นผี
- เอาเหล็กมาตีหัวเขาทุกมื้อทุกยามนั้นแล อันหนึ่งนั้น ที่เขาอยากของกิน เจ้าของไปถามเอาก็บ่ให้ก็ดี กู้
ข้าวกู้เงินกู้ทองอันใดๆ ก็ดี แม้นว่าเข็มเล่ม 1 ก็ดี ผิว่ากู้ไปสู่เมียก็ดี เมียไปกู้สู่ผัวกินก็ดี ลูกกู้
(ลานที่ 6 หน้า 2)
- ไปสู่พ่อแม่ก็ดี ซีก 1 ก็ดี ลา 1 ก็ดี เจ้าหนี้มาถามปฏิเสธว่าบ่ฮู้บ่เห็น ว่าไปเป็นอนตายต่างๆ ผีจักเอา
เหล็กมาตอกตาให้มืดในโลกนี้ พวกกู้ของบ่แทนแต่ปีไส้ต่อไปนั้นแล แม้นทาอันใดก็บ่ขึ้นจักยามแล ได้
ของ
- มาก็บ่ชอบธรรม ได้ลูกเกิดมาก็บ่ฟังคาพ่อแม่ ตายจากชาตินี้ก็ได้เอาไปตกนรกอเวจีแฮ้งกาหมาสบเหล็ก
สบทองจิกกัด ประการ 1 นั้นเหล็กแดงเกิดกลางหัวมันอยู่ บ่ท่อแต่นั้น บังเกิดเป็นหนอนเจาะตา
- เจาะปากเป็นทุกขเวทนามากนัก บ่ท่อแต่นั้น ปากบังเกิดเป็นฮากเป็นใบ เหล็กแดงเกิดกลางหัวอยู่
เจ็บปวดเป็นทุกขเวทนา อยากกินอันใดก็ได้กิน ทนทุกข์ประมาณ 9 โกฏิแสนล้านปีอยู่ในอเวจีนรกที่
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- นั้น อนิจจังนเป็นเที่ยงแท้ในปีเส็ดนั้น เงินจักฆ่าให้เป็นทองแดงเสียหมดซะแล เทพดาหลิงดูคนทั้งหลาย
เขากระทาบาปมากนักเป็นต้นว่าฆ่าสัตว์ ลักของท่าน หลิ้นชู้สู่เมียท่าน หลิ้นชู้กับผัว บ่เห็นหน้าพระ
ยาธัมมิกราชตนองอาจสั่งสอนคน
(ลานที่ 7 หน้า 1)
- ทั้งหญิงชายใหญ่น้อยฝูงมักใคร่เถิงสมบัติ 3 ประการให้ระนึกว่า พุทฺโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ
เม นาโถ ให้ภาวนาทุกวันเทิน ได้เห็นหน้าพระยาธัมมิกราชแล ในปีไส้ เดือน 12 คนทั้งหลายจักตาย
- อยากข้าวมากนักแล ตั้งแต่เดือน 1 ออกใหม่ จักเป็นเหตุอันใหญ่นัก จักบังเกิดเป็นไฟไหม้เฮือนท้าว
พระยาฝูงใจบาป ท้าวพระยาเมืองใดทสราชคองธรรมบ่เที่ยงจักบังเกิดอุบาทว์ใส่ต่างๆ แล พ่อบ้านใด ตา
แสงใด
- อาเภอใดทสราชคองธรรมเห็นแก่สินจ้างรางวัลก็เกิดอุบาทว์ใส่บ้านใส่เฮือนต่างๆ แล สัตว์ 4 ตีนบ่
สวัสดี คนทั้งหลายปลูกกินสร้างกินอันใดก็บ่อุดมแล จักเกิดพยาธิสารพัดต่างๆ แก่คนฝูงบาปนั้นแล เมื่อ
จักกิน
- คน ฟ้าจักผ่าคนทั้งหลาย ฝนหอกดาบจักตกลงมาถืกคนทั้งหลาย จักเกิดเป็นไอไข้ฮ้อนไข้หนาว เจ็บหัว
มัวตา เจ็บท้องมูกท้องเลือด เป็นตุ่มเป็นพอง เป็นพยาธิสารพัดต่างๆ คนเอายาเก่ามาใส่บ่ถืก คน
ทัง้ หลายกินทานทุกวันนี้ เขาทานด้วยอาศัยทุกข์มวน
(ลานที่ 7 หน้า 2)
- ก็จิ่งเกิดพยาธิสารพัดต่างๆ กับเขาติเตียนชาวเจ้าภิกขุจิ่งเป็นบาปแก่คนทั้งหลาย แม้นว่าเขาปลูกพีชชะ
อันใดก็บ่อุดมสักอันแล เพราะว่าเขาประมาทคุณแก้ว 3 ประการ แม้นว่าเขาเลี้ยงสัตว์ก็บ่แผ่ ได้ลูกเกิด
มาก็บ่ประกอบ
- เป็นลูกบ่สู้ชนคนหีนชาติ บ่ฟังคาพ่อแม่สั่งสอน ฆ่าฟันกันมากนักแล อันว่าฝนตกลมมายามนั้น ผีป่า
ใหญ่ก็จักมากินคนทั้งหลายฝูงนั้นด้วยเขาบ่ยาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แลเฒ่าแก่แลแก้วทั้ง 3 แลบ่ยาพระ
ศาสนาอัน
- เป็นลูกศิษย์พระเจ้า แลบ่ยาคาสอนแห่งกูอินทาธิราชนี้ ผีหัวหลวงแลผีมเหศักดิ์ทั้งหลายก็จักออกมากิน
คนทั้งหลายซะแล มีท่อใดก็ดีก็จักตายละปละเสียยังข้าวของยามนั้นซะแล บอกว่า อนิจจัง ภาวนาได้
อานิสงส์ฮ้อยโกฏิกัปแล
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- อนัตตา ภาวนาได้ 2 พันโกฏิกัปแลได้ชักฮูบพระธรรมเหมือนดั่งบทต้นแล สัทธะนะทะโลอาสัทธัง
ทะเน ผู้ใดได้ภาวนาก็ได้เห็นหน้าเจ้าตนบุญอย่าสงสัยเทิน อะตีตะโทสัง อะนาคะตะโทสัง ปัจจุปันนา
โทสัง ขะมะถะ เม
(ลานที่ 8 หน้า 1)
- ภันเต กายะกัมมัง มะโนกัมมัง สัพพะกัมมัง วินาสสันตุ อันนี้ภาวนาล้างบาปทั้งมวลแล อะอิอุอะติปิ
ภะทะอุตาตะนะโมพุทธายะ พุทธะรัสสะกา ธัมมะรัสสะกา สังฆะรัสสะกา อินทารัสสะกา สัพพะสันตุ
วินาสสันติ บทนี้ภาวนา
- กันยักษ์ผีหัวหลวง กันได้เสี้ยงแล ภันเต เสมะติ วาจามิ ยิตะวะระนัง อะนะโลจาเน ปาตะอุปปะทะ
หายยะ สะหะสะหายะเรเปตะปัคคะ ให้ภาวนากันยักษ์แล บูชาเทิน ทุกขังวัตตะเมปาปัง อะนิจจังทุก
ขัง
- อะนัตตา นะโมพุทธัสสะ นะโมธัมมัสสะ นะโมสังฆัสสะ หุลุสวะหะ วรรคนี้ภาวนาดับปาบทั้งมวลแล
สิระปาปังมะภุมโมโมมุมะอุอุอะมะ อันนี้ภาวนากันทุกข์ทั้งมวลแล มะอะอุทุกขัง มะอุอะอะนิจจัง อุอะ
มะอะนัตตา
- มะอะอุชีวัง วัตติ วรรคนี้ภาวนากันพญายมถามบ่ได้แล คนตายไปให้เขียนใส่ปาก บ่ได้ตกนรกแล มะ
สัจจะมะระกันนังมะระภะโวเตโช ธัมมะจันโทรัสสะปัคคะเรสังขารักขาเนเสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปากะ
โต คาถายอดไตรปิฎก
(ลานที่ 8 หน้า 2)
- พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ภาวนาหายบาปได้เห็นหน้าเจ้าผู้มีบุญบ่อย่าซะแล กิญจะกุสะละกัมมัง กัตตังคิ
ลียะมะมะโนทิตาชีปัญญาเมยยะกาทะเยเทวาคันตะพระนิเวเทยยะอะหะระเหตุกามมะนะยะโพชะหะ
นาหุปาปีมาตัง
- คาถาโมคคัลลาน์มอดไฟนรก ให้ภาวนาบ่ได้ตกนรกแล ส่วนว่าพระยาธัมมิกราชตนนั้นก็เข้ามายามนั้น
ท่านจักเลือกยกยอยังศาสนาพระโคตะมะแล แต่นั้นยังมีพระนารายณ์ตน 1 ใหญ่ท่อช้างสาร
- ก็จะบุขึ้นมาแต่พื้นแผ่นดินออกมากินพวกคนบาปให้หมดตั้งแต่ปีไส้ไปเถิงปีเร้าก็จิ่งอย่าแล บุคคละผู้ใด
บ่ยาพระศาสนาก็จักตายหมด พวกอริภิกขุแลสามเณรแลผู้ใดติของท่านแลผู้เฒ่า
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- ผู้แก่ครูบาอาจารย์ประมาทพวกบุญ มันผู้ประมาทนั้นก็จักตายนั่งอยู่ ตายนอนอยู่ ตายไลตายฮากเลือด
ตายลงดาตายลงแดงตายเจ็บหัว มัวตา พยาธิต่างๆ มาขบมากินมาตอด บังเกิดอุบาทว์มาใส่คนพวกนั้น
แม้นมีท่อใดก็ตาย
(ลานที่ 9 หน้า 1)
- หมดด้วยฤทธิ์ยักทาอุบาทว์ใส่คนฝูงนั้นแล แม้นภิกขุก็ดี สามเณรก็ดี ได้อริพระภิกขุผู้ถือศีล 5 ศีล 8
มากนัก ด้วยผละอานิสงส์บุญอันนั้น ก็ได้มาเกิดเป็นพระยามีเสนาโยธาช้างม้ามากนัก อันว่ารบเสิกยัง
ย่อมแพ้ท่านแล บัดนี้
- ท่านยังกระทาบุญให้ทานมากนักแล ชาติภายหน้านี้ท่านก็ยังจักได้มาเป็นพระยาธัมมิกราชตน 1 ใน
ศาสนาพระโคตมะนี้แล ในเมื่อศาสนาพระโคตมะเจ้าสังกาสราชาได้ 3 พันปลายนั้นแล ส่วนว่าท้าวพระ
ยาตนใจบาป คนทั้งหลายฝูงใจมักบาปนั้นก็จักตาย ในเมื่อรบเสิกนั้นคนจักตาย 9 ล้าน 9 โกฏิ 9 แสน 9
หมื่น 9 คนเสียเสี้ยง พวกคนกระทาบาปมันอ้างว่าเป็นเจ้าเป็นนาย เป็นเสมียน พวกคนอทินนาทาน
มิจฉาจารบ่หย่อน ลักผ้าผ่อนสังฆะ ข่ม
- เหงแม่ป้าน้าสาวเอาของเพิ่นมาเป็นของตน หลิ้นชู้สู่เมียท่าน พวกบ่ยาเฒ่าแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวก
มันติเตียนชาวเจ้าภิกขุสามเณร พวกมันลักเอาของท่านมากิน 1234567 พวกมันกู้เงินท่านแล้วบ่แทน
ท่าน พวกมันประมาทที่ไกลแลคนสร้างศีลกินทาน
(ลานที่ 9 หน้า 2)
- แม้นภิกขุก็ดี แม้นคนก็ดีก็จักตายในเมื่อรบเสิกนั้นแล แม้นมันจะไปอยู่ในถ้าในฮูมันก็ตายบ่ค้างบ่หลอ
สักคน พระภิกขุทุกวันนี้มีใจโลภด้วยเงินทองบ่แม่นคองนักบวช เขาลวดค้านธูปแท่นภาวนา บ่ฟังคาพ่อ
แม่ครูบาอาจารย์สั่งสอน จิ่งขาดโภชนะ
- อาหารยากลาบากเพื่อตัณหาของเขานั้น ยังค้างแต่ฝูงทาบุญกินทานนั้นแล ส่วนว่าผู้หญิงทั้งหลายก็จัก
เป็นแม่ฮ้างแม่หม้ายมากนัก เมื่อนั้นชาวเจ้าสมณะพราหมณ์เจ้าทั้งหลายก็จักสิกออกมาเป็น
- คฤหัสถ์มากนัก เหตุว่าฝูงหญิงทั้งหลายหาที่เพิ่งบ่ได้ เขาก็ขอให้สิกออกมาเอาเขาเลี้ยงเขายามนั้นแล
ผู้ชายทั้งหลายก็จักได้เมียผู้ละ 9 คน 10 คนหั้นแล ในกาละยามนั้นก็จักเกิดเป็นพายุเสิกใหญ่มากนัก คน
ทั้งหลายจักมี
- คาเดือดเนื้อฮ้อนใจมากนักหั้นแล แต่ปีมะโรงมะเส็งมะเมียนั้น เจ้าตนบุญนั้นจักได้เสวยเมืองแล ในเมื่อ
ศาสนาพระโคตมะสังกาสได้ 2 พัน 3 พันเกิ่งไปทางนั้นทางนี้หั้นแล บัดนี้ท่านยังบวชเป็นภิกขุอยู่ก่อนแล
ส่วนว่าเจ้าภิกขุตนนั้นก็มีผยา
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(ลานที่ 10 หน้า 1)
- ปัญญามากนักแล อันว่าธรรมดีนั้นพระภิกขุพวกเลี้ยงสัตว์ขายซื้อของขายของต่างๆ ในอารามว่าตัวเป็น
ผู้สูดเอามาเป็นอานาประโยชนะแก่ตัวคนเดียวบ่ให้พวกคณะสงฆ์อยู่นากันนั้นเห็น แม้นว่าหล่อแลตีก็ดี
แม้นว่าภิกขุตนใดหากกระทาการฆารวาสเหย้าเฮือนตน
- เองก็ดี เห็นแก่ผู้หนี้ด้วยตัณหาต่างๆ ก็ดี ก็บ่เฮ็ดตามคาสอนพระพุทธเจ้าว่าตัวเป็นภิกขุแลสามเณร
ภิกขุตนนั้นเณรผู้นั้นทาผิดคองสิกขาบทล่วงเหมือนดังเอาตองมาห่อปลาเน่าไว้นั้นแลกับติเตียนภิกขุผู้ถือ
คองวิปัสสนา
- ธรรมกัมมัฏฐาน ผู้ติเตียนนั้นก็จักตายด้วยอุบาทว์ต่างๆ ตายแล้วก็จักได้ไปตกนรกอเวจีทรงทุกข์เวทนา
ประมาณว่าได้ฮ้อยปีซะแล พ้นนรกแล้วได้มาเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตต่างๆ แลอันแล 5 ฮ้อยชาติก็มีแล
- พระพุทธเจ้าว่าคนพวกนี้บ่ได้เห็นหน้าพระอริยเมตไตยอันจักมาภายหน้านี้แล ชาตินี้ก็บ่ได้เห็นหน้าพระ
ยาธรรมเจ้าตนจักมาเสวยเมืองซายฟองหนองคาแสนในเมื่อศาสนาพระโคตมะได้ 2 พัน 3 พันเกิ่งนี้แล
พระยาธรรมได้เสวย
(ลานที่ 10 หน้า 2)
- เมืองแล้วคนทั้งหลายบ่ทุกข์บ่ยากแลยุท่างสร้างศีลกินทานแล บุคคละผู้ใดได้สร้างหนังสือพื้นเมืองพระ
ยาธัมมิกราชองค์นี้ แม้นว่าบาปก็หาย หลิ้นชู้กับผัวก็หาย แม้นว่ากรรมมาแต่อเนกชาติๆ ใดๆ ก็ดีหาย
หมดแล แม้นผู้ชายก็ดี ผู้หญิงก็ดีก็หายหมดแล
- แม้นได้ฟังท่านผู้อื่นเทศนาก็ดี ได้เห็นหน้าพระยาธรรมแล แม้นเอาคามาก่อพระธาตุขึ้นฮอดชั้นฟ้าอก
นิฏฐาพรหมก็ดี ก็บ่ปานสร้างหนังสือนี้แล แม้นได้ลึบก็ดี ได้ลานมาให้ท่านเขียนให้ก็ดี ได้น้ามันยางมาให้
- ลึบก็ดี จ้างท่านผู้อื่นเขียนให้ก็ดี ได้มาฟังก็ได้บุญคุบาดย่างแล ได้สีเทียนไต้บูชาก็ได้บุญคุบาดสีทาเทียน
แล ได้ป่าวท่านผู้อื่นมาฟังก็ได้บุญคุบาดป่าวนั้นแล ได้เก็บดอกไม้มาบูชาก็ได้บุญคุใบ
- ไม้นั้นแล ได้ฝ้ายมาสีเทียนก็ได้บุญคุเส้นฝ้ายนั้นแล ได้นบก็ได้บุญบาดนบนั้นแล แม้นผู้หญิงปรารถนา
เป็นผู้ชายก็จักได้เป็นในชาติอันจักมาภายหน้านี้แล ทาบาปอันใดก็หายหมดแล
(ลานที่ 11 หน้า 1)
- นิตถิตัง ก็เสร็จบรบวนควรเท่านี้ก่อนแล ฯ ริจนาแล้วยามตุดซ้ายแลเจ้าเฮย หม่อมกันยาได้สร้าง
หนังสือพื้นเมืองไว้กับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า พุทธสังกาสราชาได้ 2 พัน 4 ฮ้อย 65 เดือน 9 แรม
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- 4 ค่า วัน 6 หม่อมกันยาเป็นสาคัญ อันหนึ่งนั้น ขอให้ฮอดให้เถิงพ่อแม่ผู้ข้าอันจุติตายไปแล้ว ขอให้ไป
ค้าไปชู คันว่าตกที่ฮ้ายขอให้ย้ายไว้ที่ดีแดก็ข้าเทิน ขอให้พ้นโอฆะ
- สงสารอันทุกข์ยาก ให้ไปเกิดในชั้นฟ้าแลนีระพานเป็นยอดกว่าเพิ่นทั้งหลายแด่ท้อน สาธุๆ พ่อผู้ข้าชื่อ
ว่าอ้ายดี แม่ผู้ข้าชื่อว่าสาวดก ขอให้ค้าให้ชูหลายๆ แด่เทิน หม่อมกันยาเป็นผู้สร้างนี้ขอให้
- ได้เถิงชั้นฟ้านีระพาน กรรมเวรอันใดอย่าได้มากระทาแก่กันเทิน สาธุๆ ฯ
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ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการลงพื้นที่ภาคสนาม
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงการอบรมการอ่าน เขียนอักษรธรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ภาพประกอบที่ 2 แสดงการอบรมการเขียนอักษรธรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

140

ภาพประกอบที่ 3 แสดงการส่งมอบเอกสารโครงการวิจัยแก่ผู้นาท้องถิ่น

ภาพประกอบที่ 4 แสดงมุทิตาสักการะและชี้แจงโครงการวิจัยแด่เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
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ภาพประกอบที่ 5 คณะผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการวิจัยให้กับชุมชนได้รับทราบ

ภาพประกอบที่ 6 ผู้นาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านทาการประชุมและขอประชามติจาก
ชาวบ้าน ในการอนุญาตให้คณะผู้วิจัยใช้สถานที่ในการปริวรรตใบลาน

142

ภาพประกอบที่ 7 ปราชญ์ชาวบ้านประกอบพิธีกรรมขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนขนย้าย
ใบลาน

ภาพประกอบที่ 8 คณะทีมงานวิจัยที่เป็นสุภาพสตรีประกอบพิธีขอขมาภายนอกอุโบสถ
ตามความเชื่อของชาวบ้าน
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ภาพประกอบที่ 9 แสดงสภาพการเก็บคัมภีร์ใบลานก่อนทาการรวบรวม คัดแยก
ปริวรรต

ภาพประกอบที่ 10 คณะผู้วิจัยร่วมกับชาวบ้าน ผู้นาชุมชนขนย้ายใบลานเพื่อทาความ
สะอาด
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ภาพประกอบที่ 11 คณะผู้วิจัยร่วมกับชาวบ้าน ผู้นาชุมชนขนย้ายใบลานเพื่อทาความ
สะอาด

ภาพประกอบที่ 12 คณะผู้วิจัยร่วมกับชาวบ้าน ผู้นาชุมชนขนย้ายใบลานเพื่อทาความ
สะอาด
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ภาพประกอบที่ 13 คณะผู้วิจัยร่วมกับชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ทาความสะอาดตู้จัดเก็บ
ใบลาน

ภาพประกอบที่ 14 คณะผู้วิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ทาการคัดแยะตามสภาพเบื้องต้น
ก่อน นามาความสะอาด
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ภาพประกอบที่ 15 กลุ่มผู้วิจัยทาการคัดแยะใบลานตามสภาพความสมบูรณ์ของเนื้อหา
และสภาพของใบลาน

ภาพประกอบที่ 16 คณะผู้วิจัยทาการสารวจสภาพและคัดแยกหมวดหมู่ใบลาน
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ภาพประกอบที่ 17 คณะผู้วิจัยทาการเดินเท้าสารวจข้อมูลชุมชนทางภาคสนาม

ภาพประกอบที่ 18 คณะผู้วิจัยทาการเดินเท้าสารวจข้อมูลของชุมชนทางภาคสนาม
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ภาพประกอบที่ 19 คณะผู้วิจัยทาความสะอาดคัมภีร์ใบลานตามกระบวนการทางวิชาการ

ภาพประกอบที่ 20 คณะผู้วิจัยทาความสะอาดและคัดเลือกวรรณกรรมที่จะใช้ปริวรรต
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ภาพประกอบที่ 21 แสดงการติดป้ายชื่อวรรณกรรมใบลาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนคัดแยก

ภาพประกอบที่ 22 แสดงการติดป้ายชื่อวรรณกรรมใบลาน เพื่อเตรียมลงทะเบียนคัดแยก
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ภาพประกอบที่ 23 แสดงการเปลี่ยนผ้าห่อใบลานใหม่

ภาพประกอบที่ 24 แสดงการเปลี่ยนผ้าห่อใบลานใหม่และการมัดแบบสิงเห
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ภาพประกอบที่ 25 แสดงการเปลี่ยนผ้าห่อใบลานใหม่และการมัดแบบตรีสิงเห

ภาพประกอบที่ 26 แสดงการบันทึกเนื้อหาคัมภีร์ใบลานด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อนาเนื้อ
ไปไปปริวรรตเป็นภาษาไทยในปัจจุบัน
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ภาพประกอบที่ 27 แสดงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอยู่ไฟของคนในชุมชน

ภาพประกอบที่ 28 แสดงร้านข้าวปุ้นร้อน ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในชุมชน
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ภาพประกอบที่ 29 แสดงคัมภีร์ใบลานที่ผ่านกระบวนการอนุรักษ์รอการส่งมอบคืน
ความรู้สู่ชุมชน

ภาพประกอบที่ 30 แสดงคัมภีร์ใบลานที่ผ่านกระบวนการอนุรักษ์รอการส่งมอบคืน
ความรู้สู่ชุมชน
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ภาพประกอบที่ 31 แสดงการส่งมอบคัมภีร์ที่ผ่านกระบวนการอนุรักษ์และคืนความรู้
สู่ชุมชน

ภาพประกอบที่ 32 แสดงการส่งมอบคัมภีร์ที่ผ่านกระบวนการอนุรักษ์และคืนความรู้
สู่ชุมชน
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ภาพประกอบที่ 33 แสดงการราอัญเชิญขวัญ ก่อนพิธีบายศรีสู่ขวัญใบลานและพิธีส่ง
มอบคัมภีร์ คืนความรู้สู่ชุมชน

ภาพประกอบที่ 34 แสดงการราอัญเชิญขวัญตามความเชื่อของวัฒนธรรมคนอีสาน
ก่อนพิธีบายศรีสู่ขวัญใบลานและพิธีส่งมอบคัมภีร์ คืนความรู้สู่ชุมชน
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ภาพประกอบที่ 35 แสดงพิธีบายศรีสู่ขวัญใบลานตามความเชื่อของวัฒนธรรมคน
อีสาน และพิธีส่งมอบคัมภีร์ คืนความรู้สู่ชุมชน

ภาพประกอบที่ 36 แสดงพิธีบายศรีสู่ขวัญใบลานตามความเชื่อของวัฒนธรรมคน
อีสาน และพิธีส่งมอบคัมภีร์ คืนความรู้สู่ชุมชน
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ภาพประกอบที่ 37 การแสดงละครจากวรรณกรรมเรื่อง พื้นเมืองซายฟองหนองคาแสน
วันคืนความรู้สู่ชุมชน

ภาพประกอบที่ 38 การแสดงละครจากวรรณกรรมเรื่อง พื้นเมืองหรือพื้นเวียง วันคืน
ความรู้สู่ชุมชน
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ภาพประกอบที่ 39 กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

ภาพประกอบที่ 40 กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชน
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ภาพประกอบที่ 41 ระหว่างทาวิจัยร่วมกิจกรรมทาบุญสงกรานต์กับคนในชุมชน

ภาพประกอบที่ 42 ระหว่างทาวิจัยร่วมกิจกรรมทาบุญสงกรานต์กับคนในชุมชน
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ภาพประกอบที่ 43 การเผยแพร่งานวิจัยทางอินเตอร์เน็ตโปรแกรมยูทูป ช่องไท หนองบัว

ภาพประกอบที่ 44 การเผยแพร่งานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต โปรแกรมยูทูป ช่องไท หนองบัว
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