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ค าน า 
 

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมด้านการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์และบุคลากรผู้ร่วมสัมมนา แสวงหา
แนวทางในการประสานข้อมูลในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาด้านเอกสารโบราณ 

ผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับเงิน
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการเป็นจ านวนเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ใช้จ่าย
ทั้งสิ้นจ านวน ๑๕๘,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)ได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงาน
ต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา ในครั้งนี้ จ านวน ๑๕๐  คน  จาก ๑๔ จังหวดัทั่วภาคอีสาน ผู้แทน
หอสมุด  สถาบันการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และความทรงจ าแห่งชาติ จ านวน ๖ คน ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด จ านวน ๘ คน ผู้แทนสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน จ านวน ๖๐ คน ผู้แทน
หมู่บ้าน วัด ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔๘ คน บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์
เอกสารโบราณ มรดกทางด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๒๘ คน รวมระยะเวลาที่ใช้ในการสัมมนา
และลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้งสิ้น ๓ วัน โดยจัดสัมมนา ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรมหลัก 
ดังนี้  

๑. การประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามในวันที่ ๒๗,๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมี
กิจกรรม การบรรยายทางวิชาการโดยผู้เชียวชาญด้านการอนุรักษ์ เอกสารโบราณ การเสวนาถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการอนุรักคัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณในท้องถิ่นอีสานและแนวทางการพัฒนา 

๒. ลงพื้นทีศ่ึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ 
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯวัดมหาชัยพระอารามหลวง ต าบลตลาด จังหวัดมหาสารคาม  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด
สิมนาโก ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วัดท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 ผลจากการด าเนินโครงการท าให้ผู้ที่ท างานด้านวัฒนธรรมและเอกสารโบราณมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนว
ทางการท างานและรวมมือกันส ารวจและอนุรักษ์เอกสารโบราณอย่างเป็นรูปธรรมท าให้มองเห็นภาพรวมของ
งานด้านการอนุรักษ์ การสืบสานและการพัฒนาเอกสารใบลาน มีลู่ทางในการร่วมมือกันท างานด้านการอนุรักษ์ 
สืบสานใบลานในชุมชน ท าให้มีเครือข่ายร่วมท างานด้านการอนุรักษ์และสืบสานเอกสารโบราณในภาคอีสาน
เพ่ิมข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการฯ ควรมีการจัดอบรมอักษรโบราณเพ่ือสร้างบุคลากรในการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานให้เพ่ิมมากข้ึน ควรจัดโครงการในวันและเวลาราชการ เนื่องจากหน่วยงานส่วนมากที่ท างานใน
ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณเป็นหน่วยงานในราชการ ควรมีการจัดโครงการสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์เอกสารโบราณอย่างต่อเนื่อง หรือ ๑-๒ ครั้งต่อปี เพ่ือติดตามผล ประเมินผลหาแนวทางร่วมกัน
และมีการจัดโครงการสัมมนาฯในระดับประเทศ ระดับชาติ และระดับโลกต่อไป เพ่ือตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ  
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 เอกสารวิชาการเล่มนี้ได้รวมบทความท่ีใช้ประกอบการสัมมนา จ านวน ๑๗ บทความ และภาคผนวก
ได้เสนอผลของการสัมมนาพร้อมภาพประกอบเพ่ือให้ผู้สนใจศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ อธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ช่วยก ากับดูแล ก าหนดนโยบาย แนะแนวทางและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการฯ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายด าเนินการทุกท่าน ที่ได้ด าเนินการตามโครงการฯ และปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานได้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  
 
 
 
 
 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ราชันย์  นิลวรรณาภา 

ประธานโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า  ก 
บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่มรดกความทรงจ าด้าน
เอกสารโบราณในอีสานตอนกลางและอีสานตอน
ใต้ในปัจจุบัน 
 

วีณา  วีสเพ็ญ 
สมัย  วรรณอุดรและคณะ 

 

๗ 

บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ วัด
มหาชัย 
 

วีณา  วีสเพ็ญ 
สมัย  วรรณอุดร 

๔๐ 

เอกสารใบลาน : การอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์  
และ  เอกสารส าคัญ เอกลักษณ์ทางภาษาและการ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 
 

๕๙ 

ความท้าทายของ “คนท างานวัฒนธรรม”: 
ข้อสังเกตเชิงแนวคิดในการด าเนินงานด้านเอกสาร
โบราณและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
 

๗๖ 

พระอริยานุวัตร เขมจารี กับการค้นคว้าคัมภีร์ใบ
ลาน  ภาษาและวรรณคดีอีสาน 
 

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ 
 

๙๐ 

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ พิศาล  บุญผูก  ๑๑๑ 
 
พ่อหมอบัวลี  พรมนิล  กับวิถีสืบทอดยาพื้นบ้าน
จากใบลานและสมุดข่อย 

 
บุญยงค์  เกศเทศ 

 
๑๑๕ 

 
วัฒนธรรมใบลาน 

 
สมชาย  ล าดวน 

 
๑๒๙ 

   
ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยอักษรโบราณในภาคอีสาน    
 

ราชันย์ นิลวรรณาภา ๑๓๔ 

โลกทัศน์จากหนังสือใบลาน : คติชนและวิถีชีวิต  
 

สมชาย  นิลอาธิ ๑๕๗ 



6 

 

ภาษากฎหมายโบราณลาว 
The  Language  of  The  Ancient  Lao  
Law   
      

โสภี  อุ่นทะยา ๑๗๔ 

ต านานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 
The Myth of Urangadhatu and the Socio-
Economic Interrelated Network  
of the People in the Greater Mekong 
Sub-region   
 

สพสันติ์ เพชรค า ๑๘๓ 

วรรณคดีอีสานวิวัฒนาการสู่วรรณกรรมกลอนล า     
  

สิทธิศักดิ์  จ าปาแดง ๑๙๔ 

วรรณกรรมประกอบการเทศน์ในพิธีกรรมบุญผะ
เหวด 
 Demonstrated Literature in Bun-Pha-
Weit  rituals 
     

ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ ๒๐๘ 

อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอีสานใน
เอกสารใบลานเรื่องจันทคาต   
 

พิพัฒน์  ประเสริฐสังข์ ๒๑๕ 

หลักค าเมืองภูเขียว 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง
จากเอกสารใบลาน   
   

ชวนากร จันนาเวช ๒๓๓ 

สมุดข่อย   
จารึกเกร็ดประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม   

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ ๒๔๐ 

 
ภาคผนวก                      ๒๕๘ 
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บทบาทมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกความทรงจ าด้านเอกสารโบราณ 

ในอีสานตอนกลางและอีสานตอนใต้ในปัจจุบัน 
 

                              รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
                                        สมัย  วรรณอุดรและคณะ 
           
  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งในภาคอีสาน  ที่มีบทบาทต่องาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหลายสาขา  ในอดีตที่ผ่านมาถ้าพูดถึงความสนใจด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดก
ภูมิปัญญาด้านเอกสารโบราณในภาคนี้พบว่า ได้มีผู้สนใจค้นคว้า  รวบรวมและศึกษาวิจัยด้านคัมภีร์ใบลาน  
ศิลาจารึก และวัสดุอ่ืนๆตามความสนใจ ความถนัดและกระแสความเคลื่อนไหวทางวิชาการขณะนั้น  ในกรณี
คัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง   ผู้ที่ศึกษาในระยะแรกๆคือพระภิกษุ  เนื่องจากการบวชเรียน
และการศึกษาคัมภีร์ทางศาสนาต้องศึกษาผ่านใบลาน  ท าให้ต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่านตัวอักษร
ธรรมและอักษรไทยน้อย ซึ่งจารในใบลานมีการคัดลอกต่อๆกันมา เพ่ือให้มีสื่อศึกษาเล่าเรียนและมีการคัดลอก
ถวายวัดเพ่ือเป็นการท าบุญ  ในภาคอีสานนั้นมีทั้งพระภิกษุและนักวิชาการ มีบทบาทส าคัญท าให้คัมภีร์ใบลาน  
ตัวอักษรธรรม อักษรไทยน้อยและวรรณกรรมเรื่องต่างๆที่ปริวรรตจากคัมภีร์ใบลานเป็นที่ปรากฏ   
  ในวงการสงฆ์นั้นมีพระศรีธรรมโสภณหรือพระมหาปรีชา ปริญฺญาโณ  เจ้าอาวาสวัดกลาง  
พระครูวิโรจน์รัตโนบล(ถวัลย์)เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  พระอริยานุวัตร เขมจารี วัดมหาชัย 
จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มนักวิชาการผู้บุกเบิกความรู้ด้านนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนภาษาโบราณหอสมุดแห่งชาติ 
ยุคก่อนนั้นคือ อาจารย์พิทูรย์  มะลิวัลย์เป็นหลัก และอาจารย์ในสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน  บทบาท
ส าคัญขณะนั้นอยู่วิทยาลัยครูต่างๆ  และมหาวิทยาลัยเช่น วิทยาลัยครูมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมีการศึกษาเก็บรวมรวมในรูปแบบศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  นักวิชาการนั้นระยะเริ่มแรกบุคคลส าคัญที่บุกเบิกความรู้เกี่ยวกับ
ตัวอักษรโบราณจนสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้และเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวอักษรโบราณอีสานและวรรณกรรม
ท้องถิ่นอีสานให้นิสิต นักศึกษาผู้สนใจได้ศึกษาสืบมาคือ ศาสตราจารย์ธวัช  ปุณโณทก  จนระยะหลังกลายเป็น
ศาสตร์ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เช่น ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒมหาสารคาม เรียนเป็นวิชาเอกเลือกในรายวิชาภาษาถิ่น วิชาอักษรโบราณ ของวิชาเอกภาษาไทยในปี 
๒๕๒๒ เป็นต้นมา ส่วนมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสาขาจารึกภาษาไทยและจารึกภาษาตะวันออก ระดับปริญญา
โท  ด้านวรรณกรรมท้องถิ่นที่ปริวรรตจากเอกสารใบลานนั้น รองศาสตราจารย์   ดร.จารุวรรณ  ธรรมวัตร 
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น
อีสานให้ปรากฏ และอีกหลายคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด
ในที่นี้  นอกจากนี้มีกลุ่มผู้รู้และนักปราชญ์ท้องถิ่นได้ศึกษา เก็บรักษาโบราณวัตถุ จัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
หรือปริวรรตจัดพิมพ์เรื่องราวท้องถิ่นและพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก เช่น สวิง  บุญเจิม  ประมวล  พิมพ์เสน 
เป็นต้น  ส่วนด้านศิลาจารึก  สมุดข่อย  ใบจุ้มต่างๆ  ในระยะ ๓๐ ปีที่ผ่านมา  ผู้ศึกษากระจายไปตาม
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ซึ่งจะไม่กล่าวรายละเอียดในที่นี้ 
  บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาด้าน
เอกสารโบราณ  ระยะแรกยังไม่มีการด าเนินงานอย่างจริงจังนัก  มุ่งไปศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นสาขาอ่ืน  
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เพราะความโดดเด่นมีอยู่แล้วในชุมชนคืออยู่ที่ พระอริยานุวัตร เขมจารี แห่งวัดมหาชัย ท่านได้ค้นคว้า  
รวบรวม ศิลปวัตถุโบราณต่างๆ  ทั้งตู้พระธรรม หีบพระธรรมและอ่ืนๆไว้ที่วัด  เพ่ือให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นในวัด และกรมการศาสนาได้ยกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและประกาศตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย ในปี ๒๕๒๕  ปัจจุบันใช้ค าว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  แทนค าว่า ศูนย์  และมติ
ของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ในภาคอีสานให้วัดมหาชัยเป็นศูนย์กลาง  ส่วนด้านวรรณกรรมนั้น  พระอริ
ยานุวัตร เขมจารีได้ปริวรรตวรรณคดีอีสานจากใบลานออกมาจ านวนมาก  และตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์วรรณคดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อนงานอ่ืนๆ ในปี ๒๕๑๓ โดยคณาจารย์วิทยาลัยครูมหาสารคามและ มศว.
มหาสารคามขณะนั้น   ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดูแลและช่วยเหลืองานในศูนย์มาเป็นระยะๆ  และขอทุนจาก
มูลนิธิเอเชีย  มูลนิธิโตโยตา  จัดพิมพ์วรรณคดีอีสานออกมาเป็นจ านวนมาก  บางเรื่องยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน   
จนท าให้วัดมหาชัยเป็นแหล่งทางวิชาการที่มีนักวิชาการไปศึกษา เรียนรู้  ขอความรู้จากพระอริยานุวัตรอยู่
เนืองๆ  จนเมื่อท่านมรณภาพในปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา  ผู้คนจึงค่อยๆห่างจากวัดมหาชัยและทิ้งให้คัมภีร์ใบลาน
และศิลปวัตถุต่างๆกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นเพียงมรดกความทรงจ าในผลงานของอดีตเจ้าอาวาส คือพระ
อริยานุวัตร เท่านั้น    ส่วนวิทยาลัยครูมหาสารคามก็มีความสนใจงานด้านคัมภีร์ใบลานค่อนข้างมาก  จนได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอทุนออกส ารวจคัมภีร์ใบลานตามวัดต่างๆในภาคอีสาน  โดยให้วิทยาลัยครู
จังหวัดต่างๆเป็นกรรมการและแบ่งกันส ารวจในจังหวัดใกล้คียงกับสถาบัน  โดยศึกษาเป็นรายจังหวัด  จัดท า
บัญชีส ารวจจ านวน ๑๓ เล่ม  ส่วน มศว. มหาสารคามมีการรวบรวมเอกสารโบราณทั้งศิลาจารึก  คัมภีร์ใบลาน  
จัดท าเป็นห้องนิทรรศการเอกสารโบราณเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  แต่
ขาดการสนับสนุนเท่าที่ควร 
 

 สภาพการการอนุรักษ์และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาด้านเอกสารโบราณในภาคอีสาน 
 

  เมื่อพิจารณาถึงมรดกภูมิปัญญาด้านเอกสารโบราณในภาคอีสานพบว่าหน่วยงานราชการที่มี
บทบาทหน้าเกี่ยวข้องคือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  ประจ าจังหวัดต่างๆ  ได้แก่ ขอนแก่น  บ้านเชียง อุดรธานี 
อุบลราชธานี  ร้อยเอ็ด สุรินทร์ พิมาย และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  มหาวีรวงศ์ นครราชสีมาพบว่า เป็นการ
วางแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ชาติพันธุ์และวิถี
ชีวิต ที่เข้าข่ายเอกสารโบราณก็คือ มีศิลาจารึก บ้าง  หน่วยงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี มีกลุ่มงานด้านการเอกสารส าคัญ  กลุ่มอนุรักษ์
เอกสาร  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเก็บเอกสารทางราชการ  งานด้านเอกสารโบราณในอีสานที่มีการเก็บรวบรวม  
วางแสดงและให้บริการค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปคือ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
ร.๙ นครราชสีมา  โดยเอกสารโบราณมีทั้งสมุดข่อย และ คัมภีร์ใบลานที่ปรากฏในภาคอีสาน ได้รวบรวมและ
เก็บรักษาจัดท าบัญชีไว้  กล่าวได้ว่า  มีเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน  ที่มีหอสมุดลักษณะนี้ของทางราชการที่มี
การให้บริการเป็นระบบ  นอกนั้นเป็นการเก็บรวบรวม  ถ่ายไมโครฟิล์มเพ่ือรอการปริวรรตและวางแสดงเป็น
นิทรรศการเอกสารโบราณ   ส่วนในชุมชนบางแห่งจะมีการรวบรวมสมุดข่อย  คัมภีร์ใบลาน และโบราณวัตถุ 
หีบพระธรรม  ตู้พระธรรม ธรรมาสน์ ฯ ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชน  โดยจัดไว้ที่วัดซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจ
และความเข้มแข็งของเจ้าอาวาสเป็นส าคัญ เช่น ที่วัดท่าม่วง บ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วัด
อัมพวัน บ้านหนองสิมน้อย อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วัดบ้านหนองแสง อ าเภอเขาวงและ วัดสิมนาโก 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และวัดศรีสมพร บ้านแบก อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น 



9 

 

  ความรู้ด้านภาษาและตัวอักษรโบราณได้รับการศึกษาและตื่นตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ค่อนข้างมาก  เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดสอนระดับปริญญาโท  สาขาจารึกภาษาตะวันออกและจารึก
ภาษาไทย  สร้างบัณฑิตให้ปริวรรต วิเคราะห์วรรณคดี วรรณกรรมจากเอกสารโบราณในภาคต่างๆ  ทั้ง
ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ท าให้เกิดนักวิชาการด้านนี้เพ่ิมขึ้นมาก  แต่น่าเสียดาย  ที่โปรแกรมนี้ได้ปิดเสียแล้ว 
ด้วยข้อบังคับด้านคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ไม่ครบตามเกณฑ์ของ สกอ. เมื่อปีท่ีผ่านมา 
  ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น  ผู้เขียนได้ตระหนักว่า สภาพของเอกสารโบราณ
ไม่ได้รับการเอาใจใส่เก็บรักษาและน ามาเรียนรู้เท่าที่ควร  เห็นว่า มหาวิทยาลัยควรเอาใจใส่ในเรื่องนี้  พร้อมๆ
กับความต้องการของสถานศึกษาด้านหลักสูตรท้องถิ่นในปัจจุบันมีมาก  และครูยังไม่น าความรู้ด้านภาษาและ
ตัวอักษรในท้องถิ่นไปบรรจุในบทเรียนเลย  คงมีเพียงนิทานท้องถิ่นได้รับการบรรจุในหนังสือเรียนบ้าง  จึงคิด
ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องด าเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง  จึงเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ ภายใต้ชื่อ
โครงการว่า “โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” และ
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ด าเนินงานเป็นโครงการเฉพาะขึ้น ในปี ๒๕๔๖ โดยอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.
ภาวิช  ทองโรจน์  และเริ่มท างานเป็นรูปธรรมในปี ๒๕๔๗  เป็นต้นมา  โดยให้นโยบายแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการว่า  ให้ส ารวจและระดมพลังในการท างานด้านนี้ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเพ่ือสนองประโยชน์ทาง
วิชาการแก่คณะต่างๆซึ่งเติบโตเพิ่มอีกหลายคณะ  โดยมีผู้เขียนเป็นประธานโครงการและอาจารย์สมัย  วรรณ
อุดร  อาจารย์ราชันย์  นิลวรรณภาและคณะเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ๗ คน  คณะกรรมการที่ปรึกษาจาก
หลายคณะร่วมให้ข้อคิดเห็น  เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สมกับยุคสมัยและความจ าเป็นทางวิชาการ  
พร้อมกับช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า  กระแสความรู้ความเข้าใจของนักวิชาการและระดับผู้บริหารยุคปัจจุบันใน
ระดับชาติ ได้หันกลับมาเห็นความส าคัญเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  พร้อมทั้งเห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญาตนเองและภูมิปัญญาตะวันออกมากขึ้น  และเน้นการเข้าถึงสาระความรู้ของภูมิ
ปัญญาให้สะดวก  และค านึงถึงการน าภูมิปัญญาที่ปรากฏในเอกสารโบราณมาเกื้อกูลกับวิถีไทยปัจจุบันให้มาก
ที่สุด    ดังนั้นโครงการที่ตั้งขึ้นจึงผู้เขียนและคณะกรรมการโครงการจึงได้ก าหนดเป้าหมาย  และพันธกิจของ
โครงการให้สอดคล้องกับภาวะที่จ าเป็น ๕ ประการดังนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  ๑) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ ได้รับการศึกษาสืบค้น และ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  
  ๒) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในใบลานเป็นภาษาไทยปัจจุบัน เพ่ือให้นักวิชาการ  ผู้สนใจน าไปใช้
ประโยชน์ได้สะดวก เหมาะสมกับยุคสมัย 
  ๓) เพ่ือสืบทอดความรู้ด้านตัวอักษรโบราณแก่บุคคลวงการต่างๆ 
  ๔) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้สาขาต่างๆในคัมภีร์ใบลานและเผยแพร่ 
  ๕) เพ่ือบันทึกองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลาน และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ   สะดวกต่อการสืบค้นทั้งภายในและต่างประเทศ 
  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  จึงก าหนดพันธกิจของโครงการด้านต่างๆคือ 
 

 พันธกิจหลักของหน่วยงาน 
      พันธกิจที่ ๑    ส ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง  ๒๐ จังหวัด                    



10 

 

     พันธกิจที่ ๒  ปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานตามหมวดหมู่ต่าง ๆ  และเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ทาง
วิชาการ 
      พันธกิจที่ ๓    อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโบราณที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน 
      พันธกิจที่ ๔    ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน  ทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย ประยุกต์  โดยเน้น
การวิจัยแบบสหวิทยาการ  เพื่อน าองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      พันธกิจที่ ๔    น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบันทึกข้อมูลคัมภีร์ใบลานรวมทั้งกิจกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและเผยแพร่ 
      การด าเนินการในปีแรกๆ  เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทั้งที่ส านักศิลปวัฒนธรรม   
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โครงการปกปักรักษาใบลาน สปป.ลาว หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพและ
นครราชสีมา เพ่ือเลือกด าเนินการให้เหมาะควร  และเน้นความร่วมมือกันในอนาคต  และปีที่ผ่านมาได้
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านบันทึกเอกสารใบลานในระบบดิจิตอล ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ค าแนะน าของ ม.ร.ว.รุจยา อาภากร  กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา  เนื่องจากได้ท างานหลายอย่างในเวลา
เดียวกันทั้ง ๕ พันธกิจ  จึงนับว่า เป็นงานที่หนักพอสมควร  ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของบุคลากรใน
องค์กรเป็นส าคัญ 
 

            กิจกรรมการด าเนินงานที่ผ่านมา  
การด าเนินงานของโครงการเริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗- ๒๕๕๓  ได้เริ่มส ารวจวัดใน
จังหวัดมหาสารคามเป็นจุดเริ่มแรก  และขยายไปตามจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งเมื่อพิจารณาพ้ืนที่ด าเนินการพบว่า  
อยู่ในเขตอีสานกลางเป็นส่วนใหญ่   ส่วนจังหวัดในเขตอีสานใต้  ได้ไปท างานด้านการส ารวจ จัดระบบเพื่อ
การอนุรักษ์บางจังหวัด ตามความต้องการที่ขอความร่วมมือมาเท่านั้น  เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนจ ากัด  
รายละเอียดจะกล่าวในตอนหลัง   
  ต่อไปนี้ขอกล่าวถึงภาพของการท างานที่ด าเนินการแล้ว  โดยเรียงตามพันธกิจทั้ง   ๕  
ประการ เพ่ือให้ผู้สนใจทราบดังนี้  
  

 พันธกิจที่ ๑   ส ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง  ๒๐  จังหวัด         
  ๑.๑ ส ารวจเอกสารใบลาน   
การส ารวจเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของโครงการฯ เป็นการด าเนินงานที่มุ่งเน้น ส ารวจการ
ปรากฏมีของเอกสารโบราณตามวัดต่างๆ ใน ๒๐ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งอาศัยฐานข้อมูล
จากบัญชีการส ารวจของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคอีสานและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๖ – 
๒๕๓๑ และการก าหนดพื้นที่ในการด าเนินงานที่ผ่านมานั้นได้เริ่มจากจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดแรก และ
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ  เป็นจังหวัดล่าสุดที่ทางโครงการฯ ได้
ด าเนินการส ารวจเอกสารโบราณเรียบร้อยแล้ว   
 การลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารโบราณนั้น เป็นการด าเนินงานที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ต้องลงไปส ารวจ 
พบปะ พูดคุยกับพระภิกษุ ชาวบ้าน เกี่ยวกับเอกสารโบราณ ว่ามีมากน้อยเพียงใด หรือเหตุใดเอกสารโบราณที่
เคยมีถึงไม่มี หรือช ารุดเสียหาย นอกจากเอกสารโบราณแล้ว ทางโครงการฯ ยังมีการรวบรวมข้อมูลทางด้า น
ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวัด มาเป็นฐานข้อมูลอีกด้วย  จากนั้นฝ่ายประมวลผล  ก็น าข้อมูลด้านเอกสารโบราณ
มาพิจารณาเพื่อใช้ตัดสินใจในการลงพื้นที่จัดระบบคัมภีร์ใบลานให้เป็นหมวดหมู่ในล าดับต่อไป  
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โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารโบราณที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียดการด าเนินงานตามปีงบประมาณ 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ออกส ารวจในจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ วัด 
รายละเอียดปรากฏดังรูปและตาราง 
 

ตาราง ๑  ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่ส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดมหาสารคาม 

อ าเภอที่ได้รับการส ารวจเอกสารใบลาน จ านวนวัด 
๑. อ าเภอเมือง 
๒. อ าเภอกันทรวิชัย 
๓. อ าเภอโกสุมพิสัย 
๔. อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
๕. อ าเภอยางสีสุราช 
๖. อ าเภอนาเชือก 
๗. อ าเภอนาดูน 
๘. อ าเภอวาปีปทุม 
๙. อ าเภอบรบือ 
๑๐. อ าเภอเชียงยืน 
๑๑. กิ่งอ าเภอชื่นชม 
๑๒. อ าเภอนาแก 
 ๑๓. กิ่งอ าเภอกุดรัง 

๘ 
๔๑ 
๕ 
๕ 
๙ 
๔ 
๕ 

๑๑ 
๔ 
๔ 
๖ 
๖ 
๒ 

รวม                                                           ๑๑๐ 
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  ในการลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นปีแรกของการด าเนินงาน
นั้น โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ใช้ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่มากกว่าจังหวัด คือใช้เวลาถึง ๕ เดือน  โดยมี
จุดประสงค์จะส ารวจอย่างละเอียด  เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ 
  

 ปีงบประมาณ  ๒๕๔๘  

  โครงการฯ ได้มุ่งส ารวจที่วัดมหาชัย  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญที่
พระอริยานุวัตร(อารีย์  เขมจารี)  เจ้าอาวาสวัดในอดีตเป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสารจากใบลาน  สมุดข่อย  สมุด
ไทย  ทั้งท่ีเขียนด้วยอักษรธรรม  อักษรขอม  และอักษรไทยน้อยมาปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบันแล้วจัดพิมพ์
เผยแพร่  ท าให้วัดมหาชัยในช่วงระหว่างที่พระอริยานุวัตร (อารีย์  เขมจารี)  ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสเป็น
แหล่งส าคัญทางวิชาการด้านตัวอักษรโบราณและวรรณคดีท้องถิ่น   หลังจากท่านมรณภาพลงในปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ เอกสารใบลานถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการดูแลจัดระบบเท่าที่ควร  จึงได้ของบประมาณจากจังหวัด  
เข้าด าเนินการส ารวจและอนุรักษ์เอกสารใบลานและจัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอริยานุวัตรเขม
จารีนุสรณ์” ขึ้น โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระในเอกสารใบลาน ดังตารางต่อไปนี้ 
  

ตาราง ๒ ตารางแสดงรายละเอียดของเอกสารใบลานวัดมหาชัยที่ได้รับการจัดระบบหมวดหมู่ 

ชื่อหมวด จ านวนมัด/ผูก 
หมวดพระวินัย 
หมวดพระสุตตันตปิฎก 
หมวดอภิธรรม 
หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี 
หมวดบทสวดมนต์ 
หมวดอานิสงส์/ฉลอง 
หมวดชาดก 
หมวดโอวาทค าสอน 
หมวดพิธีกรรม 
หมวดธรรมทั่วไป 
หมวดนิยายธรรม 
หมวดนิทานพื้นบ้าน 
หมวดต านานพุทธศาสนา 
หมวดโหราศาสตร์/ไสยศาสตร์ 
รวมหลายหมวด (ลานยาว) 
รวมหลายหมวด (ลานสั้น) 

๒๗ 
๒๓ 
๘๘ 
๔๑ 
๘ 
๕ 

๔๑ 
๑๒ 
๘ 

๓๙ 
๓๔ 

๒๑๓ 
๕๘ 
๔ 

๙๖ 
๒๒ 

รวม                                                           ๗๑๙/ ๕๙๗๙ 
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  นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ท่านการปริวรรต ทั้งที่เป็นฉบับลายมือและฉบับพิมพ์ดีดอีก จ านวน 
๑๘๗ รายการ และเอกสารที่ได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔๔ รายการ เป็นต้น 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๖๖ วัด  
โดยรายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

ตาราง ๓   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่ส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ าเภอที่ได้รับการส ารวจเอกสารใบลาน จ านวนวัด 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอศรีสมเด็จ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ 
อ าเภอเมืองสรวง 
อ าเภอจตุรพักตร์พิมาน 
อ าเภอเสลภูมิ 
อ าเภอโพธิ์ชัย 
กิ่งอ าเภอทุ่งเขาหลวง 
อ าเภอธวัชบุรี 
กิ่งอ าเภอเชียงขวัญ 
อ าเภอจังหาร 

๑๔ 
๔ 
๒ 
๓ 
๔ 
๔ 
๑ 
๔ 

๑๗ 
๒ 

๑๑ 

รวม                                                           ๖๖ 

 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารใบลานใน
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน ๗๒ วัด  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ตาราง ๔   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่ส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ าเภอที่ได้รับการส ารวจเอกสารใบลาน จ านวนวัด 
อ าเภอเขาวง 
อ าเภอกุฉินารายณ์ 
กิ่งอ าเภอห้วยผึ้ง 
อ าเภอนามน 
อ าเภอสมเด็จ 
กิ่งอ าเภอดอนจาน 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอสหัสขันธ์ 
อ าเภอค าม่วง 
อ าเภอหนองกุงศรี 
อ าเภอห้วยเม็ก 
อ าเภอยางตลาด 
อ าเภอกมลาไสย 
กิ่งอ าเภอฆ้องชัย 
กิ่งอ าเภอร่องค า 

๖ 
๗ 
๒ 
๑ 
๔ 
๑ 

๑๑ 
๑ 
๓ 
๒ 
๒ 

๑๐ 
๑๖ 
๓ 
๓ 

รวม                                                           ๗๒ 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารใบลานใน
จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๗๕ วัด  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

ตาราง ๕   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่ส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดขอนแก่น 

อ าเภอที่ได้รับการส ารวจเอกสารใบลาน จ านวนวัด 
อ าเภอชนบท 
อ าเภอแวงใหญ่ 
อ าเภอพล 
อ าเภอหนองสองห้อง 
อ าเภอมัญจาคีรี 
อ าเภอโคกโพธิ์ชัย 

๓ 
๒ 
๑ 
๓ 

๑๓ 
๓ 
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อ าเภอบ้านไผ่ 
อ าเภอน้ าพอง 
อ าเภอกระนวน 
อ าเภอเมือง 
อ าเภอพระยืน 
อ าเภอชุมแพ 
อ าเภอภูเวียง 
อ าเภอหนองเรือ 

๓ 
๔ 
๑ 

๒๘ 
๔ 
๒ 
๒ 
๖ 

รวม                                                           ๗๕ 

 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเอกสารใบลานใน
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๙๓โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง ๖   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่ส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดชัยภูมิ 

อ าเภอที่ได้รับการส ารวจเอกสารใบลาน จ านวนวัด 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
อ าเภอคอนสวรรค์ 
อ าเภอจัตุรัส 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
อ าเภอภูเขียว 
อ าเภอเมือง 

๑๓ 
๙ 

๑๘ 
๙ 

๑๖ 
๒๘ 

รวม                                                           ๙๓ 

   
 จากการออกส ารวจในระยะ ๗ ปีที่ผ่านมาพบว่า  สภาพของเอกสารโบราณเฉพาะกรณีคัมภีร์ใบลาน                
ใน ๔ จังหวัดที่กล่าวมา  สรุปได้ดังนี้ 
 ๑.  คัมภีร์ใบลานยังคงอยู่พอสมควรในบางวัดที่เก็บมิดชิดและไม่น าออกมาใช้แต่สภาพการเก็บ
รักษา 
ต้องปรับปรุงอย่างมาก   
          ๒. คัมภีร์ใบลานที่คงอยู่นั้น เมื่อเทียบกับบัญชีเดิมท่ีมีการส ารวจ-ของวิทยาลัยครูมหาสารคาม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่า  จ านวนผูกไม่เท่าเดิมแสดงว่า มีการสูญหายไป 
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 ๓. วัดที่เคยปรากฏว่า มีคัมภีร์ใบลาน  หลายวัดไม่มีแล้วเนื่องจากเปื่อย  ผุ  แตกหักและถูกเผาไป
ท าเป็นวัตถุมงคล 
  ๑.๒  จัดระบบเอกสารใบลาน 
 การจัดระบบหมายถึง  การส ารวจเอกสารใบลานอย่างละเอียด เพ่ือบันทึกข้อมูลว่าใบลานแต่ละผูก
เป็นเรื่องใด  ตัวอักษรแบบใด ใบลานชนิดใด เพ่ือให้รู้ว่าใบลานที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง   เนื่องจากมีวัด
จ านวนมาก  การเลือกจัดระบบอย่างละเอียดจึงใช้เกณฑ์วัดที่มีเอกสารใบลานมากที่สุด  จากที่ส ารวจไว้แล้ว 
เพ่ือให้เอกสารใบลานนั้นคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปี  ซึ่งการลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสารใบลานนั้น  ทางโครงการฯ มีขั้นตอนการด าเนินงานจากการ
เริ่มส่งหนังสือขอเข้าจัดระบบเอกสารใบลานและเข้าจัดระบบด้วยการเริ่มท าความสะอาด คัดแยกหมวดหมู่ 
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารใบลานลงในแบบฟอร์มการส ารวจ  ซึ่งใช้แนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสปป.ลาว  พร้อมเขียนป้ายชื่อก ากับไว้บนใบลานแต่ละผูก จากนั้นด าเนินการห่อผ้าใหม่ทับผ้าเก่าที่ท า
ความสะอาดแล้ว   หากผ้านั้นมีศิลปะลวดลายที่สวยงามและแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ  และ
ด าเนินการร้อยเชือกติดป้ายชื่อ เก็บเข้าตู้พระธรรม หีบพระธรรม หรือเก็บในที่ที่ทางวัดต้องการให้เก็บ เมื่อเข้า
จัดระบบเอกสารใบลานให้แต่ละวัดเรียบร้อยแล้ว  ทางเจ้าหน้าที่ก็น าข้อมูลที่บันทึกไว้ในใบบันทึกรายการมา
จัดท าฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนในล าดับ
ต่อไป รายละเอียดการลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสารใบลานมีดังต่อไปนี้ 
                 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสาร
ให้กับวัดในจังหวัดมหาสารคาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตาราง ๗   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดมหาสารคาม 

รายช่ือวัด จ านวนวันที่จัดระบบ 
วัดสุขะธัมมาราม บ้านเหล่า ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
วัดสวนตาล บ้านแก่นท้าว ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
วัดโนนสีลา บ้านต าแย ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม 
วัดบ้านขามป้อม ต าบลขามป้อม อ าเภอวาปีปทุม 
วัดติกขมณีวรรณ บ้านเสือโก้ก ต าบลเสือโก้ก อ าเภอวาปีปทุม 
วัดโพธิ์ชัย บ้านปอพาน ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก 
วัดบูรพา บ้านหนองโน ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก 
วัดสระศิลา บ้านหนองหิน ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน 
วัดพุทธชัยมงคล บ้านค้อ ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ 
วัดหัวหนอง ต าบลวังไชย อ าเภอบรบือ 
วัดดาวดึงส์ ต าบลแกด า อ าเภอแกด า 

๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๓ 
๑ 
๑ 
๒ 
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รายช่ือวัด จ านวนวันที่จัดระบบ 
วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองหญ้าม้า ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย 
วัดพุทธประดิษฐ์ บ้านโพน ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียงยืน 
วัดปทุมวราราม บ้านทัพม้า ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน 
วัดศรีสมพร บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน 
วัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 

๓ 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 

รวม                                                           ๓๖ 

 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   

                    โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสารใบลานให้กับวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 

ตาราง ๘   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายช่ือวัด จ านวนวันที่จัดระบบ 
วัดท่าม่วง บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
วัดป่าสักดาราม บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
วัดสว่างท่าสี บ้านสว่างท่าสี ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
วัดบรมธงไชย บ้านหัวโทนใต้ ต าบลหัวโทน อ าเภอสุวรรณภูมิ 
วัดโพธิ์ธรรมราช บ้านเมืองสรวง ต าบลหนองผือ ต าบลสุวรรณภูมิ 
วัดวารีอุดม บ้านสังข์ ต าบลสะอาด อ าเภอเมือง 
วัดแจ่มอารมณ์ บ้านสงยาง ต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง 
วัดผดุงวิทยา บ้านท่าโพธิ์ ต าบลมะบ้า กิ่งอ าเภอทุ่งเขาหลวง 
วัดศรีสว่าง บ้านขว้าง ต าบลมะบ้า กิ่งอ าเภอทุ่งเขาหลวง 
วัดธงธานี บ้านธวัชดินแดง ต าบลธวัชดินแดง อ าเภอธวัชบุรี 
วัดวารีอดุม บ้านงิ้ว ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี 
วัดเอกสัตย์บ ารุง บ้านนิเวศน์ ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี 
วัดศรีวราหเขต บ้านหมูม้น ต าบลหมูม้น กิ่งอ าเภอเชียงขวัญ 
วัดศรีชัยมงคล บ้านคุยค้อ ต าบลดินด า อ าเภอจังหาร 
วัดอัมพวนาราม บ้านม่วงน้ า ต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร 
วัดโพธิ์สัย บ้านโพธิ์สัย ต าบลสวนจิก อ าเภอศรีสมเด็จ 

๖ 
๔ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๒ 
๑ 
๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

รวม                                                           ๔๕ 
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 การลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสารใบลานให้กับวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ทางโครงการจัดท าประเมินความ
พึงพอใจของพระภิกษุ หรือชาวบ้านที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติงานและผลของการกรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโครงการฯ อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐  จากคะแนนเต็ม ๕ 
 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน
ให้กับวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตาราง  ๙   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายช่ือวัด จ านวนวันที่จัดระบบ 

บ้านสว่างหัวนาค า บ้านหัวนาค า ต าบลหัวนาค า อ าเภอยางตลาด 
บ้านกลางโคกค้อ บ้านโคกค้อ ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด 
วัดบ้านหนองแปน บ้านหนองแปน ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย 
วัดโนนเมือง บ้านโนนเมือง ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย 
วัดปฐมแพงศรี บ้านกุดลิง ต าบลล่องค า อ าเภอล่องค า 
วัดบ้านเมย บ้านเมย ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย  
วัดปทุมมาเกสร บ้านหนองบัว ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย  
วัดจันทร์ท่าเพลิง บ้านท่าเพลิง ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย 
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่ บ้านกุดสิม ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง 
วัดกกต้อง บ้านกุดบอด ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง 
วัดบ้านหนองแสง บ้านหนองแสง ต าบลสงเปลือย อ าเภอเขาวง 
วัดหอไตรเหล่าใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
วัดกกต้องกุดหว้า บ้านกุดหว้า ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
วัดสิมนาโก บ้านนาโก ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ 
วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองห้างบ้านหนองห้าง ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๔ 
๔ 
๓ 
๕ 
๓ 
๔ 
๓ 

รวม                                                           ๔๒ 

 
 การลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพระภิกษุ และ
ชาวบ้าน ทั้งผู้น าชุมชน และนักปราชญ์ประจ าท้องถิ่นเป็นอย่างดี  และพบว่าผู้คนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีความรัก
หวงแหนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและให้การดูแลเอาใจใส่ในศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเป็นอย่างดี  
และเมื่อมีการประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ พบว่า ชุมชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน
ให้กับวัดในจังหวัดขอนแก่น และจากการส ารวจเอกสารใบลานในจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ พบว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่พบเอกสารใบลานน้อยที่สุด และจ านวนวัดที่มีเอกสารใบลานมาก
พอให้จัดระบบเอกสารใบลานนั้นมีเพียง ๕ วัด ทางโครงการฯ จึงน าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการส ารวจเอกสาร
ใบลานในครั้งก่อนมาพิจารณาและพบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเอกสารใบลานที่รอการจัดระบบ
เอกสารใบลาน เจ้าหน้าที่จึงคัดเลือกวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดมาด าเนินการจัดระบบเอกสารใบลาน รายละเอียด
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง  ๑๐   ตารางแสดงรายละเอียดการลงพ้ืนที่จัดระบบเอกสารใบลานในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด 

รายช่ือวัด จ านวนวันทีจ่ัดระบบ 
วัดศรีบุญเรือง บ้านโนนรัง ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัดสระบัว บ้านโนนเขวา ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
วัดจันทรังษี บ้านหนองบัวน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัดท่าบึง บ้านเป็ด ต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัดตาลเรียง บ้านผือ ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัดท่าวารีปทุมวนาราม บ้านเขวาชี ต าบลแสนชาติ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดบ้านเหล่าแถม บ้านเหล่าแถม ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดบ้านบัวหลวง บ้านบัวหลวง ต าบลเหล่า กิ่งอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดบ้านหนองแข้ บ้านหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดบ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดสว่างอรุณ บ้านหนองแก ต าบลลิ้นฟ้า อ าเภอจตุพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดโพธาราม บ้านปาฝา ต าบลผาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดบังบด บ้านหวายหลึม ต าบลเขือง กิ่งอ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดเกล็ดลิ่น บ้านเกล็ดลิ่น ต าบลหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัดหนองตาไก้ บ้านหนองตาไก้ ต าบลสีแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๕ 
๑ 
๑ 
๑ 

รวม                                                           ๓๐ 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ ทางโครงการอนุรักษ์ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย ๔.๗๓  
 สรุปผล  ด้านจัดระบบคัมภีร์ใบลานพบว่า 
 ๑.  การท างานของโครงการมีส่วนส าคัญท าให้เจ้าอาวาสวัดต่างๆ   เห็นความส าคัญของคัมภีร์ใบ
ลานและร่วมมือในการเก็บ  ย้ายที่ให้เหมาะสม 
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 ๒. วัดและกรรมการชุมชนมีความเข้าใจและไว้วางใจหน่วยงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น  เนื่องจากไป
ท าให้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและไม่ได้น าไปเก็บที่มหาวิทยาลัย 
 ๓. ส่งพระภิกษุเข้าร่วมอบรมอักษรโบราณที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 ๔. มีระบบข้อมูลวัด และคัมภีร์ใบลานที่คงอยู่  โดยทางโครงการส ารวจจัดท าและมอบไว้ให้วัด 
  

 พันธกิจที่ ๒ ปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานตามหมวดหมู่ต่าง ๆ  และเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทาง
วิชาการ 
 งานด้านการปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลาน เป็นงานที่ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ มองเห็นและ
ตระหนักว่า คัมภีร์ใบลานหรือเอกสารโบราณอีสานนั้น เป็นเอกสารเบื้องต้นที่รวบรวมสรรพวิชาความรู้ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธศาสนา  ประวัติศาสตร์โบราณอีสาน คติความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือฮีตคลอง  
ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หรือเรื่องราวเกี่ยวกับบันเทิงคดี อาทิ  วรรณกรรม นิทาน ผญา  ต านาน 
เรื่องราวของการด ารงชีวิตด้านการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรโบราณ เป็นต้น  
 เรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้น หากโครงการไม่มีนโยบายที่จะปริวรรตหรือถ่ายถอดออกมาเป็นภาษาไทย
ปัจจุบันแล้วเผยแพร่ให้กับนักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจเรื่องราวดังกล่าวแล้ว  ก็ไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด ดังนั้นในแต่ละปีงบประมาณทางโครงการจึงมีเอกสารทางวิชาการออกมาสู่วง
วิชาการอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง ตามล าดับดังนี้ 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  โครงการอนุรักษ์ใบลาน ยังไม่มีหนังสือวิชาการที่ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ แต่มีผลงาน
ปริวรรตออกมาทั้งหมด  ๘๗ เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 

เรื่อง ที่มา 
๑. กฎหมายโบราณอีสาน 
 
๒. การพิจารณาคดี 
 

๓. จารึกฐานพระพุทธรูป 

 

๔. จารึกใบเสมา 
 

๕. สมุดข่อยพ่อใหญ่ลุน 
 

๖. ธรณีหลวง 
๗. ราธนามหาเวส 
๘. ราธนาอุปคุต 

วัดมหาผล บ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย         
จังหวัดมหาสารคาม 
วัดมหาผล บ้ านท่าขอนยาง ต าบลท่ าขอนยาง อ า เภอกันทรวิชั ย         
จังหวัดมหาสารคาม  
วัดมหาผล บ้ านท่าขอนยาง ต าบลท่ าขอนยาง อ า เภอกันท รวิชั ย         
จังหวัดมหาสารคาม 
วัดมหาผล บ้ านท่าขอนยาง ต าบลท่ าขอนยาง อ า เภอกันทรวิชั ย        
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 



24 

 

เรื่อง ที่มา 
๙. เสียเคราะห์ 
๑๐. สูดขวัญข้าว (๑) 
๑๑. สูดขวัญข้าว (๒) 
๑๒. ท านายฝัน 
 
๑๓. บาศรีนาค 
๑๔. ค าสู่ขวัญข้าว 
๑๕. ต ารายา 
 
๑๖. เสียเคราะห์หลวง 
๑๗. ล าบุษบา  
๑๘. นิทานพระยาพิมพิสาร 
๑๙. พุทธต านานพระยาอินทร์ 
๒๐. กฎหมายโบราณ 
๒๑. คาถายอดมุข 
๒๒. นกจอกน้อย 
๒๓. พระพุทธคุณ ธรรมคุณ 
สังฆคุณ 
๒ ๔ .  สั ง ฮ อ ม ย อ ด ม ห า มู ล
นิพพาน 
๒๕. โหราศาสตร์ 
 

๒๖. ต าราปลูกเฮือน 
 

๒๗. ต าราคาถา 
 
๒๘. ต าราปลูกเฮือน 
๒๙. ต าราปลูกเรือน 
 
๓๐. ธรรมดาสอนโลก 
 

๓๑. ธรรมดาสอนโลก 

วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านลาด ต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
วัดบ้านโด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ต าบลศรีสุข อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดมหาผล ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
วัดพรหมประสิทธิ์  บ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย        
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์   ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์   ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย               
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์   ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ส านักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก บ้านกกเหลื่อม – หนองขอน ต าบลวังแสง   
อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม 
วัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ต าบลหนองบอน อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
วัดสระทองบ้านทัน ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วัดโนนสีดา ต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
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เรื่อง ที่มา 
๓๒. ธรรมดาสอนโลก 
๓๓. ธรรมดาสอนโลก 
๓๔. ต ารายา 
๓๕. ต ารายา 
 

๓๖. ต าราเสียเคราะห์ 
 

๓๗. ต าราโหราศาสตร์ 
 

๓๘. ต าราอุบาทว์ 
 

๓๙. ต ารายา 
 

๔๐. คาถา 

 
๔๑. ค าสูดเคราะห์ 
 

๔๒. ค าสืบชาตา 
 

๔๓. บูชาตัวเสวย 
 

๔๔. แก้วราหู 
 

๔๕. จตุโลกสูดขวัญ 
 

๔๖. ควดข้าวใส่โทง 
 

๔๗. คลองกัมมะฐานจัดแจง
บริขารสงฆ ์
๔๘. ท านายฝัน 
 

๔๙. ต ารายา/วิธีถลุงแร่เงิน 
๕๐. วรรณกรรมลึปปสูญ 

บ้านติ้ว ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
วัดป่ากู่แก้ว ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านดอนยม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                 
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
วัด เทพประสิทธิ์  บ้ านโนนสั ง  ต าบลหนองบอน อ า เภอโกสุมพิสั ย        
จังหวัดมหาสารคาม 
วัด เทพประสิทธิ์  บ้ านโนนสั ง  ต าบลหนองบอน อ า เภอโกสุมพิสั ย          
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                 
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
บ้ า น ด อ น เ วี ย ง จั น ท น์  ต า บ ล ท่ า ข อ น ย า ง  อ า เ ภ อ กั น ท ร วิ ชั ย                
จังหวัดมหาสารคาม 
วัด เทพประสิทธิ์  บ้ านโนนสั ง  ต าบลหนองบอน อ า เภอโกสุมพิสั ย         
จังหวัดมหาสารคาม 
วัด เทพประสิทธิ์  บ้ านโนนสั ง  ต าบลหนองบอน อ า เภอโกสุมพิสั ย         
จังหวัดมหาสารคาม 
วัด เทพประสิทธิ์  บ้ านโนนสั ง  ต าบลหนองบอน อ า เภอโกสุมพิสั ย        
จังหวัดมหาสารคาม 
วัด เทพประสิทธิ์  บ้ านโนนสั ง  ต า บลหนองบอน อ า เภอโกสุมพิสั ย        
จังหวัดมหาสารคาม 
วัด เทพประสิทธิ์  บ้ านโนนสั ง  ต าบลหนองบอน อ า เภอโกสุมพิสั ย        
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เรื่อง ที่มา 
 
๕๑. ต าราดูอากร 
 
๕๒. ต ารายา 

 
๕๓. ต ารากินฤกษ์ 
๕๔. ค าเวนต่างๆ 
๕๕. ต ารายา ๑ 
๕๖. ต ารายา ๒ 
๕๗. ต ารายา ๓ 
๕๘. ต ารายา ๔ 
๕๙. ต ารายา ๕ 
๖๐. ต ารายา ๖ 
๖๑. ต ารายา ๗ 
๖๒. ต ารายา ๘ 
๖๓. แต่งแก้ ๑ 
๖๒. แต่งแก้ ๒ 
๖๓. แต่งแก้ ๓ 
๖๔. ธรณีสารเสียเคราะห์ 
๖๕. ต ารากาฮ้อง 
๖๖. สัมมทานกรรมฐาน 
๖๗. ธรณีสารจืด 
๖๘. บูชาตัวเสวย 
๖๙. ต ารายา 
๗๐. ต ารายา 
๗๑. ต ารายา 
๗๒. แก้อุบาทว์ 
๗๓. สัมมทานธรรมห้องพรหม
วิหาร 
๗๙. พระเจ้า ๕ พระองค ์
๘๐. ต ารายา 
๘๑. นางโพสพ 

จังหวัดมหาสารคาม 
วั ดสว่ า ง โพธิ์ ศ รี  บ้ าน เปลื อย  ต าบลยางตลาด  อ า เภอยางตลาด            
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
บ้านลาด ต าบลศรีสุข  อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
วัดศรีสมพร บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
วัดศรีสมพร บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
- ไม่ทราบที่มา 
วัดศรีสมพร บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
วัดบูรพา 
วัดบ้านโคกยาว 
วัดบ้านดอนตูม 
วัดศรีสมพร บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
วัดศรีสมพร บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
วัดโนนสีลา 
วัดศรีสมพร บ้านแบก ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
- 
- 
- 
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เรื่อง ที่มา 
๘๒. ต ารายา 
๘๓. เลขโบราณ 
๘๔. กฎหมายโบราณ 
๘๕. กฎหมายโบราณ 
๘๖. กฎหมายโบราณสาเกตุ
นคร 
๘๗. กฎหมายโบราณ 

วัดโพธิ์ศรีสว่าง 
วัดดาวดึงส์ 
วัดพรหมประสิทธิ์  

รวม ๘๗ เรื่อง 

  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้น าเอกสารประเภทต ารายาที่ปริวรรตไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาจัดพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากความสนใจและนักวิชาการเน้นมาที่การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ต ารายาพ้ืนบ้านก าลังเป็นที่สนใจและมีความส าคัญ  โดยรายละเอียดของการ
จัดพิมพ์หนังสือต ารายา มีดังต่อไปนี้  
เล่มที่ ๑   ต ารายาวัดศรีสมพร อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๔๗๖ หน้า  
             เล่มที่ ๒   ต ารายาอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๓๒๐ หน้า 
เล่มที่ ๓  ต ารายา อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอนาเชือก จ านวน ๒๘๐  

 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

  โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้มีการปริวรรตเกี่ยวกับต ารายา ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดระบบ
เอกสารใบลานที่วัดมหาชัย ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และพบว่า มีเอกสารต ารายาจ านวน
มาก จึงน ามาปริวรรตและจัดพิมพ์ได้  ๕ ล าดับคือ เล่ม ๑ –  เล่ม ๕  ซึ่งต ารายาทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจด้านยาพื้นบ้านมากในปัจจุบัน   ดังตัวอย่าง 



28 

 

              

 
         
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้จัดพิมพ์เอกสารวิชาการล าดับที่  ๙- ๑๑ จ านวน ๓ เรื่อง 
โดยเลือกจัดพิมพ์หนังสือประเภทวรรณกรรมนิทาน เรื่องนกจอกน้อย   ต าราโหราศาสตร์ และหนังสือภูมิ
ปัญญาอีสานจากใบลาน ดังภาพ 
เล่มที่ ๑  ต าราโหราศาสตร์ พ่อจารย์บัวศรี  ศรีสูง   
เล่มที่ ๒  นกจอกน้อย   
เล่มที่ ๓  ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๒โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารวิชาการล าดับที่  
๑๒ – ๑๓ โดยเลือกจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม และเอกสารต ารายา ซึ่งพบในวัด
บ้านท่าม่วง ดังภาพ 
เล่มที่ ๑  สารตราเมืองมหาสารคาม   
เล่มที่ ๒  หนังสือต ารายาฉบับวัดท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารวิชาการล าดับที่  
๑๔ – ๑๕  โดยจัดพิมพ์เอกสารต ารายา ซึ่งพบในวัดบ้านท่าม่วง และ พระเจ้าเลียบโลก ดังภาพ 
เล่มที่ ๑  หนังสือต ารายาฉบับวัดท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่ม ๒ 
เล่มที่ ๒  หนังสือพระเจ้าเลียบโลก 
 

   

 
  

พันธกิจที่ ๓  การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรโบราณที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลาน 
  การจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอักษรโบราณอีสาน  เป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญเพราะจะ
เป็นลู่ทางให้คนรุ่นปัจจุบันทั้งพระสงฆ์และฆราวาสหันมาให้ความสนใจด้านเอกสารโบราณ  เพราะถ้าไม่
สามารถอ่านออก คนทั่วไปก็ไม่เห็นคุณค่า   ระยะที่ผ่านมาจึงได้จัดอบรมถวายความรู้เกี่ยวกับ อักษรธรรม  
อักษรขอมแก่พระสงฆ์  และอักษรธรรม  อักษรไทยน้อย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  แก่ เด็กนักเรียนในชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยการอบรมเน้นที่ครูอาจารย์และนิสิตที่
จะมีโอกาสบรรจุเป็นครูเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อ  ซึ่งได้ท าต่อเนื่องมาจนปัจจุบันดังรูป 
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พันธกิจที่ ๔    ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน  ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย ประยุกต์      

 โดยเน้นการวิจัยแบบสหวิทยาการ  เพื่อน าองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  การศึกษาวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ เล็งเห็นความส าคัญ โดยเน้น
ทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ การด าเนินงานด้านงานวิจัยนั้น เริ่มด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  มีผลงานดังนี้ ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑    
๑)  วิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อการเรียนการสอนอักษรธรรมอีสานฯ นายสมัย  วรรณอุดร ๒๐,๐๐๐ 
๒)  วิจัยเรื่องกระบวนทัศน์ในนิทานชาดกพ้ืนบ้านอีสาน น.ส.ทิพย์วารี  สงนอก ๑๕,๐๐๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐   
๑)  วิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานฯ นายสมัย  วรรณอุดร ๒๐,๐๐๐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗   
๑) โครงการวิจัยชุดเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีร์ใบลานใน
ภาคอีสาน ศึกษากรณีจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ๓ 
โครงการย่อยคือ 
 -  "มิติทางวัฒนธรรมจากผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน" 
 - "มิติทางวัฒนธรรมจากตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์" 
 - "มิติทางวัฒนธรรมจากคัมภีร์ใบลาน" 

 
 
 
ผศ. วีณา  วีสเพ็ญ 
นายประเทศ ปัจจังคะตา 
นายสมัย  วรรณอุดร 

 
 
 
๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

๒. โครงการวิจัยเรื่อง มิติทางวัฒนธรรมโบราณคดี ใน 
บ้านเชียงเหียน 

นายราชันย์  นิลวรรณาภา ๗๗,๐๐๐ 

 
 



34 

 

 



35 

 

   

 



36 

 



37 

 

 
 
 พันธกิจที่ ๕    น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบันทึกข้อมูลคัมภีร์ใบลาน รวมทั้งกิจกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและเผยแพร่ 
  ในพันธกิจที่ ๕ นี้ ทางโครงการได้เน้นหนักไปกับการด าเนินงานด้านระบบเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ซึ่งมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของหน่วยงานในการ
ท ากิจกรรมด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ต่อผู้ที่สนใจ เช่น หนังสือวิชาการ บทความ
ต่างๆ เป็นต้น โดยรายละเอียดของการด าเนินงานด้านนี้ปรากฏดังตาราง 
 

ปีงบประมาณ ผลการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบันทึกข้อมูลคัมภีร์ใบลานรวมทั้ง
กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและเผยแพร่ 

๒๕๔๗ ๑.  จัดท าเว็บไซต์โครงการฯ  www.bl.msu.ac.th 
๒.  จัดเก็บข้อมูลรูปภาพกิจกรรมการส ารวจ  จัดระบบ  คัมภีร์ใบลาน  ฐานข้อมูลวัด
ต่างๆ  จ านวน  ๑๑๓  วัด 
๓.  รูปภาพคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๑๐๓  เรื่อง 
๔.  รูปกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  จ านวน  ๕  กิจกรรม 

๒๕๔๘ ๑.  จัดท าเว็บไซต์โครงการฯ  www.bl.msu.ac.th 
๒.พัฒนาระบบการสืบค้นฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน 
http://www.bl.msu.ac.th/bailan/web_db.asp 
๓.  จัดท าเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย 
http://www.bl.msu.ac.th/bailan/mahachai/index.htm 
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ปีงบประมาณ ผลการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบันทึกข้อมูลคัมภีร์ใบลานรวมทั้ง
กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและเผยแพร่ 
๔.  ข้อมูลการส ารวจคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๔  วัด 
๕.  ข้อมูลการจัดระบบคัมภีร์ใบลานจ านวน  ๔  วัด 
๖.  รูปภาพคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๑๖  เรื่อง 
๗.  รูปกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  จ านวน ๙  กิจกรรม 

๒๕๔๙ ๑.  พัฒนาเว็บไซต์โครงการฯ  www.bl.msu.ac.th 
๒.  ข้อมูลการส ารวจคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๖๗  วัด 
๓.  ข้อมูลการจัดระบบคัมภีร์ใบลานจ านวน  ๓๕  วัด 
๔.  รูปภาพคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๒๖  เรื่อง 
๕.  รูปกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  จ านวน ๙  กิจกรรม 

๒๕๕๐ ๑.  พัฒนาเว็บไซต์โครงการฯ  www.bl.msu.ac.th 
๒.  ข้อมูลการส ารวจคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๖๗  วัด 
๓.  ข้อมูลการจัดระบบคัมภีร์ใบลานจ านวน  ๓๕  วัด 
๔.  รูปภาพคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๒๔  เรื่อง 
๕.  รูปกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  จ านวน ๑๘  กิจกรรม 

๒๕๕๑ ๑.  พัฒนาเว็บไซต์โครงการฯ  www.bl.msu.ac.th 
๒.  จัดท าฐานข้อมูล  GIS โครงการอนุรักษ์ใบลาน www.bl.msu.ac.th/gps 
๓.  ข้อมูลการส ารวจคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๗๐  วัด 
๔.  ข้อมูลการจัดระบบคัมภีร์ใบลานจ านวน  ๑๖  วัด 
๕.  รูปภาพคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๒๔  เรื่อง 
๖.  รูปกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  จ านวน ๑๕  กิจกรรม 

๒๕๕๒ ๑.  พัฒนาเว็บไซต์โครงการฯ  www.bl.msu.ac.th 
๒.  พัฒนาฐานข้อมูล  GIS โครงการอนุรักษ์ใบลาน www.bl.msu.ac.th/gps 
๓.  ข้อมูลการส ารวจคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๗๗  วัด 
๔.  ข้อมูลการจัดระบบคัมภีร์ใบลานจ านวน  ๑๖  วัด 
๕.  รูปภาพคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๑๐  เรื่อง 
๖.  รูปกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  จ านวน ๑๒  กิจกรรม 
๗.  ภาพสแกนผลงานพระอริยานุวัตร  จ านวน  ๓๙  ฉบับ 

 
           จะเห็นว่าข้อมูลการด าเนินงานของโครงการตามพันธกิจต่างๆ  (ปีงบประมาณ  ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒) 
นอกจากจัดเก็บด้วยระบบข้อมูลธรรมดา  ได้น ามาจัดเก็บโดยใช้ระบบดิจิตอล  ทั้งรูปภาพและข้อมูลคัมภีร์ใบ
ลาน  และจัดท าระบบ GIS รายจังหวัด    ข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ือการสืบค้นประกอบด้วย 

http://www.bl.msu.ac.th/
http://www.bl.msu.ac.th/
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 ๑.  รูปภาพกิจกรรมการส ารวจ  จัดระบบ  คัมภีร์ใบลาน 
   ๒.  รูปภาพคัมภีร์ใบลาน  จ านวน  ๑,๐๐๐ หน้าลาน 
 ๓.  รูปภาพสมุดไทย  จ านวน   ๗๗๗ หน้าสมุดไทย 
 ๔. ฐานข้อมูลวัดต่างๆและคัมภีร์ใบลานในจังหวัดมหาสารคาม   
 ๕. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ  ผ่านระบบการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
 ๖.  ข้อมูลผลงานการปริวรรตที่ด าเนินการแล้ว   ทั้งรอการจัดพิมพ์และพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว 
 ในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ โครงการอนุรักษ์ใบลาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ก าหนดให้เป็นช่วงที่
จะต้องระดมสรรพก าลังทั้งหมด  ในการแปลงข้อมูลจากคัมภีร์ใบลานลงสู่ระบบดิจิตอลและจัดท าMeta data
เพ่ือการสืบค้น  โดยเริ่มด าเนินการที่พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอริยานุวัตรเขมจารีนุสรณ์  วัดมหาชัย พระ
อารามหลวง ซึ่งมีคัมภีร์ใบลานจ านวนมากถึง  ๖,๐๐๐ ผูก  และด าเนินการเป็นแห่งแรก  งานดังกล่าวนับเป็น
ก้าวที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในภาคอีสานที่ด าเนินการด้านนี้อย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม   จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์ใบลาน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่ได้ด าเนินการด้านการปกปักรักษาคัมภีร์ใบลานให้เป็น
มรดกความทรงจ า หรือมรดกภูมิปัญญาเพียงอย่างเดียว  แต่ได้พยายามรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาและเผยแพร่องค์
ความรู้ที่จ าเป็นในเบื้องต้นให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับประโยชน์ในวงการวิชาชีพต่างๆด้วย  ที่มีผลอย่างจริงจัง
ขณะนี้คือ กระทรวงสาธารณสุข  โดย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ได้น าต ารายาที่โครงการ
อนุรักษ์ใบลานปริวรรต ไปศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นต ารายาของชาติ   และได้ก าหนดเป็นนโยบายให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาคต่างๆ  สืบค้น  เสาะหาต ารายาพ้ืนบ้านจากเอกสารโบราณต่างๆ  และได้เชิญให้
โครงการอนุรักษ์ใบลาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมตัวอักษรโบราณในคัมภีร์ใบลานแก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในจังหวัดภาคอีสาน  เพ่ือจะสามารถไปท างานด้านการปริวรรตต ารายาด้วยตนเองได้  และในวันที่ 
๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงาน
ความทรงจ าแห่งโลกของประเทศไทย  ให้เป็นแกนในการก าหนดรายการสัมมนาระดับชาติด้านการอนุรักษ์
และเผยแพร่เอกสารมรดก 
ภูมิปัญญาไทย  จากเอกสารโบราณในเขตอีสานตอนกลางและตอนใต้  โดยจัดที่จังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือให้
แนวทางการศึกษา  สืบค้นเอกสารโบราณและเสนอไปยังคณะกรรมการเพ่ือขึ้ นทะเบียน  อันเป็นการให้
ความส าคัญด้านเอกสารโบราณประเภทต่างๆว่า  สะท้อนความเป็นชาติไทยอันส าคัญยิ่ง    จึงถือว่า การ
สัมมนาที่ผ่านมามีความส าคัญยิ่งต่อการสร้างเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มคนและองค์กรที่ท างานเกี่ยวกับ
เอกสารโบราณให้มีความมั่นใจเพ่ิมขึ้นว่า  สิ่งที่ก าลังท าอยู่มีความส าคัญทั้งต่อภูมิภาค  ต่อที่ประเทศไทยและ
มนุษยชาติโดยรวม 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ ข้าราชการบ านาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ผู้เชี่ยวชาญ  ประจ าโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  บทบาทของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ในการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ วัดมหาชัย 

 
       รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 

       สมัย  วรรณอุดร 
 
 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งขึ้นโดยมีท่านเจ้า
คุณพระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงเพียงวัดเดียวของ
จังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตร ได้เก็บรวบรวมคัมภีร์ใบ
ลานไว้เป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งปริวรรตออกมาเป็นอักษรไทยปัจจุบัน เพ่ือให้คนที่อ่านตัวอักษรโบราณที่
บันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ในคัมภีร์ใบลานให้ได้รู้ และได้จัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓  ต่อมาได้มีผู้น าเอาวัตถุโบราณต่างๆ ที่นอกเหนือจากคัมภีร์ใบลานมาบริจาค นานเข้า
วัตถุโบราณมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตรจึงได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ ขึ้น จน
เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย มีคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปจากที่ต่างๆ ได้เข้า
ไปศึกษาและขออนุเคราะห์ความรู้ด้านต่างๆ จากท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตรเป็นประจ ามิได้ขาด ทั้งด้าน
วรรณคดี วรรณกรรม ตัวอักษรโบราณ ประเพณี พิธีกรรม ด้านต่างๆ ของภาคอีสาน เนื่องจากท่านเจ้าคุณพระ
อริยานุวัตรเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสานท่านหนึ่ง มีความแตกฉานในพระไตรปิฎก มีความรู้และความ
ช านาญในภาษาถิ่นและวรรณคดีท้องถิ่นจนได้รับ “ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาศาสตร์และ
วรรณคดีไทย” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓   ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่น
ด้านวัฒนธรรม จากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองค า ผู้ส่งเสริม
ภาษาไทยดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓  
 ต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตร (อารีย์  เขมจารี) มรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ท าให้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มซบเซาลง ไม่ได้รับการจัดระบบและดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ และโบราณวัตถุต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์เริ่มช ารุดเสื่อมโทรมลงตามล าดับ เพราะขาดการดูแลอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  พระมหาสังคม  จิตติญาโณ (ต่อมาได้รับ
พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวชิรโมลี) รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาชัยใน
ขณะนั้น  ได้ตั้งใจที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตร เล็งเห็นความส าคัญของพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ เพ่ือให้ฟ้ืนกลับมาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเหมือนสมัยที่ท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตรยังมีชีวิตอยู่ จึงได้ท า
หนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดระบบเอกสารใบลานและ
จัดเก็บเอกสารโบราณต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวกับด้านพิพิธภัณฑ์เข้าไปจัดระบบวัตถุ
โบราณในเบื้องต้น และได้ส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ไปจัดระบบเกี่ยวกับเอกสารใบลานใน
เบื้องต้น 
 หลังจากนั้นมารองศาสตราจารย์วีณา  วี สเพ็ญ ประธานโครงการอนุรักษ์ ใบลานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะฟ้ืนความมีชีวิตให้กับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
แห่งนี้  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี อักษรศาสตร์ วรรณคดี ประเพณีเกี่ยวกับ
ภาคอีสานทุกแขนง จึงได้เขียน “โครงการฟ้ืนฟูพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัด
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มหาชัย” ขึ้น เพ่ือเสนอหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตลอดถึงต้นตระกูลเจ้าเมืองที่สร้างวัดมหาชัย และผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว 
และใช้งบประมาณมาก จึงยังไม่ได้รับการสนับสนุน 
 อย่างไรก็ตามด้านคัมภีร์ใบลานนั้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส ารวจและจัดระบบให้แก่วัดต่างๆที่ยังมีใบลานในทุกอ าเภอของจังหวัด
มหาสารคาม ยังขาดอยู่เดียวและเป็นแหล่งที่ส าคัญในอดีตดังกล่าวมาแล้วคือวัดมหาชัย ประธานโครงการได้
ตระหนักว่า จะต้องเข้าไปด าเนินการที่วัดมหาชัยอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ เพ่ือให้วัดแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านตัวอักษรโบราณ วรรณคดีท้องถิ่น และอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการปฏิบัติบูชาท่านเจ้าคุณพระอริยา
นุวัตร จึงได้เขียนโครงการได้เสนอจังหวัดมหาสารคามชื่อ“โครงการจัดระบบข้อมูลคัมภีร์ใบลานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเป็นสังคม
การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  เพ่ือของบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้งบประมาณมาจัดระบบเอกสารใบลานในศูนย์พิพิธภัณฑ์ได้ในส่วน
หนึ่ง จนสามารถจัดเป็นพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานโดยเฉพาะแยกต่างหากจากโบราณวัตถุอ่ืนๆ โดยใช้ชื่อว่า 
“พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์” เพ่ือเป็นการเชิดชูและสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน
เจ้าคุณพระอริยานุวัตร ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และรวบรวมคัมภีร์ใบลานไว้มากมาย จนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่หน่วยงานต่างๆ ได้มาศึกษาหาความรู้   และได้เขียนชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
จัดการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสู่สังคมการเรียนรู้” เพ่ือของบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  โดยมีโครงการย่อย ๔ โครงการ ดังนี้ 
 โครงการย่อยที่ ๑  การอนุรักษ์ใบลานและการน าองค์ความรู้จากใบลานสู่การเรียนรู้ในชุมชน 
 โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาสารสนเทศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ชุมชน 
 โครงการย่อยที่ ๓ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมีชีวิต 
 โครงการย่อยที่ ๔ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

โดยได้ประชุมหัวหน้าโครงการย่อย ตลอดถึงพระสงฆ์และชาวคุ้มวัดมหาชัยแล้วบางส่วน แต่เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้ชุดโครงการนี้ตกไป  
 จะเห็นได้ว่าทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พยายามอย่างยิ่งในการที่จะฟ้ืนฟูและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัยเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและประเทศชาติซึ่งอดีตอธิการบดีและ
อธิการบดีท่านปัจจุบันก็ให้ความสนใจและพยายามให้การสนับสนุนทุกวิถีทาง แต่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะฟ้ืน
กลับมาเป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไปนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งพระสงฆ์ ชาว
คุ้ม ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจะท าให้การฟ้ืนฟูและพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ศึกษาหาความรู้
ของลูกหลานชาวอีสานและผู้สนใจทั่วไปตลอดถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งของชุมชนและ
ประเทศชาติสืบไป ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราทุกคน ทุกหน่วยงานจะได้ร่วมแรงร่วมใจสานฝันของท่านเจ้า
คุณพระอริยานุวัตร ที่ท่านมุ่งมั่นสรรค์สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นด้วยความบากบั่นวิริยะอุตสาหะ เพ่ือให้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นอีสาน สมกับที่ขนานนามว่า “เมืองตักสิลานคร” 
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ภาพวาด ท่านเจ้าคุณ ดร. พระอริยานุวัตร (อารีย์  เขมจารีเถระ) 

 

 
อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วัดมหาชัย 
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คัมภีร์ใบลานก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปจัดระบบ 
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ตู้และหีบพระธรรมเก็บคัมภีร์ใบลาน 
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โบราณวัตถุต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ 

     
ภาพการประชุมร่วมกับพระสงฆแ์ละชาวคุ้มเพ่ือปรึกษาหารือในการร่วมมือฟ้ืนฟูพิพิธภัณฑ์ 

 

 

 

 
ประธานฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ของวัดมหาชัย  ผศ.วีณา วีสเพ็ญ ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ท่ีประชุมทราบ 

 

 

 

 
พระสงฆ์ร่วมประชุม   ชาวคุ้มร่วมประชุม 
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พระสงฆ์และไวยาวัจกรเปิดกุฎิทีป่ิดตายไว้เกือบ ๒๐ ปี  ชาวคุ้มเข้าร่วมเป็นพยาน 

 

 

 

 
ชาวคุ้มน า ผศ.วีณาและคณะ เข้าชมศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในกุฏิพระอริยานุวัตร 

 

 

 

 
พระพุทธรูปโบราณและวัตถุโบราณต่างๆ ภายในกุฏ ิ                     วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกุฏิประอริยานุวัตร 
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กองหนังสือและผลงานพระอริยานุวัตร ที่จัดพิมพ์แล้วแต่ได้ไม่จัดเก็บเป็นระเบียบ 

คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน เข้าเยี่ยมชมขณะที่มหาวิทยาลัยเริ่มเข้าท างาน 

 

 

 
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชม 

 

 

 

 
นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม 
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นักเรียนจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าเยี่ยมชม 

โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้จัดระบบเอกสารใบลานในเบื้องต้น 
การส ารวจเอกสารใบลานในศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น ท าความสะอาดและจัดหมวดหมู่ 

 

 

 
คัมภีร์ใบลานที่เจ้าหน้าที่น าออกมาท าความสะอาดและตรวจสอบชื่อเร่ือง 

 

 

 

 
เจ้าหน้าที่ก าลังท าความสะอาดโดยเช็ดฝุ่นและตรวจสอบชื่อเร่ือง 
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คัมภีร์ใบลานที่ท าความสะอาดและตรวจสอบชื่อเร่ืองเรียบร้อยแล้ว รอการห่อทับด้วยผ้าด้ายดิบ 

 

 

 
คัมภีร์ใบลานที่ห่อผ้าขาวทับอีกชัน้หนึ่งเพ่ือรอการมัดเชือกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 

 

 

 
คัมภีร์ใบลานที่ห่อผ้าขาวทับอีกชัน้หนึ่งเพ่ือรอการมัดเชือกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
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เจ้าหน้าที่ก าลังมัดคัมภีร์ใบลานทีห่่อผ้าด้ายดิบเรียบร้อยแล้วและเขียน ใบปะหน้าบอกชื่อเร่ืองติดที่ห่อคัมภีร์ใบลาน 

 

 

 

 
คัมภีร์ใบลานที่มัดเชือกเรียบร้อย รอการเก็บเข้าตู้ตามหมวดหมู่ 

 
การจัดเตรียมสถานที่เพื่อการจัดเป็น พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯ 

 

 

 
ใช้รถยนต์งานอาคารในการขนยา้ย ตู้/หีบและคัมภีร์ใบลาน 
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เจ้าหน้าที่งานอาคารและเจ้าหน้าที่โครงการช่วยกันขนย้ายตู้ 

 

 

 
การระดมสรรพก าลังของมหาวิทยาลัยช่วยจัดห้องพิพิธภัณฑ์ ทั้งแม่บ้าน เจ้าหน้าที่งานอาคารช่วยท าความสะอาด 

การจัดเก็บคัมภีร์ใบลานตามหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นและให้บริการ 

 

 

 
เจ้าหน้าที่ก าลังน าคัมภีร์ใบลานเก็บเข้าตู้ตามหมวดหมู ่
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คัมภีร์ใบลานเก็บเข้าตู้ตามหมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การจัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูลผ่านทาง Web site 

 

 

 

ภาพการจัดท าและเผยแพร่ฐานขอ้มูลผ่านทาง Web site อยู่กับเว็บไซต์ ของโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ 

การจัดนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์คัมภีร์ใบลานแสดงให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า 

 

 

 
          ป้ายพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯ                                      ภาพวาดพระอริยานุวัตรเขมจารี 
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ส่วนห้องโถงกลางของพิพิธภัณฑค์ัมภีร์ใบลาน 

 

 

 

 
           ตู้วางแสดงผลงานปริวรรต                                     ตู้วางแสดงพัฒนาการของตัวอักษรท่ีจารในใบลาน 

 

 

 

 
หีบพระธรรมเก็บคัมภีร์ลวดลายต่างๆ 
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พระสงฆ์  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม 

 

 

 
พระราชปริยัตยาทร รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และพระสงัฆาธิการชั้นปกครอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

 

 

 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ เข้าเยี่ยมชม 
 

 

 

 
อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนผดุงนารี เข้าเยี่ยมชม 
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คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเย่ียมชม 

 

 

 

 
คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท จาก Royal Roads University ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชม 

 

 

 

 

คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท จาก Royal Roads University ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชม 
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ชมรมหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชม                           ประธานสภาเทศบาลจังหวดัเข้าเยี่ยมชม 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานการปริวรรตของพระอริยานุวัตรที่จัดพิมพ์แล้ว 

 

 

 
สังข์ศิลป์ไชย  กาฬะเกษ 

 

 

 

 
เสียวสวาด  นกกระจอก 
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สุทธะนูชาดก  พระอุปคุตผาบมาร 
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เอกสารใบลาน : การอนุรักษ์เพ่ือใช้ประโยชน์ 
และ  เอกสารส าคัญ เอกลักษณ์ทางภาษาและการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 

 
 
 

Food which is not eaten goes bad; Old stories that are not recounted are forgotten.                                                
ของกิน  บ่กิน  มันสิเน่า  ของเก่า  บ่เล่า  มันสิลืม 

    
ความน า 
 ชาวอีสานในอดีตเคยมีตัวอักษรใช้อยู่  ๒  รูปอักษรและมีหน้าที่ต่างกัน  ได้แก่  อักษรธรรมอีสาน  ใช้
บันทึกเรื่องราวทางความเชื่อ  ศาสนาเป็นส่วนมาก  เช่น  พระไตรปิฎก  นิทานธรรมะ  ต านานพระพุทธรูป - 
พระธาตุ เป็นต้น   ทั้งยังพบว่ามีการบันทึกสรรพวิชาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  เช่น  ต ารายา  ฤกษ์ยาม  
โหราศาสตร์  (ต าราหมอดู)  ต าราสร้างบ้าน  คาถาอาคม  เป็นต้น  ส่วนอักษรไทยน้อย  จะใช้บันทึกทั่วไป ทั้ง
เกี่ยวข้องกับข้อราชการ  (ปกครองแบบหัวเมืองลาวยังนิยมใช้อักษรไทยน้อยเขียนติดต่อกับทางกรุงเทพฯ)  วิถี
ชีวิต  วรรณกรรมบันเทิง  เช่น  กฎหมาย ต านานบ้าน- เมือง  นิทานท้องถิ่น  ค าสอน  เป็นต้น   
 ในอดีตนั้นชาวอีสานได้สืบทอดวัฒนธรรมร่วมกับอาณาจักรล้านช้างที่เรียกว่า  วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง
มาตั้งแต่สมัยโบราณ  จึงมีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะของประชาชนลุ่มน้ าโขง  เช่น  ภาษาถิ่น  ตัวอักษร  และ
วรรณกรรม  วรรณกรรมพ้ืนบ้านเหล่านี้ชาวบ้านได้อนุรักษ์สืบทอดต่อ ๆ กันมาโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางนั่นคือวัด
เป็นสถานที่เก็บรักษา  ใช้อ่าน  หรือเทศน์ให้ชาวบ้านฟังรวมทั้งเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์วรรณกรรม
พ้ืนบ้านด้วย (ธวัช  ปุณโณทก,  ๒๕๔๖:๑๙๖-๑๙๗)  ส่วนวรรณกรรมประเภท ต ารายา  ค าสูดขวัญ  
โหราศาสตร์  คาถาอาคม ส่วนมากจะมีการอนุรักษ์โดยหมอธรรม หมอสูด  หมอยาพ้ืนบ้าน  โดยจารใน
เอกสารใบลานที่มีชื่อเรียกว่า  “ลานก้อม,หนังสือก้อม”   และยังมีวรรณกรรมพ้ืนบ้านประเภทนิทาน  ค าสอน  
ที่จารไว้ในเอกสารใบลานที่มีเนื้อหาอันยืดยาวมีเก็บไว้ประจ าบ้านด้วย โดยชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า  
“หนังสือผูก” 
 ราวปี  พุทธศักราช  ๒๔๖๔  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  แบบแผนการศึกษา
สมัยใหม่เริ่มมีบทบาท  โดยการตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษาฉบับแรก  (สานิตย์ โภคาพันธ์,   ๒๕๔๙:
๑๔)  มีพัฒนาการ  การจัดท าหนังสือแบบเรียนขึ้นมา  โดยใช้ตัวอักษรและภาษาที่เป็นแบบแผนใหม่  จนท าให้
อักษร ที่ใช้บันทึกในวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่น  เช่น  สมุดข่อย  ใบลาน  ไม้ไผ่ ได้ลดบทบาทลงจึงถือเป็นวิกฤติทาง
ภาษาและภูมิปัญญาอีสานอย่างมาก  เนื่องจากขาดผู้สืบทอดในการอ่าน  เขียน  ตัวอักษรธรรมอีสาน  ตัว
อักษรไทยน้อย    ส่งผลกระทบให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกบันทึกไว้ในวัสดุต่าง ๆ ได้สูญหายไปด้วย  องค์ความรู้
ที่มีประโยชน์  เช่น  ต ารายา  ประวัติศาสตร์  กฎหมายโบราณ  ค าสอน  ปรัชญาชีวิต  ไม่สามารถน ามารับใช้
สังคมปัจจุบันหรือน ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ  บูรณาการประยุกต์กับศาสตร์ต่าง ๆ ได ้
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การอนุรักษ์ใบลาน  ความหมายในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 “อนุรักษ”์  ในความหมายหลักเป็นการรักษาให้คงเดิม (ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๒:๑๓๒๘) สามารถ
ขยายความได้ว่า  รักษาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดและนานที่สุด  หรือการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด การ
ใช้ประโยชน์นั้นจะต้องเกิดผลดีต่อประชากรโลกส่วนรวมมากที่สุด  จะต้องรู้จักใช้ประโยชน์ให้ได้เป็นเวลา
ยาวนานที่สุด ให้มีการสูญเสียทรัพยากรอย่างเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และต้องกระจายการใช้ประโยชน์แก่
ประชากรของประเทศอย่างทั่วถึงกัน  ซึ่งทรัพยากรในที่นี้หมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่ถูก
บันทึกไว้ในวัสดุที่ได้รับความนิยมของแต่ละยุคสมัยเช่นในใบลาน  สมุดข่อย  ปั๊บสา  ติ้วไม้ไผ่  เป็นต้น   
การอนุรักษ์จึงจ าเป็นต้องรักษาวัสดุที่ใช้บันทึกทางกายภาพเหล่านั้นป้องกันมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ และยืด
อายุการใช้งานให้ได้มากท่ีสุด โดยใช้  วิธีการป้องกัน (Prevention) การช ารุดเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้นกับคัมภีร์
ใบลาน การที่จะป้องกันมิให้เกิดความช ารุดเสื่อมสภาพขึ้นกับคัมภีร์ใบลานจ าเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจถึง
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว มีความไวต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร เช่น ความร้อน แสงสว่าง ความชื้น มาก
น้อยเพียงใด หรือแมลงใดชอบกัดกินเป็นอาหาร  และการปฏิบัติการอนุรักษ์ (Conservation Treatment) 
เป็นวิธีการที่น ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนคัมภีร์ใบลาน โดยการก าจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกไป
ให้หมด แล้วท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทั้งความแข็งแรง รูปแบบ และเนื้อคัมภีร์ใบลานจะต้องไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ  สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันต้องแปลงเอกสารโบราณเป็นรูปภาพ(Digitized)  เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาเนื้อหาโดยไม่จ าเป็นต้องจับต้องต้นฉบับที่มีความเสื่อมตามลักษณะทางกายภาพ        
(อธิราชย์ นันขันตีและสัญญา วุฒิสาร.  ๒๕๔๘ : ๑-๖) 
 ในปัจจุบันนั้นการอนุรักษ์ใบลานต้นฉบับมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก  แต่ปัจจุบันยังขาดผู้ที่
สามารถอ่านตัวอักษรที่บันทึกภายในด้วยเช่นกัน  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบไปพร้อมกับการ
อนุรักษ์ต้นฉบับใบลาน  การส ารวจสถานภาพเอกสารใบลานในพ้ืนที่ภาคอีสาน  การปริวรรต  ถอดแปล  
จัดพิมพ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับสาธารณชนได้รับรู้  การวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้รวมถึงการฟ้ืนฟู
การอ่าน  การเขียนตัวอักษรโบราณมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งยวด 
 
การส ารวจเพื่อการอนุรักษ์ 
 ๑. การส ารวจ และการจัดระบบ 
 การส ารวจ จัดระบบเป็นการตรวจสอบสถานภาพ  ท าความสะอาด จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนคัมภีร์ใบ
ลาน ซ่อมแซมเบื้องต้น และท าบัญชีคัมภีร์ใบลาน เพ่ือท าเป็นฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน ซึ่งในการจัดระบบคัมภีร์
ใบลานนั้น มีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ท าหนังสือราชการกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดและแจ้งผู้น าชุมชนให้ทราบก าหนดการ
ปฏิบัติงาน 
  ๑.๒  เมื่อถึงวัดและแหล่งเอกสารใบลานบันทึกภาพสภาพของคัมภีร์ใบลานก่อนการ
เคลื่อนย้าย 
  ๑.๓  เคลื่อนย้ายคัมภีร์ใบลานจากที่เก็บไปวางไว้ในที่ ๆ  เตรียมไว้   โดยแยกมัดที่มัด
เรียบร้อยไว้ที่หนึ่ง และมัดที่ไม่เรียบร้อย หรือแตกกระจัดกระจายไว้อีกที่หนึ่ง 
  ๑.๔  ท าความสะอาดที่เก็บคัมภีร์ใบลานอาจเป็นตู้หรือหีบพระธรรมหรืออ่ืนๆ ให้สะอาด 
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  ๑.๕  ให้ตั้งป้ายบอกชื่อหมวดหมู่ไว้ตามจุดต่าง ๆ  ตั้งแต่หมวดพระวินัย หมวดพระอภิธรรม
หมวดพระสูตรไปจนถึงหมวดเบ็ดเตล็ด  (ไม่สามารถระบุชื่อเรื่องได้) 
  ๑.๖  เริ่มแก้หรือคลี่คัมภีร์ใบลานออกทีละมัด  ตรวจสอบชื่อเรื่องทุกผูก เรียงล าดับผูกให้
เรียบร้อย  
  ๑.๗  ให้ท าความสะอาดในเบื้องต้นโดยการใช้ผ้าปัดฝุ่นหรือส าลีเช็ดให้สะอาด มัดใดหรือผูก
ใดสกปรก  ให้ท าความสะอาดโดยการน าส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่สกปรก  มองเห็นไมชัด  มีเชื้อราให้
สะอาด  เพราะการจะท าความสะอาดอย่างละเอียดทุกมัด  ทุกผูก ทุกลานนั้นจะต้องใช้เวลามาก  แต่เนื่องจาก
มีเวลาน้อยจึงจ าเป็นต้องท าเท่าที่จะท าได้เพ่ือเป็นแบบอย่างให้พระสงฆ์และคนในชุมชนเห็นกระบวนการหรือ
วิธีดูแลรักษาท่ีถูกวิธี 
  ๑.๘  น าคัมภีร์ใบลานมัดที่ครบสมบูรณ์ไปเก็บไว้อีกท่ีหนึ่งเพื่อรอการลงทะเบียน 
  ๑.๙  มัดใดท่ีไม่ครบสมบูรณ์ อาจขาดผูกใดผูกหนึ่ง ให้น าไปเก็บไว้อีกท่ีหนึ่งเพ่ือรอตรวจเช็คดู
จากจุดหมวดหมู่ที่แยกไว้ 
  ๑.๑๐  ผูกใดมีสภาพผุพัง  ช ารุดเสียหาย  มีจ านวนใบลานไมครบผูก  ไม่สามารถเข้ามัดหรือ
เข้ากลุ่มได้  ให้น าไปไว้ตามจุดหมวดหมู่ที่เตรียมไว้แล้ว  โดยใช้ดินสอเขียนชื่อไว้ที่หน้าลานตรงที่ว่าง ๆ  และจัด
เรียงล าดับอังกาบอกหนาคัมภีรใบลานแตละผูกใหเรียบรอยถูกตอง 
  ๑.๑๑  ให้แยกและตรวจสอบชื่อเรื่องจนหมดทุกผูก  แล้วเริ่มค้นหาเรื่องเดียวกันที่อยู่ในจุด
หมวดหมู่ที่แยกไว้เข้าชุดกันเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
  ๑.๑๒  ผูกใดที่เชือกสายสนองหรือเชือกร้อยเก่า  เปื่อย  ช ารุดหรือขาด  ให้เปลี่ยนสายสนอง
ใหม่  
  ๑.๑๓  ผูกใดที่สกปรกมากให้ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดให้สะอาด 
  ๑.๑๔  หลังจากนั้นให้หาคัมภีร์ใบลานผูกท่ีกระจัดกระจายพลัดกันที่อยู่ในจุดหมวดหมู่เข้ามัด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บางมัดอาจครบสมบูรณ์  บางมัดอาจไม่ครบสมบูรณ์  ก็ให้รวมเข้าเป็นมัดเดียวกัน 
  ๑.๑๕  เมื่อจัดคัมภีร์ใบลานเข้าชุดกันเรียบร้อยแล้ว  ให้รวบรวมคัมภีร์ใบลานเรื่องเดียวกันแต่
ต่างชุดกันเข้าเป็นมัดเดียวกันโดยให้ชื่อมัดว่า  “ปกิณกะ” ตามด้วยชื่อเรื่องนั้น ๆ เช่น “ปกิณกะพระวินัย” 
เป็นต้น 
  ๑.๑๖  ผูกที่ไม่สามารถบอกชื่อเรื่องได้  ให้รวมเป็นมัดเดียวกันโดยให้ชื่อมัดว่า “เบ็ดเตล็ด”  
  ๑.๑๗  ผูกที่ช ารุดมากหรือแตกผูกไม่สามารถรวบรวมเป็นผูกได้ให้รวมเป็นมัดเดียวกันโดยให้
ชื่อมัดว่า  “แตกผูก” 
 

 

 ๒. การลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน 
  การลงทะเบียนคัมภีร์ใบลานเปนงานหนึ่งที่มีความยุงยากซับซอนมากพอสมควร  ดวยปจจัย
เฉพาะของคัมภีร์ใบลาน ซึ่งนอกจากจะมีรูปลักษณ์ความประณีต สภาพที่แตกตางกันแลว ยังมีปจจัยเรื่องอักษร 
ภาษา และเนื้อหาสาระ  โดยเฉพาะด้านเนื้อหาสาระเป็นอุปสรรคในการแยกหมวดหมู่เป็นอย่างมาก  ท าให
วิธีการลงทะเบียนคัมภีร์ใบลานมีขั้นตอนในการด าเนินงานที่ตองใชความรูเฉพาะทางคอนขางมาก  ซึ่งต้องท า
ความเข้าใจกับบัตรข้อมูลที่จะกรอกด้วย  ซึ่งแบบฟอร์มบัตรข้อมูลคัมภีร์ใบลานภาคอีสานจะใช้รูปแบบ
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คล้ ายกันกันกับบั ต รข้ อมู ลคั มภี ร์ ใบลานล้ านนา   ของ โคร งการอนุ รั กษ์ คั มภี ร์ ใบลานล้ านนา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และใบส ารวจหนังสือใบลานของโครงการปกปักรักษาหนังสือใบลานลาว  (การร่วมมือ
ลาว-เยอรมัน)  เพ่ือจะได้เป็นไปในทางเดียวกันในอันที่จะร่วมมือกันในด้านข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคัมภีร์
ใบลานของทั้ง  ๓  หน่วยงาน ซึ่งในบัตรที่ใช้กรอกข้อมูล มีดังนี ้
 

 
 
 

จังหวัด …………………………………………….วัด ……………………..……บ้าน……………...…ต าบล ………………..… 
อ าเภอ ………………..........ชื่อเรื่อง ……………………………………………………………………….………………………… 
หมวด 
(   )  ๐๑  พระวินัย  (   )  ๐๘  โอวาทค าสอน  (   )  ๑๕  กฎหมาย 
(   )  ๐๒  พระสุตตันตปิฎก (   )  ๐๙  ประเพณีพิธีกรรม (   )  ๑๖  ต าราอักษรศาสตร์ 
(   )  ๐๓  พระอภิธรรม     (   )  ๑๐  ธรรมทั่วไป  (   )  ๑๗  กวีนิพนธ์ร้อยกรอง 
(   )  ๐๔  คัมภีร์ภาษาบาลี (   )  ๑๑  นิยายธรรม  (   )  ๑๘  ต าราโหราศาสตร์ 
(   )  ๐๕  บทสวดมนต์  (   )  ๑๒  นิยายนิทานพ้ืนบ้าน (   )  ๑๙  ต ารายา 
(   )  ๐๖  อานิสงส์ /ฉลอง (   )  ๑๓  ต านานพุทธศาสนา (   )  ๒๐  รวมหลายหมวด 
(   )  ๐๗  ชาดก           (   )  ๑๔  ต านานเมือง/ราชวงศ ์ (   )  ๒๑  อ่ืนๆ ………………. 
อักษร     (   ) ไทย   (   )  ธรรมอีสาน (   )  ไทยน้อย (   )  ขอม      (   )  อ่ืนๆ … 
ภาษา      (   )  ไทย   (   )  ไทยอีสาน  (   )  บาลี (   )  อ่ืนๆ ………………… 
ลักษณะเอกสาร  (   )  ใบลานยาว        (   )  ใบลานสั้น          (   ) สมุดข่อย      (   )  อ่ืนๆ … 
จาร/บันทึก  เมื่อ  (   )  จ.ศ. …………..….(   )  พ.ศ. ………………   (   )  ไม่ปรากฏ   
จ านวนผูก/เล่ม ที่พบ  ………………………… ผูก/เล่ม 
ลักษณะชุด   (   )  ครบชุด  (   )  ไม่ครบชุด  (   )  ไม่ปรากฏ  (   )  ต่างชุด 
สภาพเอกสาร      (   )  ดีมาก  (   )  ดี                  (   ) ช ารุดเล็กน้อย     (  )ช ารุดมาก 
การซ่อมแซม      (   )  ซ่อมสายสนอง      (   )   ซ่อมตัวใบลานหรือสมุดข่อย       (   )  ไม่ได้ซ่อม 
      (   )  ใส่ไม้ประกับ         (   )  ห่อผ้าใหม่      (   )  ท าความสะอาด    (   )  อ่ืนๆ …… 
ถ่ายไมโครฟิล์ม   (   )  ไม่ถ่าย          (   )  ถ่ายเมื่อวันที่ …..…เดือน……..…….. พ.ศ. …………….. 
หมายเหตุ     …………………………………………………………………วันที่ ………. เดือน ……….……..  ปี………………..  
ที่ส ารวจ 
ชื่อผู้ส ารวจ   (๑) ……………………………………(๒) …………………..……………………………… 
หมายเหตุเพิ่มเติม ……………………………………………………………………….……………… 
  

รหัส จังหวัด วัด หมวด เลขที่มัด เรื่อง/ชุด 
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๓.  การห่อผ้าและมัดคัมภีร์ใบลาน 
  การห่อผ้าและมัดคัมภีร์ใบลาน  เป็นขั้นตอนต่อจากการเขียนใบปะหน้าและมัดหัว-ท้ายคัมภีร์
ใบลานเรียบร้อยแล้ว  ถ้าผ้าห่อคัมภีร์เดิมยังใช้ได้  ให้เอาไปท าความสะอาดเบื้องต้นแล้วน ามาห่อเป็นชั้นแรก  
ต่อจากนั้นก็เอาผ้าห่อที่เตรียมมาซึ่งส่วนมากจะใช้ผ้าด้ายดิบห่อทับอีกชั้นหนึ่ง  อาจเริ่มต้นที่มุมผ้าหรือกึ่งกลาง
ตรงริมผ้าก็ได้ แล้วม้วนไปเรื่อย ๆ พอได้ระยะหนึ่งก็เก็บมุมผ้าให้เรียบร้อย แล้วม้วนต่อไป 
  หลังจากม้วนจนหมดผ้าแล้วก็เอาใบปะหน้ามาร้อยเชือกแล้วก็มัดคัมภีร์ใบลานเป็นเปลาะ ๆ  
๓-๖  เปลาะ  ตามแต่ขนาดความยาวของใบลาน  ซึ่งส่วนมากจะท าเปลาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงจะสวย  ซึ่งการ
มัดแบบโบราณมักจะมัดแบบ  “ตรีสิงเห”  คือการดึงครั้งเดียวสามารถแก้มัดได้ด้านหนึ่ง ดึงอีกครั้งหนึ่ง
สามารถแก้มัดได้อีกข้างหนึ่ง  เมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ถ้ามีไม้ปี้  หรือไม้ก็ให้เสียบไว้ด้านหน้ามัดคัมภีร์นั้น
โดยผูกเชือกติดไว้กับเชือกมัดคัมภีร์เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการห่อและมัดคัมภีร์ใบลาน 
  เชือกส าหรับมัดนั้น  โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ได้ก าหนดสีเชือกในการมัดคัมภีร์ใบลานหมวดต่าง ๆ  โดยยึดหมวดที่ใกล้เคียงกัน  เพ่ือง่ายต่อ
การจัดเก็บและการค้นหาเพื่อน ามาศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไปดังนี้ 
  ๓.๑  เชือกสีขาว ส าหรับมัดหมวด   ๐๑  พระวินัย  ๐๒  พระสุตตันตปิฎก  ๐๓  พระ
อภิธรรม  
  ๓.๒  เชือกสีเขียว  ส าหรับมัดหมวด ๐๔  คัมภีร์ภาษาบาลี  ๐๖  อานิสงส์ /ฉลอง  
๐๘  โอวาทค าสอน  ๑๐ ธรรมทั่วไป  
  ๓.๓  เชือกสีแดง ส าหรับมัดหมวด  ๐๕  บทสวดมนต์  ๐๙  ประเพณีพิธีกรรม 
  ๓.๔  เชือกสีฟ้า ส าหรับมัดหมวด ๐๗  ชาดก  ๑๑ นิยายธรรม  ๑๒  นิยายนิทานพ้ืนบ้าน 
  ๓.๕  เชือกสีเหลือง  ส าหรับมัดหมวด ๑๓  ต านานพุทธศาสนา   
  ๓.๖  เชือกสีน้ าเงิน  ส าหรับมัดหมวด  ๑๔  ต านานเมือง/ราชวงศ์   ๑๕  กฎหมาย  
๑๖ ต าราอักษรศาสตร์  ๑๗  กวีนิพนธ์ร้อยกรอง 
  ๓.๗  เชือกสีม่วง ส าหรับมัดหมวด ๑๘  ต าราโหราศาสตร์   ๑๙  ต ารายา 
  ๓.๘  เชือกสีเทา ส าหรับมัดหมวด  ๒๐ รวมหลายหมวด   ๒๑ อ่ืนๆ และเบ็ดเตล็ดหรือแตกผูก 
 
 ๔. การใส่รหัสมัดและเก็บเข้าตู้หรือหีบพระธรรม 
  ขั้นตอนการใส่รหัสมัดและเก็บเข้าตู้หรือหีบพระธรรมนั้น  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดระบบ
คัมภีร์ใบลาน  ก่อนอ่ืนจะต้องน าคัมภีร์ใบลานที่มัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเรียงตามหมวดหมู่ แล้วใส่รหัสมัดที่บัตร
ข้อมูลและใบปะหน้าตั้งแต่มัดแรกจนมัดสุดท้าย  แล้วน าเข้าเก็บตามล าดับมัดเป็นอันเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบ  
ถ้ามีพริกไทยก็ห่อผ้าขาวใส่เข้าไปในตู้ด้วยเพ่ือป้องกันแมลงบางอย่างที่จะมาท าลายคัมภีร์ใบลาน 
 

  ๕.  การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล 
  หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม
เก็บไว้ที่หน่วยงาน  ๑  เล่ม  และส่งไปให้วัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของใบลาน อีก  ๑  เล่ม  ลักษณะของการกรอก
ข้อมูลจะจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูลซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Excel และ กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล เช่น   
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ระบบ GIS คัมภีร์ใบลานซึ่งรองรับข้อมูลคัมภีร์ใบลานจัดท าโดยโครงการอนุรักษ์ใบลาน ใน ปี ๒๕๕๑เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลให้ง่ายต่อการสืบค้นในระบบ Internet  

รูปแบบไฟล์ข้อมูลซึ่งจัดเก็บโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Excel ดังภาพประกอบ ๑ 
 

 
ภาพประกอบ  ๑ ไฟล์ข้อมูลซึ่งจัดเก็บโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Excel 

 
รูปแบบการบันทึกโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Excel    ดังภาพประกอบ   ๒ 

 
ภาพประกอบ  ๒  รูปแบบการบันทึกโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Excel 

 
 

ไฟล์ข้อมูลทีไ่ด้รับการบันทกึแล้ว 

ขอบเขตของข้อมูลทีใ่ช้ในการ
บันทกึ 
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รูปแบบการบันทึกแปลงผันข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศ  ดังภาพประกอบ   ๓ 

 
 

ภาพประกอบ  ๓  แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลคัมภีร์ใบลานในระบบ GIS คัมภีร์ใบลาน ออนไลน์ 
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การแสดงฐานข้อมูลในระบบ Internet  www.bl.msu.ac.th/gps  ดังภาพประกอบ  ๔ 
 

 
ภาพประกอบ  ๔  การสืบค้นข้อมูลคัมภีร์ใบลาน ออนไลน์ 

 
เมื่อคลิกตรงโมดูลข้อมูลคัมภีร์ใบลาน  จะปรากฏหน้าเว็บแสดงเป็นตารางฐานข้อมูลดังภาพประกอบ  ๕ 

 
ภาพประกอบ  ๕  การแสดงข้อมูลคัมภีร์ใบลาน ออนไลน์ 

 
ในแต่ละหน้าของฐานข้อมูล จะสามารถจัดพิมพ์เป็นฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานในระบบ  ปฏิบัติการ  Excel ดัง
ภาพประกอบ ๖ 

www.bl.msu.ac.th/gps 

ขอ้มูลคมัภีร์ใบลาน 

http://www.bl.msu.ac.th/gps
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ภาพประกอบ   ๗  แสดงขั้นตอนการจัดพิมพ์ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานในระบบปฏิบัติการ  Excel 
 

เมื่อกดเปิดที่กล่องข้อความแล้วจะปรากฏเป็นฐานข้อมูลในระบบปฏิบัติการ  Excel    ดังภาพ  ๘ 

 
 

ภาพประกอบ   ๘  แสดงฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานในระบบปฏิบัติการ  Excel 
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การปริวรรตเพื่อการอนุรักษ์ 
 ความหมาย ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ให้ความหมายว่า   ปริวรรต, 
ปริวรรต- [ปะริวัด, ปะริวัดตะ-] ก. หมุนเวียน เช่น ปริวรรตเงินตรา เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป. (ส. 
ปริวรฺต; ป. ปริวตฺต) 
 การปริวรรตเอกสารใบลาน  หมายถึง การแปรหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารใบลาน ในที่นี้คือ การ
เปลี่ยนภาษาที่บันทึกในเอกสารใบลานให้เป็นภาษาในปัจจุบัน เพ่ือการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้าทั้งทางด้าน 
ภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ฯลฯ  
 ด้านภาษา ศึกษาได้จากการบันทึกเอกสารใบลาน  ซึ่งน าใบลานต่างท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกันจะพบ
ค าศัพท์บางค าออกเสียงต่างกันแต่ความหมายเดียวกัน   การปริวรรตเอกสารใบลานจากหลายพ้ืนที่จะท า
ให้สามารถน ามาเปรียบเทียบลักษณะการออกเสียงในค าศัพท์ต่างๆ ได้ 
 ด้านวัฒนธรรม ศึกษาได้จากต าราสูดขวัญ แต่งแก้เสียเคราะห์ ฯลฯ 
 ด้านสังคม เศรษฐกิจ ศึกษาได้จาก ต ารากฎหมาย  เช่น กฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายซื้อขาย 
อัตราการเรียกเก็บภาษีในแต่ละท้องที่   

ด้านศาสนา ศึกษาได้จาก ค าสอนต่าง  ๆ บทสวด ชาดก ต านาน ฯลฯ 
มีหลักการและขั้นตอนในการปริวรรตดังนี้   ดังนี้   
 
 ๑. การคัดเลือกเอกสารใบลาน   
               เอกสารใบลานที่จะน ามาท าการปริวรรต-ถ่ายถอด แบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ เอกสารใบลาน
ทีส่มบูรณ์ซึ่งสามารถน ามาท าการปริวรรตได้ทันที กับเอกสารใบลานที่ช ารุดในบางส่วน แต่เนื้อหาภายในยังคง
ครบถ้วนและจ านวนหน้าของเอกสารใบลานยังครบถ้วน 
   ๑.๑  เอกสารใบลานที่ช ารุด ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการปริวรรตเอกสารใบลานที่ช ารุด เช่น เป็น
เอกสารที่ยังไม่มีการถ่ายถอด หรือมีการถ่ายถอด แต่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม จึงพิจารณาเลือก
เอกสารที่ช ารุดบางส่วนเพื่อการถ่ายถอดเนื้อหา 
         ๑.๑.๑  การพิจารณาเลือกเอกสารใบลานเพ่ือน ามาบูรณะและปริวรรต มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ๑.๑.๑.๑  ขาดสูญหายเฉพาะใบหลบหน้าหรือใบหลบหลัง(ใบปกหน้าและปกหลัง
บอกชื่อเรื่อง) 

๑.๑.๑.๒  เอกสารใบลานซึ่งไม่เต็มผูก แต่ส่วนที่คงเหลือยังคงมีเนื้อหาต่อเนื่องไปจน
ตลอด 

๑.๑.๑.๓  เอกสารใบลานซึ่งช ารุดหรือขาดหายไปเฉพาะบางหน้าลาน แต่เนื้อหา
ยังคงต่อเนื่องไปจนตลอด   
  ๑.๑.๒   การตรวจสอบเลขหน้า(เลขอังกา)เพ่ือความสมบูรณ์ของเอกสาร 
  การจะตรวจสอบเอกสารใบลานว่าสมบูรณ์ครบถ้วนในผูก/เล่มหรือไม่  ดูได้จากการระบุเลข
บอกหน้าใบลาน(เลขอังกา)ซึ่งโดยปกติจะระบุไว้ที่ส่วนต้นทางด้านซ้ายในหน้าที่สองของใบลาน 
                    ๑.๑.๓  เอกสารใบลานซึ่งปรากฏว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ยังคงน ามาปริวรรตถ่ายถอดได้ที่
เห็นได้ชัดเจนคือ ใบลานสั้น ซึ่งใช้บันทึกต ารายา เพราะต ารายาจะบันทึกขนานยาและการรักษาไว้ค่อนข้างเป็น
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เอกเทศ การช ารุดหรือสูญหายของใบลานบางหน้าจึงท าให้สูญเสียเฉพาะอาการของโรค หรือขนานยาในบา ง
ขนานเท่านั้น ไม่มีผลเกี่ยวเนื่องกับหน้าลานที่คงเหลือทั้งหมด 
            ๑.๒  เอกสารใบลานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  องค์ประกอบของเอกสารใบลานที่สมบูรณ์   ประกอบไป
ด้วย  ใบหลบหน้า  ใบหลบหน้าอ่อน  ซึ่งจะระบุชื่อเรื่อง  มีหน้าลานครบถ้วนโดยสามารถตรวจสอบได้จากการ
นับเลขหน้า(เลขอังกา)   
 

 ๒.  การปริวรรต 
             ๒.๑   การถ่ายถอดเอกสารใบลานแบบถอดตามตัวอักษร  
                   ในกรณีต้องการคงรูปหรือเสียงตามแบบเดิม ในขั้นตอนแรก เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษา
ค้นคว้าในเชิงภาษาศาสตร์  แล้วจึงถ่ายถอดเป็นภาษาไทยปัจจุบันในขั้นตอนที่สอง 
 เช่น 
 ตัวอย่างการปริวรรตถ่ายถอดต ารายา 

 
ภาพประกอบ  ๙  เอกสารใบลานต้นฉบับในการปริวรรต 

 

 การปริวรรตถ่ายถอดขั้นที่ ๑ 
 -  แองน าหวานไภ ถานไฟมาต าเขากันฮัดดีคายสึลงเทียนเหลมบาสคู ๑ เทียนนอย ๕คูขันลางหนาใบ 
๑ แภวา๑ อยา 
 -  แกหมักหมันไหเอาบาคอมาแกงขิง ๗ เทียม ๗ น าหมากนาวบีบไสไหกินดี อยาโมเอาล าซางนาว 
 -  ล าขามปอมก าแมดล าเสียวนอยหัวคา อยาหัวทัง ๕ บาด ออยด า ๕ ขอ ตมกินดี อยากันเอาหมาก
สบไถแซน า 
 -  แลวจิงเอาบอเบนนังขันไดเอากวยต าหางสุบหัวกันไจเอาน าหดหัวผุเบนวัน ๓ เทือบติดแล ยาท ามะ
ลาซุร เอา 
 การปริวรรตถ่ายถอดขั้นที่ ๒ 
 -  แอ่งน้ า ว่านไฟ ถ่านไฟ มาต าเข้ากัน รัดดี  คายสลึง เทียนเล่มบาทคู่หนึ่ง เทียนน้อย ๕ คู่ ขันล้าง
หน้าใบหนึ่ง แพวาหนึ่ง ยา 
 -  แก้หมักหมั่น ให้เอาปลาค่อมาแกงขิง ๗ กระเทียม ๗ น้ าหมากนาวบีบใส่ให้กินดี ยาโม้ เอาล า
ช้างน้าว 
 -  ล าขามป้อม ก าแมด ล าเสี้ยวน้อย หัวค่า ยาหัวทั้ง ๕ บาท อ้อยด า ๕ ข้อ ต้มกินดี ยากัน เอาหมาก
สบไถ แช่น้ า 
 -  แล้วจึงเอา บอเบน นั่งขั้นได เอากล้วยต าหางสุบหัว กลั้นใจเอาน้ ารดหัวผู้เป็น วัน ๓ เทื่อ (๓วัน) บ่
ติดแล ยาคันทมาลาซูน เอา 
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              ๒.๒  การปริวรรตอนุโลม-ถ่ายถอดเอกสารใบลานตามความหมายและเสียง เป็นภาษาไทยปัจจุบัน 
ให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียว เช่น กรณีการถ่ายถอดต ารายาเพื่อน าข้อมูลไปศึกษาค้นคว้าในทางการแพทย์ 
 ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในตรวจสอบหรือค้นหา ในขั้นตอนการปริวรรต จะระบุชื่อเรื่องไว้ โดยในส่วน
ของเนื้อหาจะถ่ายถอดตามที่ปรากฏจริงบนใบลานโดยระบุใบลานและหน้าลาน ทั้งยังปริวรรตเป็นบรรทัด
ตามท่ีเอกสารเดิมปรากฏเพื่อสะดวกในการตรวจแก้ 
 

 

 Digitized  เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ 
  Digitized  หมายถึง  การแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิตอล เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวเลขในทาง
คอมพิวเตอร์ ได้แก่การเปลี่ยนสัญญาณให้อยู่ในระบบ binary คือ เลข ๐ และ ๑ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ  และถือเป็นการอนุรักษ์ต้นฉบับใบลานวิธีหนึ่งที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน  โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
 ๑.  เอกสารโบราณและข้อมูลจากการส ารวจและจัดระบบ มีข้อมูลในการจัดเก็บดังนี้ 
  ๑.๑  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๑.๒   ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและจัดระบบ เช่น  รูปภาพ  กระดาษบันทึกข้อมูล  เป็นต้น 
 ๒.  การจัดระบบข้อมูล  ที่รวบรวม   น ามาจัดให้เป็นหมวดหมู่  
 ๓.  การบันทึกข้อมูล น าข้อมูลที่ได้ มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์  จัดจ าแนกข้อมูลดังนี้ 
                    ๓.๑  ขั้นตอนการสแกนเอกสารโบราณ 
                       ๓.๑.๑  คัดเลือกเอกสารโบราณ 
                       ๓.๑.๒   เตรียมเครื่องสแกน  
                       ๓.๑.๓  จัดเรียงเอกสารโบราณ 
                       ๓.๑.๔ จัดท าสลิปเลขหน้าสแกน 
                       ๓.๑.๕ จัดการบันทึกรูปภาพ   ก าหนดโฟลเดอร์  ในขั้นตอน  ๓.๒ 
                ๓.๒  บันทึกรูปภาพ   ก าหนดโฟลเดอร์ โดยเรียงโฟลเดอร์ ย่อย ลึกเข้าไปดังภาพ  ๑๐ 

 
ภาพประกอบ  ๑๐    รูปภาพโฟลเดอร์ที่ก าหนด 

http://www.geocities.com/nursing_journal/bcncwbi/nur_asses1.htm#or1#or1
http://www.geocities.com/nursing_journal/bcncwbi/nur_asses1.htm#re1#re1
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ภาพประกอบ  ๑๑    ไฟล์ภาพสมุดข่อย 

 
ภาพประกอบ  ๑๒    ไฟล์ภาพใบลาน 

 

 นอกจากการอนุรักษ์ใบลาน  การส ารวจเพ่ือการอนุรักษ์  การปริวรรตเพ่ือการอนุรักษ์  การท า  
Digitized  เพ่ือการอนุรักษ์ แล้วจ าเป็นต้องอบรมฟ้ืนฟูการอ่านเขียนอักษรโบราณทั้งนิสิต  นักศึกษาและ
ผู้สนใจ  เพ่ือใช้ศึกษาต่อยอดทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา  จัดอบรมส าหรับครู  เพ่ือเสริมความรู้ในการท า
หลักสูตรท้องถิ่น  อบรมให้กับพระสงฆ์เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา  และจัดอบรมให้กับ
นักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้  ความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซ่ึงองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษหลายด้านถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหลังจ าเป็นต้องรักษาและต่อยอด ให้ภูมิปัญญา  
ความรู้  ความคิด ของบรรพชนคงอยู่ต่อไป  รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์หลายแขนงเพ่ือสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมให้เกิดขึ้นในกระแสสังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่  ด้วยฐานแห่งแนวคิดและภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่อย่าง
สอดคล้องและกลมกลืน  สามารถบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่แบบสหศาสตร์กับองค์ความรู้เดิมหรือปุราณ
ศาสตร์ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมนุษย์ในกระแสวัฒนธรรมโลกปัจจุบันที่เชี่ยวกรากได้   
เอกสารใบลานจึงเป็นเป้าหมายปลายทางหลักอันเป็นอุดมคติควรแก่การอนุรักษ์และต่อยอดให้ภูมิปัญญา  
ความรู้  ความคิด ของบรรพชนคงอยู่และรับใช้คนในสังคมสืบต่อไป 
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ใบลาน  เอกสารส าคัญ เอกลักษณ์ทางภาษาและการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เอกลักษณ์ของคนอีสานที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่งคือ  “เอกลักษณ์ทางภาษาพูด” เรียกว่า “ภาษาไทย

ถิ่นอีสาน” ซึ่งเป็นภาษาลาวส าเนียงหนึ่งซึ่งกระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและใน
ทั่วทุกภาคของ สปป.ลาว เนื่องจากในอดีตนั้นอีสานเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง (สถาปนาอย่าง
มั่นคง พุทธศักราช   ๑๘๙๖ สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม) กลุ่มชนที่อาศัยอยู่จึงมีรูปแบบ จารีต วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ ค่านิยม ถูกแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 
จากระบบการเมืองการปกครอง ที่เปลี่ยนแปลงเริ่มจากอาณาจักรลาวได้แตกแยกเป็น  ๓  ส่วน  และ

ตกเป็นเมืองประเทศราช ให้กับอาณาจักรสยาม  ใน  พุทธศักราช  ๒๓๒๑ (สมัยกรุงธนบุรี)  จนกระทั่งเกิดข้อ
ขัดแย้งเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงกับฝรั่งเศส  ในพุทธศักราช  ๒๔๓๖  ท าให้สยามจ าเป็นต้องยกดินแดน
ทางฝั่งซ้ายทั้งหมดของแม่น้ าโขงให้กับฝรั่งเศส  รวมระยะเวลาที่สยามปกครองดินแดนลาวในฐานะเมือง
ประเทศราชรวม  ๑๑๕  ปี  สว่นดินแดนทางฝั่งขวาที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยามก็ยังมีการด าเนิน ตาม
การปฏิรูปการปกครอง  พุทธศักราช  ๒๔๓๓  โดยรวมกับดินแดนทางภาคเหนือ  เรียกว่า  “หัวเมืองลาว” 
ด้วยเหตุนี้ท าให้กลุ่มชนที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันยาวนานร่วมกันถูกแยกออกจากกัน   ในหัวเมือง
ลาวสมัยนั้นมีตัวอักษรใช้อยู่  ๒  รูปอักษรและมีหน้าที่ต่างกัน  ได้แก่  อักษรธรรมอีสาน  ใช้บันทึกเรื่องราวทาง
ความเชื่อ  ศาสนาเป็นส่วนมาก  เช่น  พระไตรปิฎก  นิทานธรรมะ  ต านานพระพุทธรูป- พระธาตุ เป็นต้น   
ทั้งยังพบว่ามีการบันทึกสรรพวิชาต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  เช่น  ต ารายา  ฤกษ์ยาม  โหราศาสตร์  (ต าราหมอดู)  
ต าราสร้างบ้าน  คาถาอาคม  เป็นต้น  ส่วนอักษรไทยน้อย  จะใช้บันทึกทั่วไป ทั้งเกี่ยวข้องกับข้อราชการ  
(ปกครองแบบหัวเมืองลาวยังนิยมใช้อักษรไทยน้อยเขียนติดต่อกับทางกรุงเทพฯ)  วิถีชีวิต  วรรณกรรมบันเทิง  
เช่น  กฎหมาย ต านานบ้าน- เมือง  นิทานท้องถิ่น  ค าสอน  เป็นต้น   

 ราวปี  พุทธศักราช  ๒๔๖๔  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  แบบแผนการศึกษา
สมัยใหม่เริ่มมีบทบาท  โดยการตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษาฉบับแรก  (สานิตย์ โภคาพันธ์   ๒๕๔๙:
๑๔)  มีการจัดท าหนังสือแบบเรียนขึ้นมา  โดยใช้ตัวอักษรและภาษาที่เป็นแบบแผนใหม่  จนท าให้อักษร ที่ใช้
บันทึกในวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่น  เช่น  สมุดข่อย  ใบลาน  ไม้ไผ่ ได้ลดบทบาทลง    

“ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันภาษาอีสานจึงปรากฏมีเพียงภาษาพูด และน้อยคนนักท่ีรู้ว่ายังคงมีภาษา
เขียนหลงเหลืออยู่”  

ปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤติทางภาษาและภูมิปัญญาอีสานอย่างมาก  เนื่องจากขาดผู้สืบทอดในการอ่าน  
เขียน  ตัวอักษรธรรมอีสาน  ตัวอักษรไทยน้อย    ส่งผลกระทบให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกบันทึกไว้ในวัสดุต่าง ๆ 
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ได้สูญหายไปด้วย  องค์ความรู้ที่มีประโยชน์  เช่น  ต ารายา  ประวัติศาสตร์  กฎหมายโบราณ  ค าสอน  
ปรัชญาชีวิต  ไม่สามารถน ามารับใช้สังคมปัจจุบันหรือน ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ  บูรณาการ
ประยุกต์กับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 

  
 
“ถ้าเรายังคงนิ่งเฉย ไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญ แม้กระทั่งภาษาพูดของคนอีสานก็จะถูกกลืน

หายไปกับกระแสวัฒนธรรมหลัก ถึงเวลานั้นรากเหง้าทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของกลุ่มชนคนอีสานก็คง
ละลายหายสิ้น” 

 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในฐานะผู้น าทางวิชาการและเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในดินแดนอีสาน
มาตลอดระยะเวลา  ๔๒  ปี  สมควรที่จะเป็นที่พ่ึงให้กับมหาชนชาวอีสาน  ทางด้านการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่ไปกับการวิจัย  การบริการวิชาการศาสตร์แขนงใหม่ให้กับชุมชน   
 ในระยะที่ผ่านมา  (พุทธศักราช  ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓)  ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหน้าที่การ
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเอกสารใบลาน  ให้ทาง โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งได้ตั้ง
ปรัชญา  ปณิธานและพันธกิจ  และมีการด าเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการส ารวจสถานภาพ
เอกสารใบลานในพ้ืนที่ภาคอีสาน  การปริวรรต  ถอดแปล  จัดพิมพ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
สาธารณชนได้รับรู้  รวมถึงการฟื้นฟูการอ่าน  การเขียนตัวอักษรที่ปรากฏในใบลานซึ่งถือเป็นงานหลักที่ส าคัญ
อันดับต้น ๆ เพราะมีความจ าเป็นที่จะต้องท าควบคู่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์เอกสารใบลาน  จึงมีการอบรมทั้ง
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นิสิตวิชาเอกภาษาไทย  วิชาเอกประวัติศาสตร์  เพื่อใช้ศึกษาต่อยอดทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา  จัดอบรม
ส าหรับครู  เพื่อเสริมความรู้ในการท าหลักสูตรท้องถิ่น  อบรมให้กับพระสงฆ์เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา  และจัดอบรมให้กับนักเรียนเพ่ือสร้างความตระหนักรู้  ความภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

“แต่ การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืนในสภาวการณ์ปัจจุบันจะไม่ประสบความส าเร็จได้เลยหาก
ปราศจาก “ส านึกร่วมและความภาคภูมิใจในรากเหง้า” จึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อนผ่านประวัติศาสตร์และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น”   

 

 
 ปัจจุบัน(พุทธศักราช  ๒๕๕๓)  ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้เสริม
ยุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ  ด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย  ชุมชน  วัดและสถานศึกษาได้มีส่วนร่วม   แผนกลยุทธ์ที่ใช้
เพ่ือให้เกิดส านึกร่วมและความภาคภูมิใจ  คือ  การอ่าน-เขียน  ตัวอักษรโบราณและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ซึ่ง
การด าเนินงานที่ผ่านมาได้สร้างความตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญของการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมทางภาษาเป็น
อย่างมาก  ในอนาคตอันใกล้ชุมชนดังกล่าวมีแผนที่จะยกระดับการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เพ่ิม
มากขึ้น 
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ความท้าทายของ “คนท างานวัฒนธรรม”: 
ข้อสังเกตเชิงแนวคิดในการด าเนินงานด้านเอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 
ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี1 

 
บทคัดย่อ 

 
       บทความนี้พยายามตั้งข้อสังเกตเชิงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในการด าเนินงานด้านเอกสารโบราณและ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ามกลางบริบทของการเมืองทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรรค์ ทั้งนี้จากปฏิกิริยาที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ จึงท าให้ผู้คนเกิดความห่วงกังวลและมีการเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างพ้ืนที่
และอัตลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับรองรับให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่ “ตัวตน” ซึ่งการแสวงหาการยอมรับ
ของผู้คนที่มีหลากหลายในสังคมได้น ามาซึ่งความขัดแย้งและตอบโต้กันในฐานะเป็น “การเมืองของอัตลักษณ์” 
ทั้งนี้กระแสดังกล่าวยังถูกท าให้เข้มข้นและแหลมคมมากขึ้นจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ พร้อมๆกับการ
แพร่กระจายของแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่เริ่มถูกกล่าวถึงมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา  
      ดังนั้น ด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าวจึงจ าเป็นที่ “คนท างานวัฒนธรรม” โดยเฉพาะ
ด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและเอกสารโบราณต้องทบทวนกระบวนทัศน์และปรับบทบาทตนเองใหม่ส าหรับรับมือ
กับความท้าทายใหม่ๆเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่อย่างเท่าทันและมีศักดิ์ศรีในโลกภววิสัยดังกล่าวได้ 
             
ค าส าคัญ : เอกสารโบราณ, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, การเมืองทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, โลกาภิวัตน์  
    
บทบาทของ “ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น” ในฐานะคลังสมบัติทางปัญญา :  
แหล่งอ้างอิงและกลไกผลิตซ้ าความเป็นชาติพันธุ์และอุดมการณ์ 
        ความส าคัญและคุณค่าของเอกสารโบราณโดยเฉพาะคัมภีร์ใบลานมิใช่เพียงแค่ตัวคัมภีร์ในทาง
กายภาพ หรือการสะท้อนถึงความหลากหลายของภาษา (เขียน) มนุษย์เท่านั้น หากยังเป็นหลักฐานชั้นต้นใน
ฐานะ “ประวัติศาสตร์นิพนธ์”(Historiography) หรือบันทึกการเขียนประวัติศาสตร์รุ่นแรกๆของสังคมอีสานที่
สามารถศึกษา ตรวจสอบและแตกประเด็นได้อย่างหลากหลายและมีชีวิตชีวา2 เสมือนคลังสมบัติทางปัญญาที่
รวบรวมเรื่องราวและสะท้อนเงาอดีตไว้มากมาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ ต านาน ประวัติศาสตร์ 
วรรณกรรม นิทาน ค าสอน โหราศาสตร์ พิธีกรรม กฎหมายและต ารายา เป็นต้น โดยเป็นทั้งบันทึกที่ปรากฏ
ตามตัวอักษรอย่างชัดเจน (explicit) และความรู้ระหว่างบรรทัดในลักษณะนัยยะแฝง (implicit) ที่ซุกซ่อนให้
ผู้สนใจได้ตีความและต่อยอดได้อีกหลากหลายแขนงศาสตร์ด้วย         
       อนึ่ง บทบาทและความส าคัญในฐานะคลังสมบัติของของเอกสารใบลานนั้น ได้ท าหน้าที่ทั้งเป็นแหล่ง
ผลิต เก็บบันทึกและแพร่กระจาย “สาร” (Message) แก่สังคมโดยผ่านสัญลักษณ์ “ภาษา” ดังนั้น จึงมี
ศักยภาพทั้งในแง่การครอบง า (hegemony) ดังเช่น การเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการขัดเกลาทางสังคม 
                                                 

1 นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 ดูใน อรรถ นันทจักร, “ประวัตศิาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีจดบันทึกประวัตศิาสตรห์ัวเมือง

อีสาน ถึงต้นคริสตศตวรรษท่ี ๒๐,” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวตัิศาสตรเ์อเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๒๙. และอนุชิต สิงหส์ุวรรณ, “ประวัตินิพนธ์อีสาน พ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงสิ้นทศวรรษ ๒๕๒๐,”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศึกษา บณัฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.    
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(socialization) และการปลูกฝังทางวัฒนธรรม (enculturation) แก่สมาชิกในสังคม นอกจากนี้ยังเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการปลดปล่อย (emancipation) จากอ านาจครอบง าต่างๆด้วย โดยเฉพาะทางด้าน
ความคิดและอุดมการณ์ ดังเช่น การใช้ “ภาษา” เป็นแหล่งอ้างอิงความเป็นชาติพันธุ์ (ethnicity) ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนี้ขอยกแนวคิดของแฮร์เดอร์ (Johann Gottfried Herder) กลุ่มโรแมนติกเยอรมัน (German 
Romanticism) มาเทียบเคียง โดยการมองว่า “ภาษา” เป็นตัวก าหนด “ความคิด” เพราะคนคิดผ่านภาษา
และคนสามารถเรียนรู้ภาษาได้ก็ต่อเมื่ออยู่ใน “ชุมชน” เท่านั้น อีกทั้งภาษาหนึ่งก็ยังมีความแตกต่างจากภาษา
อ่ืน ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาในแต่ชุมชนจึงมีลักษณะเฉพาะของตนเอง (unique) ซึ่งท าให้แต่ละชุมชนมี
ความคิด/วิธีคิดแตกต่างกัน (รวมไปถึงค่านิยม ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ) ดังนั้น แนวคิดนี้จึงดูเหมือนสนับสนุน
ความหลากหลายของวัฒนธรรมและคัดค้านแนวคิดสากลนิยม (universalism)3 
      นอกจากนี้นักประวัติศาสตร์นิยมสายโรแมนติกยังเน้น “ความเป็นของแท้ดั้งเดิม”(authenticity) หรือ
สิ่งที่เป็น “ธรรมชาติ” เพ่ือใช้ในการก าหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน/สังคม ซึ่ง “ภาษา” ถือว่าเป็น
ลักษณะเฉพาะดั้งเดิมและเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ต้องปกป้องรักษาให้พ้นจาก “การปนเปื้อน” ดังนั้น 
แนวคิดนี้จึงมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนชาตินิยม (nationalism) และการก าหนดชะตากรรมของตนเอง 
(self-determination) เพ่ือปกป้องแก่นแท้หรือ “ตัวตนดั้งเดิม” และ “จิตวิญญาณของชาติ” เอาไว้4       
    ส าหรับกรณีสังคมอีสานนั้น “ภาษา” ที่จดจารในเอกสารใบลานได้ถูกใช้ในฐานะเป็นกลไกทาง

วัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการน าเสนอความคิดและอุดมการณ์ทั้งทางชาติพันธุ์และความเชื่อ ดังเช่นภายหลังการ
น าพุทธศาสนาแบบธรรมยุตินิกายเข้ามาในหัวเมืองอีสาน โดยเริ่มต้นที่วัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานีเมื่อปี พ .ศ. 
๒๓๙๖ ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากพระท้องถิ่น ดังปรากฏผ่านใบลานสะท้อนทัศนคติในการนับถือพุทธ
ศาสนาที่แตกต่างกัน โดยการอ้างว่าเป็นพุทธท านายความว่า ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จประทับที่หนอง
โสนทรงชุบผ้าอาบแล้วสรงน้ า มีลิงใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามานมัสการ ครั้นทรงผลัดผ้าชุบน้ าเพ่ือให้พระอานนท์บิด
ตาก ลิงตัวนั้นกลับเหยียบย่ าผ้าดังกล่าว จึงได้ทรงกล่าวว่าลิงตัวนี้ต่อไปจะเกิดเป็นเจ้าไทยเหยียบย่ าศาสนาแล้ว
ตัดทอนค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจ้าไทยในความหมายดังกล่าวคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อคนอีสานมาก จนสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสส.โส อ้วน) วัดบรมนิวาสได้มีค าสั่ง
ให้เผาใบลานอีสานในเวลานั้นจ านวนมาก5 
     อย่างไรก็ตาม ความแปลกแยกของความเชื่อในพุทธศาสนาที่แบ่งเป็นฝักฝ่ายในช่วงนั้น ท าให้

ประชาชนเรียกพระธรรมยุตินิกายใหม่ว่า “พระครองมอญ” ภายหลังเมื่อเอาอย่างทางกรุงเทพฯมากขึ้นจึง
เรียกว่า “พระครองไทย” และเรียกพระมหานิกายเดิมว่า “พระครองลาว” กระทั่งเมื่อความขัดแย้งลุกลาม
รุนแรงถึงขั้นกระทบกระทั่งกันระหว่างพระสงฆ์ทั้งสองนิกาย (กรณีวัดสุปัฏนารามกับวัดป่าแดง ) พระ
เถรานุเถระและกรมการเมืองจึงต้องตั้งอาณัติไม่ให้บิณฑบาตรสวนกัน6 เป็นต้น  
     นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์และการเมืองระหว่ างคนอีสานกับกรุงเทพฯยัง

เกิดข้ึนหลายครั้ง เหตุการณ์ที่โดดเด่นคือ “กบฏผู้มีบุญ” (พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๔๕) และการเคลื่อนไหวในลักษณะ
คล้ายกันอีกหลายครั้ง ทั้งนี้เครื่องมือส าคัญที่ถูกใช้ก็คือ “ภาษา” ที่จดจารบันทึก “เรื่องราว” ต่างๆในใบลาน

                                                 
3  Cited in Umut Ozkirmli, Theories of Nationalism: A Critical Introduction (New York: ST.Martin’s 

press, INC, ๒๐๐๐), pp.๑๗-๑๘.   
4  Cited in Ibid., pp. ๑๘-๑๙.   
5 สิริวัฒน์ ค าวันสา. สงฆ์ไทยใน ๒๐๐ ปี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนนัต์. ๒๕๒๔.) หน้า ๒๖ และ ๓๓๒.  
6 พระพรหมมุน.ี ต านานวัดสุปัฎนาราม (ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาฉลองพระอุโบสถวัดสุปัฎนาราม จังหวัดอุบลราชธาน.ี 

๒๔๗๙) หน้า ๗๕. 
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เพ่ือท าการผลิต ตีความและเผยแพร่อุดมการณ์สู่สังคม ซึ่งอุดมการณ์ที่ผู้น าการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งใช้ในการ
เผยแพร่นั้นมีความคล้ายคลึงกัน โดยมักจะอ้างตัวว่ามีอ านาจเหนือธรรมชาติ มีเวทมนตร์คาถา และการยกความ
เชื่อทางศาสนามาอ้างอิง เช่น การเกิดกลียุค โดยเฉพาะการถวิลหาโลกอุดมคติในแผ่นดิน “พระศรีอาริย์” 
      ส าหรับคติความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์นั้นปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นพุทธพยากรณ์กล่าวเพียง
ว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีอาริยเมตไตร แต่ไม่ได้ให้หรือบอกรายละเอียดใด เชื่อกันว่าพระพุทธศาสนา
ของพระโคตมจะมีอายุอยู่ ๕,๐๐๐ ปี ระหว่างนั้นจะค่อยๆเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ปัญจอันตรธาน”7 
ขึ้นมา ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย ตามที่ปรากฏในจารึกหลักต่างๆถึง ๑๖ หลัก และแพร่ขยาย
ทั่วไปอย่างมากในช่วงกรุงศรีอยุธยา8 และเชื่อกันมากจนขนาดคณะราษฎร์ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ต้องน ามาใช้อ้างในการสนับสนุนความคิดดังกล่าวเพ่ือเปลี่ยนสังคมที่เป็นอยู่ไปสู่สังคมที่เจริญกว่า 
ประเสริฐกว่า รวมทั้งปรากฏในบทความต่างๆที่เขียนในช่วงนั้นด้วย9  
       กระแสของปัญจอันตธานและพระศรีอาริย์นั้นได้ถูกน ามากล่าวถึงอย่างกว้างขวางพร้อมๆกับกระแส
ของคอมมิวนิสต์ที่เริ่มแพร่เข้ามา ดังนั้น ในเวลานั้น จึงมีผู้น าแนวคิดดังกล่าวมาเปรียบเทียบความเหมือนและ
มองว่าเป็นภัยของชาติ เช่น รัชกาลที่ ๖ ทรงได้น ามาเปรียบเทียบเป็นตารางว่าศาสนาพระศรีอาริย์กับลัทธิ
สังคมนิยมนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน10 ทว่าความเชื่อ “ปัญจอันตธาน” นั้น ไม่ใช่พุทธพจน์และไม่มีปรากฏใน
พระไตรปิฎก แต่กลับปรากฏที่ลังกาในคัมภีร์สารัตถลังการของพระนันทะจารยะ พระธรรมยุติผู้ใหญ่เรียกอย่าง
ไม่นับถือว่า “ทิษฐิของยายแก่”11 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อดังกล่าวก็แพร่หลายจนเป็นที่เชื่อถือถึงความเสื่อม
ของพระพุทธศาสนาเมื่อใกล้ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังปรากฏมีการฟ้ืนฟูพระศาสนาเป็นระยะๆ เช่นการสังคายนา
พระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่ ๑ หรือการตั้งธรรมยุตินิกายของรัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งยังผนวช12 เป็นต้น  
       ส าหรับเค้าโครงหลักของเรื่องพระศรีอาริย์ที่เป็นแม่แบบของสยามน่าจะมาจาก “มาลัยวัตถุ” ซึ่ง
สันนิษฐานว่าพระทางลังกาแต่งไว้(ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗) จากนั้นได้มีการแปล แปลงและคัดลอกต่อกัน

                                                 
7 ความเสื่อมท้ัง ๕ ประการ ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส, พระปฐม

สมโพธิกถา (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๓๗) ปริจเฉทที่ ๒๙ ธาตุอันตรธานปริวัตต.์หน้า ๔๔๗-๔๕๕. และกรมศลิปากร, ต านาน
มูลศาสนา (พิมพ์ครั้งท่ี ๒ กรุงเทพฯ : เสรมิวิทย์บรรณาคาร, ๒๕๑๙) ว่าด้วยพยากรณ์ศาสนวงศ์ หน้า ๓๖๗-๔๗๒. และ พระ
ยาD:\search\a{696}{707}{707}{705}{699}{707}{725}{682}{722}+({737}{673}{745}{711}),+{702}{707}{720}{706}{722}\a|b8c3c3c1bbc3d5aad2+a1e1e9c7+bec3d0c2d2\-5,-1,0,B\browse ธรรมปรีชา 
(แก้ว), ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา : ฉบับท่ี ๒ ไตรภูมิฉบับหลวง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๐) เลม่ ๒ หน้า ๔๔-๖๒ และ
เล่ม ๓ หน้า ๒๑๕-๒๑๗.  รวมทั้งหลักฐานที่จารึกวดัมหาผล บ้านทา่ขอนยางที่เช่ืออายุพระพุทธศาสนาจะยืน ๕๐๐๐ ปี “…มี
เจตนาศรัทธาพร้อมกันสร้างพัทธสมีาลูกนีไ้ว้กับศาสนาพระพุทธเจ้า ตราบต่อเท่า ๕๐๐๐ พระวัสสา นิพพานปัจจโย..” และ
ปรากฏตามจารึกอื่นๆ มากมาย เป็นต้น 

8 ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ “กบฎไพรส่มัยอยุธยากับแนวคิดผู้มีบญุ-พระศรีอาริย-์พระมาลัย” ใน อยุธยา ประวัติศาสตร์
และการเมือง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ ๒๕๔๒.) หน้า ๒๓๑-๒๔๑. 

9 ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ความคิดทางการเมืองการปกครองไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : แผนกรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ๒๕๑๙.) หน้า ๓๐–๓๕. 

10  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุรายวัน (พระนคร:พิมพ์ในงานศพหม่อมเจ้ารชัวลิต เกษม
สันต,์ ๑ ส.ค.๒๕๑๗) หน้า ๘๐. 

11 หจช.,สบ.๒.๕๓/๗๓, หนังสือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นมัสการสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. อ้างใน คนึง
นิตย์ จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๔ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์๒๕๒๘.)หน้า ๑๐๔. 

12  สมเด็จกรมพระยา ด ารงราชานภุาพ, ความทรงจ า (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๔.) หน้า๗๗-๗๙. 

file:///D:/search/a%7b696%7d%7b707%7d%7b707%7d%7b705%7d%7b699%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b682%7d%7b722%7d+(%7b737%7d%7b673%7d%7b745%7d%7b711%7d),+%7b702%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b706%7d%7b722%7d/a|b8c3c3c1bbc3d5aad2+a1e1e9c7+bec3d0c2d2/-5,-1,0,B/browse
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มา เช่น มาลัยค าหลวงหรือมาลัยกลอนสวด ซึ่งเจ้าฟ้ากุ้งได้นิพนธ์ไว้13 ซึ่งเชื่อว่าคงแต่งขึ้นในลักษณะเป็นกลอน
สดก่อนแล้วบันทึกทีหลังในช่วงรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา ในส่วนของภาคอีสาน-คนลาวนั้นความเชื่อดังกล่าว
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมหลายเรื่องท่ีจารบันทึกในเอกสารใบลาน เช่น เทศน์คาถามาลัยหมื่นมาลัยแสน กาพย์
สอนปู่ กาพย์วิฑูรบันฑิต ค ากลอนสอนโลก และพญาอินทร์โปรดโลก เป็นต้น ทั้งยังมีการผลิตซ้ าและเผยแพร่
ในเทศกาลงานบุญต่างๆ รวมทั้งน ามาแต่งเป็นกาพย์กลอนในรูปแบบนิทาน ค าสอน ผญาภาษิต โดยเฉพาะสื่อ
ที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายก็คือ “กลอนล า” ดังปรากฏว่าแกนน า “กบฏผู้มีบุญ” 
ในแต่ละครั้งนั้น นอกจากจะเคยบวชเรียนและมีโอกาสในการอ่านเอกสารใบลานแล้ว บางคนยังมี
ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาและเป็นหมอล าด้วย ดังเช่น กรณีหมอล าน้อยชาดา(พ.ศ.๒๔๗๙) บ้าน
เชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม  
      หรือในกรณีผู้มีบุญที่หนองหมากแก้ว จังหวัดเลย (พ.ศ. ๒๔๖๗) ซึ่งได้ใช้แต่งกลอนล ามีเนื้อหาคล้าย
กับในเอกสาร “พ้ืนเวียง” เพ่ือปลุกเร้าส านึกทางชาติพันธุ์ลาว โดยเตือนให้ระลึกถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต
ของอาณาจักรล้านช้าง ความเจ็บปวดในคราวการเผาเวียงจันท์เมื่อเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ และสร้างความหวังว่า
ต่อไปคนลาวจะไม่ต้องเดือดร้อนล าบากเพราะคนไทยอีก โดยท านายว่าต่อไปเมืองเวียงจันท์จะรุ่งเรือง
เหมือนเดิม ชาวบ้านจะสมบูรณ์พูนสุขและเป็นอิสระจากไทย “..ไหลหลั่งเข้าเวียงแก้งฮุ่งเฮือง ให้คืนมาสร้าง
เมืองทองให้ฮุ่ง เมืองทองฮุ่งแล้วเมืองแก้วฮุ่งน า..เห็นว่าเวียงจันท์ฮ้างเซาฮามอย่าฟ่าวว่า มันอ่ีโป๊บักแตงซ้าง
หน่วยปลาย เดี๋ยวนี้ก าลังเป็นผักหมเตี้ยกลางทางอย่าฟ่าวย่ า มันอ่ีถอดยอดข้ึนยังอี่ได้ก่ายเกิน..”14           
        ดังนั้น จะเห็นว่า “ภาษา” ที่จดจารบันทึกลงในใบลานนั้น นอกจากจะเป็น “พาหนะ” ที่มนุษย์ใช้
แสดงออกในการรับรู้โลก เป็นเครื่องมือในการคิด สร้างสรรค์ บันทึกรักษาความคิด ความรู้ ความเชื่อของสังคม
อีสานและถ่ายทอดส่งต่อ “สาร” ดังกล่าวแล้ว “ภาษา” โดยตัวมันเองยังถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือยืนยันอัต
ลักษณ์ เป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างความผูกพันทางชาติพันธุ์ (Ethnic Attachment) 15 ได้ด้วย   
 
“คนท างานวัฒนธรรม” ก าลังอยู่บนโลกที่ “ท้องถิ่นนิยม” ปะทะกับ “สากลนิยม”? 
      ตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๘๐-๙๐ เป็นต้นมา ดูเหมือนว่าวาทกรรม “โลกาภิวัตน์” (Globalization)16ได้รับ
การกล่าวขานและวิพากษ์ วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายทั้ ง ในทางสนับสนุน (globalism)และต่อต้าน
(mundialism) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าโลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการสองทาง17 ดังนั้น ในมิติทางวัฒนธรรม 
ด้านหนึ่งได้ท าให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆ การแพร่กระจายแนวคิดพหุลักษณ์ทาง

                                                 
13 ดูใน มาลัยกลอนสวด ฉบับท่ีศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร เป็นผู้เขียนค าน า พิมพ์ในงานปัญญาสมวาร ศพนาง

สิริกาญจนเสวก(ทองอยู่ สิริกาญจน) พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่งนาวาตรี มหาทองย้อย แสงสินชัยเป็นผูต้รวจช าระพิมพ์เผยแพร ่
14 อ้างใน  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (มปท., ๒๕๒๔.) หน้า ๒๖๙-๒๗๐. 
15 อย่างไรก็ตาม การใช้ “ภาษาและวัฒนธรรม” โดยเช่ือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นความผูกพัน(Attachment)โดย

ธรรมชาติทีไ่ด้รบัตกทอดมาแต่แรกเริ่ม (“given”) ดังท่ีพวกวัฒนธรรมนิยม (culturalist) ซึ่งเป็นแนวคิดย่อยหนึ่งของฝ่ายที่
เชื่อว่า “ชาติ” เป็นจริง เป็นของแท้ดั้งเดิมและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ (primordialism) นั้น กลับถูกปฏิเสธและ
วิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่มองว่าชาติเป็นผลผลิตของยุคสมัยใหม่ (modernism) ไม่เคยมีจริงแต่เป็นสิ่งถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้น 
อัตลักษณ์ทางสังคมและอัตลักษณข์องชาติจึงเป็นสิ่งที่สังคมก าหนดขึน้มา (socially specific ) เท่านั้น ดูสรุปใน Umut 
Ozkirmli, Theories of Nationalism: A Critical Introduction (New York: ST.Martin’s press, INC, ๒๐๐๐)    

16 ดูแง่มุมการวิเคราะห์ใน Diane Perrons, Globalization and Social Change: People and Places in a 
divides world (London and New York : Routledge, ๒๐๐๔) 

17 ดูใน Anthony Giddens, Runaway World : How Globalization is Reshaping Our Lives (New York : 
Routledge,๒๐๐๐)  
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สังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม(Multiculturalism) เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทว่าอีกด้านหนึ่งนั้น 
โลกาภิวัตน์ได้เปิดให้กับการครอบง า การสร้างคุณค่ามาตรฐานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน(uniformity) โดยเฉพาะ
ตามแบบตะวันตก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกเรียกโดยอุปมากับหลักการท างานของร้านอาหารจานด่วนว่า 
“McDonaldization”18       
      อนึ่ง โลกาภิวัตน์ยังท าให้เกิดการปะทะกันระหว่างแนวคิด “รากฐานนิยม” (fundamentalism) ที่
เน้นและเชื่อมั่นในประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม และ “สากลนิยม” (cosmopolitanism) ซึ่งเน้นความเป็นสากล 
ไร้ราก พ้นพรมแดนรัฐ-ชาติ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิดนี้โดยตัวมันเองแล้วก็เป็นผลผลิตของโลกาภิวัตน์  
เช่นเดียวกับการอุปมากระบวนการท าให้เหมือนกัน (homogenization) เข้ากับแนวคิด “McWorld” ซึ่ง
สะท้อนถึงการกระจุกตัวและผูกขาดของอ านาจทางการเมืองเดี่ยว หากแต่ด้านหนึ่งก็ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาของ
พลังท้องถิ่นและชาติพันธุ์ขึ้นมาตอบโต้ โดยไดอุ้ปมากับแนวคิด “Jihad” เพ่ือลดการผูกขาดอ านาจ (โดยนัยยะ
คือตะวันตกและอเมริกา) และสร้างความไม่เหมือนกัน (heterogeneity) ทางการเมืองขึ้นมา ทั้งนี้การ
ปฏิสัมพันธ์กันของ “McWorld” กับ “Jihad” ในระดับท้องถิ่นได้น าไปสู่การผลิตรูปแบบทางการเมืองที่มี
ลักษณะพิเศษขึ้นมา เรียกว่ากระบวนการ “Glocalization” 19 อันเป็นการสอดประสานกันระหว่างสากล 
(global) กับท้องถิ่น (local) ซึ่งน าไปสู่ผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างกันในแต่ละบริบทพ้ืนที่ โดยมี
ลักษณะเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรม (cultural  hybridization) ที่ยังสามารถสงวนความต่างเอาไว้เพ่ือตอบโต้
กับความเหมือนกันและเอกภาพ (uniformity)        
      นอกจากนี้โลกาภิวัตน์ยังได้น าเอาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามพรมแดนมาพบปะกันและท าให้
เกิด “พ้ืนที่สาธารณะข้ามชาติ” (transnational public sphere) ขึ้นมา ซึ่งมีฐานะเป็นทั้งพ้ืนที่จริงและพ้ืนที่
เสมือนจริงที่องค์กรการเคลื่อนไหวต่างๆได้มาปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน หยิบยืมและโต้แย้ง
แข่งขันซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในมุมนี้โลกาภิวัตน์จึงกระตุ้นความตื่นตัว ก่อเกิดแนวคิดความเป็นลักษณะเฉพาะ 
(Particularism) และสร้างกระบวนการพลวัตของ “Glocalization” เพ่ือตอบโต้การถูกบูรณาการทางสังคม
ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งโลก ซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดันขบวนการเคลื่อนไหวของท้องถิ่นให้เกิดขึ้นมา และ
ปรากฏการณ์นี้ยังถือว่าเป็นกรอบคิดหนึ่งของแนวคิด “หลังสมัยใหม่นิยม” (Postmodernism) โดยการ
ปฏิเสธเรื่องเล่าโวหารใหญ่โต (meta narratives) และลดความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญลง โดยให้ความส าคัญกับ
เรื่องเล่าเล็กๆ เช่น เรื่องในชีวิตประจ าวัน คนเล็กคนน้อย และท้องถิ่น (local narratives) แทน  
      ดังนั้น จิตส านึกแบบหลังสมัยใหม่จึงกระตุ้นให้มีการท้าทายและตอบโต้เกิดขึ้น ผลักดันให้เกิดการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เพื่อแสวงหา ช่วงชิงพื้นที่ทางเลือกในการด ารงอยู่ สร้างการยอมรับในตัวตน
และความแตกต่างของผู้คนระดับต่างๆ เหตุนี้การเมืองในยุคหลังสมัยใหม่จึงเป็น “การเมืองของความ
แตกต่าง” (politics of difference)20 ดังปรากฏการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆขึ้นมาท าการวิพากษ์วิจารณ์ 
จนถึงกับต่อต้านสมัยใหม่ (Anti-Modernization) และโลกาภิวัตน์ (Anti-Globalization) ซึ่งถูกวิพากษ์ว่าได้
สร้างสังคมความเสี่ยง (risk society) ขึ้นมาและถูกเร่งให้เข้มข้นขึ้นด้วยโลกาภิวัตน์21 รวมทั้งต่อต้านเสรีนิยม
ใหม่ (Neoliberalism) ซึ่งถูกวิพากษ์ว่าได้เอ้ือต่อกลุ่มผลประโยชน์ให้กับบรรษัทและทุน (โดยเฉพาะทุนข้าม
ชาติ) ผ่านโวหารของอุดมการณ์เศรษฐกิจตลาดเสรี (free market) ซึ่งได้น ามาซึ่งหายนะทั้งต่อธรรมชาติและ

                                                 
18 George Ritzer, The McDonaldization of Society, (Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press, ๑๙๙๖) 
19 ดูใน Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld (New York: Times Books,๑๙๙๕)  
20  Cited in Suda Ishida, “Glocalizing an Environmental Conflict: Thai Press and Pak Mun Dam,” 

(Ph.D. Thesis, The Graduate College of the University of Iowa, ๒๐๐๒), pp. ๗-๘. 
21 ดูใน Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity (New Delhi: Sage, ๑๙๙๒). 
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มนุษยชาติ ไม่ว่าระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ิมอัตราความยากจน ความไม่เท่าเทียม ความไม่
เป็นธรรม ตลอดทั้งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีถูกครอบง าและกร่อนเสาะท าลาย เป็นต้น  
       นอกจากนี้ยังปรากฏการเคลื่อนไหวที่พยายามรื้อฟ้ืนและให้ความส าคัญกับระบบคุณค่า จารีต
ประเพณ ี(New Traditionalism) และกระแสอนุรักษ์นิยมใหม่ (Neoconservativism) แพร่กระจายไปทั่วโลก 
เกิดการโหยหาอดีต (nostalgia) ที่เชื่อว่าเคยรุ่งเรืองในอดีตและยังอาจทิ้งร่องรอยในปัจจุบัน ท าให้มีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ค้นหารากเหง้าหรือ “แก่นแท”้ (essence) ทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมา
ใหม่และน าเสนอออกไป ส าหรับแสวงหาพ้ืนที่ ตอบโต้ภาพตายตัวต่างๆของสังคม (ในกรณีคนชายขอบหรือ
ชุมชนท้องถิ่น) สร้างการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย ตลอดทั้งยังมีการขยายสู่ประเด็นอ่ืนๆทั้งเรื่องเพศ 
ชาติพันธุ์ ชนชั้นและอ่ืนๆด้วย ซึ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการแพร่หลายของ “การเมืองทาง
วัฒนธรรม” หรือ “การเมืองของอัตลักษณ์”22 (politics of identity) ซึ่งเป็นการเมืองเพ่ือสร้างการยอมรับ 
(politics of recognition) ของกลุ่มต่างๆที่มีหลากหลายในสังคม  
       ในกรณีของสังคมไทยนั้นกล่าวได้ว่าหลังปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ ๒๔๔๐ โดยเฉพาะหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา รัฐ-ชาติมีส่วนส าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากการรวบอ านาจในการ
ตัดสินใจต่างๆเอาไว้ โดยได้สร้างเงื่อนไขส าคัญสามประการแก่สังคมไทย คือ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
ทันสมัยแบบตะวันตก (westernization) การสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบราชการ (bureaucratic 
administration) และการเน้นความส าคัญของอุตสาหกรรม (industrialization) โดยเฉพาะการด าเนินการ
ผ่านแผนพัฒนาแห่งชาติ(National Development) ตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๑๐ เป็นต้นมา ซึ่งภายใต้โครงสร้าง
อ านาจการเมืองและเศรษฐกิจดังกล่าว ตลอดที่ผ่านมานั้นได้ช่วยผ่องถ่ายและดูดซับทรัพยากรของภาค
เกษตรกรรมและชนบทเข้าสู่ “ตลาด” และ “เมือง” (metropolitan bias) ซึ่งได้เป็นสาเหตุและอคติของการ
พัฒนาที่ไร้ดุลยภาพของสังคมไทย23 ท าให้ผลประโยชน์ของชาติกระจุกตัวอยู่ภายในคนบางกลุ่มและพ้ืนที่บางแห่ง  
      อนึ่ง ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐผ่านการท าให้ทันสมัย (Modernization) โดยเฉพาะ
การลอกเลียนให้เป็นเหมือนอเมริกัน (Americanization) ยังได้ก่อให้เกิดความห่วงกังวลต่อการที่จะถูกท า
ครอบง า กลัวสูญสิ้นความแตกต่างและอัตลักษณ์ จึงได้มีการเคลื่อนไหวทั้งในเชิงปฏิบัติการและสัญลักษณ์
ขึ้นมาตอบโต้ความรู้สึกทีว่่าถูกคุกคามจากโลกาภิวัตน์และความทันสมัย24 เกิดกระแสฟ้ืนฟูอุดมการณ์ชาตินิยม 
ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมต่างๆ เพ่ือแสวงหาและเปิดพ้ืนที่ของสังคมจากการครอบง าของวัฒนธรรมหลัก 
ลดการผูกขาดทางวัฒนธรรม (cultural absolutism) ซึ่งน าไปสู่การแสวงหาและสร้าง “อัตลักษณ์” 
(identity) เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและสร้างความมั่นคงแก่ “ตัวตน” (self) ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในช่วง
ทศวรรษ ๒๕๒๐ เป็นต้นมา เช่น การสร้างวาทกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน ประวัติศาสตร์   
ท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งรวมทั้งการด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยการเก็บรวบรวม อนุรักษ์ ศึกษาและฟ้ืนฟู 
“มรดก” ทางวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ โบราณวัตถุ เอกสารโบราณ เป็นต้น   
      ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ า  “อัตลักษณ์” ต่างๆนั้นเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมวัฒนธรรม 
(sociocultural construct) ที่ถูกสร้างขึ้นและได้รับการตีความในลักษณะเป็นปฏิกิริยาที่มีพัฒนาการควบคู่มา
กับความเป็นสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ เหตุนี้จะเหน็ว่ามโนทัศน์ “วัฒนธรรม” นั้นมีความซับซ้อนและขัดแย้งใน

                                                 
22 ดูใน Fred Inglis, Culture (Cambridge, UK: Polity Press Ltd.,๒๐๐๔), pp.๓๓-๕๖.  
23 Micheal J.G. Parwell (ed.), Uneven development in Thailand, (Aldershot: Avebury, ๑๙๙๖) p.๗ 
24 Ronaldo Munck, “Globalization and Contestation: A Polanyian Problematic” Globalizations ๓ : ๒

(๒๐๐๖) pp.๑๗๕-๑๘๖. 
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ตัวเอง ทั้งยังโยงใยไปสู่ประเด็นต่างๆอีกมากมาย โดยเฉพาะการเมืองทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 25 ซึ่งตาม
มุมมองดังกล่าวนี้ “คนท างานวัฒนธรรม” (cultural workers) จึงสามารถใช้ “วัฒนธรรม” เป็นเครื่องมือของ
กลุ่มหรือชุมชนท้องถิ่นในการตอบโต้ ต่อสู้ ต่อรองกับอ านาจต่างๆ เช่น อุดมการณ์และค่านิยมครอบง ากระแส
หลักของสังคม และโดยเฉพาะตัวละครหลักๆอย่าง “ทุน” และ “รัฐ” ได้    
  
กระบวนทัศน์ใหม่ของคนท างานวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
     โดยทั่วไป “วัฒนธรรม” อาจสามารถแบ่งออกกว้างๆเป็นวัฒนธรรมที่มีตัวตนสัมผัสได้ ( tangible 
culture) และวัฒนธรรมไร้รูป (intangible culture) ส าหรับเอกสารโบราณโดยเฉพาะบันทึกใบลานนั้น ดู
เหมือนจะมีความเหลื่อมซ้อนกันอยู่ระหว่างการจัดแบ่งดังกล่าว กล่าวคือ ตัวคัมภีร์ใบลานและองค์ประกอบ
หรือศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องอาจจัดให้เป็นวัฒนธรรมที่มีตัวตน แต่ภาษาเขียนหรือองค์ความรู้และความเชื่อที่
ปรากฏหรือจดจารในใบลานอาจจัดเป็นวัฒนธรรมไร้รูป ทว่าหากน าเอาองค์ความรู้ที่จารในจากคัมภีร์ใบลานมา
สร้างสรรค์ให้เป็นผลผลิตหรือสิ่งประดิษฐ์ (artifact) เช่น น ามาผลิตและแปรรูปเป็นตัวยาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีตัวตนขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นจ าเป็นต้องรักษาวัฒนธรรมที่มี
ตัวตนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไร้รูป รวมทั้ง “คน” ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมทั้งสองด้วย 
       ส าหรับความสนใจในวัฒนธรรมไร้รูปนั้นได้เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อราวทศวรรษ ๑๙๕๐ หรือหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เมื่อได้เกิดความห่วงกังวลว่าประเพณีโบราณ ประเพณีหลวงและประเพณี
ท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่เพ่ิงได้รับความสูญเสียและบอบช้ าจากสงครามจะหายไป จึงเกิดโครงการที่จะรักษาปกป้อง
และบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมา เรียกว่า “โครงการมหาสมบัติที่มีชีวิต” (living treasure) ซึ่ง
สะท้อนถึงวิธีคิดแบบชาตินิยมในการวิตกกังวลที่จะสูญเสียอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ภายหลังจากนั้น
ราวทศวรรษ ๑๙๗๐-๘๐ องค์การยูเนสโกได้สืบแนวคิดดังกล่าวเพ่ือปกป้องมรดกวัฒนธรรมของโลก โดยมีการ
ริเริ่มท าบัญชีรายการมรดกโลก (world heritage list) ขึ้นมา ทั้งยังได้รับการตอบสนองและสนับสนุนด้วยดี
จากนานาชาติ รวมทั้งมีการเสนอให้มีการจดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
(intellectual property rights) ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางวัฒนธรรมไร้รูป ซึ่งวิธีคิดนี้ดู
เหมือนจะพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกับแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะกล่าวถึงข้างหน้าด้วย ทั้งนี้โดยมี
ความคิดพ้ืนฐานที่ว่ามรดกวัฒนธรรมไร้รูปจะถือว่าเป็นทรัพย์สินและมีเจ้าของถือสิทธิครอบครองได้ก็ต่อเมื่อ
สามารถสร้างมูลค่าหรือถูกท าให้กลายเป็นสินค้าได้26      
       อนึ่ง การเคลื่อนไหวของยูเนสโกที่สนับสนุนให้น ามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของชาติสู่การ
จัดท าบัญชีมรดกโลกนี้ ได้เป็นแรงผลักส าคัญของ “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ” ซึ่งก่อให้เกิด
ความตื่นตัวของสังคมต่อมรดกของชาติและได้ส่งผลต่อการแปรสภาพภูมิทัศน์ทั้งทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศซึ่ งด้านหนึ่ งก็สะท้อนถึงความลักลั่นย้อนแย้งของทางสองแพร่งระหว่างการสงวนรักษา 
(preservation) กับการขูดรีด (exploitation) ต่อมรดก/อดีตและธรรมชาติ ดังกรณีของประเทศไทยที่สุโขทัย

                                                 
25 ดูใน Marcy Darnovsky, Barbara Estein and Richard Flacks (Editors), Cultural Politics and Social 

Movements (Philadelphia : Temple University Press,๑๙๙๕)  
26 ดูใน Richard Kurin, “UNESCO’s ๒๐๐๓ International Convention for the Safeguarding of Intangible 

Cultural Heritage : a Critical Examination,” Paper Presented at International Conference on Cross-cultural 
Perspectives on Museums and Communities,  Sirindorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand, ๒๘-๒๙ 
๒๘ September ๒๐๐๕. 
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และอยุธยาได้รับการบันทึกไว้ในบัญชีมรดกโลกในพ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมๆกับการขึ้นทะเบียนให้กับป่าห้วยขาแข้ง 
และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงใน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป้นต้น 
       อนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าความเฟ่ืองฟุ้งของอุตสาหกรรมมรดกของชาติ นี้ยังเกิดมาจาก “การเมืองของซาก
โบราณปรักหักพัง” (the Politic of Ruins) โดยการท าให้มรดกของชาติเป็นสถาบัน (institutionalization) 
ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรในการเลือกแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์
ในการสร้าง “อัตลักษณ์ของชาติไทย” ซึ่งท าให้เกิดการเผชิญหน้าตอบโต้กับจากภาคประชาสังคมต่างๆในการ
ตีความที่แตกต่างหลากหลาย นอกจากนี้ “ธุรกิจของการโหยหาอดีต” (the Business of Nostalgia)27 ที่มีต่อ 
“ความเป็นชนบท”ครั้งอดีต (ที่ไม่ไกลนัก) ยังเป็นปัจจัยส าคัญ โดยมีชนชั้นกลางใหม่ซึ่งได้รับผลจากการเฟ่ืองฟู
ทางเศรษฐกิจช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐-๓๐ เป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญ รวมทั้งการสนับสนุนจากนักวิชาการและ
ปัญญาชนที่กังวลว่าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยอัน “โดดเด่นแตกต่าง” (unique) ดีงามนั้นจะถูกกลืนหายไป
ท่ามกลางการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ดังปรากฏว่ามีการสนับสนุนให้ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นปีสนับสนุน
วัฒนธรรมไทย และยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กระแสการเคลื่อนไหว“ชาตินิยม
ทางวัฒนธรรม” (cultural nationalism) ยิ่งเข้มข้นขึ้น โดยการกล่าวหาบรรษัทข้ามชาติ และตลาดโลกเป็น
ต้นเหตุส าคัญ   
       อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เอกสารโบราณและคัมภีร์ใบลานเป็นคลังสมบัติทางปัญญาญาณที่ส าคัญ 
สามารถน าไปใช้ตีความ ขยายความและวิจัยต่อยอด สร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศในมิติต่างๆได้ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการบริหารจัดการที่ดี มีการปกป้องทางกฏหมายอย่าง
เหมาะสม (กรณีภูมิปัญญายาสมุนไพรจากต้นใบเป้าที่ถูกชิงจดลิขสิทธิ์โดยชาวต่างชาติดูจะเป็นบทเรียนที่ควร
ตระหนัก) โดยเฉพาะการท าวิจัยและสร้างสรรค์องค์รู้ในเชิงสหวิทยาการ (ซึ่งต้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของสังคม เช่น การผลิตต ารายาโดยปราศจากความพยายามที่จะฟ้ืนฟูป่าหรือพันธุ์ไม้
สมุนไพรและส่งเสริมหมอยาสมุนไพรก็ดูเหมือนจะท าให้ภูมิปัญญาดังกล่าวขาดบริบทและเป็นความไร้เดียงสา
ทางปัญญาญาณ) และการน าความรู้ดังกล่าวถ่ายทอด (Knowledge transfer) สู่สังคม  
       ดังนั้น จะเห็นว่าจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของคนท างานด้านเอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีอยู่
สองประเด็นหลักๆ คือ ๑) “การสร้างสรรค์องค์ความรู้” (Creation of Knowledge) ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ศึกษาวิจัย (โดยรวมทั้งขั้นตอนในการส ารวจและปริวรรตด้วย) การบริการความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย 
(networks) เพ่ือพัฒนาการวิจัยที่หลากหลายและเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งระเบียบวิธีและประเด็นศึกษา และ  
๒) “การท าความรู้ให้เป็นที่แพร่หลายแก่คนหมู่มาก” (Popularization of Knowledge) โดยครอบคลุมการ
ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆในวงกว้าง เช่น การจัดประชุมสัมมนา อบรม เอกสาร หนังสือ วารสาร 
แผ่นพับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์ วิทยุ และโดยเฉพาะ “พิพิธภัณฑ์” ที่สามารถเป็นช่องทางส าคัญในการ
น าเสนอความรู้ต่อสังคมอย่างมีพลวัต 
         อย่างไรก็ตาม ในการรับรู้ของคนส่วนใหญ่แล้วมักมองพิพิธภัณฑ์เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษาและจัด
แสดง “วัตถุ” ที่แปลก หายาก แหล่งสะสมของเก่า หรือสิ่งของล้ าค่า สวยงามต่างๆเพ่ือสนองความอยากรู้
อยากเห็น (Curiosity) ทว่าการรับรู้ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงภาพลักษณ์หนึ่งของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการ
รับรู้ของคนในสังคมและประชาคมวิชาการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์นั้นอาจสามารถแบ่ งเบื้องต้นได้สี่กระบวนทัศน์

                                                 
27 ดูใน Maurizo Peleggi, The Politics of Ruin and the Business of Nostalgia (BangKok:White Lotus 

Press. ๒๐๐๒.)   
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หลัก28 ซึ่ง “กระบวนทัศน์แรก” คล้ายกับการรับรู้ข้างต้นซึ่งค่อนข้างเป็นมุมมองที่แพร่หลายทั่วไป โดยมอง
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเก็บสะสมสิ่งของเก่าที่เชื่อว่าเป็นของแท้ดั้งเดิม (authentic) วัตถุที่สะสมจึงมีสถานะเป็น
ของมีค่า หรือบางชิ้นอาจถูกมองว่าศักดิ์สิทธิ์ (fetishized) ที่ต้องปกป้องสงวนรักษาเอาไว้ 
        ส าหรับ “กระบวนทัศน์ที่สอง” มองพิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดย
ตลาด (Market-driven industry) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับการสถาปนาค่านิยม
ของทุนนิยม การพ่ึงพาอาศัยและการประนีประนอมระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้ให้ทุนหรือผู้อุปถัมภ์  
        ส่วน “กระบวนทัศน์ที่สาม” มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีหลังอาณานิคม (Postcolonial theory) 
พิพิธภัณฑ์จึงเป็นพื้นทีส่ร้างอาณานิคม (Colonizing space) และนิทรรศการเป็นพ้ืนที่อภิสิทธิ์และแฝงอคติใน
การน าเสนอภาพ “คนอ่ืน” เพ่ือสร้างความชอบธรรมแก่ “ตัวเอง” ในฐานะผู้ที่เหนือกว่าและก้าวหน้ากว่า เช่น 
การจัดล าดับชั้นให้กับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์และเพศสภาพ ดังเช่นในกรณีของพิพิธภัณฑ์ตะวันตก (Eurocentric) 
อาจน าเสนอวัฒนธรรมอ่ืนๆอย่างแช่แข็ง ไม่เปลี่ยนแปลงและอยู่ในพัฒนาการที่ต่ ากว่าตน  
        ส าหรับกระบวนทัศน์สุดท้าย มีความสัมพันธ์กับแนวคิด “หลังพิพิธภัณฑ์” (post-museum) และ 
“การเมืองพิพิธภัณฑ์”29 ซึ่ งสะท้อนถึ งวิกฤตและการเมืองของการน าเสนอและ “ภาพตัวแทน” 
(representation) ในพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ กล่าวคือ งานของพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็น “กลาง” และจ ากัด
เฉพาะภัณฑารักษ์หรือผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป โดยการเปิดพ้ืนที่ให้กับ “การมีส่วนร่วม” ของชุมชนท้องถิ่นและ
ผู้ชมมากขึ้น ทั้งต้องตระหนักว่าผู้ชมไม่ใช่ผู้บริโภคที่เฉื่อยเนือย (passive) ดังนั้น แทนที่จะถ่ายทอดความรู้สู่
ผู้ชมในฐานะมวลชน (mass) หากทว่าต้องเปิดรับฟังและตอบสนองต่อกลุ่มต่างๆที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
(multivocalism) โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ ไม่ได้รับความสนใจและไม่เคยมีตัวตนในพิพิธภัณฑ์  (under-
represented) มาก่อน เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม การยอมรับ “อัตลักษณ์” ที่หลากหลายและมีพลวัต
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเป็นกลไกหนึ่งที่มีศักยภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Agent)30 เพ่ือ
สร้างความเข้าใจทางสังคมใหม่ ลดทอนความแปลกแยกเป็นอื่นและภาพตายตัวต่างๆ 
         อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่ากระบวนทัศน์สุดท้ายนั้นก าลังเริ่มได้รับความสนใจจากนักวิชาการด้าน
พิพิธภัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องทั่วโลกมากขึ้น โดยเฉพาะการน าแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม31 
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการพิพิธภัณฑ์เพ่ือสร้างพลังและความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 32โดย
ด าเนินการคู่ขนานกับการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองโดยเฉพาะประเด็นการกีดกันทางสังคม( social 
exclusion)33 ดังเริ่มปรากฏว่าในหลายพิพิธภัณฑ์ได้เรียกร้องและเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
ฐานะทีมด าเนินงานเพ่ือปกป้อง สงวนรักษาและน าเสนอเรื่องราวของตัวเอง ตลอดทั้งแสวงหาพ้ืนที่ส าหรับ 

                                                 
28 Janet Marstine (editor), New Museum Theory and Practice : An Introduction (Malden, MA : 

Blackwell, ๒๐๐๖)., pp.๘-๒๑ 
29 ดูใน Timothy Luke, Museum Politics: Power Plays at the Exhibition (Minneapolis, MN, USA: 

University of Minnesota Press, ๒๐๐๒).  
30 Richard Sandell, Museums, Society, Inequality (Florence,KY,USA:Routledge,๒๐๐๒) 
31  Francis P. McManamon and Hatton. Cultural Resource Management in Contemporary Society: 

Perspectives on Managing and Presenting the Past (London, UK: Routledge, ๑๙๙๙) 
32  ดูตัวอย่างใน สายันต์ ไพรชาญจติร์, การฟ้ืนฟูพลังชุมชนด้วยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์: 

แนวคิด วิธีการและประสบการณ์จากจังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. ๒๕๔๗). 
33 ดูใน Graham black, The Engaging Museum, Developing Museums for Visitor Involvement 

(London and New York : Routledge,๒๐๐๕) pp.๔๖-๕๑.  
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“ตัวตน” และความรู้ที่เคยถูกกดทับไว้(subjugated knowledge)34 เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับ
มากขึ้นนอกจากนี้การเคลื่อนไหวยังมาจากชนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นชาวรักร่วมเพศ35 
กลุ่มสตรีนิยม คนผิวสี และกลุ่มวัฒนธรรมย่อย(subculture)ต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และได้
น าไปสู่การไตร่ตรอง ตีความและการริเริ่มปฏิบัติการใหม่ๆในประชาคมพิพิธภัณฑ์และสังคมทั่วไป  
       โดยเฉพาะการสร้างตัวแบบอุดมคติ (ideal type) อันทะเยอทะยานที่ว่าพิพิธภัณฑ์แบบใหม่นั้น ควร
ด ารง มีศักยภาพที่จะมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น บทบาทในการสนับสนุนการตอบโต้ ต่อรองและ
ลดทอนการกีดกันทางสังคมทั้งในระดับปัจเจก ชุมชนและสังคม ช่วยเพ่ิมพูนความเคารพและความมั่นใจใน
ตัวเองหรือภาพลักษณ์เก่ียวกับตัวตน (self-image) สนับสนุนความสามารถและสร้างสรรค์ของบุคคล ส่งเสริม
การสร้างความรู้แจ้งในตนเองตามความเป็นจริง (self-actualization) ส่วนในระดับชุมชนก็มุ่งหวังว่า
พิพิธภัณฑ์จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สนับสนุนการจัดระบบความรู้เกี่ยวกับตัวเอง (self-
knowledge) เสริมพลังเพ่ือให้ชุมชนพัฒนาความมั่นใจและทักษะที่จะสามารถก าหนดและควบคุมชะตากรรม
ของตนเองและท้องถิ่นที่อยู่ ส าหรับในระดับสังคมก็หวังว่าภาพตัวแทนและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์น่าจะมี
ศักยภาพที่จะช่วยสนับสนุนความอดทน ความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนและการท้าทายภาพลักษณ์
ตายตัวต่างๆทีอ่าจน าไปสู่ความขัดแย้ง36 
       จากข้างต้นจะเห็นว่า “พิพิธภัณฑ์” มิใช่เพียงสถานที่เก็บสะสม สงวนรักษาวัตถุสิ่งของ ศึกษาวิจัย จัด
แสดงและสนับสนุนการศึกษา ตลอดทั้งให้ความบันเทิงเพ่ือรองรับผู้สนใจที่มีสุนทรียะอันดีในยามว่างเท่านั้น 
หากแต่ยังบรรจุวาระส าคัญและลึกซึ้งต่างๆโดยเฉพาะการรับบทบาทที่ปรับเข้าหาส่วนรวม (public-oriented 
role) มากขึ้น ถูกใช้เป็นพ้ืนที่ในการต่อรอง ตอบโต้ ช่วงชิง(contestation) รวมทั้งบทบาทในการหล่อหลอม
ค่านิยมและสร้างความเข้าใจทางสังคมต่างๆ เป็นเครื่องมือของการเมืองทางวัฒนธรรมและการเมืองของอัต
ลักษณ์ (identity politics) เพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึก (consciousness-raising) รวมทั้งผลิตความทรงจ า
กลุ่มและวาทกรรมต่างๆเกี่ยวกับชุมชนและสนับสนุนให้คนสามัญและชุมชนท้องถิ่นสามารถแสดงออกถึงการ
ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง (self-determination)37 ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงมีส่วนในการส่งเสริมจิตวิญญาณ
กลุ่ม สนับสนุนส านึกความเป็นเจ้าของและคาดหวังว่าจะสามารถน า “พลัง” ดังกล่าวนี้ไปใช้ในการต่อยอดงาน
พัฒนาและปฏิบัติการอ่ืนๆต่อไป     
        ดังนั้น คนท างานพิพิธภัณฑ์และคนท างานวัฒนธรรมจึงต้องทบทวนตนเอง เพ่ือปรับกระบวนทัศน์
ทางเลือกในการตอบสนองการด ารงอยู่ท่ามกลางบริบทที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งนอกจากการตระหนักถึง
บทบาทในฐานะเครื่องมือหนึ่งของ “การเมืองทางวัฒนธรรม” แล้ว บทบาทใหม่ของคนท างานวัฒนธรรมที่ควร
ปรับปรุงพัฒนาและด าเนินการควบคู่กันก็คือการเป็นส่วนหนึ่งใน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้บริบทของ 
“เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”ซึ่งเริ่มแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาด้วย  
                                                 

34 ดังกรณีคนพ้ืนเมืองอเมริกันท่ีอ้างสิทธิทางกฎหมายและคณุค่าทางวฒันธรรมของตนเอง ดูใน Roger Anyon, T.J. 
Ferguson and John R. Welch, “Heritage management by American Indian tribes in the Southwestern 
United states,” in Cultural Resource Management in Contemporary Society: Perspectives on 
Managing and Presenting the Past, Ibid., pp. ๑๒๐-๑๔๑. 

35 ดูใน Angela Vanegas, “Representing lesbians and gay men in British social history museums,” in 
Museums, Society, Inequality ed. Richard Sandell (Florence, KY, USA: Routledge, ๒๐๐๒), pp.๙๘-๑๑๐.  

36 ดูใน Richard Sandell, “Museums and The Combating of Social Inequality: Roles, Responsibilities, 
Resistance,” in Museums, Society, Inequality, Ibid., pp. ๓- ๒๓.   

37 Charlotte P. Lee, The Role of Boundary Negotiating Artifacts in the Collaborative Design of a 
Museum Exhibition (University of California:  Los Angeles, ๒๐๐๔) p. ๖๒. 
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ความท้าทายใหม่ของคนท างานวัฒนธรรมในบริบทของการเมืองทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายมาเป็นตัวแบบทางเศรษฐกิจที่ก าลังได้รับความนิยมและเป็นภาค
ธุรกิจที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างผลก าไรมหาศาลในหลายประเทศ ซึ่งถูกขานรับอย่างกระตือรือร้นจาก
บรรดานักการเมือง นักการศึกษาทั่วโลก38 ทั้งนี้ในการรับรู้และมุมมองของสหประชาชาติ (United Nations) 
ค าว่าการสร้างสรรค์ (creativity) นั้นสื่อถึงความเป็นต้นฉบับดั้งเดิม (Originality) จินตนาการ แรงบันดาลใจ 
ความเฉลียวฉลาดคิดค้น และการสร้างประดิษฐ์ โดยทั้งหมดนี้เป็นแก่นของสิ่งที่เรียกว่า “ทุนทางปัญญา” 
(intellectual capital)39 ซึ่งกระแสดังกล่าวนี้ได้เร่งเร้าให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับ
ต่างๆหันมาให้ความสนใจและผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเพ่ือแสวงหาพ้ืนที่และส่วนแบ่งของตลาดใน
การสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) และเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถ
ด ารงอยู่และแข่งขันกับภาคส่วนอื่นๆในสังคมได้มากข้ึน    
       อนึ่ง ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้นิยาม “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” ว่าเป็นชุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีฐานอยู่บนความรู้ สามารถสร้างรายได้ สร้างงาน 
ขณะเดียวกันก็ท าการสนับสนุนการรวมตัวกันทางสังคม (Social inclusion)  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการพัฒนามนุษย์ ในภาพรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จึงครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีความก้าวหน้าและเติบโตของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourist) เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ40   
       ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงสะท้อนให้เห็นบทบาทของ “วัฒนธรรม” ในการพัฒนา
โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ และครอบคลุมมิติ อ่ืนๆในลักษณะองค์รวมด้วย อย่างไรก็ตาม “ความ
สร้างสรรค์” ไม่ใช่สติปัญญาความฉลาด (intelligence) หากแต่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสังเคราะห์ 
(synthesize) โดยการเลือกสรรจากบรรดาข้อมูล การรับรู้และวัตถุดิบต่างๆ เพ่ือสรรค์สร้างบางสิ่งที่สดใหม่
และมีประโยชน์ นอกจากนี้สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม (Cultural goods and services) ก็เป็นเพียง
ส่วนย่อยหนึ่งของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนื่องจากผลได้ทางเศรษฐกิจยังสามารถเกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ เช่น การศึกษาวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งใน
กระบวนนี้คนท างานด้านเอกสารใบลานอาจเข้าไปสนับสนุนได้ เช่น การปริวรรตต ารายาและพัฒนาเป็นยา
แผนปัจจุบัน เป็นต้น  
      อนึ่ง UNCTAD ได้จ าแนกประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกสี่กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มมรดก 
(heritage)  ๒) กลุ่มศิลปะ ๓) กลุ่มสื่อ (media) และ ๔) กลุ่มการสร้างสรรค์ตามลักษณะของหน้าที่ 
(functional creation)41 โดยเฉพาะ “กลุ่มมรดก” นั้น หมายถึง “มรดกทางวัฒนธรรม” ซึ่งถือว่าเป็นต้น
ก าเนิดของศิลปะทุกรูปแบบและเป็นจิตวิญญาณทั้งของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองส่วนคือ ๑) การแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เช่น ศิลปะและ

                                                 
38 Chris Bilton, management and creativity: from creative industries to creative management 

(Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub., ๒๐๐๗), pp. xii-xxiii  
39 United Nations, Creative Economy Report ๒๐๐๘ : The Challenge of Assessing the Creative 

Economy towards the informed Policy-Making, Ibid., p.๓ 
40 Ibid., p.๔-๕ 
41 Ibid., p.๑๓-๑๔ 



87 

 

หัตถกรรมฝีมือต่างๆ รวมทั้งงานเทศกาลและประเพณีการเฉลิมฉลองต่างๆ และ ๒) แหล่งหรือสถานที่ทาง
วัฒนธรรม เช่น แหล่งโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น 
        ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นความท้าทาย
ใหม่ของ “คนท างานวัฒนธรรม” ที่ต้องตระหนักในบทบาทของตนเองทั้งในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์และเผยแพร่
ความรู้เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ของสังคม การสร้างพ้ืนที่และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น การสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นส านึกต่อมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติ ศาสตร์เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและเสริมพลังแก่คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการมีส่วนสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้และวิชาการเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ สร้างงานและรายได้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง เป็นบทบาทที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในโลกทุนนิยม 
และถือว่าจะเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของคนท างานวัฒนธรรมในการแปลง ตีความและสรรค์สร้างความรู้ 
คุณค่าและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในฐานะ “ทุน” ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลายเป็นสินค้าและนวัตกรรม
ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า โดยที่ไม่สูญเสียคุณค่าและตัวตนของชุมชนท้องถิ่นไปด้วย  
       อย่างไรก็ตาม ต่อบทบาทและความท้าทายใหม่นี้ “คนท างานวัฒนธรรม” โดยเฉพาะงานด้าน
พิพิธภัณฑ์และเอกสารโบราณซึ่งเป็นเสมือน “คลังสมบัติที่มีชีวิต” ของชุมชนท้องถิ่น จ าเป็นต้องร่วมกัน
ทบทวนบทบาทเพ่ือจัดวางต าแหน่งแห่งหน (Positioning) ของตนเองให้เหมาะสม เท่าทันกับสถานการณ์ที่
ก าลังด าเนินอยู่ ทั้งนี้การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหาใช่การมุ่งแปรรูปมรดกทางวัฒนธรรมให้
กลายเป็นสินค้า (commodification) หรือแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวถ่ายเดียวเท่านั้น หากแต่
ยังเป็นการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วย แทนที่จะถูกดูดกลืน 
(subordinate) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบบทุนและตลาดจนถอนตัวไม่ข้ึนในภายหลัง  
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พระอริยานุวัตร เขมจารี กับค้นคว้าคัมภีร์ใบลาน  ภาษาและวรรณคดีอีสาน 
 

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ 
 
 เมื่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เปลี่ยนไป ส่งผลให้การศึกษาอบรมสั่งสอนเปลี่ยนแปลงไปตาม
ด้วย  มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาแทนท่ี  มีการพัฒนาอย่างเป็นพลวัต  เป็นเหตุให้ชุด
ความรู้จากคัมภีร์ใบลานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากกรรมวิธีการจารึกขีดเขียน (จาร)  ลงในใบลานที่ต้องใช้
เขม่าหม้อ  น้ ามันยางลบเพ่ือให้ซึมลงในรอยจารจนปรากฏเป็นตัวหนังสือนั้น  ก็จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นการ
ปริวรรตจากอักษรโบราณเป็นอักษรไทย  แล้วพิมพ์วรรณกรรมเหล่านั้นลงในใบลาน  ซึ่งมีความนิยมอยู่ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งและมีการพิมพ์ในรูปแบบของหนังสืออย่างปัจจุบันในระยะเวลาต่อมา  จากการสร้างคัมภีร์ใบ
ลานด้วยศรัทธาเพ่ือวัตถุประสงค์อันหลากหลายที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น  กลับกลายเป็นการท าบุญเพ่ือหวัง
ผลประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  หาใช่เพ่ือศรัทธาปสาทะหรือเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นเดิม  แม้กระทั่ง
อักขระ  ตัวอักษรโบราณยังถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบจากอดีตซึ่งใช้วิธีการจารลงในใบลาน  น ามาสร้างเป็น
อักขระในคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการบันทึกในสมัยใหม่  
 อย่างไรก็ดี  ยังมีผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าของคัมภีร์ใบลานขึ้นมาอย่างจริงจัง  เนื่องจากสามารถอ่านออก
และรับรู้ถึงภูมิปัญญาของบรรพชนที่ก าลังจะสูญสลายไปโดยจัดเก็บและรวบรวม   อย่างเช่นพระอริยานุวัตร  
เขมจารี  เจ้าอาวาสวัดมหาชัย  ในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่  ท่านได้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภี ร์ใบลาน  กล่าวคือ  
ท่านได้เก็บรวบรวม   น ามาช าระถอดแปลเป็นตัวอักษรปัจจุบัน  พิมพ์เผยแพร่รวมถึงการเป็นอาจารย์พิเศษ
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ท่านได้จากวรรณคดีอีสานจากคัมภีร์ใบลานให้กับนิสิตนักศึกษา  ครู  อาจารย์และ
ผู้สนใจ 
 การที่ปราชญ์ท้องถิ่นอย่างพระอริยานุวัตร   ให้ความสนใจและใส่ใจในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน  
ซึ่งขณะนั้นเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มีการน าเอาองค์ความรู้ภายในคัมภีร์ใบลานออกมาถ่ายทอดในรูปแบบ
วิชาการ  โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก นักวิชาการ  อาจารย์  ผู้สนใจ  ของสถาบันต่าง ๆ  ท าให้วัด
มหาชัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและเป็นสังคมของนักวิชาการท้องถิ่นที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่าง
ต่อเนื่องจนกระท่ังสถาบันการศึกษาเหล่านั้นได้เล็งเห็นความ  ส าคัญของท่านและถวายรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ  
เช่น   ได้รับถวายพระราชทานปริญญา  “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ”์   สาขาภาษาศาสตร์และวรรณคดีไทย  จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พุทธศักราช ๒๕๓๒ได้รับถวายพระราชทาน  โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนดีเด่นใน
การอนุรักษ์มรดกไทย  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ต่อมาในปีพุทธศักราช   
๒๕๓๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถวายรางวัลพระราชทาน  “พระเกี้ยวทองค า”   พร้อมด้วยโล่เกียรติคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีอีกครั้งหนึ่ง  เป็นต้น  เกียรติคุณเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่ง
ยืนยันคุณประโยชน์ที่ท่านมอบให้กับวงการวิชาการ  กระทั่งเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดพิธีพิธีเถราภิเษก 
ฮดสรงขึ้น  เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณแด่พระอริยานุวัตร  รวมถึงการร่วมกันจัดพิธีศพแบบนกหัสดีลิงค์
ขึ้น  ซึ่งเป็นการเผาศพตามประเพณีโบราณแสดงให้เห็นถึงการเทิดทูนพระเถระผู้มีความเป็นเลิศทางด้านการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานได้เป็นอย่างดี 
 หลังจากพระอริยานุวัตร  เขมจารี  ได้มรณภาพลง  ในวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๓๔    ส่งผลให้
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจากที่เคยด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนั้นต้องหยุดชะงักลง   ทั้งพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
วัดมหาชัย  ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตลอดจนผลงานต่าง ๆ  ที่ท่านได้เพียรพยายาม
ปริวรรตถอดแปล  เป็นต้น  แม้จะมีผู้สนใจศึกษาองค์ความรู้ในเวลาต่อมาก็ต้องประสบอุปสรรคข้อขัดข้อง
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หลายประการ  จากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงคัมภีร์ใบลานบางส่วนได้เกิดช ารุดเสียหาย เนื่องจากขาดบุคลากรเอา
ใจใส่อย่างจริงจัง  ขาดการดูแลท าความสะอาด  ท าให้เกิดความชื้นหรือไม่ก็โดนสัตว์กัดแทะ  เสื่อมสลายไป
เป็นจ านวนมาก  
 

    ๑.  ประวัติพระอริยานุวัตร    
                       สถานะเดิมชื่อ อารีย์   นามสกุล  โยธิมาตย์   เกิดวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๔๕๘  เวลา  
๑๖.๐๐  น.   บิดาชื่อ นายหัด  โยธิมาตย์   มารดาชื่อ นางตู้  โยธิมาตย์  อยู่คุ้มดอนบม  หมู่ที่  ๕  เลขที่  ๑๐  
ต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
              ๒.  บรรพชาและอุปสมบท 
              บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑   ณ วัดโสมนัสประดิษฐ์ ต าบลหนองแสง  อ าเภอ
วาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

           อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๔๗๘  ณ  พัทธสีมาวัดโสมนัส
ประดิษฐ์ ต าบลหนองแสง  อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม โดยมี 

           พระครูวาปีคณานุรักษ์ (พิน) วัดโสมนัสประดิษฐ์  เป็นพระอุปัชฌาย์ 
           พระใบฎีกาชุย  วัดสวุรรณพัตร์  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

                       พระสมุห์เสาร์  วัดสุวรรณพัตร์  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
 

 
 

พระอริยานวุัตร  ถ่ายเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๓  สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค  ส านักเรียนวัดเบญจมบพิตร  พระนคร 
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    ๓.  การศึกษาและวิทยฐานะ 
     พ.ศ. ๒๔๗๒  สอบชั้นประถมปีที่ ๓  ได้ในโรงเรียนประชาบาลประจ าอ าเภอวาปีปทุม  จังหวัด

มหาสารคาม 
     พ.ศ. ๒๔๗๔  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี  วัดโสมนัสประดิษฐ์ 
     พ.ศ. ๒๔๗๖  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท  วัดโสมนัสประดิษฐ์ 
     พ.ศ. ๒๔๗๘  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  ส านักเรียนวัดสามพระยา  พระนคร 
     พ.ศ. ๒๔๗๙  สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค  ส านักเรียนวัดสามพระยา  พระนคร 
     พ.ศ. ๒๔๘๑  สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยคส านักเรียนวัดสามพระยา  พระนคร 
     พ.ศ. ๒๔๘๓  สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค  ส านักเรียนวัดเบญจมบพิตร  พระนคร 
     พ.ศ. ๒๔๙๐  ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร  พระราชทินนามว่า  

 
                   พระอริยานุวัตรได้เรียนรู้การอ่านตัวอักษรในใบลานมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณร  เพราะไม่ได้
เรียนในโรงเรียนประชาบาลขณะนั้น  จึงหันมาเรียนพระพุทธศาสนาที่วัดเพียงอย่างเดียว  โดยอ่านจากใบลาน
ซึ่งมีอยู่ตามวัด  ซึ่งเก็บไว้เป็นมัด ๆ ประมาณ  ๑๐  ตู้   ได้เรียนตัวอักษรขอม  อักษรธรรม  (ไทยใหญ่)  อักษร
ลาว  (ไทยน้อย)  อักษรกาพย์  อักษรเจือง  อักษรสร้อย  เลขหางหมา ฯ  ท าให้มีความสามารถด้านการอ่าน
อักษรโบราณมาตั้งแต่นั้น 
                     พ.ศ. ๒๕๐๗  เมื่อหมดภาระรับผิดชอบในหน้าที่รักษาการเจ้าคณะจังหวัดแล้ว  ได้ค้นคว้า
รวบรวมใบลาน  สมุดข่อย  ศิลาจารึก  ใบเสมา  วัตถุโบราณต่างๆที่ทิ้งกระจัดกระจายอยู่ตามวัด ตามป่า  ท้อง
นาและขอบิณฑบาตมาไว้ที่วัดมหาชัย  ซึ่งได้มาบางส่วนและปริวรรตช าระข้อความในใบลานให้เป็นอักษรไทย
ปัจจุบัน   โดยเริ่มถอดส านวน  เรื่อง  พระเจ้าสิบชาติ  (ทศชาติ)  เรื่องเตมีย์กุมาร จนถึงเรื่องพระเวสสันดร 
                     พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ได้พากเพียรศึกษาอักษร ภาษา และวรรณคดีท้องถิ่นอีสาน
จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนี้อย่างไม่มีผู้ใดเทียมได้  เมื่อมีความรู้แล้ว ท่านมิได้เก็บความรู้ไว้เฉพาะตัว หาก
ได้เพียรพยายามถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ศิษย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปอย่างมิเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย การที่ท่าน
ได้รับการนิมนต์เป็นอาจารย์และวิทยากรผู้บรรยายวิชาภาษาถิ่น วรรณคดีอีสาน ประวัติศาสตร์อีสานและประเพณี
อีสานในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้ช่วยให้วัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี และประวัติศาสตร์อีสานได้แพร่หลาย
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ท่านได้รวบรวมเอกสารจาก     ใบลาน สมุดข่อย สมุดไทย ทั้งที่เขียนด้วยอักษรธรรม 
อักษรขอม และอักษรไทยน้อย มาปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบันแล้วจัดพิมพ์เผยแพร่ นับได้ว่า งานของพระอริยานุ
วัตร (อารีย์ เขมจารี)ได้ท าให้ภาษาและวรรณคดีท้องถิ่นของไทยสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน และควรจะคงอยู่
ต่อไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง เป็นการสร้างความม่ันคงให้แก่ชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

       พระอริยานุวัตร  (อารีย์ เขมจารี)  เป็นผู้ที่ได้อุทิศเวลา  อุทิศสติปัญญา ความสามารถเพ่ือ
ท าให้ภาษาและวรรณคดีท้องถิ่นอีสาน  ซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าส่วนหนึ่งของชาติไทย ให้ยืนยงมั่นคงแพร่หลาย  
และจะได้สืบต่อมาจนถึงอนุชนรุ่นหลานอีกนานเท่านาน  นอกจากผลงานการปริวรรตวรรณคดีท้องถิ่นอีสาน
แล้ว  ท่านยังได้กระท าสิ่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษาอีสานคดีไว้อย่างมาก  อาทิเช่น 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น  
ที่วัดมหาชัย  โดยรวบรวมหนงัสือใบลานซึ่งอยู่ตามวัดต่างๆทั้งในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือ
เป็นแหล่งค้นคว้าพระคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา และวรรณกรรมท้องถิ่น 
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  ในปี  พ.ศ.๒๕๒๕  ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่วัด
มหาชัย  โดยได้รวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุของภาคอีสานทุกประเภทดังกล่าวมาแล้ว เพ่ือให้สะดวกแก่การ
ศึกษาวิจัยและท าให้ศิลปวัตถุเหล่านั้นคงอยู่   ไม่ปล่อยให้ถูกทอดทิ้ง  แตกหักเสียหาย 

 นอกจากวรรณคดีท้องถิ่นอีสานแล้ว  พระอริยานุวตัร  (อารีย ์เขมจารี)  ยังได้ศึกษาและเผยแพร่
วัฒนธรรมและประเพณีของชนชาวอีสาน  ทั้งด้วยการบรรยายแก่นักศึกษา  ณ  สถาบันการศกึษา 
ต่าง ๆ  และด้วยการเขียนเปน็บทความและต าราให้ผูส้นใจได้ศกึษาอีกด้วย  งานส าคัญทางด้านภาษาอีกอย่างหนึ่ง
ของพระอริยานุวัตร (อารีย ์เขมจารี) คือ เปน็ที่ปรึกษาและรว่มท าพจนานุกรมภาษาท้องถิ่นอีสานและภาษาเหนือ  
นับได้ว่าพระอริยานุวัตร  (อารยี์ เขมจารี)  เป็นบุคคลส าคัญผู้เปิดประตูวัฒนธรรมอีสานให้กวา้งขวางขึ้นและเผยแพร่
ไปยังภาคต่าง ๆ  

 
      ๔.  เกียรติคุณพิเศษท่ีได้รับ 
                ด้วยเกียรติคุณด้านภาษาและอักษรโบราณ  ประเพณี  วัฒนธรรมดังกล่าว  ท าให้หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ   ถวายเกียรติคุณต่าง ๆ  ดังนี้ 
            พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาภาษาศาสตร์และ
วรรณคดีไทย  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม 
            พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะบุคคลดีเด่นในด้านวรรณกรรม  ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ๑๗ จังหวัด  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
            พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับเชิดชูเกียรติคุณ  “นักปราชญ์อีสาน”    โดยส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ 
            พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทย  โดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ 
            พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับพระราชทานพระเกี้ยวทองค า  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 

พระอริยานวุัตร  รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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๕. การรวบรวมคัมภีร์ใบลาน 
    จากบัญชีสังเขปเอกสารใบลานวัดมหาชัย  ส ารวจวันที่  ๑๑-๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๒  ส ารวจโดย

เจ้าหน้าที่หอสมุด  พบว่า  มีคัมภีร์ใบลาน  ๕๗๔  รายการ    จ านวน  ๔,๓๕๕  ผูก  โดยได้ท าการรวบรวมจาก
แหล่งต่าง ๆ  หรือมีผู้น ามาถวาย  ซึ่งจะกล่าวถึงชื่อคัมภีร์ใบลาน  สถานที่ วันเดือนปีที่ได้รวบรวมพอสังเขป ดัง
ตาราง   ๑   ดังนี้ 

 
ตาราง  ๑  ตารางแสดงวันเดือนปี  สถานที่  บุคคลถวายคัมภีร์ใบลานให้กับพระอริยานุวัตร 
 

ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี ชื่อคัมภีร์ใบลาน ชื่อสถานที่/บุคคล  ที่ถวาย 
๑ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๐๙   

 
ล าเสียวสวาสดิ์   บ้านขอนแก่น  ต าบลแกด า  

จังหวัดมหาสารคาม 
๒ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๑๓   

 
มโหสถ   บ้านเป้า  อ าเภอเมือง  จังหวัด

อุบลราชธานี 
๓ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๑๓   

 
หงส์หิน,  อัฏฐปุละ   บ้านเป้า  ต าบลเหล่าเสือโก้ก  

อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
๔ ๒๙  มกราคม  ๒๕๑๔   

 
สังฮอมธาตุ,  สุพรหมโมก
ขา,มูลนิพพาน,พ้ืนธาตุ
พนม,อุรังคธาตุ,สารากา
วิชาสูตร,  นิพพานสูตร,  
สุนันทราช,  โควินทสูตร, 

วัดบ้านโพนสว่าง  ต าบลแพง  
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

๕ ๒๘  เมษายน  ๒๕๑๔   
 

ปฐมสมโพธิ,มูลกัจจายน์
,โลกนยะ,   

วัดขามเปี้ย  อ าเภอเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม 

๖ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๑๔   
 

สิริมหามายา,  มูลนิพพาน,  
อภิธรรม   

วัดบ้านโพนสว่าง  ต าบลแพง  
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

๗ ๒๗  เมษายน  ๒๕๑๕   
 

ล าไก่แก้ว   วัดบ้านแกด า  ต าบลแกด า  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

๘ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๑๕   
 

อภิธรรม  ๗  คัมภีร์
,ปราภวสูตร   

บ้านศรีสุข  อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

๙ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๑๖   เมตไตยสูตร  ปริสากุมาร  
ล าสุริยวงศ์   

วัดเกษรเจริญผล ต าบลมะค่า  
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

๑๐ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๑๖   ต านานเป็งจาลนครราช,  
พญาค ากอง   

วัดน้อย  บ้านมะค่า   ต าบลมะค่า  
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม  พระน้อยถวายวัด
มหาชัย 
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ตาราง  ๑  (ต่อ) 
 
ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี ชื่อคัมภีร์ใบลาน ชื่อสถานที่/บุคคล  ที่ถวาย 

๑๑ ๒๘  ธันวาคม  
๒๕๑๖   
 

วินัยรวม,  สูตรมนต์กลาง,  สตูรมนต์
น้อย,  เทวทูตรสูตร,  ศัพท์ปราชิก
กัณฑ์,  ฎีกาสนธิ,  ฎีกามูลตันไตร,  
ปทุมมา   

วัดโพธิรังสี  ต าบลหัวเรือ  อ าเภอ
วาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  
พระอธิการอ้วยถวายวัดมหาชัย 

๑๒ ๖  กุมภาพันธ์  
๒๕๑๙   
 

อภิธรรม  ๗  คัมภีร์  ๗  ผูก  อักษร
ธรรมอีสาน  ฉบับเขียวทึบ  ชนะ
สันทะ  ค ากลอน  อักษรไทยน้อย  
ฉบับลานดิบ     

วัดบ้านเชียงเหียน  ต าบลเขวา  
อ าเภอ เมือง  จังหวัด
มหาสารคาม 

๑๓ ๑๓  พฤษภาคม  
๒๕๒๑   
 

รวมคัมภีร์ใบลาน  ๑๕  รายการ 
เช่น    มูลนิพพาน,  อาการวัตสูตร  
ล าวิสุทธิยา  เป็นต้นแทนน้ านมแม่   

วัดงัวบา  ต าบลวาปีปทุม  อ าเภอ
วาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

๑๔ ๒๗  เมษายน  
๒๕๒๒  
 

บาลีมหาวรรค   วัดบ้านแกด า  ต าบลแกด า  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

๑๕ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม   

จ าปาสี่ต้น  อักษรไทยน้อย   บ้านเชียงเหียน  ต าบลเขวา  
อ าเภอ เมือง  จังหวัด
มหาสารคาม 

๑๖ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม       
 

เวสสันดรชาดก  (ขาดหิมพานต์  ชู
ชก  มหาพน  นครกัณฑ์),  ล า
มหาชาติ (ฉบับพลัดผูก)  อักษร
ธรรม  ฉบับรักทึบ   

วัดเปือยน้ า  อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม 

๑๗ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม     
 

อภิธรรม  อักษรธรรม  ฉบับล่องรัก   นายสร้อย  บ้านนาพู  ต าบลนาภู  
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม  ถวายวัดมหาชัย 

๑๘ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม     
 

ตักแตนโมค า  อักษรธรรม  ฉบับรัก
ทึบ   

สมบัติเดิมวัดบ้านเปลือย  ต าบล
มะค่า  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 
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ตาราง  ๑  (ต่อ) 
 
ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี ชื่อคัมภีร์ใบลาน ชื่อสถานที่/บุคคล  ที่ถวาย 

๑๙ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม       
 

มูลกัจจายน์  อักษรธรรม  ภาษา
บาลี  ฉบับล่องชาติ   

ของนายซุย  มาอน  บ้านดงน้อย  
ต าบลแวงน่าง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 

๒๐ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม       
 

ท้าวโสวัตร  อักษรธรรม  ฉบับล่อง
รัก   

ของวัดหนองโน  ต าบลโคกก่อ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 

๒๑ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม      
 

อภิธรรม ๗ คัมภีร์,  แทนน้ านมแม่   วัดบ้านหนองหว้า  ต าบลงัวบา  
อ าเภอวาปีปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม  ถวายวัดมหาชัย 

๒๒ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม      
 

อุรังคธาตุ   วัดบ้านมะค่า  ต าบลมะค่า  
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 

๒๓ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม  

สังฮอมธาตุ  อักษรธรรม  ฉบับรัก
ทึบ  

เจ้าคณะอ าเภอโพนพิสัย  จังหวัด
หนองคาย  ถวายวัดมหาชัย 

๒๔ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม      
 

ท้าวหัวข่อหล่อ  อักษรธรรม  ฉบับ
ล่องรัก   

บ้านหนองตาไก้  ต าบลสีแก้ว  
อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ถวายวัดมหาชัย 

๒๕ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม      

ฎีกามหาวรรค   ได้มาจากวัดหลวงอุบล  จังหวัด
อุบลราชธานี 

๒๖ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่
รวบรวม      

ไตรโลกวินิจฉัย   ได้มาจากวัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 จากตาราง ๑ ในบัญชีการส ารวจเอกสารใบลานของหอสมุดแห่งชาติพบที่มาของคัมภีร์ใบลานที่มีการ
รวบรวมระหว่างปี  พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๒๒  จากวัดในอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามและบ้านเป้า  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ข้อมูลที่มีอีกส่วนไม่ระบุวันเวลาที่รวบรวม  ซึ่งคัมภีร์ใบลานมาจากแหล่งต่าง ๆ 
ดังนี้    วัดในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม  เจ้าคณะอ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  บ้านหนอง
ตาไก้  ต าบลสีแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  วัดหลวงอุบล  จังหวัดอุบลราชธานีและวัดทุ่งศรีเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
๖. ผลงานการปริวรรตของพระอริยานุวัตร 

   มีการรวบรวมทั้งผลงานปริวรรตที่ได้รับการจัดพิมพ์และมีการจ าหน่ายเพ่ือสมทบเป็นเงินบ ารุงวัด  
และผลงานปริวรรตฉบับลายมือที่ยังไม่จัดพิมพ์  ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์  จากการศึกษามีคนที่เคยเก็บข้อมูลผลงานปริวรรตของพระอริ
ยานุวัตร  ก่อนหน้าที่โครงการฯได้ส ารวจ  ประมาณ  ๒  ครั้ง  โดยครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๑๓  ผลงาน
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ปริวรรต  จ านวน  ๕๐  เรื่อง   ส่วนครั้งที่  ๒  เริ่มตั้งแต่  ปี  ๒๕๐๕ – ๒๕๒๕  จ านวนผลงานปริวรรต  ๙๐  
เรื่อง  ส่วนครั้งหลังสุดที่มีการส ารวจผลงาน ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  นั้น  จ านวน  ๑๒๒  เรื่อง  พบว่าอยู่ระหว่าง  
พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๓๐  เป็นข้อมูลที่มีความเหลื่อมกันในปี  พ.ศ.  จึงพอสันนิษฐานได้ว่า  พระอริยานุวัตรได้มี
การปริวรรตตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๓๐   ซึ่งบัญชีการส ารวจครั้งแรกและครั้งที่  ๒  นั้นมีปรากฏเพียงตัว
เลขที่  อรรถ  นันทจักร  ได้รวบรวมและอ้างไว้ในอริยานุวัตรศึกษา  ขาดแต่ชื่อเรื่องที่ปริวรรต   
 ส่วนในครั้งหลังนี้ทางโครงการฯ ได้น าเนินการ  มีการรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางซึ่งผู้วิจัยได้จัดเรียงเนื้อหาโดยเรียงล าดับปี  พ.ศ. ใหม่  ดังตารางน าเสนอ 
 

ตาราง  ๒  ตารางแสดงล าดับผลงานปริวรรตของพระอริยานุวัตร  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๓๐ 
 
ล าดับ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

๑ พงศาวดารสถาปนาเมืองมหาสารคาม  เมืองวาปีปทุม ๒๒  พ.ย.  ๒๕๐๐  
๒ ทานศีลภาวนา ( ค ากลอนภาษาลาววรรณคดี ) ๑๖  ก.ค.  ๒๕๐๑  
๓ สังขปัตถ์ชาดก  ( วรรณคดีภาษาลาว ) ๑๗  ก.ค.  ๒๕๐๑  
๔ คติธรรม ( อัศจรรย์ – ค าสอนอีสาน ) ๒๓  ต.ค.  ๒๕๐๕  
๕ เบ็ญจ-คติ ( ค ากลอนอีสาน ) ๘  พ.ย.  ๒๕๐๕  
๖ ล าเถราภิเษก ๑๗  ก.ย.  ๒๕๐๖ จัดพิมพ์แล้ว 
๗ ล้านช้างสืบศาสนา (เชตพน) ๑๙  ธ.ค.  ๒๕๐๖  
๘ สังขปัตถ์ชาดก  ( ค ากลอน ) ๒๙  ธ.ค.  ๒๕๐๖  
๙ คิหิปฏิบัติค ากลอนอีสาน  ๑๖  ก.พ.  ๒๕๐๗  

๑๐ ล าพระเจ้า  ๑๐ ชาติ ปางเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเตเมย์ ๗  ต.ค.  ๒๕๐๗  
๑๑ การศัพท ์ ๙  ต.ค.  ๒๕๐๗  
๑๒ เสียวสวาด ( ค าสอนสมัยโบราณแยบคาย ) ๙  ต.ค.  ๒๕๐๗ จัดพิมพ์แล้ว 
๑๓ ล าพระเจ้า  ๑๐ ชาติ ปางเสวยพระชาติเป็นมหาชนก    ๑๒  พ.ย.  ๒๕๐๗  
๑๔ ล าพระเจ้า  ๑๐ ชาติ ปางเสวยพระชาติเป็นมโหสถบัณฑิต ๑๙  ม.ค.  ๒๕๐๘  
๑๕ ล าพระเจ้า  ๑๐ ชาติ ปางเสวยชาติเป็นพระเจ้าจันทะโค

รพ 
๑๐  พ.ค.  ๒๕๐๘  

๑๖ ล าพระเจ้า  ๑๐ ชาติ ปางเสวยชาติเป็นพรหมนารท ๑๔  พ.ค.  ๒๕๐๘  
๑๗ ค ากลอนผญาย่อย  ( อ้ายสอนน้อง ) ๒๕  มิ.ย.  ๒๕๑๐ ๒  ส านวน 
๑๘ ค ากลอนกฤษณาสอนน้อง ๒๕  มิ.ย.  ๒๕๑๐  
๑๙ ล าจ าปาสี่ต้น ๑๐  ก.ค.  ๒๕๑๐ จัดพิมพ์แล้ว  ๒  

ส านวน 
๒๐ ชินกาลมาลีปกรณ์ ๓๐  ส.ค.  ๒๕๑๐  
๒๑ ผาแดงนางไอ่ ๑๔  พ.ค.  ๒๕๑๑ จัดพิมพ์แล้ว 
๒๒ ต านานบุญบั้งไฟ อาณาจักรศรีโคตรล้านช้าง ๑๕  มิ.ย.  ๒๕๑๑  
๒๓ ต านานบุญข้าวจี่ ( ล้านช้าง ) ๑๘  มิ.ย.  ๒๕๑๑  
๒๔ ต านานบุญข้าวสารท ๑๔  ก.ค.  ๒๕๑๑  
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ล าดับ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๒๕ คันธะเกสา  ( ผมหอม ) ๒๐  ม.ค.  ๒๕๑๒ ๒  ส านวน 
๒๖ ปฐมกัปป์ ( ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดิน ) ๓๐  ม.ค.  ๒๕๑๒  
๒๗ สาส์นสมที่คึด ๒๙  ก.พ.  ๒๕๑๒ จัดพิมพ์แล้ว 
๒๘ นางผมหอม ๑๑  มิ.ย.  ๒๕๑๒  
๒๙ ธรรมดาสอนโลก ๒๖  มิ.ย.  ๒๕๑๒  
๓๐ บาศรีสูตรขวัญ ๑๗  ก.ค.  ๒๕๑๒  
๓๑ สุพรหมโมกขา ๑๑  ส.ค.  ๒๕๑๒ จัดพิมพ์แล้ว 
๓๒ พญาไก่แก้วหอมฮู ๑๕  ก.ย.  ๒๕๑๒  
๓๓ สมาสสงสาร ๒๖  ธ.ค.  ๒๕๑๒  
๓๔ พุทธท านายศาสนา ๒๑  ม.ค.  ๒๕๑๓  
๓๕ ล าอุปคุตผาบมาร ๑๗  ก.พ.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๓๖ ล านระชีวะชาดก ๒๐  ก.พ.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๓๗ ล าสุทธนูชาดก ๙  ก.พ.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๓๘ ล าชนะสันทะ ( ยอดค าสอน ) ๒๓  มี.ค.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๓๙ อุณหัสสะวิชัย ๒๕  มี.ค.  ๒๕๑๓  
๔๐ สาราการะวิชาสูตร ๒๗  มี.ค.  ๒๕๑๓  
๔๑ มัคคะสงสารเทศนา ๕  มี.ค.  ๒๕๑๓  
๔๒ พระธาตุมหาโมคคัลลาน์  อ. สุวรรณภูมิ  จ. ร้อยเอ็ด ๑๒  เม.ย.  ๒๕๑๓  
๔๓ บัวระวงศ์ชาดก ๓๐  เม.ย.  ๒๕๑๓  
๔๔ มหามูลนิพพานสูตร ๖  เม.ย.  ๒๕๑๓  
๔๕ นกกระจอก ( ท้าววรกิต – นางจันทะจร ) ๑๔  พ.ค.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๔๖ พญาค ากอง  ( สอนไพร่ ) ๑๕  พ.ค.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๔๗ โลกคณิต ( ค าสอนโลก ) หรือ ล าโลกนิติ ๒  มิ.ย.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๔๘ สีทน - มโนรา ๒๔  พ.ค.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๔๙ มูลกิตต ิ ๓๐  มิ.ย.  ๒๕๑๓  
๕๐ สุริยวงศ ์ ๑๕  ส.ค.  ๒๕๑๓  
๕๑ พญาคันคาก (จักรพรรดิคันคากน้อยเล็วพญาแถนหลวง ) ๒๕  ต.ค.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว  ๒  

ส านวน 
๕๒ ต านานฟ้าแดดสงยาง ๔  พ.ย.  ๒๕๑๓ จัดพิมพ์แล้ว 
๕๓ ขุนลู - นางอ้ัว ๓๑  ธ.ค.  ๒๕๑๓  
๕๔ ล าเวสสันดรชาดก ๑  ม.ค.  ๒๕๑๔  
๕๕ พระลักษณ์ – พระราม  ( รามเกียรติ์ ) ๔  ก.พ.  ๒๕๑๔ จัดพิมพ์แล้ว 
๕๖ ท้าวหงส์หิน ๒๔  เม.ย. ๒๕๑๔  
๕๗ สีทน – มโนรา ส านวนเอก ( ฉบับพิสดาร ) ๒๗  ต.ค.  ๒๕๑๔ จัดพิมพ์แล้ว 
๕๘ โลกคหณี  ( ยอดค าสอน ) ๔  พ.ย.  ๒๕๑๔  
๕๙ บัวฮม  บัวเฮียว  บัวฮอง ๓  ธ.ค.  ๒๕๑๔ จัดพิมพ์แล้ว 
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ตาราง  ๒  (ต่อ) 
 
ล าดับ ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๖๐ ผญาค าคม ( รวบรวมช าระของเก่าดั้งเดิม ) ๑๑  เม.ย.  ๒๕๑๕ ๒  ส านวน  พร้อม 

ลักษณะหญิง 
๖๑ คัชชะนาม ( ลูกช้าง – พญาคชสาร ) ๗  ต.ค.  ๒๕๑๕  
๖๒ ท้าวลิ้นทอง ๒๔  พ.ย.  ๒๕๑๕ จัดพิมพ์แล้ว 
๖๓ กาฬเกส  ( ฉบับพิสดาร  ส านวนเอก ) ๒๕  ต.ค.  ๒๕๑๖ จัดพิมพ์แล้ว 
๖๕ ปลาแดกปลาสมอ ๒๗  เม.ย.  ๒๕๑๗ จัดพิมพ์แล้ว 
๖๖ พระเจ้าเลียบโลก ๑๗  พ.ค.  ๒๕๑๗  
๖๗ ขุนทึงขุนเทือง ๑๖  มิ.ย.  ๒๕๑๗  
๖๘ นางแตงอ่อน  ( ฉบับพิสดาร ) ๒  มิ.ย.  ๒๕๑๗  
๖๙ พระเจ้า ๕ พระองค ์ ๓๐  ก.ค.  ๒๕๑๘  
๗๐ ปู่สอนหลาน-หลานสอนปู่ ๑  ต.ค.  ๒๕๑๘  
๗๑ ศรีทัศน์ใยบัว ๑๓  ส.ค.  ๒๕๑๙ ๒  ส านวน 
๗๒ มูลตันไตร ๒๒  ส.ค.  ๒๕๑๙  
๗๓ พระเจ้าใช้ชาติ ๒๙  ส.ค.  ๒๕๑๙  
๗๔ ท้าวหมาหยุย ๖  ส.ค.  ๒๕๑๙  
๗๕ โสวัจ ๒  ต.ค.  ๒๕๑๙  
๗๖ นิทานท้าวหัวข่อหล่อ ๑๕  เม.ย.  ๒๕๒๐ จัดพิมพ์แล้ว  

ปริวรรต ๒ ส านวน 
๗๗ ท้าวก่ ากาด า ๔  พ.ค.  ๒๕๒๐  
๗๘ ท้าวยี่บัวไข ๒๖  ส.ค.  ๒๕๒๐  
๗๙ ศรีทัศน์ใยบัว ๓๐  ส.ค.  ๒๕๒๐  
๘๐ เทศนาสอนโลก ๑  ก.ย.  ๒๕๒๐  
๘๑ ไฟมไลย์กัลป์ไหม้โลก  ( ไตรภูมิ ) ๑๙  ก.ย.  ๒๕๒๐  
๘๒ โลกคหณ ี ๗  ก.ย.  ๒๕๒๐  
๘๓ จันทรคราสสุริยคราส ๑๒  ต.ค.  ๒๕๒๐  
๘๔ พุทธภูมิ  ( พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ) ๒๕  ต.ค.  ๒๕๒๐  
๘๕ ท้าวก าพร้าผีน้อย ๕  ก.พ.  ๒๕๒๑ จัดพิมพ์แล้ว 
๘๖ กาพย์เซิ้งบุญบั้งไฟ ๑๘  มิ.ย.  ๒๕๒๑ จัดพิมพ์แล้ว 
๘๗ สังฮอมธาตุ ๒๐  ก.ย.  ๒๕๒๑  
๘๘ ต านานพระกึดพระบาน ๔  ต.ค.  ๒๕๒๑  
๘๙ เทศนาธรรมสอง  บุญข้าวประดับดิน ๒๑  ม.ค.  ๒๕๒๒  
๙๐ เสียวสวาด  ( ฉบับพิสดาร )  ๒๘  ก.พ.  ๒๕๒๒ จัดพิมพ์แล้ว 
๙๑ บัญหาคติธรรมค าคม  ( เสียวสวาด ) ๑  มี.ค.  ๒๕๒๒  
๙๒ ลุงสอนหลาน ๘  มี.ค.  ๒๕๒๒  
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๙๓ ปฐมมูลมูลี ๒๙  พ.ค.  ๒๕๒๒  
๙๔ กาลนับมื้อส่วย ๒๒  มิ.ย.  ๒๕๒๒  
๙๕ ต าราหนังสือใบลานก้อม (  ดูฤกษ์ยามอีสาน ) ๒๒  มิ.ย.  ๒๕๒๒ จัดพิมพ์แล้ว 
๙๖ เมตไตยสูตร ๑๖  ก.ค.  ๒๕๒๒  
๙๗ ล าบัวระพันธะ ๒  ก.ค.  ๒๕๒๒  
๙๘ ล าท้าวหัว ๒๐  ส.ค.  ๒๕๒๒  
๙๙ ล าพญาศรีเศร้า ๒๑  ส.ค.  ๒๕๒๒  

๑๐๐ ต านานพระบาง ๒๖  ก.ย.  ๒๕๒๒  
๑๐๑ ต านานพระแซกค า  ( พุทธสีหิงค์ ) ๓๐  ก.ย.  ๒๕๒๒  
๑๐๒ ล าท้าวก าพร้าผีน้อย ๕  ก.ย.  ๒๕๒๒  
๑๐๓ ไตรโลกวิตถาร ๑๐  ต.ค.  ๒๕๒๒  
๑๐๔ สองหอผาสารทเผิ้ง ๔  ต.ค.  ๒๕๒๒  
๑๐๕ โลกธรรมประทีป ๑๔  พ.ย.  ๒๕๒๒  
๑๐๖ อินทิญาณสอนลูก ๒๘  พ.ย.  ๒๕๒๒  
๑๐๗ ค าสอนโลกประทีป ๖  พ.ย.  ๒๕๒๒  
๑๐๘ นิสัยบาเจือง ๒๔  มิ.ย.  ๒๕๒๓  
๑๐๙ ปฐมปันนา ๑๒  ก.ค.  ๒๕๒๓  
๑๑๐ นิทานฎีกานะโม ๑๗  ส.ค.  ๒๕๒๓  
๑๑๐ เทศน์มหาชาติอีสาน ๑๖  ก.ย.  ๒๕๒๓ ๒  ส านวน 
๑๑๑ ล าท้าวจันทะหมุด ( ท้าวก าพร้าครองเมือง ) “ หอมฮู ” ๒๕  ก.ย.  ๒๕๒๓  
๑๑๒ พระคาถาไสยศาสตร์ ๑๖  ธ.ค.  ๒๕๒๓  
๑๑๓ อุรังคนิทาน ( ร้อยแก้ว ) ๙  มิ.ย.  ๒๕๒๔  
๑๑๔ กาลนับมื้อส่วย  ( ส านวนเก่า ) ๗  ก.ย.  ๒๕๒๔  
๑๑๕ ค าสอนครองเรือน ๒  ต.ค.  ๒๕๒๔  
๑๑๖ ผญา-บูราณ ๒๔  ม.ค.  ๒๕๒๕  
๑๑๗ สินไชย ๒๕๒๖ จัดพิมพ์แล้ว 
๑๑๘ ลุงสอนหลานและลักษณะหลวง ๒๖  ก.ย.  ๒๕๓๐  
๑๑๙ ธรรมดาสอนโลก ไม่ทราบแน่นอน  
๑๒๐ แหล่ล ามหาชาติ ไม่ทราบแน่นอน  
๑๒๑ ท้าวค าสอน ไม่ทราบแน่นอน  
๑๒๒ สังขปัตถชาดก ไม่ทราบแน่นอน  
 
 จากตาราง  ๒  พบว่า  มีงานปริวรรตจ านวน  ๑๒๒  รายการซึ่งได้รับการปริวรรตตั้งแต่ปี  พ.ศ.  
๒๕๐๐ – ๒๕๓๐  ผลงานปรวิรรตส่วนมากจะเป็นนิทานพ้ืนบ้านอีสาน 

  
 นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามี  ค าเทศนา  ประวัติและต านานของสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ระบุปี ที่แต่ง 
จ านวน  ๔๑  เรื่อง  ดังตาราง  ๓ 
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ตาราง  ๓  รายชื่อต้นฉบับ  ค าเทศนา  ประวัติและต านานของสถานที่ต่าง ๆ  แต่งโดย พระอริยานุวัตร  เขม
จารีเถระ 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง 
ต้นฉบับ 

พิมพ์ดีด ลายมือ 
๑ เทศนาสอนโลก - ๑ 
๒ นานา- ผญาภาษิต ๒ - 
๓ กลอนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ๑ ๑ 
๔ ย่อต านานฟ้าแดด ๔ - 
๕ ต านานบ้านเพียและพระพุทธรูปโบราณ ๖ - 
๖ ประวัติศาสตร์เมืองวาปีปทุม ๗ ๑ 
๗ เหล่ากอเมืองปฐมอีสาน (เมืองทุง่สรีภูมิ) ๑ - 
๘ ต านานของโบราณ - ๒ 
๙ ประวัติวัดธัญญาวาส - ๑ 

๑๐ กถารากแก้วแก่นธรรม - ๑ 
๑๑ สอง(ฉลอง)หอปราสาทผึ้ง - ๑ 
๑๒ ต ารายาฝน - ๑ 
๑๓ แหล่บุพกรรมกุมาร ๑ ๑ 
๑๔ ยาวิเศษ ๑  
๑๕ ประวัติศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น      ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒ ๑ 

๑๖ อโรคยา ปรมาลาภา - ๑ 
๑๗ บทกล่อมลูก - ๑ 
๑๘ สูญโญ - ๑ 
๑๙ ปาฐกถากระจกเงาของวิชาทหาร เรื่อง  ในความ

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- ๑ 

๒๐ ปาฐกถาธรรมเรื่อง เยาวชนกับพระพุทธศาสนาชาติไทย 
ถือศาสนาพุทธจึงรุ่งเรืองถึงบัดนี้ 

๑ - 

๒๑ คติธรรมความเชื่อของชาวอีสาน ๑  
๒๒ การเข่ียใจ ๑  
๒๓ คาถาเกื้อกูล ญาติพ่ีน้อง - ๑ 
๒๔ กถาว่าด้วยละชั่ว บ าเพ็ญดี - ๑ 
๒๕ หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน - ๑ 
๒๖ หนี้บุญคุณเมื่อยามเพ่ือนเลี้ยง - ๑ 
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ที ่ ชื่อเรื่อง 
ต้นฉบับ 

พิมพ์ดีด ลายมือ 
๒๗ ปาฐกถาอบรม “ ความมั่งค่ัง สมบูรณ์ เพราะผืนหลังสู่

ฟ้า หน้าสู้ดิน ” 
๑ - 

๒๘ กถาว่าด้วย “ต้นงอ ปลายซื่อ”  - ๑ 
๒๙ หลักกวีนิพนธ์สังเขป วรรณคดีอีสาน ๒ - 
๓๐ ระเบียบประเพณีท าบุญมหาชาติ ๒ - 
๓๑ ท าวัตรเช้าเย็น,อาราธนา,ถวายทาน ๒ - 
๓๒ มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา ๑    - 
๓๓ อโรคยะปาฐะปาลี ๕ - 
๓๔ 

สมาสวิภาค 
๑ - 

๓๕ ธรรมบรรยาย - ๑ 
๓๖ กถายากแสนยาก - ๑ 
๓๗ ท าบุญอย่างไรจะประหยัด ๑ - 
๓๘ พรหฺมกถา ๑ - 
๓๙ สังขยาวิภาค ๒ ๑ 
๔๐ กิริยาวาจาวิภาค - ๑ 
๔๑ ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ๑ - 

 
จากตาราง  ๓  พบว่ามีผลงานประพันธ์ทั้งต้นฉบับลายมือและต้นฉบับพิมพ์ดีด  จ านวน  ๔๑  

รายการ  เนื้อหา  เป็นค าเทศนา  ประวัติและต านานของสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ระบุปี ที่แต่ง เข้าใจว่าพระอริยา
นุวัตรเป็นผู้แต่งเพ่ือจะขึ้นเทศนาในงานพิธีต่าง ๆ หรือพิมพ์ดีดเพ่ือแจกให้อุบาสกอุบาสิกาที่สนใจน าไปถ่าย
เอกสารหรือโรเนียว 
 

๗. ผลงานจัดพิมพ์ ของพระอริยานุวัตร   
    จากการรวบรวมเอกสารผลงานจัดพิมพ์  บทความวิชาการของพระอริยานุวัตร  พบว่า  ผลงาน

ของพระอริยานุวัตรที่ได้รับการจัดพิมพ์  ระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๐๖ – ๒๕๓๓  พบว่า  มีหนังสือที่จัดพิมพ์
ทั้งหมด  จ านวน  ๓๑  เรื่อง  ไม่ทราบปีที่พิมพ์  จ านวน  ๒๐ เรื่อง    บทความทางวิชาการ  ของพระอริยานุ
วัตร  พบว่า  มีจ านวน  ๑๑  บทความ  โดยได้รับการจัดพิมพ์จากแหล่งทุน และในวาระส าคัญต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

    พ.ศ.  ๒๕๐๖  เรื่อง  ระเบียบโบราณประเพณีท าบุญมหาชาติภาคอีสาน  จัดพิมพ์โดยพระวร
นาถภิกขุ  วัดพิชัยญาติ ฯ  ธนบุรี  ซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี  พิมพ์แจกช าร่วย  ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ  พระสารคามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  ๖ – ๙ มีนาคม  ๒๕๐๖  ในขณะที่พระอริยานุวัตร 
เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 

    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง  นะระชีวะชาดก  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  จัดพิมพ์โดย   
มูลนิธิอาเซีย  เป็นส านวนโบราณ  มี คัมภีร์ ใบลาน ๔   ผูก  ได้มาจากหอไตรหนองขูหลุ  อ าเภอตระการ
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พืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยพระอริยานุวัตร  ได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระวิโรจน์รัตโนบล  วัดทุ่งศรี
เมือง   พระปริยัติโกศล  วัดทุ่งศรีเมือง  จัดพาหนะรถยนต์  และ พระครูปุญญสารวิสุทธิ์  เจ้าคณะอ าเภอ
ตระการพืชผล  วัดศรีโพธิ์ชัย   

    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง   พระอุปคุต  ผาบมาร  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  จัดพิมพ์
โดย   มูลนิธิอาเซีย  เป็นส านวนโบราณ  มี คัมภีร์ ใบลาน ๔   ผูก  ได้มาจากหอไตรหนองขูหลุ  อ าเภอ
ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยพระอริยานุวัตร  ได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระวิโรจน์รัตโนบล  
วัดทุ่งศรีเมือง   พระปริยัติโกศล  วัดทุ่งศรีเมือง  จัดพาหนะรถยนต์  และ พระครูปุญญสารวิสุทธิ์  เจ้าคณะ
อ าเภอตระการพืชผล  วัดศรีโพธิ์ชัย   

    พ.ศ.  ๒๕๑๓   เรื่อง  ท้าวค าสอน-นางฟังค า   ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  
จัดพิมพ์โดย   มูลนิธิอาเซีย 

    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง  สุทธะนูชาดก  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  จัดพิมพ์โดย   
มูลนิธิอาเซีย  เป็นส านวนโบราณ  มี คัมภีร์ ใบลาน  ๓  ผูก  ได้มาจากหอไตรหนองขูหลุ  อ าเภอตระการ
พืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยพระอริยานุวัตร  ได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระวิโรจน์รัตโนบล  วัดทุ่งศรี
เมือง   พระปริยัติโกศล  วัดทุ่งศรีเมือง  จัดพาหนะรถยนต์  และ พระครูปุญญสารวิสุทธิ์  เจ้าคณะอ าเภอ
ตระการพืชผล  วัดศรีโพธิ์ชัย   

    พ.ศ.  ๒๕๑๓ เรื่อง  สุปุณณานาคชาดก ช าระโดย พระอริยานุวัตร เขมจารี  จัดพิมพ์โดย   มูลนิธิ
อาเซีย  ภายใต้ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม  เป็นวรรคดี
เก่าแก่โดยส านวนในใบลานมี  ๒  ผูก  ได้มาจากหอไตรหนองขูหลุ  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  
ได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระวิโรจน์รัตโนบล  วัดทุ่งศรีเมือง   พระปริยัติโกศล  วัดทุ่งศรีเมือง  จัดพาหนะ
รถยนต์  และ พระครูปุญญสารวิสุทธิ์  เจ้าคณะอ าเภอตระการพืชผล  วัดศรีโพธิ์ชัย   

    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง  สีทน-มโนราห์  ช าระโดย พระอริยานุวัตร เขมจารี  จัดพิมพ์โดย   มูลนิธิ
อาเซีย  ภายใต้ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้มาจากบ้าน
ค้อ  ติดโรงพยาบาลเมืองมหาสารคาม  หลวงตาผาง  วัดมหาชัย  น ามาให้ ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าคุณ
พระปริยัติโกศล  (ถวัลย์  อาจารย์  สุโภ  ป. ๙,  M.A.)  วัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง    นกกระจอก (ท้าววรกิต-นางจันทะจร)  จัดพิมพ์โดย   มูลนิธิอาเซีย  
ภายใต้ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย 

    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง  พญาคันคาก  จัดพิมพ์โดย   มูลนิธิอาเซีย  ภายใต้ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย 

    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง  พญาค ากองสอนไพร่  พิมพ์โดย  โรงพิมพ์ศรีภัณฑ์   
    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง  มัคคะสงสารเทศนา  จัดพิมพ์โดย   ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย 
    พ.ศ.  ๒๕๑๓  เรื่อง  สาส์สมท่ีคึดและลึปสูญ  จัดพิมพ์โดย   ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย 
    พ.ศ.  ๒๕๑๔  เรื่อง  สุพรหมโมกขา  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  จัดพิมพ์โดย   

มูลนิธิอาเซีย  ได้มาจากบ้านแกด า  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  จารย์ครูเคน  อนุอันต์  
น ามาเพ่ือให้ตรวจช าระพร้อมทั้งแต่งเป็นค ากลอน  โดยได้รับการพิจารณาจากพระอริยานุวัตร  ผู้อ านวยการ
ศูนย์อนุรักษว์รรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพระปริยัติโกศล  เลขานุการศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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    พ.ศ.  ๒๕๑๔  เรื่อง  ต านานฟ้าแดดสูงยาง  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  โรงพิมพ์ 
ธรรมบรรณาคาร 

    พ.ศ.  ๒๕๑๕  เรื่อง  จ าปาสี่ต้น  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  ส านักพิมพ์สาส์น
สวรรค์ 

    พ.ศ.  ๒๕๑๘  เรื่อง  พระลัก-พระลาม (รามเกียรติ์) ส านวนเก่าของอีสาน ตรวจช าระโดย พระอริ
ยานุวัตร เขมจารีเถระ  จัดพิมพ์โดย  ส านักพิมพ์ ศึกษิตสยาม   กรุงเทพฯ 

    พ.ศ.  ๒๕๑๙  เรื่อง   วรรณคดีอีสาน เรื่อง กาฬเกษ  จัดพิมพ์โดย  ส านักงานค้นคว้าฟื้นฟูและ
รวบรวมวรรณคดีอีสาน  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นส านวนเอกจากท่านพระคัมภีร์ธรรมจารย์  วัดสว่างอารมณ์  
จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านวนเก่าแก่  โดยท่านได้รับการขอความอนุเคราะห์จากพระครูวิโรจน์รัตโนบล  เจ้าคณะ
จังหวัดอุบลราชธานี  วัดทุ่งศรีเมือง 

    พ.ศ.  ๒๕๒๑  เรื่อง  สังข์ศิลป์ไชย   จัดพิมพ์โดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  และ
รองศาสตราจารย์สถาพร  พันธ์มณี  พิมพ์ที่  อภิชาติการพิมพ์ 

    พ.ศ.  ๒๕๒๒  เรื่อง  เทพมาไลยค ากลอน  จัดพิมพ์โดย  ศูนย์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดมหาชัย  จังหวัดมหาสารคาม   

    พ.ศ.  ๒๕๒๓  เรื่อง  ล าเสยีวสวาด  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  ไม่ทราบเจ้าภาพ
จัดพิมพ์   ต้นฉบับได้มาจากอุบาสิกาบ้านข้างวัดพระธาตุเชิงชุม  จังหวัดสกลนคร  จารด้วยอักษรลาวไทยน้อย  
มี  ๑๑  ผูก 

    พ.ศ.  ๒๕๒๔  เรื่อง  ผาแดงนางไอ่  จัดพิมพ์โดย  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม 

    พ.ศ.  ๒๕๒๕  เรื่อง  บทประพันธ์ส านวนวรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรื่องการสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ครอบ  ๒๐๐  ปี  จัดพิมพ์โดย  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  วิทยาลัยครู
มหาสารคาม 

    พ.ศ.  ๒๕๒๕  เรื่อง  ประเพณีอีสานบางเรื่อง  เล่ม  ๑  จัดพิมพ์โดย  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคาม  วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

    พ.ศ.  ๒๕๒๕  เรื่อง  ประเพณีอีสานบางเรื่อง  เล่ม  ๒  จัดพิมพ์โดย  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคาม  วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

    พ.ศ.  ๒๕๒๕  เรื่อง  ชนะสันทะยอดค าสอน ปริวรรตโดย พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ จัดพิมพ์
โดย  โครงการปริวรรตหนังสือผูกอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม   

    พ.ศ.  ๒๕๒๖   เรื่อง  ประเพณีและวรรณคดีเก่าอีสาน  จัดพิมพ์โดย  โครงการส่งเสริมหนังสือ
ตามแนวพระราชด าริ  อันดับ  ๒ 

    พ.ศ.  ๒๕๒๖  วังสมาลินี-บาเจือง  ส านวนร้อยแก้ว    จัดพิมพ์โดย   ศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย 

    พ.ศ.  ๒๕๒๘  เรื่อง  ลึปสูญ  จัดพิมพ์โดย  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  วิทยาลัยครู
มหาสารคาม 

    พ.ศ.  ๒๕๓๓  เรื่อง  กาพย์พระมุนี  ช าระโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  ไม่ทราบ 
เจ้าภาพจัดพิมพ์  มีกาพย์  พระเวสสันดร  กาพย์พระวิทูรบัณฑิต  จารลงใบลานก้อม  เป็นอักษรลาวไทยน้อย  
พิมพ์เนื่องในวาระ การท าบุญฉลองอายุ  ๗๕  ปี  ตรงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๓๓ 
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    พ.ศ.  ๒๕๓๓  เรื่อง  ประวัติศาสตร์  ข่า – ขอม  ลุ่มน้ าของ – โขง  ช าระโดย พระยาอริยานุ
วัตร เขมจารีเถระ  พิมพ์เนื่องในวาระ การท าบุญฉลองอายุ  ๗๕  ปี  ตรงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๓๓  

    พ.ศ.  ๒๕๓๓  เรื่อง  วรรณกรรมอีสาน  ลาวสมัยเก่าก่อน  ย่างมาเลาะวัด  อ่ันหนังสือน้อย  
เสียดสีเจ้าหัวอ้ายในวัด   รวบรวมโดย พระยาอริยานุวัตร เขมจารีเถระ  พิมพ์เนื่องในวาระ การท าบุญฉลอง
อายุ  ๗๕  ปี  ตรงวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๓๓  

    ไม่ทราบปีที่พิมพ์  จ านวน  ๒๐ เรื่อง  ซึ่งจัดพิมพ์โดยศูนย์วรรณคดีท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้  ค าสอนโลก  เถราภิเษก  ท้าวก าพร้าหมากส้าน  ท้าวผีน้อย  ท้าวลินทอง  ท้าว
หัวข้อหล่อ  ท าวัตรสวดมนต์  บัวฮมบัวฮง  บาศรี-สูตรขวัญ  ใบลานก้อม  ประเพณีกฐินแล่น  ประเพณีท าบุญ
พระเวส  ปริศนาธรรม  ปลาแดกปลาสมอ  พญาศรีเศร้า  พระกึดพระพาน  พระลักษมณ์-พระราม  มหาชาติ  
๑๓  กัณฑ์  สงเคราะห์ญาติ     

 
๘. บทความทางวิชาการ  ของพระอริยานุวัตร   
    ในช่วงปี พ.ศ.   ๒๕๒๑ – ๒๕๒๙  พบว่า พระอริยานุวัตรได้เขียนบทความทางวิชาการ มีจ านวน  

๑๑  บทความ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
     พ.ศ.  ๒๕๒๑  บทความเรื่อง  “ต านานพระกึด  พระพาน”  ใน  เอกสารสัมมนาประวัติศาสตร์
อีสาน  หน้า  ๑-๖๕  จัดท าโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม 
     พ.ศ.  ๒๕๒๔  บทความเรื่อง  “กาพย์เซิ้งบั้งไฟอีสาน  (กาพย์วิฑูรย์บัณฑิต)”  ในงาน“สัมมนา  
เพลงพื้นบ้านอีสาน”  ร่วมจัดโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  วิทยาลัยครูมหาสารคาม  
วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ 

    พ.ศ.  ๒๕๒๔  บทความเรื่อง  “เทศน์มหาชาติ  (ล ามหาชาติ)  สักขัตติกัณฑ์  ๑๒  บั้นชั้น”  ใน  
งานสัมมนาเพลงพื้นบ้านอีสาน  ร่วมจัดโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  วิทยาลัยครู
มหาสารคาม  วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ 

    พ.ศ.  ๒๕๒๔  บทความเรื่อง  “ฮีต  ๑๒  คอง  ๑๔  ”  ใน  งานสัมมนาเพลงพื้นบ้านอีสาน  ร่วม
จัดโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  วิทยาลัยครูมหาสารคาม  วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ 

    พ.ศ.  ๒๕๒๔  บทความเรื่อง  “ประเพณีเพลงกลอนประจ าเดือน  ”  ใน  งานสัมมนาเพลง
พื้นบ้านอีสาน  ร่วมจัดโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  วิทยาลัยครูมหาสารคาม  วิทยาลัย
คณาสวัสดิ์ 
     พ.ศ.  ๒๕๒๔  บทความเรื่อง  “คติตวามเชื่อของชาวอีสาน”  ใน  วัฒนธรรมพื้นบ้าน  :  คติ
ความเชื่อ  หน้า  ๑- ๖๕  จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     พ.ศ.  ๒๕๒๕  บทความเรื่อง  “เสี่ยว”  ใน  งานส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมไทย  ครั้งที่  ๕  หน้า  ๗ 
– ๑๐  จัดโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม 
     พ.ศ.  ๒๕๒๗  บทความเรื่อง  “ประวัติเมืองมหาสารคาม”  จัดโดย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  มหาสารคาม 
     พ.ศ.  ๒๕๒๙  บทความเรื่อง  “กบ-บ่มีปาก  นาค-บ่มีฮูข่ี”   จ านวน  ๓  ตอน  ของ  
หนังสือพิมพ์ที่ราบสูง    ในฉบับ  ที่  ๕, ๖,๗ ในระหว่าง  สิงหาคม - กันยายน 
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๙. งานวิจัย  วิทยานิพนธ์  และงานวิชาการ  ที่ต่อยอดจากผลงานพระอริยานุวัตร   
    งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ต่อยอดจากผลงานพระอริยานุวัตร  ในระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ถึง 

๒๕๕๑    มีจ านวน   ๑๕  เรือ่ง  และยังปรากฏเอกสารวิชาการที่อ้างอิงผลงานของพระอริยานุวัตร ระหว่างปี 
พ.ศ.  ๒๕๒๑ – ๒๕๓๗    จ านวน  ๓  เรื่อง  งานแปลวรรณกรรมอีสานเป็นภาษาต่างประเทศ  จ านวน  ๒  
เรื่อง  และ บทความที่เกี่ยวข้องเป็นบทความหลังการมรณภาพของพระอริยานุวัตร ในหนังสือพิมพ์ ต่าง ๆ  
ระหว่างปี พ.ศ.  ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖    จ านวน  ๔  เรื่อง    มีรายละเอียดเรียงล าดับตามปี  พ.ศ.  ดังนี้ 

 
๙.๑ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ต่อยอดจากงานปริวรรต 

                           พ.ศ.  ๒๕๒๘  รายงานการวิจัยตาม  โครงการปริวรรตวรรณกรรมอีสานจากหนังสือ
ผูก ศึกษาอีสาน จากวรรณกรรมค าสอน โดย จารุวรรณ ธรรมวัตร และ "ค ากลอนสอนโลก" โดย พระอริ
ยานุวัตร เขมจารี  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

                พ.ศ.  ๒๕๒๙  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  การศึกษาคุณค่าวรรณกรรมอีสานเรื่องเสียว
สวาสดิ์  ของ  นงลักษณ์ ขุนทวี   สาขาไทยคดีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  ศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องเสียวสวาสดิ์ ส านวนขุนพรหมประศาสน์ ซึ่งแต่ง
เป็นอักษรไทยกลางด้วยภาษาไทยถิ่นอีสาน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งพิจารณาถึงด้านต่างๆ คือ บ่อเกิดและ
ที่มาของเรื่อง ต้นฉบับ ผู้แต่ง เนื้อเรื่อง ลักษณะค าประพันธ์ศิลปะการประพันธ์ สารัตถะ และองค์ประกอบทาง
สังคมท่ีปรากฏในเรื่อง และบทบาทของวรรณกรรมเรื่องเสียวสวาสดิ์ ต่อสังคมอีสาน  

                พ.ศ.  ๒๕๒๙  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  วรรณคดีเรื่องผาแดงนางไอ่  ฉบับของพระอริยานุ
วัตร  เขมจารี   ของ  สรายุทธ  ทองค าใส   การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก  
อ้างอิงผลงาน  ผาแดงนางไอ่  (๒๕๒๔) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๐  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  การศึกษาเรื่องสุพรหมโมกขาส านวนท้องถิ่นอีสาน  
ของ  จันทิมา  อัมฤทธิ์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ้างอิงผลงาน  ประเพณี
โบราณบางเรื่อง  (พิมพ์ครั้งที่  ๒ : ๒๕๒๖)  สุพรหมโมกขา  (๒๕๑๒) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๑  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  ศาสนาชาวบ้านในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน  
ของ  กสุุมา ชัยวินิตย์  สาขาไทยคดีศึกษา-เน้นมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ศึกษาศาสนาชาวบ้านที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสานจ านวน ๘ 
เรื่องคือ ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง บุนบรม ขุนทึง พญาคันคาก หน้าฝากไกลกะด้น ผาแดงนางไอ่ ขูลู - นางอ้ัว  
ก าพร้าผีน้อย โดยศึกษาระบบและลักษณะของศาสนาชาวบ้านที่มีต่อวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสานในด้านการวาง
โครงเรื่อง แนวคิด และพฤติกรรมตัวละคร กับศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านอีสานที่มีต่อการ
เสริมความเชื่อ การเผยแพร่ปรัชญา การสะท้อนภาพความขัดแย้งหรือความกลมกลืนทางศาสนา โดยอ้างอิง
ผลงาน  เรื่องพญาคันคาก (๒๕๑๓) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๒   วิทยานิพนธ์เรื่อง  สตรีในวรรณกรรมอีสาน  ของ พิชัย ศรีภูไฟ  สาขา
ไทยคดีศึกษา-เน้นมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้น าเอา
วรรณกรรมอีสานปริวรรตโดยพระอริยานุวัตร  มาศึกษาสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสาน จ านวน ๗ เรื่อง คือ
ท้าวฮุ่งหรือเจือง ขุนทึง ขูลูนางอ้ัว อินทิญาณสอนลูก ท้าวค าสอน สุพรหมโมกขา คลองสิบสี่โดยศึกษาสตรีด้าน 
คุณสมบัติ ฐานะ และหน้าที่ ผลการวิจัย คุณสมบัติของสตรี จ าแนกได้ ๒ ประการ คือ คุณสมบัติภายนอก 
และคุณสมบัติภายใน  อ้างอิงผลงาน   สุพรหมโมกขา (๒๕๑๒) 
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                พ.ศ.  ๒๕๓๒  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  การศึกษาประเพณีจากวรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน
อีสาน  ของ วิจิตรา ขอนยาง สาขาไทยคดีศึกษา-เน้นมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ศึกษาความเชื่อจากประเพณีท่ีปรากฏในวรรณกรรมนั้นอีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนั้น
จึงน าประเพณีท่ีได้ ไปหาสัมพันธภาพกับประเพณีโบราณไทยอีสานที่ปริญญาณ ภิกขุ เป็นผู้รวบรวมไว้ 
วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านอีสานที่น ามาศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด ๒๐ เรื่อง ได้แก่ กาฬเกษ ก่ ากาด า ก าพร้าไก่แก้ว
ก าพร้าผีน้อย ขุนทึง ขูลูนางอ้ัว จ าปาสี่ต้น จักษรพิษพรหมริน ท้าวเต่าค า ท้าวลินทอง ท้าวหมาหยุยท้าวใสวัตร์ 
นางผมหอม ปาจิต อรพิม ผาแดงนางไอ่ พญาคันคาก พระลัก พระรามสังข์ศิลป์ชัย สุริยคราส จันทรคราส 
และหน้าผากไกลกะด้น  

                พ.ศ.  ๒๕๓๓  ปริญญานิพนธ์  เรื่อง  ตัวละครเอกแหวกขนบในวรรณกรรมอีสาน  :  
ศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  ของ  เครือวัลย์  ปัญญามี  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนค
ริน- ทรวิโรฒ  มหาสารคาม  อ้างอิงผลงาน  บทความ  ต านานพระกึด  พระพาน  (๒๕๒๑)  พญาคันคาก  
(๒๕๑๓)และสุพรหมโมกขา  (๒๕๑๒)   

                พ.ศ.  ๒๕๓๓  ปริญญานิพนธ์  เรื่อง  อุดมคติเกี่ยวกับผู้น าในวรรณคดีอีสานประเภท
วรรณกรรมค าสอน  ของ  ชัยณรงค์  โคตะนันท์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ  มหาสารคาม  อ้างอิงผลงาน  คติความเชื่อของชาวอีสาน  (๒๕๒๘)  ค ากลอนสอนโลก  (ม.ป.ป.)  ชนะ
สันทะยอดค าสอน  (๒๕๒๕)  พระยาค ากองสอนไพร่  (๒๕๑๓) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๓  ปริญญานิพนธ์  เรื่อง  ความขัดแย้งในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน  
ของ  เยาวลักษณ์  กิตติชัย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  
อ้างอิงผลงาน  ต านานฟ้าแดดสูงยาง  (๒๕๑๔)  ผาแดงนางไอ่  (๒๕๒๔)  พญาคันคาก  (๒๕๑๓) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๔  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  ชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องผา
แดงนางไอ่  ของ  สมศักดิ์ เสง็สาย  สาขาไทยคดีศึกษา-เน้นมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม    ได้น าเอา  วรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ่ 
จ านวน ๓ ฉบับคือ ฉบับของพระอริยานุวัตร เขมจารี ฉบับของปรีชา พิณทอง ฉบับของสุภณ สมจิตศรีปัญญา
และเพ่ือสืบค้นหาแหล่งสถานที่จริงของชื่อบ้านนามเมือง ที่มีปรากฏในวรรณกรรม เรื่องผาแดงนางไอ่ และเป็น
ชื่อที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  อ้างอิงผลงาน   บทความต านานพระกึด  พระพาน  (๒๕๒๑)  ผาแดงนางไอ่  
(๒๕๒๔) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๕  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  โลกทัศน์ชาวอีสานกับวรรณกรรมค าสอน   ของ  
จรูญรัตน์  รัตนากร    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  อ้างอิง
ผลงาน  กาพย์วิฑูรย์บัณฑิต (๒๕๒๘)  ค ากลอนสอนโลก  (ม.ป.ป.)  ชนะสันทะยอดค าสอน  (๒๕๒๕)  ท้าวค า
สอน  (๒๕๓๑)  พระยาค ากองสอนไพร่  (๒๕๑๓) 

                พ.ศ.  ๒๕๓๖  วทิยานิพนธ์เรื่อง  คติในการครองเรือนจากวรรณกรรมอีสาน  ของ  ทวี 
ศรีแก้ว  สาขาไทยคดีศึกษา  เน้นมนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ได้ศึกษา คติในการเลือกคู่ครอง คติในการครองเรือนและผลจากการครองเรือน วิธีการวิจัย โดย
ศึกษาจากวรรณกรรมอีสาน จ านวน ๑๒ เรื่อง  

                พ.ศ.  ๒๕๔๒  วจิัยเรื่อง  นิทานก าพร้า : ภาพสะท้อนชีวิตผู้ด้อยโอกาสและชาติพันธุ์
ในเขตอุษาคเนย์ตอนกลาง = Orphan tales : reflectioris of people's lives with restricted opportunities and ethnic 

relationships in the middle southeast region  ของ  จารุวรรณ  ธรรมวัตร  รายงานการวิจัยโครงการเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพนักวิจัยด้านอีสานคดี ประจ าปี ๒๕๔๒ 
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                พ.ศ.  ๒๕๕๑  วทิยานิพนธ์  เรื่อง  กระบวนทัศน์ในนิทานชาดกพื้นบ้านอีสาน  ของ 
ทิพย์วารี  สงนอก  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ในนิทานชาดกพ้ืนบ้านอีสาน ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์
ได้แก่ นิทานพ้ืนบ้านอีสาน จากผลงานการปริวรรตคัมภีร์ใบลานของพระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ และเลือก
ศึกษานิทานชาดกพ้ืนบ้านอีสานจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน ที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวน ๑๕ 
เล่ม โดยคัดเลือกเฉพาะนิทานพ้ืนบ้านอีสานที่มีลักษณะเป็นวรรณกรรมชาดก ซึ่งมีจ านวน ๑๖ เรื่อง  
 
                ๙.๒ เอกสารวิชาการ 

                พ.ศ.  ๒๕๒๑  เอกสารวิชาการ  เรื่อง  ลักษณะวรรณกรรมอีสาน  ของ จารุวรรณ  
ธรรมวัตร  จัดพิมพ์โดย  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม  

                พ.ศ.  ๒๕๒๓  เอกสารวิชาการ  เรื่อง  โลกทัศน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน  
ของ  จารุวรรณ  ธรรมวัตร  จัดพิมพ์โดย  สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

                พ.ศ.  ๒๕๓๗  เอกสารวิชาการ  เรื่อง  วรรณกรรมท้องถิ่น : อีสาน-ล้านช้าง  ของ  
จารุวรรณ  ธรรมวัตร  จัดพิมพ์โดย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
                ๙.๓ งานแปลวรรณคดีอีสานเป็นภาษาต่างประเทศ 
                 พ.ศ.  ๒๕๒๔  งานแปล  Phadeang Nang Ai: a Translation of  Thai/Isan 
Folk Epic in Verse, ของ Wajuppa Tossa จัดพิมพ์โดย  Lewisburg, PA:  Buclnell University Press.   

                พ.ศ.  ๒๕๒๔  งานแปล  Phaya Khankaak: a Translation of  an Isan Fertility 
Myth in Verse, ของ Wajuppa Tossa จัดพิมพ์โดย  Buclnell University Press.   

 
               ๙.๔ บทความที่เกี่ยวข้อง 

                พ.ศ. ๒๕๓๔  บทความ  เรื่อง  พระอริยานุวัตร เขมจารี ผู้ประพฤติธรรมอันเกษม  
ของ ไพโรจน์ สโมสร.  ใน  มติชนสุดสัปดาห์  ปีที่  ๑๒  ฉบับที่  ๕๗๗ วันที่  ๑๓ ก.ย.๓๔  หน้า  ๔๐-๔๑   

                พ.ศ.  ๒๕๓๖  บทความ  เรื่อง  พระอริยานุวัตร เขมจารี : พระนักวิชาการ  ใน  
สยามรัฐ วันที่  ๖ สิงหาคม  ๒๕๓๖  หน้า  ๕ 

                พ.ศ.  ๒๕๓๖  บทความ  เรื่อง  พระอริยานุวัตร เขมจารี สัญลักษณ์และจิตวิญญาณ
แห่งงานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ของ  ธัญญา สังขพันธานนท์  ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์   ปีที่  ๓๙  
ฉบับที๔่๔  วันที่  ๔-๑๐ เมษายน  ๒๕๓๖  หน้า  ๓๖-๓๘ 

                พ.ศ.  ๒๕๓๖  บทความ  เรื่อง   มรณธัมมานุสรณ์ แด่พระอริยานุวัตร(เขมจารี) 
ปราชญ์พ้ืนบ้าน  ของ  อรรถ นันทจักร   ใน  ศิลปวัฒนธรรม  ปีที่  ๑๔  เล่มที่  ๘   เดือน  มิถุนายน  ๒๕๓๖  
หน้า  ๔๔-๔๕ 

 

http://lib3.msu.ac.th/search~S0?/a%7b680%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b728%7d%7b711%7d%7b707%7d%7b707%7d%7b691%7d/a|a8d2c3d8c7c3c3b3/1%2C79%2C183%2CB/frameset&FF=a|a8d2c3d8c7c3c3b3+b8c3c3c1c7d1b5c3&48%2C%2C66
http://lib3.msu.ac.th/search~S0?/a%7b680%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b728%7d%7b711%7d%7b707%7d%7b707%7d%7b691%7d/a|a8d2c3d8c7c3c3b3/1%2C79%2C183%2CB/frameset&FF=a|a8d2c3d8c7c3c3b3+b8c3c3c1c7d1b5c3&50%2C%2C66
http://lib3.msu.ac.th/search~S0?/a%7b680%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b728%7d%7b711%7d%7b707%7d%7b707%7d%7b691%7d/a|a8d2c3d8c7c3c3b3/1%2C79%2C183%2CB/frameset&FF=a|a8d2c3d8c7c3c3b3+b8c3c3c1c7d1b5c3&51%2C%2C66
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary1.nida.ac.th%3A8000%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1252V12I7Y868.6804%26profile%3Dmain%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2189557%40%213%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D202.28.16.2%40%21hznjnl%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary1.nida.ac.th%3A8000%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1252V12I7Y868.6804%26profile%3Dmain%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21103328%40%210%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D202.28.16.2%40%21hznjnl%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary1.nida.ac.th%3A8000%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1252V12I7Y868.6804%26profile%3Dmain%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2193705%40%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D202.28.16.2%40%21hznjnl%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary1.nida.ac.th%3A8000%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1252V12I7Y868.6804%26profile%3Dmain%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2193705%40%211%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D202.28.16.2%40%21hznjnl%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary1.nida.ac.th%3A8000%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1252V12I7Y868.6804%26profile%3Dmain%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2151136%40%212%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D202.28.16.2%40%21hznjnl%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary1.nida.ac.th%3A8000%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1252V12I7Y868.6804%26profile%3Dmain%26uri%3Dfull%3D3100001%40%2151136%40%212%26ri%3D1%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26source%3D202.28.16.2%40%21hznjnl%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%2B%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%26index%3D%26uindex%3D%26aspect%3Dbasic_search%26menu%3Dsearch%26ri%3D1')
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พระอริยานวุัตร  แสดงธรรม  ณ  วัดโพธิ์ศรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๐๙ 

 
๑๐. บทสรุป 
      ผู้เขียนได้น าเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติพระอริยานุวัตร  ผลงานปริวรรต    ผลงาน

ที่จัดพิมพ์  งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ต่อยอดจากผลงานพระอริยานุวัตร  ซึ่งพบว่ามี 
        ๑. การรวบรวมคัมภีร์ใบลาน  พบว่า  ในบัญชีการส ารวจเอกสารใบลานของหอสมุดแห่งชาติ

พบที่มาของคัมภีร์ใบลานที่โดยมีการรวบรวมระหว่างปี  พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๒๒  จากวัดในอ าเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัดมหาสารคามและบ้านเป้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ข้อมูลที่มีอีกส่วนไม่ระบุวันเวลาที่
รวบรวม  ซึ่งคัมภีร์ใบลานมาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้    วัดในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม  เจ้าคณะ
อ าเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  บ้านหนองตาไก้  ต าบลสีแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  วัดหลวง
อุบล  จังหวัดอุบลราชธานีและวัดทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี     

        ๒. ผลงานปริวรรต  พบว่า ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๓๐     มีจ านวน  ๑๒๒  เรื่อง  
นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีการแต่ง  ค าเทศนา  ประวัติและต านานของสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ระบุปี ที่แต่ง 
จ านวน  ๔๑  เรื่อง   

        ๓. เอกสารผลงานจัดพิมพ์  งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ต่อยอดจากผลงานพระอริยานุวัตร  
พบว่า  ผลงานของพระอริยานุวัตรที่ได้รับการจัดพิมพ์  ระหว่างปี  พ.ศ.  ๒๕๐๖ – ๒๕๓๓ มีหนังสือที่จัดพิมพ์
โดยทราบปีที่พิมพ์  จ านวน  ๓๑  เรื่อง  ไม่ทราบปีที่พิมพ์  จ านวน  ๒๐ เรื่อง    บทความทางวิชาการ  ของ
พระอริยานุวัตร  พบว่า  มีจ านวน  ๑๑  บทความ   

        ๔.  อ้างอิงผลงานในงานวิจัยและวิทยานิพนธ์  ในระหว่าง  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ถึง ๒๕๕๑    
จ านวน   ๑๕  เรื่อง  และยังปรากฏ  เอกสารวิชาการที่อ้างอิงผลงานของพระอริยานุวัตร ระหว่างปี พ.ศ.  
๒๕๒๑ – ๒๕๓๗    จ านวน  ๓  เรื่อง  งานแปลวรรณกรรมอีสานเป็นภาษาต่างประเทศ  จ านวน  ๒  เรื่อง  
และ บทความที่เก่ียวข้องเป็นบทความหลังการมรณภาพของพระอริยานุวัตร ในหนังสือพิมพ์ ต่าง ๆ ระหว่างปี 
พ.ศ.  ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖    จ านวน  ๔  เรื่อง     
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        รวมคัมภีร์ใบลานที่รวบรวม  ๕๗๔  รายการ    จ านวน  ๔,๓๕๕  ผูก  ส ารวจวันที่  ๑๑-๑๒  
พฤษภาคม  ๒๕๒๒  โดยเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติและงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับพระอริยานุวัตร  ทั้งสิ้น  
จ านวน   ๒๔๙  เรื่อง 
 

        จากการน าเสนอข้อมูลได้สะท้อนให้เห็นถึง กระบวนการทางสังคมของฝ่ายอนุรักษ์กับการฟ้ืนฟู
มรดกทางวัฒนธรรม   คือ  ๑)  การต่อสู้ทางวัฒนธรรมของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับกระแสวัฒนธรรมหลักใน
สังคมโลกาภิวัติ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง  ครอบง า  จนวัฒนธรรมท้องถิ่นบางส่วนที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน
สูญหายไป  ๒)  การผุพังทางกายภาพของคัมภีร์ใบลาน  การขาดการสืบทอดกระบวนการท าและอ่านคัมภีร์ใบ
ลาน  จนท าให้ผู้ตระหนักถึงคุณค่าอย่างปราชญ์ท้องถิ่นและหน่วยงานด้านการศึกษาจ าเป็นต้องสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือด ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น      
๓)  การประยุกต์ใช้มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์  พัฒนาและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
จ าเป็นต้องสร้างบทบาทใหม่ให้กับมรดกทางวัฒนธรรมประเภทคัมภีร์ใบลาน 
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การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ 
 

พิศาล  บุญผูก  
 
       ชนชาติมอญเป็นกลุ่มชนหนึ่งของเอเชียที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่  มีความเจริญมาก่อนในอุษาคเนย์  (เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ )  ได้รับความเจริญมาจากอินเดียและลังกา    ความเจริญของชนชาติมอญดังกล่าวได้แพร่
ขยายสู่ ชนชาติใกล้เคียงในเวลาต่อมาราวพุทธศตวรรษต้น ๆ อาณาเขตของมอญกว้างใหญ่ไพศาล      ได้แก่ 
ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยและประเทศพม่าในปัจจุบัน 
       ตัวอักษรมอญรุ่นแรกสุดที่ปรากฏในราชอาณาจักรรามัญช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่    ๙ – ๑๐    ที่มี  
อิทธิพลของตัวอักษรอินเดียใต้       จากนั้นตัวอักษรมอญได้พัฒนาต่อเนื่ องกันมาจนถึงปัจจุบัน  ตัวอักษร
มอญนอกจากจะใช้บันทึกภาษามอญแล้วยังใช้ถ่ายทอดภาษาอ่ืน ๆ ด้วย คือ ภาษาบาลีสันสกฤตและภาษา
พม่า นอกจากนั้นตัวอักษรมอญได้ให้ก าเนิดแก่ตัวอักษรของอีกหลายกลุ่มชน เช่น  อักษรจีนในมณฑลเกงตุง
ของพม่า อักษรไทลื้อในสิบสองปันนา อักษรธรรมล้ านนาและอักษรธรรมที่ใช้ในภาคอีสานจนถึงประเทศลาว* 
 
วัสดุที่ใช้จารึกภาษามอญ 
      การจารึกภาษามอญมีการใช้วัสดุหลายอย่าง เช่น ศิลา แผ่นดินเผา แผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นทองแดง 
แผ่นงาช้าง แผ่นรักสมุก แผ่นผ้า สมุดข่อย ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบล าเจียก เป็นต้น 
 
การจารตัวอักษร 
      วิธีการจารตัวอักษรลงในใบลาน ใบตาล ใบเตยหรือใบล าเจียกของมอญ  มีข้ันตอนคล้ายคลึงกับของ 
ไทย     ใบที่จารแล้วน ามาเจาะรูให้ตรงกันใบละ ๒ ร ูแล้วร้อยแต่ละใบเข้าด้วยกันเป็นผูก  โดยเรียงล าดับจาก
แผ่นแรกถึงแผ่นสุดท้ายตามล าดับพยัญชนะมอญ 
      ใบลาน ๑ ใบลาน จะมีขนาดความยาวตั้งแต่  ๘ นิ้ว จนถึง ๒๐ นิ้ว จารข้อความได้ทั้งสองด้าน ด้านละ 
๔-๖ บรรทัด  จ านวนใบลานแต่ละผูกมีจ านวนใบลานไม่เท่ากัน  ส่วนใหญ่มักลงด้วยจ านวนเลขคู่  เช่น ๒๔ ใบ 
๒๖ใบ  ๒๘ ใบ ๓๐ ใบ ๓๒ ใบ เป็นต้น  คัมภีร์เรื่องยาวบางผูกอาจมีจ านวนใบลานมากกว่า ๖๐ ใบ แต่ส่วน
ใหญ่จะมีจ านวน  ๒๔ - ๓๒ ใบ 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
* Michel Furlus ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับตัวอักษรธรรมล้านนา  เสนอต่อการประชุมทางวิชาการระดับ 
ชาติฝรั่งเศส - ไทย ครั้งที่ ๑  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ  ๒๕๓๑  หน้า ๒  
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การจัดแบ่งกลุ่มวรรณกรรมใบลานมอญ 
       วรรณกรรมใบลานมอญทั่วไปสามารถจัดแบ่งกลุ่มหรือประเภทวรรณกรรมตามเนื้อหาได้ดังนี้   
     ๑.  กลุ่มคัมภีร์ที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎก  ได้แก่ คัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับพระสูตร พระวินัย 
และพระอภิธรรม  รวมถึงอรรถกถาฎีกา โยชนาปกรณ์พิเศษ  พระธรรมบท  มงคลสูตร  เป็นต้น  
     ๒.  กลุ่มเรื่องชาดก  เป็นเรื่องที่น ามาจากพระสูตรในพระไตรปิฎกมารวม  ที่เรียกว่านิบาตชาดก เช่น 
เอกนิบาต   ทุกกะติกกะนิบาต    ทศชาติชาดก ซึ่งเป็นชาดกท่ียาวถึง ๑๓ กัณฑ์  รวมทั้งชาดกท่ีเรียกว่าชาดก
นอกนิบาตหรือชาดกพ้ืนบ้าน  ซึ่งของมอญมีจ านวนมากรวมทั้งปัญญาสชาดก 
     ๓.  กลุ่มต าราเรียนบาลีไวยกรณ์  ส าหรับพระสงฆ์สามเณรมอญเรียนเพ่ือสอบเป็นเปรียญรามัญ 
(ปัจจุบันไม่มีการสอบเปรียญรามัญในประเทศไทย) 
     ๔.  กลุ่มค าสวดต่าง ๆ เช่น พระปริต  ปาฏิโมกข์  เป็นต้น 
     ๕.  กลุ่มพระธรรมเทศนาและการปฏิบัติธรรม เช่น คัมภีร์วิสุ ทธิมรรค  มิลินทปัญหา พระอภิธรรม 
ปฐมสมโพธิ์   มังคลสูตร เทศนาสังคายนา เป็นต้น 
     ๖.  กลุ่มธรรมศาสตร์และกฎหมายต่าง ๆ       เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์มอญในอดีตตราไว้ใช้  
ปกครองบ้านเมือง  และเป็นต้นก าเนิดของพระธรรมศาสตร์ไทยและพม่า 
     ๗.  กลุ่มประวัติศาสตร์และต านานต่าง ๆ เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงกษัตริย์มอญบ้านเมือง และ 
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดข้ึน เช่น ต านานพระธาตุ  ต านานการสร้างเมืองสุธรรมวดี   การสร้างเมืองหงสาวดี   
พระเจ้าราชาธิราช  พระเจ้าธรรมเจดีย์   พงศาวดารมอญ  ต านานพระธาตุสุวรรณภูมิ  เป็นต้น 
     ๘.  กลุ่มนิทานและประวัติบุคคล  เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาให้ความเพลิดเพลิน ความรู้และแทรก 
คติเตือนใจทางพุทธศาสนาไว้ด้วย เช่น เรื่องพระมาลัย พระอุปคุต  พระเจ้าพิมพิสาร  พระเจ้าปัสเสนทิโกศล  
ประวัติพระเถระพระเถรี  ส าหรับนิทานนั้นเป็นนิทานพ้ืนบ้านมอญ  บางเรื่องคล้ายนิทานชาดกในพุทธศาสนา  
บางเรื่องคล้ายนิทานของไทย เช่น ขุนช้างขุนแผน  ไกรทอง เป็นต้น 
     ๙.  กลุ่มค าสอน  ค ากล่าว ค าบอก แนวปฏิบัติในการด ารงชีวิต  คัมภีร์กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้  
ความส านึกและได้รู้ในสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท า  เพ่ือให้การด าเนินชีวิตถูกต้องตามท านองคลองธรรม  
และมีความสุขความเจริญ เช่น เรื่อง ค าสอนศิษย์วัด  โลกสมมุติ   สัพพปมา  โบราณสาร เป็นต้น 
     ๑๐. กลุ่มต าราหรือความรู้ต่าง ๆ เช่น ต ารายา  ต าราโหราศาสตร์  ต าราฉันลักษณ์   การค านวณ  
ลักษณะของเจดีย์  ๓๒ ประการ ความรู้เกี่ยวกับจักรวาล  บทท าขวัญต่าง ๆ เช่น ท าขวัญนาค  ท าขวัญโกนจุก  
การกล่าวต้อนรับขันหมากในงานแต่งงาน  เป็นต้น 
     
      ใบลานมอญจ านวนมากได้ถูกท าลายเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐  ที่พม่าได้เข้ายึดครองมอญเผากรุงหงสาวดี   
ส่วนที่เหลือรอดจากการเผาท าลายครั้งนั้น  คนมอญได้น าไปซ่อนไว้ตามป่าตามถ้ า  จากนั้นได้น าเข้ามาใน
ประเทศไทย  เมื่อมีการอพยพของคนมอญมาอยู่ในประเทศไทย  และมีการจารขึ้นใหม่จ านวนมากในประเทศ
ไทยช่วงตั้งแต่สมัยธนบุรีถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
      ปัจจุบันคัมภีร์ใบลานมอญยังมีอยู่มากในวัดมอญที่อยู่ในชุมชนมอญในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งที่วัดมอญในกรุงเทพมหานคร  และในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดนนทบุรี   ปทุมธานี   พระนครศรีอยุธยา  
นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  ราชบุรี  และลพบุรี   เป็นต้น 
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ปัญหาในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ  
       คัมภีร์จ านวนมากดังกล่าวข้างต้น  หลายแห่งได้เสียหายและสูญหายไปจนหมด  แต่ยังมีอีกหลายวัด 
ที่ยังคงเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานจ านวนมากอยู่   ปัญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญที่วัดที่เก็บคัมภีร์   
 ใบลานในปัจจุบัน  ที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนมีหลายประการ เช่น   
        ๑. ไม่มีคนอ่านเพราะผู้รู้ภาษามอญมีน้อยลง เมื่ออ่านไม่ได้จึงไม่ทราบและไม่ให้ความส าคัญแก่คัมภีร์   
ใบลานเหล่านี้  
        ๒.  วิธีการเก็บ  เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้อ่าน  คัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้จึงไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เช่น  
กองรวมไว้บนพื้น  ใช้ผ้าห่อรวมเป็นห่อใหญ่   แม้อยู่ในตู้แต่วางรวม ๆ ไว้ โอกาสที่จะได้รับความเสียหายจาก
น้ าฝนจากแมลงต่าง ๆ มีอยู่มาก  
        ๓.   สถานที่เก็บ  มีการน าคัมภีร์ใบลานไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ในห้องเก็บของ  หรือมีการ
ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ต้องย้ายคัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้ไปเก็บที่อ่ืนแบบชั่วคราวหรือถาวร  
สถานที่เก็บใหมไ่ม่เหมาะแก่การเก็บรักษา การเคลื่อนย้ายที่ผิดมีส่วนท าให้คัมภีร์ใบลานเสียหายขณะขนย้าย
ด้วย เช่น ผ้าที่ห่อขาดหรือหลุด สายสนองที่ร้อยคัมภีร์ขาด เป็นต้น  
       ๔.  ความเชื่อที่ผิด  มีผู้เข้าใจว่าคัมภีร์เหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์   จึงน าไปเผาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุ  
มงคล 
 
แนวทางแก้ไขการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
      ขณะนี้ได้เริ่ มลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาที่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี   นนทบุรี   และพระนครศรีอยุธยา 
       ๑. แนะน าให้วัดรู้ถึงสาระส าคัญ เนื้อหา เรื่องราวของคัมภีร์ใบลาน  วิธีนี้ต้องมีผู้รู้ผู้อ่านหนังสือมอญได้มี  
โอกาสไปอ่านคัมภีร์ที่เก็บไว้และท ารายการชื่อเรื่องของคัมภีร์เหล่านั้ น  วัดให้ความสนใจเมื่อรู้ว่ามีคัมภีร์เรื่อง
ต่าง ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน 
       ๒. ให้ชุมชนมีส่วนร่วม  ขณะนี้ได้ชักชวนให้ชาวบ้านที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี   บริจาคผ้าห่อคัมภีร์  
เพ่ือห่อคัมภีร์ใหม่   (ของเดิมยังคงเก็บไว้)  มีผู้ศรัทธาบริจาคผ้าจ านวนมาก ได้น าผ้าที่ได้ไปให้ชาวบ้านช่วยเย็บ 
และน ามาห่อคัมภีร์ใหม่   พร้อมท าทะเบียนเรื่องของคัมภีร์ไว้ให้แก่วัด  อีกท้ังผูกซ่อมสายสนองให้เรียบร้อย  
       ๓. มีการจัดท าตัวอย่างเป็นการน าร่อง  ขณะนี้ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรี  
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ซีมีโอ สปาฟา) หรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SEAMEO Regional Centre 
for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA) โดยการด าเนินการของ ดร. ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร  
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ   ได้ให้ความส าคัญเรื่องคัมภีร์ใบลานมอญ  ได้ให้ผู้รู้ภาษามอญช่วยจัดท าทะเบียนคัมภีร์  
ใบลานมอญที่ ส านักงานของสปาฟาเอง  และท่ีวัดเมตารางค์  วัดพลับสุทธาวาส อ าเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี  มีการซ่อมสายสนองห่อผ้า  จัดท าป้ายชื่อของแต่ละคัมภีร์   และจัดเก็บให้ดูเรียบร้อยสวยงาม  ท า
ให้พระสงฆ์และชาวบ้านให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของคัมภีร์ใบลานมอญในวัดต่าง ๆ มากขึ้น 
       ขณะนี้ได้มีการด าเนินการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญตามวัดต่าง ๆ และได้จัดท ารายชื่อคัมภีร์เหล่านั้น 
ไว้ในวัดต่างๆ ดังนี้  
        ๑. วัดที่ได้จัดหาทะเบียนรายชื่อคัมภีร์และได้มีการห่อผ้าคัมภีร์แล้ว  ได้แก่  
             - วัดเมตารางค์  อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี   มีคัมภีร์   จ านวน ๓๑ ผูก 
             - วัดพลับสุทธาวาส อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี   มีคัมภีร์   จ านวน  ๔๖๘ ผูก  
        ๒. วัดที่ชุมชนได้ด าเนินการจัดท ารายชื่อคัมภีร์แต่ยังไม่ได้จัดท าทะเบียนและห่อผ้าคัมภีร์   ได้แก่ 
             - วัดชมภูเวก อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   จ านวนคัมภีร์   ๒๑๗  ผูก 
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           - วัดบางกระดี่   เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  จ านวนคัมภีร์   ๘๔๒  ผกู 
           - วัดบางหลวง  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   จ านวนคัมภีร์   ๑,๐๔๕  ผูก 
           - วัดมะขาม  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   จ านวนคัมภีร์   ๙๗๖  ผูก 
           - วัดท้ายเกาะใหญ่   อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   จ านวนคัมภีร์   ๔๗๒  ผูก  
            - วัดทองบ่อ  อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวนคัมภีร์   ๑,๒๑๖  ผูก 
  
      นอกจากนี้มีวัดที่มีการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานเป็นอย่างดีและมีคัมภีร์จ านวนมากกว่า ๑,๐๐๐ ผูก 
ต่อหนึ่งวัดอีกหลายวัด เช่น วดัปรมัยยิกาวาส  จังหวัดนนทบุรี   วัดศาลาแดงเหนือ จังหวดัปทุมธธานี   
วัดม่วงและวัดคงคาราม  จังหวัดราชบุรี  
      การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญในปัจจุบันนี้   มีผู้ให้ความส าคัญและสนใจที่จะเก็บรักษา  วัดต่างๆ  
และชาวบ้านได้ร่วมมือกันซ่อมแซมดูแลและจัดเก็บคัมภีร์ใบลานให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยจากอันตราย
ต่าง ๆท าให้คัมภีร์ใบลานมอญเหล่านั้นคงอยู่ในวัดต่าง ๆ และเป็นแหล่งข้อมูลเอกสารโบราณท่ีดีได้ต่อไป  
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พ่อหมอบัวลี  พรมนลิ  กับวิถีสืบทอดยาพืน้บ้านจากใบลานและสมุดข่อย 
 

รศ.ดร.บุญยงค์  เกศเทศ 
 

ราก  ล าต้น  ใบ  ดอกและผล  ของพืชพันธุ์ไม้ทุกชนิดล้วนคุณสมบัติ
แตกต่างกัน 

ราก  ของพืชบางชนิดสามารถน ามาใช้เป็นยาสมุนไพรได้ดี  เช่น  
กระชาย  ขมิ้นชัน  ขิง  ข่า  ขม้ินอ้อย  เป็นต้น 

พืชบางชนิดมีทั้งรากแก้วและรากฝอย แต่บางชนิดไม่มีรากแก้ว  มี
เพียงรากฝอยเท่านั้น 

 
พ่อบัวลี  พรมนิล หมอยาพ้ืนบ้านผู้อ่านต ารายาจากใบลานสมุดข่อย โดยรักษาเยียวยาผู้เจ็บป่วย  

ผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ าโขงมาอย่างยาวนาน เริ่มอารัมภกถา 
รากฝอย  จะงอกออกมาเป็นจ านวนมากจากทั้งรากแก้วและรากเล็กรากน้อย ที่แผ่ขยายท าหน้าที่ทั้ง

ยึดโยงล าต้นให้มั่นคง  ขณะเดียวกันก็แสวงหาอาหารมาเลี้ยงดูอีกด้วย 
ใบ  มีหน้าที่สังเคราะห์แสง ผลิตอาหาร  และเป็นส่วนที่สามารถแลกเปลี่ยนน้ าและอากาศให้ต้นพืชได้ 

รูปร่างและลักษณะของใบที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบ  ๓  ส่วน  ตัวใบ  ก้านใบ  และ     หูใบ  มีทั้งประเภทใบ
เลี้ยงเดี่ยว เป็นลักษณะก้านใบหนึ่งก้าน มีเพียงใบเดียว  เช่น  กานพลู  ขลู่  ยอ  กระวาน  เป็นต้น  และ
ประเภทใบประกอบ หรือใบเลี้ยงคู่  มีตั้งแต่  ๒  ใบขึ้นไป  ที่เกิดขึ้นจากก้านใบอันเดียว  เช่น มะขาม  แคบ้าน  
ขี้เหล็ก  เป็นต้น 

ดอก  มีความแตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์ไม้  ลักษณะที่แตกต่างกันนี้  ยังเป็นข้อมูลส าคัญในการ
จ าแนกประเภทของต้นไม้อีกด้วย  เช่นมีก้านดอก  กลีบรอง  กลีบดอก  เกสรตัวผู้  เกสร     ตัวเมีย  เป็นต้น 

ผล  อาจเกิดได้หลายลักษณะ  เช่น  เกิดจากรังไข่อันเดียวกันเป็นผลเดี่ยว  เกิดจากปลายช่อของรังไข่
ในดอกเดียวกันเป็นผลกลุ่ม  และเกิดจากดอกหลายดอกเป็นผลรวม 

 
พ่อบัวลีเน้นย้ าอีกว่า 
 

สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นยามาจากหลายส่วน  เช่น  ราก  หัว (เหง้า  
ล าต้นใต้ดิน) ใบ  ล าต้น  เปลือกของล าต้น  เปลือกของราก  ดอก  ผล  เมล็ด  
เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีในแต่ละส่วนของพืชต้นเดียวกัน  ก็อาจมีสรรพคุณต่างกัน
ไป  ราก  จะมีรสแรงกว่าแก่น  แก่น จะมีรสแรงกว่าเปลือกล าต้น เปลือกล า
ต้น  ก็จะมีรสแรงกว่ากระพ้ี  กระพี้  มีรสแรงกว่าใบแก่  ใบแก่ มีรสแรงกว่า
ใบอ่อน  ดอกแก่  มีรสแรงกว่าดอกอ่อน  ลูกแก่  มีรสแรงกว่าลูกอ่อน  ดอก
อ่อน  มีรสแรงเสมอกับใบอ่อน  เป็นต้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่หมอยาพ้ืนบ้าน
ต้องเรียนรู้สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นอย่างดีจากบรรพชน 
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ส่วนกลวิธีการเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดนั้น  ก็ค่อนข้างมีรายละเอียดและกระบวนการหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะ “ช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพร” หากเก็บในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม  จะมีผลต่อการออกฤทธิ์
ของตัวยาในการรักษาโรคอีกด้วย 

ตามที่หมอยาพ้ืนบ้านในอดีต ได้ถ่ายทอดกลวิธีการเก็บสมุนไพรสืบต่อกันมา  เนิ่นนานหลายช่วงอายุ
นั้น ก็เพ่ือจะให้ได้ตัวยาที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาเยียวยา  เป็นต้นว่า   

หากเก็บตัวยา ประเภทราก  หัว หรือเหง้า ซึ่งเป็นล าต้นที่อยู่ใต้ดิน ต้องเก็บในช่วงเวลาที่พืชชนิดนั้น
เจริญเติบโตเต็มที่จนใบดอกร่วงหมด  คือต้องเก็บในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูร้อน  เพราะว่าในช่วงนี้ราก
และหัวมีการสะสมปริมาณของตัวยาไว้ค่อนข้างสูง  เช่น  รากกระย่อม  ใช้ลดความดันโลหิต  เหง้าขิง  เป็นยา
ขับลม  ไพล  เป็นยาถูนวดแก้เคล็ดขัดยอก  เป็นต้น 

ถ้าจะเก็บประเภทใบ ต้องเก็บในช่วงเวลาที่ใบมีการสั่งสมตัวยาไว้สมบูรณ์ที่สุด  เป็นช่วงเวลาที่พืช
เจริญเติบโตเต็มที่  ใบของพืชแต่ละชนิดนั้น  หมอยาพ้ืนบ้านอาจระบุช่วงเวลาการเก็บไว้ชัดเจน  เช่น  เก็บใบ
อ่อน  หรือใบแก่  ต้องเก็บในระยะช่วงดอกตูมเริ่มบาน  หรือช่วงที่ดอกบาน พืชบางชนิด ก็บ่งชี้ชัดเจนลงไป
เลยว่า  ต้องเก็บอย่างไร  ในช่วงเวลาไหน  เช่น  ใบชา  ใช้แก้ท้องเสีย  ใบหญ้าหนวดแมว  ที่ใช้เป็นยาขับ
ปัสสาวะ  แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ  แก้นิ่ว  จะเก็บยอดอ่อนที่มีใบเพียง ๒ – ๔ คู่  เป็นต้น  หรือวิธีการเก็บ
ต้องใช้วิธีเด็ดเท่านั้น  เช่น กะเพรา  ฟ้าทลายโจร  เป็นต้น 

ส าหรับ ประเภทเปลือกล าต้นและเปลือกราก ก็เก็บในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  เป็นต้นว่า  เก็บเปลือก
ล าต้น ต้องเก็บระหว่างช่วงฤดูร้อนต่อกับฤดูฝน  เพราะเป็นระยะเวลาที่ตัวยาก าลังออกฤทธิ์  อีกทั้งลอกได้ง่าย
กว่าช่วงอ่ืน ๆ   

อนึ่งการลอกเปลือกต้นนั้น  ไม่ควรลอกเปลือกออกรอบทั้งต้น เพราะกระทบกระเทือนต่อการส่ง
ล าเลียงอาหารของต้นพืช  อาจท าให้ตายได้  ทางที่ดีควรลอกออกจากส่วนกิ่ง  หรือแขนงย่อย  ควรใช้วิธีลอก
ในลักษณะครึ่งวงกลม  ส่วนเปลือกรากต้องเก็บในช่วงต้นฤดูฝนเหมาะสมที่สุด 

ประเภทผลและเมล็ด  โดยทั่วไปแล้ว ต้องเก็บเมื่อผลแก่เต็มที่แล้วเท่านั้น  เช่น  มะแว้งต้น  มะแว้ง
เครือ  ดีปลี  เมล็ดฟักทอง  เมล็ดชุมเห็ดไทย  เมล็ดแมงลัก  แต่พืชสมุนไพรบางอย่างควรเก็บในช่วงที่ผลยังไม่
สุกดี  หรือเก็บในช่วงที่ก าลังเป็นผลอ่อน  เช่น  ฝรั่งต้องเก็บเฉพาะผลอ่อนเท่านั้ นจึงจะมีฤทธิ์แก้ท้องร่วงได้
ชะงัด  เป็นต้น 

ราก และแก่น ต้องเก็บในช่วงฤดูร้อน  ใบ  ดอก  ลูก ต้องเก็บฤดูฝน  ส่วนเปลือก  กระพี้ และเนื้อไม้ 
เก็บเฉพาะฤดูหนาว  เป็นต้น  

พ่อบัวลี  พรมนิล  ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ผู้คนสมัยนี้ไม่ค่อยยึดถือกฎเกณฑ์ หรือกติกาที่คนโบราณ
ตักเตือนเอาไว้  อีกทั้งไม่เคารพศรัทธาต้นไม้  รากยา สมุนไพร อย่างที่ควรจะเป็น แผ้วถาง ตัดฟัน บุกรุก
ท าลายป่าธรรมชาติกันตามอ าเภอใจ  อย่างขาดสติ หารู้ไม่ว่าก าลังเบียดบังท าร้ายตนเองอย่างน่าละอาย 
เพราะพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ คือ โรงพยาบาลของผู้คน ซึ่งหมอชีวกโกมารภัทช์   ผู้ศึกษาการแพทย์จากส านักตัก
สิลา จนเป็นบรมครูของหมอพ้ืนบ้านในปัจจุบัน กล่าวไว้ เมื่อหลายพันปีก่อน ว่า “พืชพันธุ์ทุกชนิดล้วนเป็นยา
ทั้งสิ้น”   
 
หมอพื้นบ้านต านานสมุนไพรคนอีสาน 
     
  อันที่จริงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชสมุนไพรของคนอีสานเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สั่งสม  สืบทอดกัน
มา  ยาวนานนับพันปี  มิใช่เพียงน ามาบ าบัดเยียวยาในครา เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นหากแต่ยังใช้เป็นปัจจัยเพ่ือการ   
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ด ารงวิถีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  อย่าง  ประสานสอดคล้อง  กลมกลืน  ด้วยความเชื่อถือเคารพ  
 จากจิตส านึกและศรัทธาในคุณค่าคนอีสานตระหนัก  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจาก    บรรพชนว่าป่าเป็นต้น
น้ าล าธารเป็นแหล่ง  อาหารและยารักษาโรค  หากชีวิตพวกเขาขาดป่าก็ต้องขาดน้ าขาดอาหาร และยาไปใน
ขณะเดียวกันด้วย  

 

  
 

  

การด าเนินชีวิตในแต่ละวัน  ตั้งแต่เช้าตรู่จนจรดค่ า  คนอีสานในชนบทโดยทั่วไปที่ยังคงมี  ผืนป่า
ชุมชน หรือป่าวัฒนธรรมใกล้บ้าน  ต่างต้องมุ่งเข้าไปเก็บผลผลิตจากป่าอยู่เนือง ๆ   เพ่ือน า มาใช้  สอยอย่าง
ประหยัดตามความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  บ้างก็น ามาเป็นอาหาร  บ้างก็น ามาแลกเปลี่ยนซื้อ  ขาย  หรือเก็บ
เกี่ยวตัวยาสมุนไพร  มาบ าบัดรักษาคราป่วยไข้  เป็นต้น 
 หมอยาสมุนไพร  หรือหมอยากลางบ้าน  เป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาใน  ฐานะ
ผู้ช านาญการ  ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวิทยาความรู้อันประเสริฐ  ที่จะบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วย  ได้สารพัด
โรค  นอกจากนี้ยังเป็นสายใยที่เอ้ืออาทรประดุจโซ่สัมพันธ์ฉันท์เครือญาติในชุมชนเพ่ือการ  พ่ึงพิง  ร่วมสุข
บ าบัดทุกข์   นอกจากนี้ยังเป็นสายใยที่เอ้ืออาทรประดุจโซ่สัมพันธ์ฉันท์เครือญาติในชุมชนเพ่ือการ  พ่ึงพิง  
ร่วมสุขบ าบัดทุกข์    

 
 
 อันเป็นเงื่อนไขทางสภาวะจิตของพ่ีน้องร่วมเผ่าพันธุ์  ที่ได้รับการแผ่คุณ  ความดีปกป้องคุ้มครองให้
อบอุ่นและมีความหวังป่าชุมชนป่าหัวไร่ปลายนา  และป่าภูลังกาของชุมชน บ้านนาอ่าง  ต าบลโพธิ์หมาก
แข้งอ าเภอ  บึงโขงหลง   จังหวัดหนองคาย  เป็น แหล่งทรัพยากรพืชพันธุ์ สมุนไพรอันอุดมสมบูรณ์ที่พ่ี
น้องกว่าแปด  ร้อยหลังคาเรือนได้ใช้สอยประโยชน์อย่างคุ้มค่า  ต่างตระหนักถึงสภาพภูมินิเวศที่เอ้ืออ านวย   
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จึงร่วม กันคิดรวบรวมหมอยาพ้ืนบ้านจัดตั้งองค์กรกลุ่มข้ึนมาอย่างเป็นรูปธรรม    มีการส ารวจแหล่งพันธุ์พืช
อันเป็นตัวยาสมุนไพรอย่างจริงจังได้เริ่มการเพาะ  ปลูกขยายพันธุ์ต้นยาที่หายากท้ังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนภูมิ
ปัญญาความรู้ด้านการปรุงยา, การเก็บ  รักษาตลอดจนการพัฒนากระบวนการรักษา  บ าบัด  อย่างเห็นผล  
โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ  จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคอีสาน   
 การบ าบัดรักษาด้วยการจับเส้น  บีบนวดประกอบยาสมุนไพร  พร้อมกับการท่องบ่นมนตรา  ไสยเวช
ก็มีพร้อมมูล  ผู้ป่วยที่กระดูกแขนขา  แตก  หัก  เดาะ  ร้าว  ด้วยอุบัติเหตุก็บ าบัด  โดยเงื่อนไข  ดังกล่าว  มิ
ต้องพ่ึงพาโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกล 

 
 
 หมอน้อยหรือหมอเที่ยง  อาทิศตั้ง  ที่มีวัย  ๖๒  ปี  ในวันนีดู้จะมีความมุ่งมั่นจริงจังแข็งขันที่จะสืบ
สาน  มรดกภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านจากบิดาท่ีล่วงลับไปแล้ว  หมอน้อยเคยได้ติดตามบิดาไปช่วยฝนยาหาตัวยา  
ปรุงยาและรักษาผู้ป่วยมาตั้งแต่อายุเพียง  ๑๒  ขวบ  เท่านั้น  ผู้คนจึงเรียกติดปากว่า  "หมอน้อย"  หมอน้อย
ได้  ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบิดาขณะเดียวกันก็ได้  ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุตรชายซึ่งมีวัยเพียง  ๓๕  ปี  
ได้ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน 
 หมอน้อยและกลุ่มองค์กรหมอพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นหมอบัวลี   พรหมนิล, หมอดี  คุณประเสริฐ, หมอ
ค าพวง  แดงมาก, หมอสุบิน  รักชาติ  และหมอคนอ่ืน ๆ  แห่งบ้านนาอ่าง  ซึ่งมี  ภูมินิเวศอยู่ตีน  ภูลังกา  
ต่างก็ต้องพิจารณาตรวจดูอาการของผู้ป่วยที่มารับการรักษานั้นอย่างเคร่งครัดตามองค์ความรู้  ที่ได้สั่งสมมา
เรียนรู้อาการลักษณะเช่นนั้นว่ามีสมุฐานมาจากอะไร  ควรสอดตัวยาชนิดใดเพ่ิม  หรือถอน ตัวยาชนิดใดออก  
ควรบ าบัดรักษาด้วยวิธีการไหน ซึ่งหมอจะใช้วิธีสัมผัส  ประกอบกับถามไถ่อาการ  เจ็บป่วยเป็นราย ๆ ไป 
 
 
 
 ในบางคราวอาจดูจากการเกาะกลุ่มของเส้นเลือดฝอยในดวงตา  หรือดูวงเล็บจากนิ้วมือ  นิ้วเท้า  ฝ่า
มือ  และฝ่าเท้าว่าแสดงลักษณะเช่นไร  ซึ่งอาการลักษณะดังกล่าวย่อมถูกกระท ามาจาก  ภายใน ร่างกายของ
ผู้ป่วยที่แสดงอาการออกมาให้รับรู้ ภายนอกได้  โดยการสังเกตด้วยภูมิปัญญา  ที่สั่งสม มาอย่างยาวนาน 
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หมอน้อยเผยให้ฟังว่า  อาการป่วยของผู้คนส่วนมากเกิดการภายในเป็นต้นว่า  เป็นโรคปะดง  เลือด  
ปะดงลม  ปะดงไฟ  ซึ่งอยู่ในกลุ่มปะดง  ๑๐๘  ชนิด  หรือเป็นโรคเก่ียวกับภายในท้อง  เกี่ยวกับตับ ทั้งตับแข็ง  
ตับบวม  ตับอักเสบ  ดีซ่าน  เป็นต้น   

 ซึ่งการใช้ยาจะแตกต่างกันออกไปตามอาการ ของโรคที่ตรวจพบ  อาจใช้ตัวยาประสมกันหลายชนิด
เป็นกิ่งไม้  เปลือกไม้  รากไม้  ฝนกับหิน  ผสมกับ  น้ าเปล่า  น้ ามะนาว  เกลือ  ดื่มก่อน  หรือหลังอาหารตาม
ก าหนดเวลา 

 
 
 ในบางโรคอาจต้องใช้พืชสมุนไพรหลายชนิดผสมกันแล้วต้มส าหรับดื่ม    พืชที่เป็นตัวยา  สมุนไพรจะ
มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป  บางกลุ่มมีรสหอมเย็น  บางชนิดมีรสขม, เปรี้ยว  เผ็ดร้อน  รสมัน  หวาน  ฝาด  
ซึ่งหมอยาจะน ามาตรวจสอบและผสมด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วย  ดื่มกิน  ได้สะดวกปาก  เป็นต้นว่า  ปั้น
เป็นลูกกลอนผสมน้ าผึ้ง  หรือเจือด้วยสมุนไพรที่มีรสหอมเย็นให้ชวน  รับประทาน 
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พ่อใหญ่บัวลี  พรมนิล  ผู้ซึ่งไปตรวจสอบดูพืชสมุนไพรบนพื้นที่ป่าภูลังกา  ได้เผยว่ากลุ่มพืชที่มีคุณสมบัติ   
เด่น  และเป็นพืชสมุนไพรหลักมีสามสิบสองปะดงซึ่งเป็น ไม้เถาส าหรับน าใบมาต้มแก้  ปะดงเลือด  ปะดงลม  
เจ็บหลัง  เอว  รักษาแผล  รักษาอาการอักเสบ  แก้ปวด  ตลอดจนโรค  กระเพาะ  นอกจากนี้ยังมีเครือตาไก้  
เปล้านิล  ต้นชีดง  กระจ้อนเน่า  ต้นสะหมัดใหญ่  นาคราช  สลัดได  เขาหลง  ปะดงเหลือง  หว้าน้อย  พญา
มือฮาย  แย้แดง  ไผ่จืด  แป้หนาม  ฝ้ายน้ า  ต้นช้าง  ม้าขาว  ไก่ขาว  ขิงแห้ง  เครือตะขาบเขียว  เถาหูกวาง  
ก าลังช้างสาร  พญาแดง   ก าลังเสือโคร่ง   เป็นต้น  พันธุ์พืชดังกล่าว  ยืนต้นชูช่อทอดยอดโอบเกี่ยวกระหวัด
กอดกันอย่างแนบแน่นด้วยสัมพันธ์อันลึกซ้ึงตามวิถีแห่ง  ธรรมชาติ  
 กลุ่มหมอพื้นถิ่นบ้านนาอ่าง  ยังมีกระบวนการบ าบัดรักษาด้วยการบีบนวดจับเส้น  และนวด  ด้วยยา
สมุนไพรโดยเฉพาะ  หมอสุเวิน  บุญศรี  ผู้มีประสบการณ์การรักษามากว่า  ๑๕  ปี  หมอสุเวิน  จะใช้ฝ่าเท้า
จุ่มไปบนหัวว่านไฟที่โขลกบดผสมน้ าปูรองด้วยห่อใบตองกล้วย  ประกอบคาถา  อาคม  แล้วเหยียบไปบนแผ่น
เหล็กเผาขนเตาไฟร้อนจัด  จากนั้นจึงมาเหยียบอวัยวะส่วนที่ผู้ป่วยเจ็บปวด  อยู่คนแล้วคนเล่า  สามารถ
คลี่คลายอาการเจ็บปวดได้อย่างประหลาด 
 
ไม้ล้มลุกไม่เป็นเพียงพืชพันธุ์ประดับผืนป่าเท่านั้น 
 ไม้ล้มลุก เป็นพืชพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็กบนผิวดินไปจนถึงขนาดความสูงระดับเอว หลายชนิดเกิดตาม
ฤดูกาล บางชนิดมีตลอดทั้งปี ด้วยสีสันสวยงามของดอก และลักษณะโครงสร้างภายนอกที่แปลกตา ไม้ล้มลุก
จึงเป็นเสมือนลวดลายประดับบนพรมป่าผืนใหญ่ ท าให้ป่ามีเสน่ห์รัดตรึงใจ สร้างความ  สุนทรีย์แก่ผู้เดินป่าได้
เป็นอย่างดี 
 ป่าอีสานมีไม้ล้มลุกหลายหลากชนิด   ตั้งแต่ตระกูลเฟิร์น  ประเภทกระแตไต่ไม้  อีกูด  ตระกูลข่ามี
จ าพวก   ขิงป่า   ขิงแห้ง   ข่าโคม  กระทือ   ตระกูลหญ้า   มีจ าพวก  แขม  ตะไคร้ภู   หญ้าแฝก   หญ้าหาง
หมาจอก   ประเภทตะไคร่น้ า   มีกระยาเลย   ไม้ล้มลุกติดดิน จ าพวกตูบหมูบ (เปราะ)  ประเภทมีหัวใต้ดิน   
มีพลับพลึง   ลิ้นมังกร ว่านแผ่นดินเย็น โด่ไม่รู้ล้ม เป็นต้น 
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   ไม้ล้มลุกมีความใกล้ชิดกับคนพ้ืนถิ่นอย่างแนบแน่น    เนื่องจากเป็นพืชพันธุ์ที่ผูกพันกับจิตใจ อัน
เนื่องมาจากคติความเชื่อ    เฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่มีสรรพคุณ ท าให้คงกระพันชาตรี หรือช่วยเสริมเสน่ห์ ให้
ผู้อื่นรักใคร่เอ็นดู   พืชพันธุ์ไม้ล้มลุกประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นพืชพันธุ์จ าพวกว่านชนิดต่าง ๆ ผู้คนจ านวนมาก
เสาะแสวงหามาเพาะปลูกในบ้านเรือน    ส่งผลให้ไม้ล้มลุกบางชนิดหายาก     และมีราคาแพง  

นอกจากให้คุณค่าทางใจแล้ว   คุณภาพทางยาก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีคุณสมบัติของไม้ล้มลุก ด้วยมีสรรพคุณในการรักษา
อาการป่วยได้หลายลักษณะ   นับตั้งแต่เป็นยาบ ารุงร่างกาย กระทั่งถึงรักษาโรค  ร้ายแรงอย่างเช่นโรคเบาหวาน  
โรคมะเร็ง 

 คุณค่าทางอาหารจากไม้ล้มลุกหลายประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกาย  น ามาปรุงเป็นอาหารหรือเครื่อง
เคียงได้หลายอย่าง   จะลวกเป็นผักจิ้มแจ่ว   ใช้เป็นผักแกง   ใช้เป็นเครื่องเทศ    น ามาต้มน้ าดื่ม   หรือจะ
รับประทานสดก็ได้    ส่วนผลสุกก็น ามารับประทานเป็นผลไม้   มีให้รสชาติผิดแผกแตกต่างกันไปหลายแบบ 
 ปัจจุบันผู้คนนิยมน าไม้ล้มลุกจากป่ามาปลูกไว้ในสวนหลังบ้านเพ่ือความสะดวกในการใช้สอย การที่
คนชนบทพ้ืนถิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้กันส่วนใหญ่นั้น    มาจากการรับประทานอาหาร    ที่
ปรุงด้วยพืชพันธุ์ไม้ล้มลุกที่เป็นทั้งสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาในตัวเอง   การน าไม้ล้มลุกมา  ปรุงแต่งอาหาร
ตามวิถีท้องถิ่น     ท าให้สรรพคุณของสมุนไพรรวมเข้ากับรสชาติของอาหารได้อย่างแยบยล    นับเป็น
วัฒนธรรมการกินท่ีแฝงไปด้วยภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 คุณค่าวิเศษตามความเชื่อ คุณค่าหลากหลายทางยา ตลอดจนรสชาติดีเมื่อน ามาปรุงอาหาร รวมถึง 
ความสวยงามของต้นและดอกของไม้ล้มลุกท าให้เป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ทรงคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้ในผืน  ป่าสืบไป 
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 ไม้ล้มลุกประเภทหญ้า 
 โดยปกติแล้วหญ้าเกือบทุกชนิดใช้เป็นอาหารของวัวควาย   ตลอดจน  สัตว์เลี้ยงอ่ืน  รวมไปถึงแมลง 
และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด   หญ้าหลายชนิดอาจใช้เป็นยาสมุนไพร  ผสมรวมกับพืชพันธุ์ตัวยาชนิดอื่นได้   
เช่น  หญ้ากับแก้  หญ้าแห้วหมู  หญ้าปากควาย  หญ้าหวาย (หวายขาว)  หญ้าปล้อง  (หวายแดง)  หญ้าแฝก  
หญ้าหมาเต่า หญ้าขน   หญ้าคมปาว   หญ้าผือ   หญ้ากก   หญ้าหางกา  หญ้าหัวขอด  หญ้าโขนง  เป็นต้น 
 

สมัด ชะมัด  สมัดใหญ่     
 เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม   สูงประมาณ ๑ - ๒  เมตร  ลักษณะใบประกอบแบบขนนก   ขอบขนาน ปลาย
แหลมมีสีเขียวอ่อนบาง  ยาว ๑ - ๒ นิ้ว   ผิวใบมีต่อมน้ ามันกลิ่นหอมคล้ายการบูร  ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
มีผลกลุ่ม   ลักษณะเป็นพวงมีขนปกคลุม  ผลดิบมีสีเขียวอ่อน  เมื่อแก่จัดสีส้มอมชมพูฉ่ าน้ า   ผิวใสเกลี้ยง  
รับประทานเป็นผักกับขนมจีน  ใบยังใช้โขลกพอกร่างกาย  แก้อาการคัน  กระจายเลือดให้เดินสะดวก    ดอก
ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคในแผลเรื้อรัง   เปลือกต้นขูดเอาผิวตากแห้งผสมกับบัวหลวงซอย  ห่อด้วยใบบัวหลวง  สูบ
แก้โรคหอบหืด  ล าต้นต้มรับประทานช่วยขับลมในท้อง  เป็นยาส าหรับรักษาโรคสัตว์ก็ได้   
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          ชาวบ้านนิยมน ามาใช้รักษาโรคสัตว์เลี้ยงบางโรค  เช่น  โค  กระบือ  ที่ตาอักเสบ  ชาวบ้านมักจะใช้ใบส
มัดลนไฟ   น าไปรมวัว  ควาย  หรือบีบน้ าจากใบหยอดท่ีตาวัว  ควาย  เป็นยารักษา ท าทุกวันจนกว่าจะหาย 

 

ตีนเป็ดน้อย 
 เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กเช่นเดียวกัน  ใบประกอบ  รูปรียาว  ปลายและโคนแหลม  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อ
ขนาดเล็ก  ผลกลมเล็ก    ผลดิบสีเขียวมีรสเปรี้ยว    ผลสุกสีแดง   ผลรับประทานเป็นผลไม้      รสหวาน 
ใช้ทั้งต้นต้มรวมกับต้นข้าวจี่  ดื่มแก้ปวดเมื่อย  ชาวบ้านนิยมเก็บผลสุกมารับประทาน  มีรสหวาน  เด็ก  ๆ   
ตามท้องถิ่นชนบทชอบรับประทาน   เวลา ผู้ใหญ่เข้าไปในป่ามักจะเก็บมาฝากลูกหลาน  ตีนเป็ด  เป็นอาหาร
ของนกอีกด้วย 
 

 
 

ก้นครก   ตับเต่าน้อย   กล้วยเต่า   ไข่เต่า  
เป็นพืชพันธุ์ที่มีชื่อเรียกหลายชื่อตามแต่ละท้องถิ่น   ลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงราว  ๕๐  ชม.  พบใน

ป่าโคกเต็งรังทั่วไป มีลักษณะเป็นพืชใบเดี่ยว  รูปรี  ปลายใบมนโคนใบแหลมขอบใบเรียบ    มีผลขนาดเล็ก
กลมรี  มีขนอ่อนละเอียดนุ่มทั่วผล  ผลดิบสีเขียวรสฝาดผลสุกสีเหลืองอมน้ าตาลรสหวานหอม    ก้นครกเป็น
ผลไม้ป่าที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนอีสานชอบรับประทาน  จะออกผลช่วงฤดูหนาว     ถ้ามีมากก็สามารถ
จ าหน่ายในชุมชนได้เช่นกัน     ในราคากองละ ๒-๕ บาท  (ประมาณ  ๒๐-๓๐  ผล)   
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         นอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังน าส่วนรากมาท าเป็นยาฝนส าหรับดื่มแก้ไข้  โดยฝนรวมกับ  รากก้นถ้วย  ราก
ก้ามปูใหญ่ รากหญ้านางแดง  รากหยิกบ่ถอง  เป็นต้น  นอกจากนี้รากก้นครกยังน ามาเป็น  ส่วนผสมในการท า
แป้งเหล้าอีกด้วย  รากหรือต้น  ต้มน้ ารับประทานแก้อาการปวดท้องได้อีกด้วย 
 

  

  
 
       กล่าวได้ว่า  การรักษาโรคของคนพ้ืนบ้านถิ่นอีสาน  โดยใช้สมุนไพรที่เรียกกันว่า  "ยากลาง  บ้าน"  
นั้นได้สั่งสมมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม  โดยมีพ่อหมอ  แม่หมอ  สรรค์สร้างสืบทอดเจตนารมณ์  ของ
กระบวนการบ าบัดรักษาอาจยังกระท าด้วยวิธีดั้งเดิม  ทั้งฝน ต้ม ทา นวด ถู ประกอบ  คาถาอาคม  และไสย
ศาสตร์เวช    เพ่ือสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งท้ังหมอและผู้ป่วย  ซึ่งต่างก็ตระหนักถึงการเอ้ือเฟ้ือ  พ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน  ด้วยสายใยแห่งความเชื่อม่ันและปลูกศรัทธาเปี่ยมล้น 
 ยิ่งนับวันที่ป่าธรรมชาติ  และความหลากหลายทาง  ชีวภาพได้เสื่อมสภาพลงจากน้ ามือของ  ผู้คนที่
ขาดจิตส านึก  และละเลยความส าคัญของหมอยา  รวมไปถึงขาดการเกื้อกูล  อนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่า
อันเป็นแหล่งพืชพันธุ์  สมุนไพร 
 เราคงต้องรีบหันมาร่วมกันปลุกจิตส านึกตระหนัก ถึงคุณประโยชน์ของตัวยาสมุนไพร  ซึ่งปรากฏอยู่
ในคัมภีร์ใบลาน  สมุดข่อย  ที่บรรพชนคนโบราณได้บันทึกขีดเขียนไว้ให้พวกเราคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษา
กันอย่างจริงจัง  ต้องมาช่วยกันอ่าน  ช่วยกันเก็บรวบรวมไว้  เพราะเป็นมรดกภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของคนชาติ
เรา  หมอพ้ืนบ้านและเยาวชนคนรุ่นหลังก็ต้องช่วยกันพลิกฟ้ืน  ระดมพลังช่วยกันพัฒนาส่งเสริมให้บทบาท
สถานภาพของหมอยา กลับฟ้ืนคืนความส าคัญอีกวาระหนึ่ง  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนอันจะส่งผล
ประโยชน์ระยะยาวแก่ชาติจะช่วยประหยัดเงินตราปีละมากกว่าแสนล้านบาทที่ต้องสั่งยา น าเข้าจาก
ต่างประเทศทั้งยังสามารถอนุรักษ์ป่าธรรมชาติให้เป็นแหล่ง  ทรัพยากรอาหารและยาได้อีกทางหนึ่งด้วย  
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ก่อนที่ต่างชาติ  จะพากันมาจดสิทธิบัตรจากพืชพันธุ์ต้นไม้รากยาของคนไทย  ไปหมดสิ้น  แล้วเราจะเหลือ
อะไรอีก 
 

 
พ่อบัวลี พรมนิล หมอยาผู้ย่ิงยง ด้วยวัยแปดสิบเศษ แต่ยังมีไฟที่ต้องการผู้สืบทอด 
 
 

 
พ่อบัวลี พาชมพืชพันธุ์ไม้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในป่าภูลังกา จังหวัดหนองคาย 

  

  

  

 

  
   

 

 

 

 

วิธีการเก็บตัวยา
ในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ  
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ลักษณะการฝนยาเพื่อให้ได้ฤทธิ์ยาที่มีพลังและมีคุณค่าแท้จริง 

 

 
 

หมอน้อย  อาทิศตั้ง เป็นอีกหนึ่งพ่อหมอยา แห่งบ้านนาอ่าง ซ่ึงอยู่เชิงเทือกเขาภูลังกา 
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น้ ายาที่ต้มต้องดื่มในขณะยังร้อน ตัวยาจะมีฤทธิ์ในการรักษาได้ชะงัด 
 

 

 

   

 

 
 

ผู้เฒ่าผู้คร่ าหวอดอยู่กับการอ่าน - เขียน ภาษาในใบลาน,  สมุดข่อย 
 

 
 

 

ถ้อยค าภาษากลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ยังคงบันทึกอยู่ในคัมภีร์ใบลานและสมุดข่อย 
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เด็กหนุ่มแห่งบ้านซ าโอง-ซ าสูง  ในจังหวัดขอนแก่น  ยังสามารถอ่านอักษรธรรมที่บันทึกไว้บนใบลานได้อย่าง
ชัดเจน 
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วัฒนธรรมใบลาน 
 

ผศ.ดร.สมชาย  ล าดวน 
 

 มนุษย์เรา ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันกับมนุษย์ด้วยกัน เกิดเป็นสังคมมนุษย์ เริ่มแต่สังคมครอบครัว หมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเทศชาติ จนถึงนานาชาติ มนุษย์มิได้ใช้ชีวิตร่วมกัน  แต่เฉพาะหมู่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอื่น ๆ คือ สัตว์เดรัจฉานจ านวนมหาศาล ตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประเภทช้าง ม้า วัว ควายไปจนถึงสัตว์เซลล์เดียว
ประเภทอะมีบา เช้ือโรค เช้ือรา แล้วยังอยู่ร่วมกันกับพืชพรรณธัญญาหารนานาชนิด ธรรมชาติเหล่านี้หากมนุษย์ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้อง เขาก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้น แต่หากเมื่อใดมนุษย์ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง
ขึ้นมา เรียกกันว่า นิเวศวัฒนธรรม  
 ใบลาน เป็นส่วนหน่ึงของต้นลาน มีคนเราน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ประโยชน์จาก     ใบลานนี้เอง เรียกว่า 
วัฒนธรรมใบลาน อันเป็นส่วนหน่ึงของนิเวศวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้ว  
 ความจริงแล้ว มนุษย์ได้น าส่วนต่าง ๆ ของต้นลานมาท าประโยชน์ได้มากมาย นับตั้งแต่รากขึ้นมาถึงล าต้น ตลอดจน
ดอก ผล และใบ จนเป็นวัฒนธรรมต้นลานในวิถีชีวิตมนุษย์ แต่ในที่นี้ประสงค์จะกล่าวถึงเฉพาะวัฒนธรรมใบลานเท่านั้น และ
เจาะจงไปที่หนังสือใบลานของสังคมไทย ที่เป็นภูมิธรรม ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมเอาไว้ทั่วประเทศ จ านวนมากมาย
มหาศาล เพื่อให้อนุชนคนรุ่นเรา ๆ ท่าน ๆ ได้ตระหนัก ส านึกในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม แล้วน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 

โดยการปรับประยุกต์ Localization
42

 ให้ประสมประสานกับ Globalization
43

 แล้วน ามาใช้ประโยชน์ในวิถีการด าเนินชีวิตของ

สังคมปัจจุบัน 

 

ก่อนจะเป็นวัฒนธรรมใบลาน 

 แต่เดิมต้นลานก็อยู่ในธรรมชาติ ยังไม่เป็นวัฒนธรรม ลานธรรมชาติเหล่านี้ ท่านผู้รู้ได้แบ่งไว้    ๓ ชนิด คือ 

 ๑.  ลานนอกจากศรีลังกา นิยมปลูกตามวัดต่าง ๆ แต่มีจ านวนน้อย ปัจจุบันลานชนิดนี้เป็นต้นไม้
ประจ าชาติของศรีลังกา 

 ๒.  ลานนอกจากอินเดีย พม่า เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแถบปักษ์ใต้ จึงเรียกกันว่าลานพรุ เพราะชอบ
เกิดในเขตพ้ืนที่พรุต่าง ๆ ลานชนิดนี้ล าต้นสูงคล้ายต้นตาล 

 ๓.  ลานในประเทศไทย หรือลานไทยแท้ ๆ ที่เห็นมีจ านวนมากที่สุดก็บริเวณทับลาน  อ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี ถ้าเดินทางตามถนนเส้นโคราช-ล านารายณ์ ที่ตัดจากโคราชไป  ภาคตะวันออกของประเทศ 
ก็จะผ่านดงลานที่ว่านี้ เมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่แล้ว เดินทางไปภูกระดึงก็จะผ่านดงลาน แถว ๆ ผานกเค้า มีต้น
ลานชุกชุมมาก อังคาร กัลยาณพงศ์ กวีเอกของไทยคนหนึ่ง เคยผ่านมาทางนี้เมื่อประมาณ ๔๐-๕๐ ปีก่อน ยัง
เขียนเป็นร้อยกรองไว้ว่า  
     “ถึงดงลานแลลานตาลาย   อกไหม้ไส้ขมคุกรุ่น” 

                                                 
42 Localization  = วิถีชุมชน 
43 Globalization  = โลกาภิวตัน์ (วิถีโลก) 
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           อังคาร มองต้นลานแถว ๆ ดงลานสมัยนั้นว่ามีจ านวนมากเสียจนมองไปแล้วท าให้ตาลายไปหมด มองไม่
หวาดไม่ไหว ท านองนั้น แต่เดี๋ยวนี้ อนิจจา! ผ่านไป...ผ่านมาอยู่หลายเที่ยว ไม่เหลือต้นลานให้เห็นแม้แต่ต้นเดียว!! 

 
ภาพที่ ๑  ต้นลาน 

ท าใบลานให้เป็นวัฒนธรรม 

 ใบลานแก่ ๆ นิยมใช้มุงหลังคา หรือท าฝาบ้าน ส่วนใบลานอ่อน ๆ ท าผลิตภัณฑ์ของใช้ได้สารพัด เช่น หมวก งอบ พัด 
กระเป๋า เสื่อ โมบายรูปสัตว์ ปลาตะเพียน เหล่านี้เป็นวัฒนธรรมด้านอาคารบ้านเรือน และเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ที่ส าคัญกว่า
นี้อีก คือ ใช้ใบลานอ่อนเหล่านี้ท าหนังสือใบลาน หนังสือใบลานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคติธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา จึง
นิยมเรียกกันว่า  “คัมภีร์ใบลาน”   คัมภีร์ใบลานนั้นจะท าเป็นชุด ชุดละ ๒๐ แผ่น เรียกว่า ๑ ผูก จ าง่าย ๆ ว่า  

- ๒๐ แผ่น เป็น ๑ ผูก 

- หลาย ๆ ผูก เท่ากับ ๑ คัมภีร์ 
 

 วัฒนธรรมใบลานประเภทหนังสือผูกนี้ มีอุปกรณ์การท า ดังนี้ 

  ๑. ใบลานเปล่า 

   ปกติใช้ใบยอดลานที่ยังไม่ทันกางเป็นใบ หรือหากกางแล้วก็ไม่เกิน ๑ ปี ตัดเอาทั้งก้าน   ทั้งใบ น ามาตาก
แดดผึ่งลมจนใบลานนั้นแห้งคาก้าน 

   น าใบที่แห้งแล้วมาแยกออกเป็นใบ ๆ แล้วน าใบนั้นมาหนีบเข้าด้วยกันตามจ านวน  ที่ต้องการ จากนั้นก็ตัด
เจียนให้เรียบร้อย แล้วน าไม้ (ไผ่) มาประกบกลุ่มใบลานนั้นทั้ง ๒ ด้าน 
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   จากนั้นก็ใช้กบไสให้เท่ากันท้ังใบลานและไม้ประกบ ถ้าจะท าหนังสือก้อมก็ใช้ลานสั้น แต่หากท าหนังสือยาวก็
ใช้ลานยาว 

   หากจะท าหนังสือส าคัญ ๆ จะต้องต้มหรือน่ึงใบลานเสียก่อน จากน้ันจึงตีเส้นเว้นย่อหน้า และเว้นท้ายให้ห่าง
จากขอบใบลานประมาณนิ้วครึ่ง แล้วเว้นท่ีส าหรับเจาะรู้ร้อยเชือก (สายสนอง)  ท่ีบริเวณกลางใบลาน... เป็นอันว่าเสร็จสิ้น ท า
ใบลานเปล่าได้ใบลานเป็นผูกเปล่า ๆ ยังไม่มีตัวหนังสือ! 

   คิดดูก็แล้วกันว่า ใช้ความวิริยะ อุตสาหะกันขนาดไหน...บรรพบุรุษของเรา 

  ๒. เขียนหนังสือบนใบลาน 

   ขั้นนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์ ๒ อย่าง คือ หมอนจารกับเหล็กจาร คนโบราณเรียกเขียนว่า “จาร” ค านี้ภายหลัง
กลายเป็น “จารึก” 

   หมอนจาร ท าขึ้นจากใบลานซ้อนกันหลายใบ (๕-๑๐ ใบ) แล้วเย็บผ้าห่อทับลงไป ร้อยเชือกด้านซ้าย-ขวา 
เพื่อประทับใบลานท่ีจารไม่ให้ขยับเขยื้อน 

   เหล็กจาร ท าจากไม้กลม ๆ ขนาดเท่านิ้วมือแล้วฝังเข็มเหล็กลงที่ปลายไม้ ตัดให้ไม้กับเหล็กเสมอกันแล้วฝน 
(เจีย) ๔ ด้านให้เป็นเหล็กปลายแหลม เพื่อใช้จารลงบนใบลาน 

   การจารหนังสือ มักจะจาร ๔ แถว แถวแรกกับสุดท้ายจะเขียนเต็ม แถว ๒ กับ ๓ จะเว้นการจารที่บริเวณเจา
ระรู้ไว ้

 

ภาพที่ ๒  อุปกรณ์การท าหนังสือใบลาน 
 
 
 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99.JPG
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  ๓. ขั้นตอนท าให้ตัวหนังสือเด่นชัด 

   หลังจากจารตัวหนังสือลงใบลานแล้ว จ าต้องลงหมึกเพื่อให้รอยจารตัวหนังสือชัดเจนขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้กระท า
การในข้ันตอนน้ี คือ 

    ขั้น ๑ ผงเขม่าหม้อ 

    ขั้น ๒ น้ ามันยาง 

    ขั้น ๓ น้ ามันงา, น้ ามันมะพร้าว 

    ขั้น ๔ ทรายละเอียด 

    

   ขั้นตอนการท า 

    ขั้น ๑ น าผงเขม่า (ถ่าน) ห่อผ้าขาวบางไปชุบน้ ามันยาง 

    ขั้น ๒ ใช้น้ ามันงาหรือน้ ามันมะพร้าวเช็ดใบลานที่จารแล้ว 

    ขั้น ๓ ใช้ถุงเขม่าชุบน้ ามันยางถูกบนใบลานที่จารแล้ว เพ่ือให้น้ ามันยางผสมผงเขม่านั้นแทรก
ซึมลงบนรอยจาร 

    ขั้น ๔ ตัวหนังสือที่จารไว้ จะปรากฏเป็นเส้นสีด าอ่านได้ชัดเจน 

 
   เห็นหรือยังว่า บรรพบุรุษของเรา มีภูมิธรรม ภูมิปัญญามากน้อยเพียงใด?! 

 

ท าไมต้องท าหนังสือใบลาน 

 หนังสือใบลาน คือการบันทึกภูมิธรรม ภูมิปัญญาไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรของบรรพบุรุษไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยยุคโบราณตั้งแต่ยุคสุโขทัย ล้านนาไทย อยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ก่อนท่ีวัฒนธรรมการพิมพ์แบบตะวันตกเข้าเข้ามาแทนท่ีหนังสือใบลาน  
 คนเราส าคัญที่ใจ จะด าเนินชีวิตได้ดีมีสุข ก็ต้องปรับสภาพจิตใจให้ดีงาม พระพุทธศาสนาคือส่วนส าคัญยิ่งที่ชุมชนยุค
หนังสือใบลานใช้เป็นที่พ่ึงที่ระลึก ฝึกฝนอบรมกาย วาจา ใจ ให้สวยสดงดงาม หนังสือใบลานนี้เอง ได้ท าหน้าที่บันทึกจารึกค า
สอนทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นจ านวนมาก ท่ีเด่นท่ีสุดก็คือ มีการจารพระไตรปิฎกลงไว้ในใบลานเรียกว่า คัมภีร์ประไตรปิฎก
ฉบับใบลาน 

 เริ่มต้นจริง ๆ เกิดที่ลังกาทวีป มีการท าสังคายนาครั้งที่ ๓ โดยมีพระมหินทเถระ (โอรสพระเจ้าอโศกมหาราช) เป็น
ประธานสงฆ์ หลังการสังคยานาครั้งนี้เอง ได้มีการถ่ายทอดหรือถ่ายโอนพระไตรปิฎกจากมุขปาฐะ (ท่องจ า) มาเป็นการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรลงใบลาน 

 ในเขตแคว้นแดนสยามของเรา มีการบันทึกพระไตรปิฎกลงในลาน ๒ ยุคสมัย คือ 

๑. พ.ศ. ๒๐๒๐ สมัยพระเจ้าติโลกราช แห่งอาณาจักรล้านนา มีการช าระและจารลงใบลานที่
เชียงใหม่ 

๒. พ.ศ. ๒๓๓๑ สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี มีการ
ช าระและจารลงใบลาน ที่กรุงเทพมหานคร 
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 นอกจากนั้น หนังสือใบลานยังจดบันทึกวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น สินไชย ขูลูนางอั้ว ท้าวก่ ากาด า ฯลฯ รวมความว่า 
วรรณกรรมอีสานทุกเรื่องล้วนแต่เคยจารลงใบลานมาแล้วท้ังนั้น 

 ใบลานสั้นที่เรียกว่า หนังสือก้อม จะบันทึกภูมิปัญญาต่าง ๆ เช่น ต ารายา ต าราถาคาอาคม   เวทมนต์ต่าง ๆ ต ารา
พิธีกรรม หนังสือก้อมนี้ส่วนใหญ่เป็นของส่วนบุคคล 

  อักษรที่ใช้บันทึกลงใบลานมี ๒ ประเภท คือ 

  ๑. ใช้อักษรธรรมบันทึกเรื่องศาสนา 

  ๒. ใช้อักษรธรรมและไทยน้อยบันทึกวรรณกรรมและภูมิปัญญาอ่ืน ๆ  
 

สรุป 

 หนังสือใบลานก็คือขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า หรือสมบัติพระศุลี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ที่บรรพ
ชนชาวสยามได้บันทึก ได้จารึกเอาไว้ด้วยความอุตสาหะวิริยะอย่างยิ่งยวด โดยใช้ทั้งภูมิธรรม ภูมิปัญญา ที่ได้สั่งสมกันมาจาก
รุ่นปู่ สู่ พ่อ ต่อมาในรุ่น ลูก – หลาน – เหลน นับระยะเวลาเป็นพันปี เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลัง ภูมิธรรม ภูมิ
ปัญญาเหล่านี้ สังคมบรรพชนได้ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์กันซ้ าแล้วซ้ าเล่า จนแน่ใจได้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรส่งผ่าน
จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน โดยมุ่งหวังจะให้สมประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของผู้คนในทุกยุคทุกสมัย 

 ขอโมทนาสาธุ ต่อทุกท่าน ทุกองค์กร ที่พยายามหาประโยชน์จากหนังสือใบลาน อันเป็นเพชรเม็ดงามที่แฝงอยู่ใน
โคลนตม น ามาปรับประยุกต์กับกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อน าพาวิถีการด าเนินชีวิตให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไป 

 

เอกสารประกอบ 
 

พระไตรปิฎกฉบับประชาชน. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก : http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/abouttripitaka/inthai.html.  

 (วันท่ีค้นข้อมูล : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
คลังปัญญาไทย. [ออนไลน]์.  ใบลาน.  เข้าถึงได้จาก : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E ๐%B๙%๘๓%E๐%B

๘%๙A%E๐%B๘%A๕%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙๙  (วันท่ีค้นข้อมูล : ๔  สิงหาคม ๒๕๕๔) 
วัดประตูป่า. [ออนไลน์]. ประวัติความส าคัญของวัด. เข้าถึงได้จาก : http://watpratupa.com/beilan.html   (วันท่ีค้น
ข้อมูล : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
ก่องแก้ว  วีระประจักษ์.  การท าสมุดไทยและการเตรียมใบลาน. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ.  
 กรมศิลปากร, ๒๕๓๐. 

สมหมาย เปรมจิตต์.  ขั้นตอนการเตรียมใบลานเพ่ือจารธรรม. ปัญญา ๑๐,๕๖ (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๔๖,  หน้า ๓๗-๔๐)  
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ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยอักษรโบราณในภาคอีสาน 
       

ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา 
 
 ผืนแผ่นดินบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า “ ภาคอีสาน ”  
เป็นดินแดนที่สั่งสมอารยธรรมมายาวนาน หลายยุคหลายสมัย  มีมนุษย์หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์  เข้ามาอยู่
อาศัยและตั้งชุมชนกระจายอยู่ทั่วไป ทั้งในบริเวณที่ใกล้กับล าน้ าสายต่างๆ  หรือตามบริเวณพ้ืนที่ราบที่มีความ
อุดมสมบูรณ์  แต่ละกลุ่มชนที่เคยตั้งถ่ินฐาน หรือมีอ านาจครอบคลุมบริเวณภาคอีสานนี้ ได้ทิ้งร่องรอยหลักฐาน
ต่างๆ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์ในพลังแห่งภูมิปัญญาและเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นๆ อย่างมากมาย  หลักฐานอย่างหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคัญยิ่งคือ  หลักฐานการ
ใช้ตัวอักษร  มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ตัวอักษร บันทึกเหตุการณ์และเรื่องราว ของแต่ละกลุ่มชนแต่
ละยุคสมัย  ปรากฏอยู่ในหลายที่  แตกต่างกันไป  เช่น ในศิลาจารึก  บนฐานพระพุทธรูป  ตามผนังถ้ า  ในไม้
ไผ่  ในใบลาน  หรือในสมุดข่อย เป็นต้น 
 ตัวอักษรโบราณในบริเวณภาคอีสาน  ตามหลักฐานปรากฏมีดังนี้ 
 ๑. อักษรปัลลวะ   ใช้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๒   ลักษณะตัวอักษรเป็นทรงกลมและกว้าง 
มีเส้นโค้ง เส้นหยัก ที่อ่อนช้อย ตัวอักษรบางตัวมีการลากเส้นยาวเลยตัวอักษรตัวอ่ืนในแนวบรรทัดเดียวกันลง
ไปด้านล่าง แล้วตวัดปลายเส้นขึ้นด้านบน ได้ระดับสวยงาม หลักฐานการใช้อักษรปัลลวะในบริเวณภาคอีสาน 
เช่น จารึกวัดสุปัฏนาราม จารึกปากน้ ามูล จารึกดอนเมืองเตย จารึกวัดศรีเมืองแอม จารึกวัดจันทึก เป็นต้น 

ตัวอย่างภาพส าเนาจารึกอักษรปัลลวะ 

 
จารึกวัดสุปัฏนาราม   จ.อุบลราชธานี 
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จารึกดอนเมืองเตย   จ.ยโสธร 

 

 
จารึกวัดศรีเมืองแอม   จ.ขอนแก่น 

 

 
จารึกปราสาทตาเมือนธม ๑ กิ่งอ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
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                   จารึกเขารัง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว                                                     จารึกเขาน้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
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จารึกวัดจันทึก   จ.นครราชสีมา 

 

 
จารึกปากน้ ามูล  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
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 ๒. อักษรหลังปัลลวะ (ปัลลวะกลาย)  ใช้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ - ๑๕   ลักษณะตัวอักษร
หลังปัลลวะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรปัลลวะ ที่เริ่มคลี่คลายไป มีการปรับขนาดตัวอักษรให้มีขนาด
เท่ากันตัวอักษรที่เคยลากหางยาวเลยแนวบรรทัดลงมาแล้วตวัด 
ปลายเส้นขึ้นด้านบนมีการตัดหางที่เคยลากยาวให้มีขนาดสั้นเท่ากับอักษรตัวอื่นแต่บางครั้งก็พบว่ามี 
การใช้อักษรหลังปัลลวะปะปนกันกับอักษรปัลลวะหากพิจารณาลักษณะโดยรวมของอักษรหลังปัลลวะแล้วจะ 
พบว่ายังคงเค้าโครงของอักษรปัลลวะอยู่มากหลักฐานการใช้อักษรหลังปัลลวะในบริเวณ 
ภาคอีสาน   เช่น  จารึกใบเสมาบ้านโนนศิลา   จารึกบ้านพันดุง   จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง  เป็นต้น 

ตัวอย่างภาพส าเนาจารึกอักษรหลังปัลลวะ 

 
จารึกปราสาทหินพิมาย บ้านพิมาย ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
วัดโนนศิลา บ้านฝายหิน ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
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จารึกพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภาษาสันสกฤต 
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จารึกใบเสมาบ้านพันนา ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
จารึกบ้านพันดุง   จ.นครราชสีมา 

 

 
จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๑   จ.บุรีรัมย์ 



141 

 

 
จารึกฐานพระ จ.กาฬสินธุ์ 

 

 
จารึกพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดด จ.กาฬสินธุ์ ภาษามอญโบราณ 
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จารึกพระพิมพ์ดินเผากู่สันตรัตน์ จ.มหาสารคาม ภาษามอญโบราณ 

 
 

 
จารึกพระพิมพ์ดินเผานาดูน จ.มหาสารคาม ภาษามอญโบราณ 
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จารึกวัดสระแก้ว ต าบลพิบูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภาษาสันสกฤต 

 
 

 ๓. อักษรขอมโบราณ   ใช้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่   ๑๕ - ๑๙   อักษรขอมโบราณ  มีลักษณะ
เฉพาะที่ถือเป็นเอกลักษณ์คือ “ ศก ”  (มาจากค าภาษาเขมร  สก ่ แปลว่า เส้นผม ) ศก เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเส้นบ่าอักษร (เส้นขีดแนวนอนด้านบนสุด) ของอักษรหลังปัลลวะ จากท่ีเคยเป็นเส้นตรง
แนวนอน  กลายเป็น เส้นที่มีลักษณะหยักโค้ง เหมือนรูปปีกกาติดกับตัวอักษร ซึ่งเป็นลักษณะของอักษรขอม
โบราณที่พบในช่วง พุทธศตวรรษที่ ๑๕  เช่น จารึก สด๊กก๊อกธม  จ.สระแก้ว  จากหลักฐานที่ปรากฏในจารึก 
ลักษณะตัวอักษรในช่วงนี้ยังมีรูปทรงค่อนข้างกลม และตัวอักษรยังไม่มีความเป็นระเบียบ หรือความสวยงาม
มากนัก ขนาดตัวอักษรแต่ละตัวเท่าๆ กัน ตัวอักษรทุกตัวที่มีบ่าอักษรจะเปลี่ยนบ่าอักษรเป็นศกท้ังหมด 
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ตัวอย่างส าเนาจารึก  
 
 

                      
จารึกสด๊กก๊อกธม ๑ กิ่ง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ศิลาจารึกศาลานางขาว อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

     
    จารึกบ้านพังพวย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว          จารึกปราสาทหินพิมาย ๒ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
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           จารึกเมืองเสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา   จารึกเมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

 
จารึกเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
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    จารึกวัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  จารึกบ้านตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 

 

    
          จารึกปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์        จารึกปราสาทตาเมือนธม ๕ กิ่ง อ.พนมดงรัก  
                                                                      จ.สุรินทร์ 
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จารึกปราสาทตาเมียนโตจ กิ่งอ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จารึกปราสาททัพเสียม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
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                      จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง ๘  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
 
 

 
จารึกปราสาทหินพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 
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จารึกวัดสระก าแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

 
 

 
จารึกวัดสุปัฏนาราม ๒  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 
 อักษรขอมโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ - ๑๙ รูปลักษณะตัวอักษรมีการเปลี่ยนแปลงไปคือ 
ตัวอักษรมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม  มีความเป็นระเบียบและมีการเล่นลีลาอ่อนช้อยสวยงาม  ส่วนลักษณะ
ของศกมีการเปลี่ยนแลงรูปร่าง จากที่เป็นลักษณะคล้ายปีกกา กลายเป็นรูปเส้นขมวด หรือเส้นโค้ง สองเส้น
แยกจากกัน  ลอยอยู่เหนือตัวอักษร  
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 ๔. อักษรธรรม(อีสาน)   ใช้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๔พบหลักฐาน การใช้อักษรธรรมอีสาน
ที่มีอายุมากที่สุดคือ จารึกวัดถ้ าสุวรรณคูหา หนองบัวล าภู  (พ.ศ.๒๑๐๖) ลักษณะอักษรธรรมจะมีสัณฐานเป็น
ทรงกลม ได้รับอิทธิพลมาจากตัวเมืองหรือตัวธรรมเหนือ  

 
ตัวอย่างภาพส าเนาจารึก อักษรธรรมอีสาน 
 

   
                         จารึกวัดถ้ าสุวรรณคูหา ๑     จารึกวัดถ้ าสุวรรณคูหา ๒ 

บ้านคูหาพัฒนา ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
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จารึกพระเจ้าอินแปง วัดมหาวนาราม อ าเภอเมือง                          จารึกวัดป่าใหญ่ ๓ ต าบลในเมือง 
อ าเภอ เมือง      จังหวัดอุบลราชธานี             จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

  
 จารึกพระธาตุศรีสองรัก ๑ วัดพระธาตุศรีสองรัก          จารึกวัดศรีคูณเมือง อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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จารึกวัดศรีคุณเมือง(วัดผ้าขาว)  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จารึกเจ้าครูศลีาภริัตน ์วัดพระธาตพุนม             
                                                                                                       วรมหาวิหาร อ าเภอธาตุพนม  

                          จังหวัดนครพนม 

 
 

   
จารึกวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร           จารึกศีขรภูมิ (จารึกปราสาทหินบ้านระแงง) 
                                                                             ปราสาทบ้านระแงง อ าเภอสีขรภูมิ จงัหวัดสุรินทร ์
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 ๕. อักษรไทยน้อย  อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑- ๒๔  พบหลักฐาน การใช้ตัวอักษรไทยน้อยใน
บริเวณภาคอีสาน ที่มีอายุมากท่ีสุดคือ จารึกวัดแดนเมือง หนองคาย ลักษณะตัวอักษรไทยน้อย จะมีรูปทรง
เหลี่ยม จารึกรุ่นแรก ๆ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ  สันนิษฐานว่าได้รับ อิทธิพลจากอักษรฝักขามทางภาคเหนือ และ
อักษรไทยสมัยพระยาลิไท 
 

ตัวอย่างภาพส าเนาจารึก อักษรไทยน้อย 

                              
จารึกวัดแดนเมือง ๑ (จารึกวัดปัจจันตบุรี) 

วัดปัจจันตบุรี ต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
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จารึกวัดแดนเมือง ๒ (จารึกวัดปัจจันตบุรี)                        จารึกวัดคงกระพันชาตรี อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
วัดปัจจันตบรุี อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

             
จารึกวัดพระธาตุพนม อ าเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม จารึกวัดผดุงสุข ๑  อ าเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย 
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                    จารึกวัดถ้ าสุวรรณคูหา ๑ บ้านคูหาพัฒนา ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

            
จารึกมุจลินทอาราม ๑ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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               จารึกวัดศรีบุญเรือง (จารึกบ้านผือ)                         จารึกวัดศรีบญุเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
                       อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี  
 

อักษรโบราณ ที่ได้ยกมากล่าวข้างต้นนี้เป็น กลุ่มอักษรที่พบอยู่ในจารึกแต่ละยุคสมัย ที่ปรากฏ
หลักฐานอย่างชัดเจน นอกจากนี้อักษรเหล่านี้ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปบางส่วนในยุคต่อๆ มา เมื่อ
น ามาจารลงในใบลาน และจดลงในสมุดข่อย หรือกระดาษ และอีกประการหนึ่งที่ควรจะได้ตระหนักคือต้อง
แยกระหว่าง อักษร และภาษา กล่าวคือ ตัวอักษรนั้นเป็นเครื่องหมายที่ใช้บันทึกถ้อยค าภาษาท่ีใช้พูดจาสื่อสาร
กัน ซึ่งอักษรโบราณที่ปรากฏใช้ในภาคอีสานประกอบด้วย อักษรปัลวะ อักษรหลังปัลวะ อักษรขอมโบราณ 
อักษรธรรมอีสาน และอักษรไทยน้อย ส่วนภาษาท่ีพบประกอบด้วยภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาเขมร 
ภาษามอญ ภาษาลาว เมื่อเข้าใจในสองประการนี้แล้วก็จะสามารถอภิปรายในเรื่องของอักษรและเอกสาร
โบราณได้อย่างชัดเจนต่อไป  
 
หมายเหตุ 
 ภาพส าเนาจารึกที่ใช้ประกอบน ามาจาก ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
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โลกทัศน์จากหนังสือใบลาน : คติชนและวิถีชีวิต 
 
                             ผศ.สมชาย  นิลอาธิ 
 
ความส าคัญของเอกสารใบลาน 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีการสร้าง “วัฒนธรรม” ขึ้นเป็นแบบแผนการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย คือ ประโยชน์ใช้สอยและตอบสนองจิตใจ คือ 
ความสุนทรีย์เกี่ยวกับความงามด้านต่างๆ จนกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นย่อมมี “ความหมาย” ที่
เป็นคุณค่าต่อชีวิตสังคมของตัวเอง นั่นคือ วัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นย่อมมีคุณค่าทั้งในตัวมันเองในฐานะที่เป็น
วัฒนธรรม และมีคุณค่าต่อสังคมท่ีเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มเผ่าพันธุ์และรัฐชาติได้ 
 ภาษาและตัวอักษร คือ วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่มีความส าคัญมากในหลายๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม จนกล่าวกันว่า สังคมใดที่ขาดสูญ “วัฒนธรรมภาษา” แล้ว 
เหมือนจะเป็นสังคมที่สูญสิ้นชาติเลยทีเดียว 
 เอกสารหนังสือใบลาน เป็นวัฒนธรรมภาษาที่ชาวอีสานสร้างขึ้นมาใช้ร่วมกันในสังคม มีการสืบทอด
กันต่อมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากจะมีคุณค่าในตัวเองทางด้านภาษาวรรณกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์
ของกลุ่มชนที่มีลักษณะเฉพาะตัวแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านสังคมที่ใช้เป็นสื่อบันทึกวิถีความเชื่อ กฎระเบียบการ
อยู่ร่วมกันและภูมิปัญญาต่างๆ ฯลฯ ที่มีการสืบเนื่องและพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยมา ทั้งจากปัจจัยภายใน
ของตัวเองและการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอ่ืนจากภายนอก จนกล่าวได้ว่า หนังสือใบลานเป็นวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่งที่เป็นเสมือนกระจกส่องสะท้อนให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักก าพืดหรือภูมิหลังและพัฒนาการหลายๆ ด้านของ
ตนได้เป็นอย่างดี เพราะก าพืดหลายอย่างก็สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในรูปของ “บทเรียน” และ
เป็น “แบบอย่าง” ให้กับคนรุ่นหลังได้คิดตระหนักทบทวน เพ่ือก้าวเดินไปสู่ความวัฒนาในอนาคตได้ด้วยความ
มั่นใจและม่ันคง 
 
วัสดุที่ใช้บันทึก 

 เป็นที่รู้กันว่า ภาษาเป็นเรื่องของการสื่อสาร ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น กิริยาท่าทาง, ใช้ควันไฟ, 
แสงสะท้อนจากวัตถุสะท้อนแสง รวมทั้งการใช้เสียง คือ การพูด และการสร้างรูปลายเส้นเป็นสัญลักษณ์ที่              
ตกลงร่วมกัน จนเป็นสิ่งที่เรียกว่า ตัวอักษร เป็นต้น โดยการใช้วัสดุต่างๆ หาได้ในท้องถิ่น เช่น ก้อนหิน-แผ่น
หิน, ใบไม้, ผิวไม้, แผ่นไม้, ดินเหนียว, โลหะ, แผ่นหนัง, กระดูก ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถน าวัสดุธรรมชาติ
ต่างๆ มาประดิษฐ์ท าเป็นก้อนเป็นแผ่น เพ่ือใช้จารบันทึกแตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละกลุ่มชนอีก
ด้วย เช่น กระดาษข่อย, กระดาษสา, แผ่นดินเผา,ก้อนอิฐ, แผ่นปูน เป็นต้น 
 วัสดุต่างๆที่น ามาใช้เขียนจารบันทึกความรู้ ความคิดและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อท าส าเร็จแล้วจะ
เรียกชื่อต่างๆ กันไป เช่น จารเขียนบนก้อนหิน แผ่นหิน เรียกว่า ศิลาจารึก, เขียนบนโลหะที่ตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ 
ใช้ในพิธีเถราภิเษกและพิธีกรรมอ่ืนๆ เรียก หลาบเงินและหลาบค า, จารเขียนบนผิวไม้ไผ่ เรียก หนังสือเจือง 
(หนังสือเจียง) ใช้ในการแห่บั้งไฟ, เขียนบนกระดาษข่อย -กระดาษสา เรียกว่า สมุดข่อย (ภาคกลาง) ปั๊บสา
(ภาคเหนือ) และบุด (ภาคใต้) แต่การจารเขียนบนใบลานที่นิยมกันมากในภาคอีสานและลาว เรียกกันว่า 
หนังสือใบลานผูกและหนังสือใบลานก้อม  ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า ลานผูก-ลานก้อม หรือหนังสือผูก-หนังสือก้อม 
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ชนิดและลักษณะของหนังสือใบลานอีสาน 

 ถ้าพิจารณาจากวัสดุที่ใช้สร้างหนังสือคัมภีร์ด้วยใบลานแล้ว ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าหนังสือใบลานในอีสาน
มีนิยมสร้างขึ้นใช้อยู่ ๒ ชนิด ส าคัญ ที่เรียกชื่อเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า “หนังสือผูก” และ “หนังสือก้อม” หรือไม่ก็
เรียกกันง่ายๆ ว่า ลานผูก, ลานก้อม 
 ลักษณะของหนังสือผูกหรือลานผูกที่พบส่วนใหญ่จะมีขนาดยาวประมาณ ๖๐-๘๐ ซม. ปกติจะจาร
หน้าละ ๔ บรรทัด มุมขวาบนบางที่ก็จะจารบอกชื่อเรื่องและบอกเลขหน้าไว้ที่ มุมซ้ายบน เพ่ือป้องกันการ
สับสนเมื่อตอนจัดเรื่องเข้าผูก และจะได้ไม่สับสนเวลาหนังสือแตกผูก เพราะเชือกสายสนองขาดหรือใบลาน
แตกช ารุด ส่วนตรงขอบของหนังสือผูกแต่ละใบมักจะพบเสมอว่ามีสีแตกต่างกันไปบ้าง 
 สีของขอบใบลานหนังสือผูกที่พบ คือ สีเนื้อของใบลานแห้ง เรียนว่าลานดิบ, บางผูกจะทาด้วยรักน้ า
เกลี้ยง (ภาคกลางเรียนว่ายางรักหรือน้ ารัก) เรียกว่า ลานทึบ เพราะจะเป็นสีด า, ส่วนที่เป็นสีทองมักเรียกกันว่า
ลานทอง (ลานค า ?) ซึ่งอาจท าได้ทั้งวิธีลงรักน้ าเกลี้ยงก่อนแล้วปิดทองเปลวทับ ซึ่งเป็นวิธีโบราณและต่อมา
ภายหลังจึงใช้วิธีทาขอบใบลานด้วนสีทอง นอกจากนี้ก็มีการว่าบางผูกเป็นสีแดง ซึ่งทาด้วยสีชาด เรียกว่า                
ล่องชาด 
 ส่วนหนังสือก้อมหรือลานก้อมนั้น จะมีขนาดสั้นกว่าหนังสือผูกประมาณครึ่งหนึ่ง หรืออาจสั้นกว่าครึ่ง
หรือยาวกว่าครึ่งก็มี สุดแล้วแต่ความเหมาะสมที่ผู้สร้างต้องการ ตรงส่วนขอบใบลานของหนังสือก้อมส่วนใหญ่
ที่พบจะเป็นลานดิบและลานทึบ 
 
ค าประกาศบนใบลาน : เอกสารมงคลขลังในพิธีเถราภิเษก 

 คงจะสืบเนื่องจากคติความเชื่อเรื่องความขลังศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือใบลานผูกและใบลานก้อมในอีสาน 
ที่นิยมใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านศาสนาและความเชื่อในชีวิตที่มีมาแต่อดีต ซึ่งเหตุผลจริงๆ แล้วอาจจะ
เป็นเพราะสังคมอีสานแต่ก่อนไม่มีวัสดุอ่ืนที่จะใช้เขียนบันทึกค าสอน ความรู้ภูมิปัญญา และเหตุการณ์ต่างๆ ก็
ได้ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษข่อย (ภาคกลาง) และกระดาษสา (ภาคเหนือ) จึงได้มีการน าเอาใบลานที่มีอยู่ทั่วไปใน
ท้องถิ่นมาเขียนจารบันทึกเรื่องราวทั้งหลายกันทั่วไป จนกลายเป็นเหมือนที่รวมของความขลังศักดิ์สิทธิ์ไปใน
ที่สุด และดูเหมือนว่าสังคมอีสานในอดีตจะมีเพียงการใช้ใบลานมาบันทึกที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด ทั้งใบลานขนาด
ยาวที่เรียกว่า หนังสือผูก และใบลานขนาดสั้น ที่เรียกว่า หนังสือก้อม 
 แต่จากข้อเขียนเรื่องอักษรธรรมโบราณอีสาน ของพระอริยานุวัตร อดีตเจ้าอาวาส วัดมหาชัย อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม พบว่า นอกจากการใช้ใบลานจารเรื่องราวต่างๆ เป็นหนังสือผูกและหนังสือก้อมแล้ว ยังมีการ
น าเอาใบลานมาจาร “ค าประกาศ” เพ่ือใช้อ่านสดุดียกย่องพระภิกษุสงฆ์ในพิธีเถราภิเษกด้วย 
 กล่าวคือ แต่ก่อนสังคมชุมชนอีสานจะมีความผูกพันกับสถาบันวัดอย่างใกล้ชิดและแนบแน่น คนใน
ชุมชนจะเป็นทั้งผู้สร้างวัด อุปถัมภ์วัดและรวมทั้งเป็นผู้ที่จะควบคุมดูแลทั้งวัดและพระภิกษุสามเณรในวัดที่มี
ความผูกพันกันและกัน ในฐานะที่เคยเป็นคนในครอบครัวและเครือญาติกันมาก่อน คือ จะดูแลยกย่องพระที่มี
วัตรที่ดี มีความรู้ความสามารถ และจะคอยก ากับควบคุมหรือจนถึงข้ันขจัดพระที่ไม่ปฏิบัติตัวตามพระวินัยและ
ตามที่สังคมชุมชนคาดหวังไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ การตรวจสอบที่แสดงถึงความพร้อมของชุมชนที่จะให้รางวัล
เป็นก าลังใจ ด้วยการยกย่องเชิดชูพระสุปฏิปันโนและพร้อมที่จะลงโทษพระที่ท าตัวนอกลู่นอกทางที่พระวินัย
ก าหนดนั่นเอง 
 พระภิกษุสงฆ์รูปใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความรู้ความสามารถแม้ด้านใดด้านหนึ่ง(วิชาการ, บริหาร, 
ปฏิบัติ) จนเป็นที่ประจักษ์ยอมรับของชุมชนแล้ว แต่ก่อนคนในชุมชนนั้นๆ จะพร้อมใจกันจัดพิธีกรรมเพ่ือ    
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ยกย่องสถานภาพของพระรูปนั้นให้ปรากฏแก่สังคมชุมชนของตนและชุมชนใกล้เคียงด้วยการตั้ง “กองฮด” ที่
มักเรียกกันว่า “พิธีฮดสรง”(ฮดสงฆ์?) หรือที่เรียกกันในภายหลังว่า “พิธีเถราภิเษก” ซึ่งแต่ก่อนจะจัดท าพิธี
หรือยกย่องพระให้อยู่ในสถานภาพสูงขึ้นหลายระดับ คือ ส าเร็จ, ซา และ คู ฯลฯ แล้วจะเรียกพระที่ได้เจ้า
พิธีกรรมรูปนั้นๆ ว่าอัญญาส าเร็จ, อัญญาซา, อัญญาคู ซึ่งภายหลังค าเรียกได้กร่อนเสียงลงเหลือเพียง ญา
ส าเร็จ,ญาซา, ญาคู เป็นค าน าหน้าชื่อจริง แต่ถ้าพระรูปนั้นสึกออกมาเป็นฆราวาสแล้ว จะได้รับการเรียกขาน
ด้วยค าน าหน้าชื่อตัวว่า “จาร” ตามระดับที่ได้รับการฮดสรง คือ จารส าเร็จ,จารซา,จารคู เพียงแต่ว่าโดยทั่วไป
ในภายหลังมักจะนิยมเรียกน าหน้าชื่อสั้นๆ ตามสะดวกปาก เพียง “จาร” เท่านั้น เช่น จารเคน, จารสมดี เป็น
ต้น 
 ในพิธีเถราภิเษกนี้ ชาวบ้านจะจัดเตรียมท าสิ่งที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ส าคัญของพิธีกรรม คือ “หลาบ” 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายกับพระที่ได้รับการฮดสรง หลาบที่ว่านี้ท าด้วยโลหะเงินหรือค า(ทองค า) เรียกเป็นที่รู้
กันว่า หลาบเงินหรือหลาบค า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชาวบ้านและระดับฐานะของการฮดสรง แต่เท่าที่พบ
ส่วนใหญ่มักจะท าด้วยเงิน โดยน าเนื้อเงินหรือค ามาตีเป็นแผ่นบางๆ ส่วนความยาวของหลาบ มีค ากล่าวกันมา
ว่า “ส าเร็จเพียงตา ซาเพียงหู คูฮอบง่อน” เพ่ือใช้จารหรือจารึกด้วยตัวอักษรขอม เป็นข้อความที่เป็นมงคล 
เตรียมไว้เพื่อถวายพระที่ได้รับนิมนต์เข้าพิธีเถราภิเษก 
 ควบคู่กับการท าหลาบโลหะดังกล่าว ในอดีตชาวบ้านจะจัดหา “ใบลาน” ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษกว่า
การใช้จารหนังสือผูกและหนังสือก้อมทั่วไป น ามาเลือกตัดเอาเฉพาะส่วนที่สมบูรณ์ให้ยาวประมาณ ๑ คืบ หรือ
คืบเศษๆ เพ่ือใช้จารเขียนค า “อ่านประกาศ” ด้วยตัวอักษรขอม เช่นเดียวกันกับที่จารบนโลหะหลาบ ซึ่งเป็น
เสมือนสัญลักษณ์การประกาศแต่งตั้งยกย่องเชิดชูต่อประชาคมที่มาร่วมงาน 
 ทั้งหลาบโลหะและหลาบใบลานอ่านประกาศที่จารเสร็จแล้วนี้ จะจัดใส่รวมกันไว้ในบั้งไม้ไผ่ที่ชาวบ้าน
ท าขึ้นเองเช่นกัน โดยการตัดข้อปล้องอีกด้านหนึ่งให้ใส่หลาบโลหะและใบลานอ่านประกาศในแนวตั้งได้ ส่วน
ข้อปล้องหนึ่งจะท าฝาสวมปิด ขัดผิวให้เรียบร้อย ลงรักปิดทอง เรียกกันว่า “บั้งหลาบ” เพ่ือใช้ถวายพระใน
พิธีเถราภิเษก ถือเป็นวัตถุมงคลแห่งชีวิตของพระรูปนั้น 
 ถ้าพิจารณาในแง่พัฒนาการแล้ว ก็พอจะเห็นได้ว่าบั้งหลาบที่ใช้ใส่เก็บรักษาหลาบโลหะและใบลาน
อ่านประกาศที่กล่าวนี้ น่าจะมีการยืมเอา “บั้งจุ้ม” ที่ใช้ใส่เก็บรักษาหนังสือผูกและหนังสือก้อมมาใช้ในโอกาส
พิเศษคือพิธีเถราภิเษกก็ได้ เพราะต่างก็อยู่ในบริบทของความเชื่อที่เก่ียวกับความขลังศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี้ถ้าจะดูที่มีการใช้ทั้งหลาบโลหะและใบลานอ่านประกาศแล้ว ก็ชวนให้คิดได้ว่า แต่โบราณ
จริงๆ แล้ว ชาวบ้านอีสานน่าจะน าเอาใบลานมาจารเขียนค าอ่านประกาศในพิธีเถราภิเษกมาก่อน เพราะดูจะ
สอดคล้องกับการเก็บรักษาไว้ในบุ้งจุ้มเหมือนกับหนังสือผูกและหนังสือก้อมด้วย จึงชวนให้เข้าใจว่าหลาบโลหะ
น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคิดท าข้ึนมาภายหลัง เพราะเป็นวัสดุที่ท าได้ยาก หาได้ยากกว่า เนื่องจากเป็นโลหะมีค่า-
มีราคา ถ้าเอามาใช้ร่วมด้วยกับใบลานของเดิมก็จะท าให้การประกอบพิธีกรรมดูมีคุณค่าความขลังศักดิ์สิทธิ์มาก
ขึ้น ทั้งยังเป็นวัสดุใหม่ที่คงทนถาวรมากกว่าใบลานด้วย 
 ประกอบกับหลักฐานจากการสัมภาษณ์และเข้าร่วมเหตุการณ์ในช่วงหลังๆ ก็พบว่า ชาวบ้านอีสานว่า
ส่วนใหญ่มักจะใช้แต่หลาบโลหะเป็นสัญลักษณ์ในงานพิธีเถราภิเษกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีการใช้ใบลาน
กันเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลาบโลหะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับใบลานที่เคยใช้กันมาแต่เดิม ได้เข้ามาท าหน้ าที่
บันทึกค าอ่านประกาศแทนใบลาน โดยสิ้นเชิงแล้ว และทั้งก็ไม่มีการใส่เก็บไว้ในบั้งจุ้มตามแบบเดิมแล้วด้วย 
เพราะเม่ือใช้หลาบโลหะที่คงทนกว่าใบลาน ก็ไม่จ าเป็นต้องมีบั้งจุ้มอีกต่อไปแล้ว 
 แม้ว่าการจารค าประกาศบนใบลานในพิธีเถราภิเษกในอดีต จะมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้หลาบโลหะร่วม
ด้วย และจนกระทั่งถูกแทนที่โดยหลาบโลหะแล้วก็ตาม แต่ความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลในชีวิตของพระที่
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ได้รับการฮดสรง และเป็นมงคลของชุมชนที่มีพระดี เป็นศักดิ์ศรีของชุมชนก็ยังคงเหลืออยู่ ส่วนความขลัง
ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมนั้น จะเห็นได้ท้ังในรูปของการจัดงานประเพณีพิธีกรรมฮดสรง และความรู้สึกที่ผูกพันต่อ
กันระหว่างพระที่รับการฮดสรงกับชาวบ้านในชุมชนที่เป็นเสมือน “สัญญาประชาคม” นั่นคือ พระรูปใดยอม
กับการฮดสรงแล้วจะรู้สึกเป็น “พันธสัญญา” ที่ต้องปฏิบัติให้ได้ในบางอย่าง เช่น ในพรรษานั้นจะต้องอยู่จ า
พรรษาในวัดของชุมชนนั้นต่อไปอย่างน้อย ๑ พรรษา โดยจะไปจ าพรรษาที่อ่ืนไม่ได้ และจะสึกในพรรษานั้นก็
ไม่ได้ด้วย เป็นต้น 
 
อักษรที่ใช้ในหนังสือใบลานอีสาน 

 จากการศึกษาของนักวิชาการทางภาษาวรรณกรรม และนักโบราณคดี พบว่ าในดินแดนอีสาน เคยมี
การใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายกว้างขวาง และมีการ
ใช้รูปแบบของอักษรในการบันทึกหลายชนิดด้วยกัน คือ อักษรปัลละวะ (อักษรคฤนถ์หรืออักษรอินเดียใต้) 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ และอักษรขอมโบราณ (อักษรขอมสมัยเมืองพระนคร) ที่นิยมใช้กันในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ ซึ่งพบมีใช้กับศิลาจารึกเป็นส าคัญในช่วงสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรี(ขอม) และ
นอกจากนั้นก็ยังพบว่ามีการใช้อักษรธรรมและอักษรไทยน้อยจารึกลงแผ่นหินในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๑ 
ลงมาด้วย ซึ่งเป็นระยะเวลาร่วมสมัยกับอยุธยาตอนต้นเป็นต้นมา 
 ส่วนการจารตัวอักษรใบลานที่มักพบอยู่ตามวัดต่างๆ และตามบ้านเรือนของเจ้าพิธีกรรมทั่วไปนั้น 
ส่วนใหญ่นิยมจารด้วยอักษรธรรม(อักษรธรรมล้านนาหรืออักษรไทยใหญ่) และอักษรไทยน้อย(อักษรลาวเก่า) 
รวมทั้งมีการจารด้วยตัวอักษรขอม(อักษรขอมไทย) รวมอยู่ด้วย 
 นอกจากตัวอักษรทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าวที่ชาวอีสานในอดีตนิยมจารลงบนใบลานแล้ว ยังพบอีกด้วยว่ามี
การใช้ “อักษรสร้อย” และ “อักษรกาบ” จารแทรกอยู่ในใบลานก้อม(ใบลานสั้น) หรือหนังสือก้อม
ประเภทผญา โตงโตย ฯลฯ ที่นิยมจารอักษรไทยน้อยอยู่บ้าง รวมทั้งการจาร “ตัวเกษียณ” ที่จารเป็นลายมือ
หวัดๆ ที่ใช้ได้กับทั้งตัวอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย แต่จะมีขนาดเล็กว่าปกติทั่วไปเหมือนจะเป็นการจาร
บันทึกไว้เพ่ือช่วยความจ า กันลืมมากว่า 
 
การจารหนังสือใบลาน 

 การจารหรือเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในอดีตนั้น เท่าที่พบ
ในหลักฐานแล้ว มีการเขียนบนวัสดุต่างๆ หลายชนิด เช่น กระดาษข่อย(ภาคกลาง), กระดาษสา(ปั๊บสาใน
ภาคเหนือ), แผ่นโลหะเงิน-ทองค า-ส าริด, ผิวไม้ไผ่(หนังสือเจืองหรือหนังสือเจียง), แผ่นไม้,หิน(ศิลาจารึก), อิฐ, 
แผ่นปูน-ผนังปูน, ดินเผา, กระดูก, แผ่นหนัง ฯลฯ ส่วนในสังคมภาคอีสานส่วนใหญ่มักนิยมจารบันทึกลงบน
ใบลาน 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้จารใบลาน 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส าคัญในการจารใบลานในอีสานคือ ใบลาน, เหล็กจาร, ขี้หมิ่นหม้อหรือเขม่า
ไฟ, น้ ามันที่ได้จากยางไม้, ทราย ฯลฯ 
 ใบลาน : ถ้าต้องการจารเป็นหนังสือผูกทั่วไป มักจะตัดยาวประมาณ ๖๐-๘๐ ซม. หรืออาจจะสั้น-ยาว
กว่าบ้างเล็กน้อยก็ได้ ถ้าต้องการจารเป็นหนังสือก้อม จะตัดให้สั้นกว่าหนังสือผูกประมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือ
ผูก แต่ถ้าจารค าประกาศในพิธีเถราภิเษกให้ตัดยาวประมาณ ๑ คืบ 
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 เหล็กจาร : เป็นเหล็กกลมขนาดเล็กเรียว ปลายแหลม ชุบปลายเหล็กจารให้เป็นเหล็กหล้า โคนเหล็ก
จารเสียบเข้ากับด้ามไม ้
 ขี้หม่ินหม้อหรือเขม่าไฟ : ในอดีตมักใช้ขี้หมิ่นหม้อลูบผิวหน้าใบลานที่จารตัวอักษร เพ่ือให้ผงขี้หมิ่น
หม้อหลุดลงฝังในรอยจาร เห็นตัวที่จารเป็นสีด า เสร็จแล้วใช้ผ้าลูบเช็ดผิวใบลานให้สะอาด ท าให้เห็นตัวอักษร
ชัดเจนขึ้น 
 น้ ามันจากยางไม้ : นอกจากการใช้ขี้หมิ่นหม้อลูบใบลานเพื่อเน้นให้เห็นตัวอักษรแล้ว บางคนก็อาจจะ
ใช้ยางไม้ผสมข้ีหมิ่นหม้อ เพ่ือให้เกิดความเหนียวเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สีด าที่ฝังลงในรอยเส้นที่จารติดแน่นคงทนมาก
ขึ้น แต่ก็มักจะมีปัญหาเรื่องการท าความสะอาดในขั้นตอนสุดท้ายของการจาร เพราะขี้หมิ่นหม้อที่ผสมยางไม้
จะติดอยู่ผิวใบลานด้วย จนท าให้ท าความสะอาดผิวได้ยากขึ้น ซึ่งแต่ก่อนมักจะใช้ทรายละเอียดช่วยขัดผิวใบ
ลานให้สะอาด เพ่ือเน้นให้เห็นตัวอีกษรสีด าได้ชัดเจน 
 ทราย : ใช้ขัดผิวใบลาน ซึ่งนอกจากจะช่วยท าให้เห็นตัวอักษรสีด าได้อย่างชัดเจนอ่านง่ายแล้ว ยังช่วย
ท าให้ผิวใบลานสะอาด และเรียบมันเสมอกันดีด้วย เพราปกติแล้วธรรมชาติของผิวใบลานจะมีความหยาบอยู่
ในตัว 
 
วิธีจารหนังสือใบลาน  

 ๑.  ตัดใบลานมาซอยเอาเส้นกลางใบออก จะได้ใบละ ๒ แผ่นลาน 
 ๒.  ตัดโคนใบและปลายใบออก เหลือยาวประมาณ ๖๐-๘๐ ซม. (กรณีหนังสือผูก) ถ้าเป็นหนังสือก้อม
จะสั้นกว่าประมาณครึ่งหนึ่งหรือสั้นกว่าครึ่งของลานผูก ส่วนความกว้างประมาณ ๕-๖ ซม. พอๆ กันทั้งลานผูก
และลานก้อม ตัดแล้วตัดเจียนให้เท่ากันทุกแผ่นลาน เจาะรูเพ่ือร้อยสายสนอง 
 ๓.  เอาไม้ประกบบน-ล่างใบลานที่ซ้อนกัน กดให้แน่นสนิท มัดให้แน่น เพื่อให้ไม้อัดใบลานให้เรียบตรง
เสมอกัน 
 ๔.  เมื่อจะใช้จารเอาใบลานออกจากไม้อัดประกบเพื่อ “ดีดบรรทัด” หรือตีเส้น ซึ่งปกติจะมีลานละ ๔ 
บรรทัด 
 ๕.  ใช้เหล็กจาร(เหล็กส าหรับเขียน) ซึ่งเอาเข็มเหล็กปลายแหลมตอกใส่ปลายไม้ด้ามกลมใหญ่
ประมาณนิ้วหัวแม่มือ ยาวประมาณ ๑ คืบเศษ 
 ๖.  จารหรือเขียน โดยคนจารนั่งกับพ้ืน ชันเข่าข้างหนึ่ง พับขาอีกข้างราบกับพ้ืนข้างหนึ่ง ปกติมักจะ
นั่งพิงเสา จึงเป็นท่านั่งจารที่เหมาะและนิยมกันมากมาแต่เดิม 
 ๗.  ขั้นตอนการ “ลบ” เพ่ือให้เห็นตัวหนังสือที่จารได้ชัดเจน โดยการใช้ขี้หมิ่นหม้อ(เขม่าหม้อ) ห่อผ้า
จุ่มน้ ามันยางท าการลูบ คือ ลูบไปบนผิวใบลานที่จารแล้ว เพ่ือให้ขี้หมิ่นหม้อฝังลงในรอยจาร จนท าให้เห็น
ตัวหนังสือที่จารชัดเจนขึ้นส่วนน้ ามันยางจะเป็นตัวรักษาเนื้อใบลานให้ทนทาน 
 ๘.  ขัดผิวลานด้วยทราย เพ่ือให้ผิวเรียบเกลี้ยงทั่วผิวพ้ืนลานและขัดรอยขรุขระที่เกิดขุยจากการจาร
ด้วยเหล็กจาร 
 ๙.  ขั้นตอนการ “ตอก” เพ่ือท าให้ใบลานทั้งหมดเรียบสนิทเสมอกันทุกลาน โดยวิธีการเอา “ไม้ขอบ” 
หรือ “ไม้ประกับ” ที่มีขนาดพอดีกับขนาดหนังสือใบลาน แล้วเอาไปใส่ใน “แม่พะนอมใหญ่” ใช้ลิ่มตอกอัดให้
แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ จากนั้นใช้กบไสเซาะขอบริมไม้ หรือขอบไม้ประกับและขอบใบลานให้เรียบเสมอกัน
ตลอดเป็นแนวตรง แล้วขัดด้วยกระดาษทราย เสร็จแล้วปล่อยไว้ให้เป็นหนังสือใบลานธรรมดาก็ได้ เรียกว่า 
“ลานดิบ” หรือไม่ก็อาจจะทาขอบด้วย “น้ าเกลี้ยง” หรือ ยางรัก  เรียกว่า “ลานทึบ” หรือถ้าต้องการให้
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งดงามยิ่งขึ้น ก็จะใช้ทองค าเปลวปิดทับบนน้ าเกลี้ยงให้เป็นสีทอง ที่เรียกว่า “ลานค า” หรือ “ลานทอง” (ล่อง
รัก) 
 ๑๐.  แห้งสนิทดีแล้วจึงเอาไม้ขอบออก น าใบลานมาจัดเรียงให้เป็น “ผูก” ตามล าดับชื่อเรื่อง ซึ่งจะมี
การจารบอกล าดับใบลานไว้ด้วยตัวเลข หรือตามล าดับตัวอักษรไว้ 
 ๑๑.  เอาเชือกฝ้ายหรือเชือกไหมที่เรียกว่า “สายสนอง” สอดร้อยใบลานเข้าด้วยกัน ตามที่ล าดับไว้ 
เรียกว่า “ผูก” 
 ๑๒.  บางเรื่องที่จารอาจจะเป็นเรื่องยาวมาก ก็มักจะแยกออกเป็นหลายผูก เรียกว่า “ผูกหนึ่ง,       
ผูกสอง...” ตามล าดับเรื่อง (ปกติจะจัดผูกละประมาณ ๒๕-๓๐ ลาน แต่ทั่วไปแต่ก่อนจะถือ ๒๔ ลาน เป็น
มาตรฐาน) 
 ๑๓.  ตามปกติการเก็บหนังสือผูกใบลานจะใช้ผ้าห่อพันไว้ แล้วมัดให้แน่นด้วยเชือกอีกทีหนึ่ง ถ้า
หนังสือผูกเรื่องนั้นยาว จนต้องแบ่งเป็นหลายผูก ก็มีจะเอาวางซ้อนกันหรือวางเรียงกัน แล้วใช้ผ้าห่อพันรวมกัน
ไว้ในมัดเดียวกัน จึงเรียกว่า “มัด” ปกติการห่อพันหนังสือผูกไว้เป็นมัดๆ นี้ ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าขาวธรรมดา แต่ก็
มีจ านวนไม่น้อยที่ใช้ผ้าซิ่นไหม เพราะชาวบ้านในอดีตเชื่อว่าจะได้บุญมากที่ได้ใช้ผ้าอย่างดีห่อพันหนังสือผูกใบ
ลานถวายวัด เพื่อเผยแพร่ปัญญา ความรู้ ความคิด 
 ๑๔.  ปลายเชือกที่มัดผ้าห่อหนังสือผูกจะมี “ไม้กีม” หรือ “ปี้” ผูกติดกับปลายเชือกมัดโดยจะเขียน 
“ฝอย” บอกชื่อเรื่องที่จารไว้ในหนังสือผูกมัดนั้นๆ รวมทั้งเขียนบอก “จ านวนผูก” ที่อยู่ในมัดนั้นด้วย ปกติ
ไม้กีมหรือปี้ดังกล่าวนี้ จะใช้ไม้ไผ่ที่มีติวหรือผิวแก่ๆ เพ่ือความทนทานและเขียนง่าย 
 
การเก็บรักษาหนังสือใบลาน 

 การเก็บรักษาหนังสือใบลานทั่วไปอาจแยกพิจารณาได้เป็น ๒ ส่วน คือ การเก็บใบลานแต่ละผูกให้เป็น
มัด และการเก็บมัดหนังสือใบลานแต่ละมัด 
 ปกติการเก็บหนังสือใบลานแต่ละผูกจะใช้ไม้ประกับแนบ ๒ ด้าน เพ่ือรักษาใบลานให้เรียบและไม่
แตกหักแล้วใช้ผ้าพันห่อเก็บ ซึ่งจะใช้ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมทุกชนิด คือ ทั้งผ้าขาว ผ้าสี ผ้าลาย ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด 
ผ้าจก ฯลฯ เมื่อใช้ผ้าห่อแล้วจะเอาเชือกมัดแล้วเสียบ “ปี้” บอกเรื่อง บอกตอน เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นโดยไม่
ต้องแก้เชือกแก้ผ้าห่อ เพราะเรื่องที่จารหลายเรื่องก็ยาวมากจนต้องแบ่งเป็นหลายผูก เช่น เรื่องพระเวสสันดร
ชาดก, ผาแดง-นางไอ่, สินไชย, การะเกด เป็นต้น 
 เมื่อห่อหนังสือใบลานเข้าเป็นมัดแล้ว แต่ก่อนชาวอีสานมักจะเก็บหนังสือใบลานไว้ในที่เฉพาะและในที่
เคารพ เพราะมีความเชื่อว่าหนังสือใบลานจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะและต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขลัง
ความศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือกันในสังคม จึงพบว่าชาวอีสานในอดีตจะแยกการเก็บรักษาหนังสือใบลานผูกและใบ
ลานก้อมไว้ในที่ต่างกันอยู่บ้าง คือ หนังสือใบลานผูกที่ส่วนใหญ่จารด้วยตัวอักษรธรรมเป็นเรื่องราวทางพุทธ
ศาสนาและต านานนิทานชาดกต่างๆ ที่พระใช้เทศน์มักจะเก็บไว้ในวัด โดยเอาแต่ละมัดรวมๆ กันเก็บรักษาไว้
ใน “ตู้หนังสือผูก” ที่มักท าเป็นกล่องไม้ทึบรูปทรงสี่เหลี่ยมมีฝาปิดครอบด้านบน รูปร่างคล้ายฐานสิม (โบสถ์) 
หรือฐานธาตุเจดีย์ ตู้หนังสือผูกดังกล่าวนี้ อาจจะตั้งเก็บไว้ในหลายๆ แห่ง คือ กุฏิพระและหอแจก (โรงธรรม
หรือศาลาการเปรียญ) และยังมีพบอยู่หลายแห่งที่เอาตู้หนังสือผูกไปเก็บรักษาไว้ใน “หอไตร” ซึ่งเป็นสถานที่
เก็บรักษาโดยเฉพาะและบางแห่งก็สร้างยกเสาสูงอยู่ในสระน้ าเพ่ือป้องกันปลวก มด มอด แมลงสาบ กัดกันจน
ใบลานช ารุดเสียหาย 
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 ในสมัยโบราณ ถ้าต้องน าหนังสือใบลานติดไปกับการเดินทางไกลๆ มักจะเอาหนังสือใบลานใส่บั้งไม้ไผ่
มีฝาปิดที่เรียกว่า “บั้งจุ้ม” เพ่ือช่วยรักษาหนังสือใบลานไม่ให้ช ารุดเสียหาย 
 ส่วนหนังสือใบลานก้อมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นต าราการท าพิธีกรรมต่างๆ ในชีวิตสังคมของชาวอีสาน 
เช่น ต าราแต่งแก้-เสียเคราะห์,ต าราโหราศาสตร์ ฤกษ์ยาม,ต ารายาและไสยศาสตร์ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะเป็นสมบัติส่วนตัวหรือตระกูลของผู้ที่มีความรู้ เพราะมักเป็นผู้ที่เคยบวชเรียนมาแล้ว ที่เรียกกันว่า หมอ
สูตร (ขวัญ) และหมอธรรม ใบลานก้อมจึงเป็นหนังสือของฆราวาส ซึ่งเป็นผู้น าในการท าพิธีกรรมต่างๆ หรือ 
“เจ้าพิธี” จึงมักจะเก็บรักษาหนังสือใบลานก้อมไว้บน “หิ้งเปิง” ที่อยู่ในห้องเปิง คือห้องผี หรือที่ภายหลังได้
กลายเป็นห้องพระ ซึ่งหมอธรรมและหมอสูตรจะต้องแต่งเครื่องบูชาในโอกาสพิเศษและทุกวันศีล (วันพระ) 
เป็นประจ าอยู่แล้ว และก็เคยมีพบเช่นกันว่าหมอธรรมหรือหมอสูตรบางคนก็อาจเก็บรักษาหนังสือใบลานของตน
ไว้ที่หัวนอนซึ่งแต่เดิมจะนอนบน “ตู้” คือ เตียงโบราณ เพราะมีความเชื่อเรื่อง “หัว” เป็นของสูงเป็นปกติอยู่
แล้ว และปกติส่วนใหญก่็มักจะวางตู้หรือเตียงโบราณไว้ชิดฝาห้องตามแนวระหว่างเสาแฮก – เสาขวัญ (เสาเอก-
เสาโท) อยู่แล้ว โดยหัวตู้หรือหัวเตียงที่เป็นหัวนอนไปที่ฝาด้านหลังเรือน คือ ต าแหน่งเสาขวัญที่สอดคล้องกับ
ความเชื่อเรื่อง “ขวัญหัว” ของชาวอีสานในอดีตและรวมทั้งคนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ด้วย 
 แม้ว่าการเก็บรักษาหนังสือใบลานผูกและใบลานก้อมจะมีการแยกแหล่งที่เก็บรักษาดังกล่าวมาแล้วก็
ตาม แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวเสมอไป เพราะมีพบอยู่บ้างที่หนังสือใบลานบางผูกก็มี
การเก็บรักษาอยู่ตามบ้านเรือนของหมอธรรมหรือหมอสูตรที่มีความรู้ เพราะต าราบางอย่างก็อาจจะจารบน
หนังสือใบลานผูกก็ได้ และหนังสือใบลานก้อมบางส่วนก็มีพบอยู่ในวัดด้วย เพราะหมอธรรมหรือหมอสูตรบาง
คนเมื่อเสียชีวิตแล้วไม่มีลูกหรือลูกศิษย์จะสืบทอดวิชา ลูกเมียก็อาจจะน าไปถวายวัดก็มี 
 การพิจารณาเรื่องการเก็บรักษาหนังสือใบลานอีสานอย่างกว้างๆ ดังกล่าว แม้จะไม่ใช่ข้อก าหนด
แน่นอนทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ท าให้พอมองเห็นความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของคนในสังคมได้กว้างๆ ใน
ลักษณะที่ให้ความส าคัญกับเอกสารหนังสือใบลานพอๆ กัน เพียงแต่พยายามจะแยกให้เห็นว่า “วัดสร้าง
ต านาน บ้านสร้างต ารา”  
 
เนื้อหาและจุดประสงค์ของหนังสือใบลานอีสาน 

 จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารของผู้รู้ทางวรรณกรรมทั้งในอีสาน ล้านช้าง ล้านนา และเอกสารของ
ลาว พบว่า มีการจัดแบ่งหมวดเนื้อหาเรื่องราวที่จารบนเอกสารหนังสือใบลานมีจ านวนหมวดมากบ้าง น้อยบ้าง 
แตกต่างกันไป เช่น 
 หมวดคัมภีร์ฎีกา, วรรณกรรมพุทธศาสนา, วรรณกรรมโบราณ, วรรณกรรมแปล, ต านานพงศาวดาร, 
ค าสอน, ความรู้วิทยาศาสตร์, ธรรมชาติโบราณและผญา-กลอนสาส์น-ขับ-ล า 
 หมวดพระพุทธศาสนานิทานพ้ืนบ้าน, กฎหมายโบราณ, อาจาริยศาสตร์ (จริยศาสตร์), ประวัติศาสตร์, 
โหราศาสตร์, โคลง-กลอน(ร้อยกรอง), ต าราสมุนไพร, ลัทธิพิธีกรรม, ไสยศาสตร์และปณิกกะ 
 หมวดปรัชญา (ตะวันออก, ตะวันตก), ศาสนา, สังคมศาสตร์ , ภาษาศาสตร์ -อักษรศาสตร์ , 
วิทยาศาสตร์-ธรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ศิลปะ, วรรณคดี, ประวัติศาสตร์ และอ่ืนๆ เป็นต้น (ของ 
สปป.ลาว) 
 การแบ่งหมวดเนื้อหา ๓ ชุด ที่น ามาเป็นตัวอย่างนี้ แม้ว่าจะมีทั้งกลุ่มหมวดที่เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันบ้างก็ตาม แต่ก็พอจะช่วยท าให้สรุปได้ว่า การแบ่งแยกหมวดย่อยๆ ออกไปนั้นก็เพ่ือสะดวกใน
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การส ารวจการศึกษา บนพื้นฐานที่พบมีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งทั้งหมดน่าจะอยู่ในกรอบความรู้กว้างๆ ๓ หมวด
ใหญ่ด้วยกัน คือ 
 ๑. หมวดศาสนา (ปรัชญา, ค าสอน, พุทธต านาน) 
 : คัมภีร์ฎีกา, บทสวด-ค าสูตรในพิธีกรรม, พระอภิธรรม, พระวินัย, พระสูตร, ชาดกทั่วไป (ชาดกนอก
นิบาต), อานิสงส์ต่างๆ, พุทธท านาย, จริยศาสตร์-สุภาษิต-ค าสอน, โหราศาสตร์, ไสยศาสตร์, ต ารายา ฯลฯ 
 ๒. หมวดวรรณกรรม 
 : ต านานนิทานพ้ืนบ้าน, นิทม (พ้ืนสืบหรือนิทานก้อม), ผญา-ภาษิต-โตงโตย, กลอนสาร, ขับ-ล า ฯลฯ 
 ๓. หมวดต านาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ 
 : ต านานพ้ืนเมือง, พ้ืนพระ..., พ้ืนพระธาตุ, ต านานเทศน์ (อุรังคธาตุ), พงศาวดาร, กฎหมายโบราณ ฯลฯ 
 ส่วนเรื่องจุดประสงค์ของการสร้างหนังสือใบลานนั้น กล่าวได้ว่าน่าจะมีแนวคิดหลักอยู่ที่ “ศรัทธา” ที่
จะ “สืบทอดพระศาสนา” โดยมีความเชื่อเรื่องอานิสงส์-บุญกุศล เป็นแรงจูงใจในการสร้างหนังสือใบลาน ซึ่ง
ค่อนข้างแน่นอนว่าวัฒนธรรมการสร้างและการใช้เนื้อหาสาระของหนังสือใบลานย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างสังคมของผู้สร้างผู้ใช้ในหลายๆ ด้านด้วย เช่น เนื้อหาที่เป็นความรู้ ภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดกันต่อๆ 
มา ดังเห็นได้จากพุทธต านาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ค าสูตรขวัญต่างๆ ตลอดจนต ารายาและหลายเรื่องก็
จะมีเนื้อหาเก่ียวกับจริยธรรมค าสอน ประเภทผญาภาษิต และอีกจ านวนไม่น้อยที่มีเนื้อหาที่ดูจะหนักไปทางให้
ความบันเทิงอยู่มาก แต่ก็มีส่วนเป็นสาระความรู้และสอนจริยธรรมไปพร้อมๆ กันด้วย ดังเห็นได้จากนิทาน
ชาดกท่ัวไป 
 
ความเชื่อเกี่ยวกับหนังสือใบลาน 

 ดังกล่าวแล้วว่าชาวอีสานในอดีต เชื่อว่าทั้งหนังสือใบลานผูกและใบลานก้อมเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์ จึง
ท าให้มีข้อก าหนดพฤติกรรมการกระท าต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือใบลาน ทั้งในแง่ที่ต้องปฏิบัติและข้อห้ามหลาย
อย่าง คือเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดสร้างหนังสือใบลานผูกถวายวัดจะได้อานิสงส์บุญกุศลมาก 
 เมื่อมีการสร้างหนังสือใบลานผูกขึ้นมาแล้วย่อมต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับหนังสือใบ
ลานผูกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าห่อหนังสือใบลานผูก ก็มีความเชื่อกันด้วยว่า ถ้าได้ถวายผ้าห่อหนังสือใบลาน
ผูกแล้วจะได้บุญกุศล ซึ่งสามารถถวายได้ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม และก็ถวายได้โดยไม่จ ากัด ได้ทั้งผ้าขา ว ผ้าสี 
ผ้าลาย ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ โดยเน้นที่ต้องเป็นผ้าทอใหม่ๆ เป็นที่ส าคัญ แต่ถ้าเป็นผ้าเก่าที่ทอไว้แล้ว ก็ต้อง
เป็นผ้าที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ที่ปกติส่วนใหญ่มุ่งเน้นทอขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผ้าซิ่นของผู้หญิง 
 มีหญิงบางคนในบางแห่งที่คิดว่าการทอผ้าไหมซึ่งเป็นหน้าที่หลักของลูกผู้หญิงนั้น กว่าจะได้เส้นไหม
มาทอแต่ละผืน แต่ละเครือหูก ต้องเอาตัวไหมในฝักลงต้มในหม้อน้ าร้อนเพ่ือสาวให้เป็นเส้นไหม นั่นคือต้องฆ่า
ชีวิตตัวไหมเป็นจ านวนมาก จึงหาโอกาสท าบุญกุศลทดแทน จากการฆ่าด้วยหน้าที่ทางสังคม เป็นเหมือนการไถ่
บาปไปในตัว 
 มีหญิงบางคนสละเส้นผมที่หมั่นดูแลรักษามาอย่างดีจนยาวสลวย โดยการถอนออกมาหลายๆเส้น จน
สามารถรวบรวมโคนเส้นผมให้เป็นปอยได้ใหญ่พอสมควร ขนาดประมาณนิ้วมือ มัดโคนให้แน่นหรือรวบติดโคน
ปอยผมด้วยครั่งหรือขี้สูด คล้ายการท า “ช้องผม” หรือไม่ก็ถักปอยผมหรือช้องผมนั้นให้เรียบร้อยสวยงามเอา
ไปถวายวัด เพื่อให้พระใช้ผูกปี้ที่ใช้บอกชื่อเรื่อง ชื่อตอน เสียบไว้กับมัดหนังสือผูกใบลาน หรือท าเป็นสายสนอง 
โดยเชื่อว่าจะได้บุญกุศลมาก 
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 คนที่มีหนังสือใบลานเป็นสมบัติส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นใบลานผูกหรือใบลานก้อมอยู่กับเรือน ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะเป็นหมอธรรมหรือหมอสูตรที่เป็นผู้น าในการท าพิธีกรรมต่างๆ คือผู้รักษาธรรม จะมีการบูชาหนังสือใบ
ลานทุกวันศีล (วันพระ) และในโอกาสพิเศษที่มีการจัดงานบุญประเพณีพิธีกรรมเสมอ 
 ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับหนังสือใบลานที่เป็น คะล า หรือ ข้อห้าม ก็มีอยู่หลายอย่าง เช่น เมื่อจะต้อง
เคลื่อนย้ายหนังสือใบลานอย่าให้เนื้อหนังสือใบลานถูกเนื้อต้องตัว ต้องจับเคลื่อนย้ายที่เก็บที่วางไปทั้งมัด, ถ้า
จะต้องถือหนังสือใบลานไปที่อ่ืนแล้ว ห้ามถือไว้ในระดับต่ ากว่าหน้าอก และห้ามถือหนังสือใบลานไปในลักษณะ
การแกว่ง, กรณีที่เกี่ยวข้องกับเพศ-วัยนั้น จะมีข้อห้ามอยู่ด้วย คือ ห้ามผู้หญิงจับต้อง-จับถือหนังสือผูก และ
ห้ามเด็กจับเล่นหนังสือผูก รวมทั้งห้ามทุกเพศ-วัย นอนทับ-นั่งทับ หนังสือผูก เป็นต้น  
 
วัฒนธรรมการสร้างและการใช้หนังสือใบลานอีสาน 

 เนื่องจากหนังสือใบลานเป็นเอกสารพิเศษเหมือนเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อ จึงพบเสมอว่าคน
ในสังคมอีสานมักจะน าเอาหนังสือใบลานไปใช้ในโอกาสที่ครอบครัว – เครือญาติและชุมชนจัดงานบุญ
ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็น “โอกาสพิเศษ” ในสังคมเป็นส าคัญ ซึ่งดูจะสอดคล้องกับการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาพบว่า ในวิถีชีวิตสังคมของมนุษย์ทั่วไปจะมีการจัดงานบุญประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อ-ศาสนา
ของชุมชน และท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดถึงตายและการประกอบอาชีพท ามาหากิน 
 จากการศึกษาสังเกตกรณีหนังสือใบลานอีสานทั่วไป ก็พบว่ามีการน าทั้งหนังสือใบลานผูกและใบลาน
ก้อมไปใช้ในงานบุญประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือ ฮีต ๑๒ และใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตทั้งสองด้านเช่นกัน ที่พบเห็นการใช้หนังสือใบลานผูกในงานบุญฮีต ๑๒ คือ ในการเทศน์มหาชาติ บุญเดือน 
๔ หรือบุญผะเหวดในหลายตอนด้วยกัน คือ เทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน ตอนค่ าคืนก่อนวันเทศน์ รุ่งขึ้นเช้ามืด
จะใช้หนังสือใบลานผูกเทศน์สังกาด (เทศน์บอกศักราช คือ เทศน์เรื่องพุทธประวัติ) แล้วต่อด้วยการเทศน์ล า
พระเวสฯ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ จนจบงานด้วยเทศน์ฉลอง(สลอง) รวมทั้งพบว่ามีการใช้หนังสือใบลานผูกอ่านเทศน์ 
ต านานนิทานชาดกต่างๆ ในงานบุญข้าวประดับดิน เดือน ๙ และงานบุญข้าวสาก ในเดือน ๑๐ กันอยู่ทั่วไป
ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีพบอีกด้วยว่า ในบางแห่งมีการน าหนังสือใบลานผูกเทศน์อานิสงส์การท าบุญเข้ากรรม 
เดือนอ้าย (เดือนเจือง,เดือนเจียง) ที่พระภิกษุเข้าร่วมพิธีปริวาสกรรม โดยมีชาวบ้านร่วมบวชชี-พราหมณ์ใน
งานนี้ด้วย ฯลฯ 
 ส่วนการท าพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตนั้น จะมีการน าหนังสือใบลานไปใช้ทั้งใบลานผูกและใบลาน
ก้อม ตามโอกาสที่เหมาะสมของสังคม แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้หนังสือใบลานก้อมมากกว่า โดยมีหมอสูตรเป็น
ผู้ใช้พิธีกรรมเป็นหลัก เช่น พิธีขึ้นเรือนใหม่-ขึ้นบ้านใหม่, พิธีแต่งแก้เสียเคราะห์จากเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการ
ใช้หนังสือใบลานก้อมท าพิธีสูตรขวัญนาค, สูตรขวัญดอง (กินดอง, แต่งงาน) สูตรขวัญเล้า, สูตรขวัญข้าว เป็น
ต้น ส่วนหนังสือใบลานผูกที่น ามาใช้ในพิธีกรรมในชีวิตก็เห็นจะมีใช้ในงานศพ ในช่วงงันขอนและงันเฮือนดี ซึ่ง
จะมีการน าหนังสือใบลานผูกที่จารเรื่องอภิธรรมมาใช้ร่วมพิธีสวดเป็นเสมือนสัญลักษณ์ความขลังควา ม
ศักดิ์สิทธิ์ และหลังจากพิธีกรรมความขลังอย่างเป็นพิธีการแล้ว ก็จะมีการ “อ่านเทศน์” โดยใช้หนังสือใบลาน
ผูกด้วย 
 จากที่ยกกรณีการใช้หนังสือใบลานทั้งลานผูกและลานก้อมนี้ จะเห็นได้ว่ามีการน าหนังสือใบลานออก
มาใช้มากกว่า ๑๐ โอกาส หนังสือใบลานผูกบางเรื่องอาจจะถูกน ามาแก้มัดออกใช้เพียงปีละครั้ง อย่างผูกชุด
มหาชาติ ก็จะมีการแก้สายสนอง เพ่ือแยกลานให้พระเทศน์หลายๆ รูป จึงท าให้ใบลานมีโอกาสขาด ช ารุด 
เสียหายได้ง่าย ยิ่งใบลานผูกเรื่องใดมีอายุมาก อยู่ในสภาพเก่าด้วยแล้ว ธรรมชาติเนื้อใบลานก็จะแห้งกรอบ
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เปราะ แตกหัก เสียหายได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือใบลานก้อม ซึ่งเจ้าของคือหมอธรรมและหมอ
สูตร มักจ าเป็นต้องเอาออกไปใช้ท าพิธีกรรมในชีวิตมากกว่าใบลานผูกเพราะต้องบริการช่วยเหลือชาวบ้านใน
ชุมชนของตนและชุมชนอื่นๆ มากกว่าปกติ นอกจากนี้ตัวอักษรที่ใช้จารบนใบลานก็มีโอกาสที่จะลบเลือนได้อีก
ด้วย 
 วัฒนธรรมการใช้หนังสือใบลานในอีสาน จึงมีวัฒนธรรมในการสืบทอดพิธีกรรมความเชื่อประกอบคู่กัน
ไปด้วย นั่นคือ วัฒนธรรมการสร้างหนังสือใบลานขึ้นใหม่เพ่ือทดแทนของเก่า และการสร้างใหม่ให้มีหลายชุด 
เพ่ือให้วัฒนธรรมการใช้ไม่ขาดตอน โดยมีความเชื่อเรื่องอานิสงส์ ได้บุญกุศลจากการสร้างหนังสือใบลานเป็น
แรงผลักดันขับเคลื่อนให้ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของสังคมคงอยู่และสืบทอดกันต่อๆ ไป มาอย่างไม่ขาด
สาย 
 แม้ว่าหนังสือใบลานก้อมส่วนใหญ่จะเก็บรักษาอยู่กับบ้านเรือนของผู้น าพิธีกรรมก็ตาม แต่เมื่อเจ้าของ
ผู้รู้-ผู้ใช้เสียชีวิตแล้วไม่มีคนสืบทอดด้วยสาเหตุต่างๆ กัน บางครั้งก็อาจจะถูกเก็บไว้บนหิ้งในห้องเปิงเรือน จน
กรอบและเก่าเก็บ แต่ญาติหลายคนก็ไม่กล้าเก็บไว้ที่บ้าน เพราะเกรงจะรักษาไม่ได้ เพราะเห็นเป็นสิ่งที่ขลัง 
ศักดิ์สิทธิ์ ก็จะเอาไปถวายวัด 
 วัดจึงเป็นแหล่งรวมที่ช่วยรักษาหนังสือใบลานผูกและใบลานก้อม และประกอบกับวัดเป็นแหล่ง
ศูนย์กลางทางการศึกษาด้วย จึงท าให้วัดเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บรักษา-สืบทอดและใช้ประโยชน์
จากหนังสือใบลานผูกและใบลานก้อม 
 
หนังสือใบลาน : ร่องรอยหลักฐานความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 

 ในอดีตที่ผ่านมามีนักมานุษยวิทยา (วัฒนธรรม) บางสาขา คือ นักชาติพันธุ์วิทยา (Ethnologist) และ
นักคติชนวิทยา (Folklorist) ได้มีการศึกษาจากทั้งต านาน นิทาน เรื่องเล่าต่างๆ และจากตัววัตถุเอกสาร และ
เนื้อหา ที่จารบันทึกเป็นเอกสาร เพื่อค้นหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ผู้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเล่าและเอกสาร 
ว่าในอดีตเคยมีการอพยพเคลื่อนย้ายกันมาอย่างไร เพราะอะไร และเคยมีการติดต่อกับผู้คนในวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
บ้างหรือไม่ อย่างไร โดยการน าข้อมูลจากเรื่องเล่าและเอกสาร มาพิจารณาก าหนดต าแหน่งในแผนที่ เพ่ือ
ก าหนดหาทิศทางการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนต่างๆ และก าหนดหาพ้ืนที่การแพร่กระจายตัวของเรื่องเล่าและ
เอกสารประเภทต่างๆ 
 จากการศึกษาเอกสารหนังสือใบลานในภาคอีสาน พบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับบางภูมิภาคของ
ประเทศไทย ทั้งในด้านเนื้อหาเรื่องราว ตัวอักษร และการใช้วัสดุใบลานจารเป็นตัวอักษรและเรื่องราว ที่น่าจะ
เป็นร่องรอยที่แสดงถึงการแพร่กระจายของกลุ่มชนหรือการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มชนรวมทั้งให้เห็น
ร่องรอยความสัมพันธ์ของกลุ่มชนที่กระจายตัวกันอยู่ทั้งระดับภายในภูมิภาค และต่างภูมิภาค และน่าจะรวม
เลยไปถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศใกล้เคียงด้วย 
 ร่องรอยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ หลายท้องถิ่น ที่พอมองเห็นได้โดยผ่านการ
สร้างและการใช้เอกสารหนังสือใบลาน ก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อการสร้างพระธาตุแข่งกันระหว่างผู้หญิง
กับผู้ชาย โดยมีผู้หญิงเป็นฝ่ายชนะ กระจายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคอีสานและบางชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ในประเทศลาว ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มีต้นเค้าจากหนังสือใบลานผูกเรื่องอุรังคนิทานหรือต านานพระธาตุพนม 
 เรื่องเหตุการณ์พระครูยอดแก้วพระสังฆราชลาวที่นิมิตฝันเห็นช้างเข้ามาในอาราม ท าลายพระวิหาร
ขึ้นไปบนกุฎีแล้วแทงหอไตรท าลายลง อันเป็นที่มาของพระครูโพนสะเม็ก (พระครูโพนเสม็ด หรือญาคูขี้หอม : 
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ที่เป็นศิษย์ของพระครูลึมบอง แห่งบ้านกะลึมเมืองพาน) ก็ดูจะเป็นเค้าเรื่องความสัมพันธ์ของเมืองพาน  เมือง
คุก (อีสานไทย) และเมืองเวียงจันทน์ เมืองนครจ าปาสัก  ใน สปป.ลาว ของผู้คนทั้งสองฝั่งโขง 
 ต านานพงศาวดารเมืองแถงและพงศาวดารเมืองล้านช้าง ก็ดูจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆ  ในขอบเขตที่กว้างขวางของชาวผู้ไท-ลาว ที่อยู่ในเขตประเทศ
เวียดนาม ลาว และไทย 
 ต านานไข่หินแตกหรือเรื่องปู้โล่โถ ก็พอจะท าให้เห็นความสัมพันธ์ของชาวจ้วงกับความเป็นคนไทยที่
เคยอยู่อาศัยในมณฑลกวางสี ประเทศจีนได้ 
 นอกจากนี้ยังมีการพบร่องรอยของเรื่องเล่านิทานพ้ืนบ้านที่มีจารบันทึกเป็นหนังสือใบลานอีสานที่มี
เค้าโครงเรื่องคล้ายคลึงกันอยู่หลายภาคของไทย ทั้งเรื่องที่มีชื่อเรื่องคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันไปเลย เช่น                
สังสินไชย, สีทน-มโนรา, เซียงเหมี้ยงหรือศรีธนนชัย เป็นต้น 
 ส่วนเอกสารหนังสือใบลานประเภทที่จารบันทึกต ารายา ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์และบทสูตร(บทสวด, 
มนต์) แม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละถิ่น แต่ก็ดูเหมือนว่าหลายต าราจะมีโครงสร้างหลักและ
จุดประสงค์ใกล้เคียงกัน จนชวนให้คิดว่าในอดีตอาจจะเคยเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน 
 จากกรณีตัวอย่างร่องรอยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่พิจารณาจากการบันทึกหนังสือใบลานดังกล่าว
นี้ ดูเหมือนว่าหลายกรณีจะสอดคล้องกับประวัติศาสตร์การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนในอดีตอย่างแนบแน่น
พอสมควร อย่างเช่นกรณีการกวาดต้อนชาวผู้ไทย จากเมืองแถง (เดียน เบียน ฟู) ในเวียดนามและชาวลาว
พวน และชาวผู้ไทย จากเมืองพวนในประเทศลาว เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและภาคตะวันออกหลาย
ท้องถิ่น ที่น่าจะมีเอกสารหนังสือใบลานเกี่ยวข้องอยู่ด้วย รวมทั้งร่องรอยจากค าบอกเล่าของ สาธุใหญ่ค าจัน               
วิละจิด (เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๐) ที่ว่า “กองทัพสยามต้องใช้ช้างเจ็ดเชือก บรรทุกเอกสารใบลานอัน
ส าคัญๆ จากเวียงจันทน์ไปบางกอกในปี ๑๘๒๗ และช้างอีก ๒๐ กว่าเชือก บรรทุกเอกสารอ่ืนๆ ไปไว้เมือง
ยโสธร” 
 
หนังสือใบลาน : เอกสารช่วยความจ าเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม 

 ปกติวรรณกรรมมุขปาฐะ คือ เรื่องเล่าต่างๆ นั้น มักจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปจากต้นเค้าเดิมได้ง่าย 
และผู้รู้จะเล่าให้คนอ่ืนฟังในวงแคบและกว้างบ้างในบางโอกาส แต่ผู้ฟังก็อาจจะมีข้อจ ากัดจนสามารถรับฟัง
รับรู้ จ าได้เพียงบางส่วน เมื่อน าไปบอกเล่าต่อๆ ไปก็มีโอกาสที่จะต่อเติมเสริมแต่งและตัดทอน ขาดหายไปตาม
ความคิด ความตอ้งการหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จนมีการปรับไปตามสถานการณ์และบรรยากาศของการ
เล่าเรื่องนั้นๆ ได้อย่างค่อนข้างอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเภทนิทานชาดกทั่วไป เช่น ปัญญาสชาดก, 
ชาดกนอกนิบาต ฯลฯ ที่มีความเชื่อก ากับให้เคร่งครัดไม่มากนัก เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้เล่ าต่อๆ กันมาอาจจะ
รักษาโครงเรื่องหลักที่ส าคัญๆ ไว้เท่านั้น แต่รายละเอียดของเรื่องมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากต้นเค้าเดิม
จริงๆ ได้ง่าย 
 ฉะนั้นการน าเรื่องเล่าและความรู้เรื่องต่างๆ มาจดจารบันทึกไว้ในหนังสือใบลาน จึงเป็นลักษณะวิธีการ
บันทึก “ช่วยความจ า” ของผู้คนในสังคม ซึ่งจัดว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่เป็นเรื่องศรัทธาความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีการสืบทอด อย่างเรื่อง
เกี่ยวกับต านานความเชื่อ-ศาสนา, ต านานประวัติศาสตร์ และรูปแบบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ เป็นต้น 
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หนังสือใบลาน : สื่อสร้างความขลังของวรรณกรรมมุขปาฐะ 

 ถ้าพูดถึงวรรณกรรมมุขปาฐะหรือวรรณกรรมบอกเล่า (Oral literature) แล้ว มีนักวิชาการแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภทหนังสือ คือ ต านาน (Myth) นิทานพ้ืนบ้าน (Folktale) และเทพนิยาย (Legend) ซึ่ง
แตกต่างกับวรรณกรรมลายลักษณ์ (Written literature) ที่มีการบันทึกไว้บนวัสดุต่างๆ อยู่บ้างตรงที่
วรรณกรรมมุขปาฐะเป็นวรรณกรรมที่ผู้เล่ากับผู้ฟังต้องพบหน้ากันโดยตรง ส่วนวรรณกรรมลายลักษณ์นั้น 
เจ้าของเรื่องผู้เขียนไม่จ าเป็นต้องเผชิญหน้ากับผู้อ่านโดยตรงก็ได้ 
 ทว่าในความเป็นจริงแล้ว กรณีเอกสารหนังสือใบลานของอีสานนั้น แม้ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มวรรณกรรม
ลายลักษณ์ก็ตาม แต่ผู้ใช้หนังสือใบลานส่วนใหญ่ (ทั้งหนังสือใบลานผูกและหนังสือใบลานก้อม) มักจะอยู่ใน
บรรยากาศเหตุการณ์ทั้งสองลักษณะรวมกันเสมอคือ ผู้ใช้อาจจะเป็นทั้งผู้จาร (เขียน) เอกสารหนังสือนั้นๆ และ
เป็นผู้อ่านวรรณกรรมลายลักษณ์ด้วยตัวเอง และขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นผู้เล่าหรือผู้บอกเล่าวรรณกรรม              
มุขปาฐะไปพร้อมๆ กันด้วย เพราะผู้จารและผู้อ่านเองก็มักจะเป็นคนที่มีความรู้เป็นพ้ืนภูมิเดิม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับกันในสังคมทั่วไปอยู่แล้ว  
 ประกอบกับสังคมอีสานเองก็ยอมรับที่จะให้มีการอ่านเอกสารหนังสือใบลานทั้งหนังสือผูกและหนังสือ
ก้อม ในโอกาสพิเศษที่มีการจัดงานบุญประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ทั้งทางความเชื่อ-ศาสนา และประเพณีพิธีกรรม
ในชีวิตได้เป็นปกติอยู่แล้วโดยการน าหนังสือผูกหรือหนังสือก้อมที่จารบนใบลานมาอ่านประกอบการเทศน์ -
เทศน์ล าในพิธีกรรมงานบุญทางความเชื่อศาสนา ที่มีชาวบ้านมาอยู่ร่วมฟังรวมกันในหอแจก (โรงธรรม, ศาลา
การเปรียญ) เช่น ในงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด เดือน ๔) งานบุญข้าวประดับดิน (เดือน ๙) งานบุญข้าว
สาก (เดือน ๑๐) ฯลฯ และในบางโอกาสก็จะใช้หนังสือใบลานผูกไปอ่านเทศน์ในพิธีกรรมงานศพด้วย (งันขอน, 
งันเฮือนดี) และในหลายโอกาสก็มีการใช้หนังสือก้อม ซึ่งเป็นต าราการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ไปใช้ในการสูตร
หรือสวดในโอกาสต่างๆ เช่น สูตรขวัญเรือน, สูตรขวัญเล้า(เล้าข้าวหรือยุ้งข้าว), สูตรขวัญแต่งดอง, สูตรขวัญ
แต่งแก้-เสียเคราะห์ ฯลฯ 
 จากการสังเกตศึกษาและเข้าร่วมงานบุญประเพณีพิธีกรรมต่างๆ พบว่า การเทศน์หรือการล า, การ
อ่านเทศน์และการสูตรหรือสวดในโอกาสต่างๆ นั้น พระเณรและหมอสูตร มักจะอ่านโดยวิธีการเทศน์, สวด
ตามหนังสือใบลานผูกหรือหนังสือใบลาน ทั้งๆ ที่ผู้ท าพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็มักจะมีการฝึกซ้อมอ่าน, เทศน์ จนจ า
ความได้เกือบทั้งหมดอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูตรหรือสวดบทต่างๆ ที่หมอสูตรมักจะเป็นอดีตพระที่
ส่วนใหญ่จะจ าได้จนขึ้นใจอยู่แล้ว แม้ว่าไม่มีหนังสือใบลานก้อมมาดูอ่านประกอบ ก็สามารถท่องได้ สูตร-สวดได้ 
 แต่การที่ต้องใช้หนังสือใบลานผูกและใบลานก้อมมาจับถือประกอบการเทศน์, อ่านและสูตรนั้น จึงดู
เหมือนว่าการน าหนังสือใบลานดังกล่าวมาใช้ร่วมในช่วงเวลาการท าพิธีกรรมนั้น น่าจะเป็นเพียงพิธีการเพ่ือให้
เกิด “ความขลัง-ความศักดิ์สิทธิ์” ของการประกอบพิธีกรรมงานบุญประเพณีนั้นๆ เท่านั้น 
 ถึงแม้ว่าเอกสารลายลักษณ์ใบลาน จะมีข้อความที่ระบุถ้อยค า-เรื่องราวที่แน่นอนอยู่ก็ตาม แต่ลักษณะ
การเทศน์หรือ่านเทศน์ของพระที่นั่งอยู่ (บนธรรมมาสน์) ต่อหน้าญาติโยม ก็สามารถจะเพ่ิมเติมและตัดทอน
เนื้อหาได้บ้างตามจังหวะโอกาสที่เหมาะสมกับการเทศน์-อ่านเทศน์ได้ เพราะบรรยากาศบางจังหวะก็ต้องการ
สร้างอารมณ์ความรู้สึกอันสุนทรีย์ของเนื้อเรื่องที่เทศน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท านองดนตรีและต้องการสร้าง
บรรยากาศเฉพาะให้กับญาติโยมจ านวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งก็เคยบวชมาเรียนและเคยเทศน์กันมาแล้วด้วย และ
อีกส่วนหนึ่งก็เคยฟังบางเรื่อง หลายเรื่องมาจนพอจ าเค้าโครงเรื่องได้แล้ว 
 ส่วนการใช้หนังสือใบลานก้อมก็เช่นเดียวกัน แม้หมอธรรม-หมอสูตรจะจ าบทสูตรต่างๆ ได้หมดแล้ว 
โดยไม่ต้องดูต าราเลยก็ตาม แต่ก็มหีมอสูตรบางคนมักน าหนังสือใบลานก้อมติดตัวไปท าพิธีกรรมด้วยเพ่ือความ
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ขลังของพิธีกรรม นอกจากนี้หมอสูตรหลายคนก็อาจจะมีความจ าเป็นต้องทบทวนบทสูตรต่างๆ ที่ตัวเองอาจจะ
หลงลืมไปบ้างในบางช่วงบางตอน เพราะหมอสูตรในสังคมอีสานนั้น แม้จะเป็นผู้น าในพิธีกรรมพิเศษเฉพาะก็
ตาม แต่ก็ดูจะไม่ค่อยจะมีสิทธิและการแบ่งหน้าที่พิเศษอย่างชัดเจน คือ ยังต้องประกอบอาชีพท ามาหากิน
ตามปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปด้วย จึงมีโอกาสจะลืมได้ ที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งก็คือ หนังสือใบลานผูกจะมีส่วน
ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นให้กับเจ้าของพิธีกรรมได้ในระดับหนึ่งว่า บทสูตรต่างๆ ที่ใช้นั้นถูกต้องจริง ไม่
ผิดพลาดไปจากครูและต าราเดิมที่สืบทอดกันมา 
 
ความเชื่อจากเนื้อหาในหนังสือใบลาน : บทบาทหน้าที่การสร้างกฎระเบียบสังคม 

 คงเนื่องจากการที่หนังสือใบลาน ทั้งลานผูก ลานก้อม มีการจารเรื่องราวต่างๆ หลากหลายประเภท
เนื้อหาสาระทั้งต านานศาสนา, พระธรรมค าสอน, ต านานพระ, ต านานพระธาตุ, นิทานชาดก, โหราศาสตร์, 
ต ารายา, ไสยศาสตร์, การท าพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ จึงท าให้เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ในหนังสือใบลาน ถูกน ามาใช้
เทศน์ล า, อ่านเทศน์, สูตร-สวด, บริกรรมร่ายมนต์ ฯลฯ ที่ให้ทั้งความรู้ภูมิปัญญา, การสั่งสอน, ความบันเทิง  
จนมีผลท าให้คนยอมรับปฏิบัติตามได้ ซึ่งหากพิจารณาบนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) 
แล้ว ก็พอจะเห็นว่า เนื้อหาสาระและจุดประสงค์หลายๆ เรื่องในหนังสือใบลานน่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้มี
การสร้าง “กฎระเบียบ” (Charter) ในหลายๆ ด้านของสังคม โดยผ่านการถ่ายทอดความเชื่อตามเนื้อความใน
หนังสือใบลาน ซึ่งเสมือนการสร้างความพร้อมที่ให้คนสังคมมีความคิดและเชื่อตรงกัน จนมีผลท าให้สังคมมี
เอกภาพท่ีมั่นคงอยู่ได ้
 ตัวอย่างที่พอจะเห็นบทบาทหน้าที่ของเนื้อหาในหนังสือใบลานได้ คือต านานพงศาวดารเมืองแถง ซึ่ง
เป็นเรื่องพระยาแถนผู้สร้างสรรพชีวิต-สรรพสิ่ง โดยเฉพาะการสร้างชีวิตมนุษย์หลายเผ่าพันธุ์  ภาษาจากน้ าเต้า
ปุ้ง ผ่านฮูซีและฮูสิ่ว จ านวน ๕ กลุ่ม (คือไทลม ไทลี ไทเลิง ไทลอ ไทยควาง) จนท าให้ชาวลาว ผู้ไทย เวียดและ
ข่าหลายกลุ่มในอดีตมีทั้งความคิดในเรื่องความเป็นญาติพ่ีน้องกัน และขัดแย้งกันบ้างในบางเรื่อง เหมือนจะคิด
ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นความจริงอยู่ในที 
 เนื้อหาจากหนังสือใบลานหลายเรื่อง ก็ดูเหมือนจะมีผลเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ก าหนดพฤติกรรม
การกระท าของผู้คนในสังคมได้ ทั้งในส่วนที่เป็นบรรทัดฐานข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ จนอาจกล่าวได้ว่าจะ
กลายเป็นสถาบันของสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากอิทธิพลของเรื่องพุทธประวัติในทศชาติชาดก ที่ท าให้คนมีความ
เพียร ความอดทน มีความกตัญญูรู้คุณผู้บังเกิดเกล้า ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่องมหาชาติชาดกคือพระเวสสันดรที่มุ่ง
ให้คนรู้จักเสียสละบริจาคทาน  รวมทั้งความเชื่อเรื่องต านานการสร้างพระธาตุพนมในอุรังคนิทานที่ท าให้คน
สองฝั่งลุ่มน้ าโขง มีจุดศูนย์รวมความเชื่อศรัทธาร่วมกันในการบูชาพระธาตุพนม จนกลายเป็นบุญประเพณีสืบ
ทอดกันเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
 ส่วนผู้ที่เรียนต าราสูตร ต าราหมอยาพ้ืนบ้าน และหมอวิชาไสยศาสตร์ ที่ล้วนเป็นวิชาที่จะช่วยคนให้
พ้นวิกฤตชีวิตจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจของคนในสังคม ก็มักจะมีคะล า -ข้อห้าม 
(Taboo) ก ากับการกระท าในวิถีการด าเนินชีวิตต่างกับชาวบ้านทั่วไปเสมอ เพราะวิชาดังกล่าวจ าเป็นต้องมี
คุณธรรมความดีเป็นจริยธรรมประจ าตัวประจ าใจ ไม่ท าร้ายและเอาเปรียบขูดรีดชาวบ้านทั่วไปที่ไม่มีวิชาหรือ
ด้อยโอกาสและอ่อนแอกว่า เพ่ือจะช่วยท าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่างปลอดภัย 
 ตรงนี้พอเห็นได้ว่าจะต่างกับวิชาพิเศษในสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์หลายสาขาอาชีพในยุคพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ดูจะขาดจริยธรรมก ากับอย่างน่าเป็นห่วง แม้ว่าบางสาขาวิชาชีพจะมีองค์กรอาชีพของ
ตนเองขึ้นมาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมการประกอบอาชีพเฉพาะทางก็ตาม แต่ก็ดูจะเป็นองค์กรวิชาชีพที่อ่อนแอ
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เกินกว่าจะมองเห็นประโยชน์สุขของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งๆที่บางสาขาวิชาชีพต้องใช้เงินภาษีของ
ประชาชนในการศึกษาเล่าเรียนต่อหัวมากกว่าและมากที่สุด เมื่อเทียบกับวิชาชีพอ่ืนในระดับอุดมศึกษาด้วยกัน 
 ส่วนในประเด็นที่ว่าเรื่องราวต่างๆในหนังสือใบลานทั้งหลาย จะสะท้อนภาพสังคมของเจ้าของอย่างไร
นั้น แม้จะไม่สามารถเห็นภาพสะท้อนได้ทั้งหมดก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในบางแง่มุม ก็พอจะเห็นได้ว่า ผู้คนใน
สังคมมักจะมีความคิดที่เลือกเฟ้นบางส่วนของบางเรื่อง ที่ต่างคิดเชื่อว่ามีความส าคัญมาเป็นส่วนหนึ่งใน
วัฒนธรรมของตนอยู่ไม่น้อย เช่น หมอสูตรและผู้เรียนวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ตลอดจนหมอยาพ้ืนบ้านในอดีต
มักจะยึดถือคะล า-ข้อห้าม ในการปฏิบัติตัวตามครูบาและต าราในหนังสือใบลานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ด้วยความเชื่อเป็นตัวก ากับ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมชุมชน รวมทั้งกรณีตัวอย่างความเชื่อเรื่องพระ
มาลัย ซึ่งในอีสานรู้จักกันในนามมาลัยหมื่นมาลัยแสน และความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ที่มีอิทธิพลต่อความคิด
และพฤติกรรมในการฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรให้จบในวันเดียวทั้ง ๑๓ กัณฑ์ และความเชื่อเรื่องชีวิตในโลก
หน้า ที่ต้องพยายามสั่งสมการท าความดีในชีวิตนี้และกระทั่งคิดรู้สึกที่ท าให้ยอมรับสถานภาพของตนในชาตินี้ 
ว่าเป็นผลของบุญกรรมในชาติปางก่อน ฯลฯ 
  ความเชื่อจากหนังสือใบลานที่มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวนี้และอีกหลายๆ  เรื่องจะมีผล
ต่อการจัดระเบียบสังคมในรูปแบบของการจัดงานบุญประเพณีพิธีกรรมต่างๆ  ตามแบบอย่างบรรพบุรุษที่เคย
เรียนรู้สืบทอดต่อๆ กันมา  จนเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนส่วนใหญ่ในสังคมชุมชน 
 
การสลายตัวของอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยบนหนังสือใบลาน 

 กล่าวได้ว่าอักษรปัลลวะหรืออักษรคฤนถ์ที่ใช้ในศิลาจารึกในสมัยเจนละ  สมัยทวารวดีดีช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๒-๑๖ และอักษรขอมโบราณหรืออักษรขอมสมัยเมืองพระนคร ( อักษรอินเดียกลาง)  ที่ใช้ในศิลา
จารึกช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ เป็นอักษรที่นักอักษรวิทยาและนักโบราณคดีเห็นว่าเป็นตัวอักษรของกลุ่มชน
มอญและขอม 
  แต่ตัวอักษรไทยน้อย  คือตัวลาวเก่านั้น  กลุ่มชนไทย-ลาว ช่วงพุทธศตวรรษ ๑๙ เริ่มพบหลักฐาน
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ( ๑๘๙๖ ) เป็นต้นมา มีพบใช้ในศิลาจารึกด้วยอักษรไทยน้อยเก่าสุด ระบุปี พ.ศ. 
๒๐๗๓ คือ จารึกวัดแดนเมือง จังหวัดหนองคาย  ซึ่งก็ดูจะสอดคล้องกับหลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์
ที่กล่าวถึงเมืองปากห้วยหลวง ( อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย), เมืองโคตรบูร ( อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ), เมืองหนองหานหลวง (อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ฯลฯ  
  แต่การจารึกหรือการจารบนใบลานที่เรียกว่าหนังสือผูกและหนังสือก้อมนั้น ส่วนใหญ่จะใช้อักษรธรรม
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากล้านนา ที่เรียกว่า  อักษรล้านนาหรืออักษรไทยใหญ่  และอักษรไทยน้อยหรืออักษรลาวเก่า 
(มีจารึกด้วยตัวอักษรขอมด้วย) กันอย่างกว้างขวางเรื่อยมาจนถึงสมัยราชส านักกรุงเทพฯ แห่งรัตนโกสินทร์   
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อศาสนาที่เห็นในรูปของหนังสือใบลานผูก  และที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อใน
ชีวิตในรูปของหนังสือใบลานก้อมเป็นส่วนใหญ่ 
 ครั้นเมื่อการศึกษาใหม่ขยายตัวเข้ามายังหัวเมืองอีสานในระยะแรกๆ เริ่มตั้ง “โรงเรียนหลวง” ขึ้นใน
วัดที่อยู่ใกล้บ้านผู้ว่าราชการเมืองในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ และจนมี “ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง”  
ปี พ.ศ. ๒๔๔๑  วัดก็ยังมีบทบาททางด้านการศึกษาอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าได้มีความพยายามจะปรับให้มี
การเรียนการสอนด้วยแบบเรียนใหม่ที่จัดพิมพ์มาจากส่วนกลาง แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะท าให้ตัวอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยต้องสลายตัวเท่าใดนัก  เพราะแม้จะถูกก าหนดมาจาก
อ านาจส่วนกลางก็ตาม แต่ทางส่วนกลางก็ยังมีปัญหาเรื่องตัวแบบเรียน ที่ยังขาดงบประมาณในการจัดพิมพ์



171 

 

เผยแพร่อยา่งทั่วถึง  คือ  ถูกตัดงบประมาณมากที่สุด จึงน่าจะท าให้การศึกษาในหัวเมืองตามวัดในขณะนั้นคง
ยังใช้ตัวอักษรแบบเดิมอยู่ คือ การเรียนการสอนด้วยอักษรธรรมและตัวอักษรไทยน้อยจากใบลานอยู่และก็
น่าจะใช้กันมาจนสิ้นสมัยราชกาลที่  ๕ เพราะในประกาศพ.ร.บ.ลักษณะปกครองคณะสงฆ์เมื่อ วันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ก็ยังก าหนดให้พระสงฆ์มีหน้าที่ “บ ารุงการศึกษาในวัด” โดยการมีกรมหมื่นวชิรญาณว
โรรส (สมณศักดิ์ขณะนั้น) เป็นผู้บัญชาการท่ัวไป  โดยการอุดหนุนของกรมหมื่นด ารงราชานุภาพ  (บรรดาศักดิ์
ขณะนั้น)  ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  และประกอบกับจ านวนโรงเรียนในหัวเมืองต่างๆ ในขณะนั้นก็ยัง
มีจ านวนน้อย คือ  มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดต่างๆเพียง ๓๓๐  โรง ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ทั้งๆ ที่มีวัดทั้งประเทศ
ขณะนั้นถึง ๘,๐๐๐ วัด เพิ่งจะมีโรงเรียนในวัดเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วถึง ๒,๙๓๖ โรง ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓  ซึ่งเป็นปี
สุดท้ายของรัชกาลที่ ๕  และเพ่ิมขึ้นเป็น ๓,๒๓๕ โรง  (เพ่ิมอีก ๒๙๙ โรง)  ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ซึ่งเป็นปีแรก
ของรัชกาลที่ ๖ซึ่งก็ยังไม่ถึง ๕๐%  ของวัดที่มีอยู่ในกรุงสยามขณะนั้นเลย 
 แม้ว่าจะไม่มีการพบหลักฐานชัดเจนว่า  การใช้ตัวอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย เริ่มเสื่อมความนิยม
ลงเมื่อไรแน่ก็ตาม แต่จากหลักฐานประวัติศาสตร์ก็พอจะให้เห็นร่องรอยอยู่บ้างว่าอักษรธรรมและอักษรไทย
น้อยในดินแดนอีสาน  น่าจะเริ่มนิยมกันน้อยลงบ้างในช่วงที่มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองมณฑลอีสาน  
ในช่วงสมัยรัชกาลที่  ๕  ที่สนับสนุนให้มีต าราเรียนเป็นอักษรไทยจากส่วนกลางออกมาเผยแพร่ผ่านระบบการ
ปกครองและระบบการศึกษา ที่ส าคัญคือเป็นการเริ่มปรับเปลี่ยน “วิธีคิด”  เป็นครั้งแรก  แต่ก็ชวนให้คิดว่า
น่าจะเป็นอิทธิพลใหม่จากภายนอก คือ ส่วนกลางราชส านักกรุงเทพฯ ที่เข้ามาแทรกประสานกับการใช้
ตัวอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เพราะเพ่ิงเริ่มมีการจัดการศึกษาในระยะแรกๆ    ที่ยัง
ใช้วัดเป็นฐานหลักในการกระจายการศึกษาออกสู่หัวเมืองให้กับไพร่ฟ้าสามัญชน 
  อิทธิพลของการใช้อักษรไทยจากส่วนกลางโดยผ่านต าราเรียน  น่าจะมีอิทธิพลเหนือการใช้อักษรธรรม
และอักษรไทยน้อย  ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้กันในท้องถิ่นอีสานมาแต่เดิม  นับแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับเป็นต้นมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรธรรมและอักษรไทยน้อยที่ใช้จารเป็นหนังสือใบลานในอีสานน่าจะลดความนิยมลงมาก
ยิ่งขึ้นในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพ.ศ. ๒๔๗๕  และน่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่  ๒  จนถึงช่วงตั้งแต่มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑   ในปี  ๒๕๐๔  เป็นต้น
มา เพราะไทยต้องยอมรับการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไม่สมดุล (โดยไม่ค านึงถึงการพัฒนา
สังคม)  ตามแนวคิดทุนนิยมวัตถุของสหรัฐอเมริกา  ที่เน้นความเหมือน -คล้ายคลึง คือ  เอกภาพ จึงท าลาย
ความหลากหลายในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีเสน่ห์ในตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย  ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
ความนิยมในการใช้ตัวอักษรไทยน้อยลดความส าคัญลงเรื่อยๆ จนกระทั่งคนที่อ่าน-เขียนอักษรธรรมและ
อักษรไทยน้อยเหลือน้อยลงเรื่อยๆ 
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ภาษากฎหมายโบราณลาว 
The  Language  of  The  Ancient  Lao  Law 

                 ดร. โสภี  อุ่นทะยา 

 

บทคัดย่อ 
               กฎหมายโบราณลาวมีวิวัฒนาการควบคู่มากับสังคมลาวโดยตลอด มีวิธีการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  การวิจัยเรื่อง  “ภาษากฎหมายโบราณลาว”  มีความ
มุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการของกฎหมายโบราณลาว  และลักษณะการใช้ภาษาในกฎหมายโบราณลาว  จ านวน  
๙  ฉบับ  คือ  กฎหมายธรรมศาสตร์ขุนบรม  คัมภีร์สร้อยสายค า  คัมภีร์มูลตันไต  คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลวง  
คัมภีร์สุวรรณมุกขา  คัมภีร์ราชศาสตร์  คัมภีร์โพสะราช  คัมภีร์สังคหปกรณ์  คัมภีร์อาณาจักรและธรรมจักรแห่ง
ธรรมศาสตร์  ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 กฎหมายโบราณลาวมีพัฒนาการมาจากค าสั่ งสอนของบรรพบุรุษ  พระบรมราโชวาทของ
พระมหากษัตริย์  และฮีตคองประเพณีที่ก าหนดมาตั้งแต่สมัยโบราณ  จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตที่มี
พัฒนาการมาตามล าดับ  จากยุคความเชื่อดั้งเดิมยึดแนวปฏิบัติจากค าสั่งสอนของบรรพบุรุษที่บอกเล่าสืบต่อกัน
มา  โดยมีบรรทัดฐานจากความเชื่อเรื่องผีฟ้าผีแถน  บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรัชสมัยของพระเจ้า               
วิชุลราช  เรียบเรียงเป็นต านานขุนบรมและกฎหมายธรรมศาสตร์ขุนบรม  เมื่อศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ใน
อาณาจักรล้านช้าง  ประชาชนมีความศรัทธาในหลักธรรม  ยุคที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมีการเรียบเรียงคัมภีร์
สร้อยสายค า  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ยึดหลักธรรมเป็นแนวปฏิบัติ  เปรียบเทียบกับวินัยสงฆ์  กฎหมายในยุคต่อมา
สังคมมีความหลากหลาย  เป็นยุคผสมผสานความเชื่อต่างๆ เข้าด้วยกัน  กฎหมายมีแนวปฏิบัติที่มีบรรทัดฐาน
จากความเชื่อดั้งเดิม  หลักธรรมทางศาสนาพุทธและความเชื่อในศาสนาพราหมณ์  กฎหมายที่ส าคัญคือ  คัมภีร์
พระธรรมศาสตร์หลวง  คัมภีร์สุวรรณมุกขา  คัมภีร์มูลตันไต  คัมภีร์ราชศาสตร์  คัมภีร์โพสะราช  คัมภีร์สังคห
ปกรณ์  คัมภีร์อาณาจักรและธรรมจักรแห่งธรรมศาสตร์   
 การใช้ภาษาในกฎหมายโบราณลาวมีการใช้ค าสั้นกะทัดรัดสามารถเข้าใจได้โดยง่ายท าให้เห็นภาพวิถี
ชีวิตของคนลาวที่ด ารงอยู่อย่างเรียบง่าย  ไม่ซับซ้อน  แสดงโครงสร้างทางสังคมที่ชัดเจน  การเลือกใช้ค าศัพท์ที่มี
ความหมายตรงเข้าใจง่ายปรากฏในกฎหมายโบราณลาวมาก  เพราะภาษาลาวเป็นภาษาค าโดด  ใช้ค าสั้นมี
ความหมายตรงเข้าใจได้โดยง่าย  การใช้ค าเป็นระบบระเบียบเดียวกันตลอด  มีการใช้ค าเรียกชื่อกฎหมายโบราณ
ลาวโดยใช้ค าที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต  รวมทั้งมีการใช้ค าสอดแทรกภาษาบาลี-สันสกฤตปะปนกับภาษาลาว
ทุกเล่ม  มีลักษณะการบัญญัติกฎหมายในท านองตัวอย่างสมมุติมาก  เพราะการพิจารณาคดีบางคดีไม่มีสักขี
พยานจึงต้องใช้วิธีการยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น  มีการใช้ภาษาที่สุภาพ
สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังหรือผู้อ่านให้คล้อยตามได้  ภาษากฎหมายโบราณลาวมีลักษณะเฉพาะคือ  ภาษาใน
บทลงโทษ  เรียกว่าขันโทษ  ภาษาเรียกหมวดหมู่กฎหมาย  เรียกเป็นห้องตามหลักเบญจศีล  ภาษาเรียกโทษผิด
ศีลตามหลักศีลห้า  การใช้ค าซ้อน  และค าประสมที่มีความหมายเชิงอุปมาอุปไมย   
 ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจภาษากฎหมายโบราณลาวได้เป็นอย่างดี  สามารถน าไป
อธิบายเพื่อตอบค าถามที่ยังเป็นปัญหาบางประการที่ เกี่ยวข้องกับภาษากฎหมายโบราณลาว  สังคม  
ประวัติศาสตร์ลาว  ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการศึกษาภาษา  วรรณกรรม  สังคม  
วัฒนธรรม  และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ภาษากฎหมาย  กฎหมายโบราณลาว   
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ABSTRACT 
 

The  Ancient  Lao  Law  has  the  evolution  goes  together  with  Lao  social  all  along.  The  Language  instruction  
that  has  the  particularities  corresponds  the  environment  that  modify  to  go  to  the  modernity.  The  
research  about  “The  Language  of  The  Ancient  Lao  Law”  has  the  goal  for  studies  the  development  of  
Ancient  Lao  Law  and  using  language  character  in  Ancient  Lao  Law  ๙ versions.   The results are as follows :  

The  Ancient  Lao  Law  develops  to  are  from  the  doctrine  of  an  ancestor,  the  order  in  the  great  king  and  
the  tradition.  Then  have  the  character  is  tradition  law  that  has  the  development  comes  to  respectively.  
From  belief  original  age  doctrine  regulation  of  an  ancestor  who  tells  to  continue  come  to  base  from  the  
belief  about  Tan  God.  The  Ancient  Lao  Law  was  recorded  formed  the  alphabet  in  the  time  of  pure,  
edit  the  Kunboorum  Legend  and  The  Drummasart  Kunboorum  Law.  When  the  Buddhism  comes  in  to  
announce  in  Lan  Xang  Kingdom.  People  has  dharma  faith.  The  age  that  the  Buddhism  thrives  to  have  
editting  Kumpri  Soysaykum  by  dharma  line  is  a  principle  minister,  compare  with  Buddhist  priest  discipline.  
In  the  age  later  the  social  has  the  variety,  be  the  age  integrates  all  belief  together.  The  Law  has  the  
regulation  that  bases  from original  belief,  Dharma  and  Brahminism.  Important  Law  is  Kumpri  
Pradharmasartluong,  Kumpri  Suwanmukka,  Kumpri  Moolatantai,  Kumpri  Ratjasart,  Kumpai  Posaraj,  Kumpri  
Sungkahapagon,  Kumpri  Anajak  and  Dharmajak  Hang  Dharmasart. 

Language  use  in  Ancient  Lao  Law  has  word  short  use,  easily  understood.  Illustrate  the  way  of  Lao  person  
unambitiously,  there  is  social  structure  distinct.  The  filtration  uses  the  vocabulary  has  straight  meaning,  
use  the  word  is  same  system,  the  word  that  call  out  names  the  law  is  from  the  Pali-Sanskrit  language.  
There  is  the  insertion  puts  in  the  words  from  the  Pali-Sanskrit  language  mixes  with  Lao  language  in  every  
law.  Legislate  in  example  character  supposes  because  case  some  case  meditation  has  no  witness  evidence  
then  must  use  the  way  exemplifies  to  upword  compare  with  for  the  clearness.  There  was  used  language  
gentle  persuade  the  audience  or  a  reader  gives  can  comply  with.  The  Language  of  The  Ancient  Lao  Law  
has  the  particularities  is  the  language  in  the  penalty  provisions  of  law  calls  that  Kaun  Toss.  Category  
calling  of  the  law  traditionally  Benjasin  of  the  Buddha,  word  overlaps  use  and  the  compound  word  that  
have  manner  meaning  compares. 

In  conclusion  the  results  of  the  study  provide  better  understanding  Language  of  the  Ancient  Lao  Law.  
Explanations  have  been  given  to  certain  questions  rearding  history,  the  language  of  Lao  law  and  Lao  
society.  In  addition,  the  findings  are  applicable  to  further  studies  of  other  related  topics. 

 

Keywords  :  The  Language  of  Law, Ancient  Lao  Law   

 
 

บทน า 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน  เป็น
ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เพื่อการด ารงอยู่ที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  มีภาษาใช้เป็นภาษาของตนเองมาช้า
นาน  เป็นชาติที่มีอารยธรรมด้านภาษาไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นใด  ประเทศลาวในสมัยโบราณมีอักษรใช้สองแบบ  
คืออักษรลาวที่ใช้ในราชการบ้านเมือง  และอักษรธรรมใช้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  ประเทศลาวมีฮีตคอง
ประเพณีที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรและพัฒนามาเป็นกฎหมายใช้ปกครองประเทศสืบมา   
 กฎหมายโบราณลาวมีวิวัฒนาการควบคู่มากับสังคมลาวโดยตลอด  จากค าสั่งสอนของบรรพบุรุษ   
ฮีตคองประเพณี  พัฒนามาเป็นกฎหมาย  ใช้ก าหนดแนวปฏิบัติของคนในสังคม  นับเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการ
ก าหนดวิถีชีวิตเพื่อการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมได้  นับตั้งแต่กฎหมายธรรมศาสตร์ขุนบรม  ซึ่งปรากฏอยู่ตอนท้าย
ของพื้นขุนบรมราชาธิราช หรือต านานขุนบรมคัมภีร์สร้อยสายค า  คัมภีร์สุวรรณมุกขา  เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งมี
ลักษณะเป็นประมวลกฎหมายโบราณลาว (The  Code  of  Lao  Customary  Law)  คัมภีร์มูลตันไต  คัมภีร์ราช
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ศาสตร์  คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลวง   คัมภีร์โพสะราช  คัมภีร์สังฆหปกรณ์  คัมภีร์อาณาจักรและธรรมจักรแห่ง
ธรรมศาสตร์   
 กฎหมายโบราณลาวแต่ละฉบับมีวิธีการใช้ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
สภาพแวดล้อมทางความเชื่อ  ศาสนา  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจัยต่างๆ  
กฎหมายอันเป็นกฎระเบียบของสังคมจึงต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหา  และการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เพื่อให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจตรงกัน  และสามารถน ากฎหมายนั้นไปใช้เป็นแนว
ปฏิบัติของบุคคล  ใช้พิจารณาคดี  ก าหนดบทลงโทษผู้กระท าความผิด  เพื่อควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบ  ด ารง
สังคมให้คงอยู่สืบไป 

การศึกษาภาษากฎหมายโบราณลาวในครั้งนี้  เพื่อท าความเข้าใจกับลักษณะการใช้ภาษาในกฎหมาย
โบราณลาว  การใช้ค า  ส านวนโวหาร  ในหลักการพิจารณาคดี  การก าหนดบทลงโทษ  การก าหนดสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของบุคคล โดยใช้หลักการในการร่างกฎหมายของ  มองเตสกิเออ  ปรัชญาเมธีชาว
ฝรั่งเศส และแนวคิดจาก  ภาษากฎหมายไทย  ของ  ธานินทร์  กรัยวิเชียร  (๒๕๕๐)  มาประยุกต์เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา  ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในการใช้ภาษาในกฎหมายโบราณลาวอันเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า  และมีบทบาทที่ส าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมลาวในสมัยโบราณให้
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  การวิจัยในครั้งนี้ยังสามารถท าให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนลาวในสมัยโบราณที่
เป็นบรรทัดฐานส าคัญเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจการด าเนินชีวิตของบุคคล  และกลุ่มบุคคลในสังคมลาวปัจจุบัน
ได้  ตลอดจนอาจให้ค าอธิบายปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับภาษา  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  การเมือง  
สังคม  เศรษฐกิจ ฯลฯ ในสังคมลาว  ตลอดจนความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 

ความมุ่งหมาย 

             การวิจัย  “ภาษากฎหมายโบราณลาว”  มีความมุ่งหมายดังต่อไปนี้  
๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการของกฎหมายโบราณลาว 

๒. เพื่อศึกษาการใช้ภาษาในกฎหมายโบราณลาว 
 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้แนวคิดทางภาษาศาสตร์  เร่ืองหลักการใช้ค า  ส านวนโวหาร  และแนวคิดในการศึกษา  
ภาษากฎหมายไทย  ของ  ธานินทร์  กรัยวิเชียร (๒๕๕๐) ซึ่งกล่าวถึงลักษณะของภาษากฎหมายตามแนวคิดของ  
มองเตสกิเออ  ปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสที่ปรากฏในหนังสือ  De  L’Esprit  des  Lois  ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
๑๗๔๘  และแนวคิดการใช้โวหารที่ดีของ  เปลื้อง ณ นคร (๒๕๐๗)  มาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
พัฒนาการกฎหมายโบราณลาวและภาษากฎหมายโบราณลาว  ใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์  โดยศึกษา
จากเอกสารเป็นหลัก คือ  กฎหมายโบราณลาวที่ปริวรรตจากอักษรธรรมในหนังสือผูกใบลานเป็นภาษาลาว
ปัจจุบัน โดย  ส าลิด  บัวสีสะหวัด  ในโครงการปริวรรตกฎหมายโบราณลาว  ( The transliteration of Lao 

Customary law Project ) ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ โตโยต้า (The TOYOTA Foundation )  ประกอบไปด้วยกฎหมาย
โบราณลาวจ านวน ๘ ฉบับ คือ  คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลวงคัมภีร์มูลตันไต  คัมภีร์สร้อยสายค า  คัมภีร์สุวรรณ
มุกขา  คัมภีร์ราชศาสตร์  คัมภีร์สังคหปกรณ์  คัมภีร์โพสะราช  คัมภีร์อาณาจักรและธรรมจักรแห่งธรรมศาสตร์  
และกฎหมายธรรมศาสตร์ขุนบรม  ของกรมวรรณคดีลาว  น าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวิจัย 

 กฎหมายโบราณลาวแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมในอาณาจักรล้านช้างที่มีวิวัฒนาการ
มายาวนาน  สะท้อนภาพวิถีชีวิต  และแนวปฏิบัติของผู้คนแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี  กฎหมายในสมัยยุค
เริ่มแรกก่อตั้งบ้านเรือน  มีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตหรือกฎหมายประเพณีซึ่งสังคมลาวให้ความเคารพเชื่อถือผี   
ค าสั่งสอนหรือกฎระเบียบต่างๆ จึงอ้างว่าเป็นค าสั่งของ  ผีฟ้า  ผีแถน  และผีบรรพบุรุษ  ที่กล่าวสั่งสอนปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี  สอดคล้องกับแนวคิดของส านักกฎหมายประ วัติศาสตร์   ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (๒๕๕๑ : ๑๗) ได้สรุปแนวคิดดังกล่าวไว้ว่า กฎหมายโดยทั่วไปจะเริ่มต้นใน
รูปแบบจารีตประเพณี ซึ่งตรงกับความเป็นจริงที่สนับสนุนจากการค้นคว้าทางมานุษยวิทยาสังคม และ
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ยืนยันได้อย่างชัดเจน ว่ากฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์
ในสังคมที่มี ต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นรูปแบบของกฎหมายนั้น เริ่มจากขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทั้งนั้น
โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีชาติใดที่เริ่มปรากฏการณ์ของกฎหมายในรูปแบบที่เป็นการบัญญัติกฎหมายขึ้น   
 แนวคิดของส านักกฎหมายประวัติศาสตร์สามารถน ามาอธิบายพัฒนาการของกฎหมายโบราณลาวได้
อย่างเป็นขั้นตอนตามระยะเวลาและยุคสมัย  เริ่มจากค าสั่งสอนของบรรพบุรุษที่ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตของ
ชาวลาวในอาณาจักรล้านช้างเล่าสืบต่อกันมาจนกลายเป็นฮีตคองประเพณี  น ามาเรียบเรียงเป็นกฎหมาย
ธรรมศาสตร์ขุนบรมในสมัยพระเจ้าวิชุลราช  ซึ่งสอดคล้องกับ  Mayoury  (๑๙๙๖ : ๗๓)  ที่กล่าวว่า  กฎหมาย
ธรรมศาสตร์ขุนบรมเป็นกฎหมายโบราณลาวที่เก่าแก่ซึ่งเชื่อกันว่าเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่ วอายุคน  บันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรในรัชกาลพระเจ้าวิชุลราช ค.ศ. ๑๕๐๑-๑๕๒๐  และโยซิยูกิ  มาซูฮารา  (๒๕๔๖)  กล่าวถึง
กฎหมายธรรมศาสตร์ขุนบรมว่าเป็นกฎหมายโบราณลาวที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนลาวดั้งเดิมได้ดีกว่ากฎหมาย
ฉบับอื่นๆ เพราะยังไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากภายนอกมากเท่ากับกฎหมายฉบับอื่นๆ     

ในสมัยเริ่มแรกก่อตั้งบ้านเมืองและรวบรวมให้เป็นอาณาจักรล้านช้าง  มีการกล่าวอ้างค าสั่งสอนของ
แถน  และบรรพบุรุษ  เพ่ือจัดระเบียบการปกครองตามบรรทัดฐานความเชื่อดั้งเดิมของชาวลาวคือ  มีความ
เชื่อเรื่องผี  เทวดา  หรือแถน  การนับถือบรรพบุรุษ  นับเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียบเรียงต านานขุนบรม  ที่
ชนชั้นผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์สร้างขึ้นเพ่ืออ้างสิทธิ์ในการปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน  และเพ่ือความ
สะดวกในการรวบรวมก าลังพลให้มีจ านวนมาก  ส าหรับการสร้างบ้านแปลงเมืองในระยะเริ่มแรกก่อตั้งเป็น
อาณาจักร   

หลังจากท่ีเจ้าฟ้างุ่มประสบความส าเร็จในการรวมรวมชาวลาวสองฝั่งโขงให้เป็นอาณาจักรเดียวกันคือ
อาณาจักรล้านช้าง  พระองค์ทรงจัดระเบียบการปกครอง  แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  มีพระบรม
ราโชวาทก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับคนเหล่านั้น  โดยอาศัยความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีฟ้า  ผีแถน  และเนื่องจาก
ความเชื่อนี้ค าขึ้นต้นพระนามของพระมหากษัตริย์ว่า  “เจ้าฟ้า”  จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่น
ระหว่างแถนกับเจ้า  ซึ่งกษัตริย์องค์อ่ืนๆ  ไม่ปรากฏค าน าหน้าพระนามเช่นนี้   ก่อนหน้านี้พระมหากษัตริย์ลาว
จะใช้ค าน าหน้าชื่อว่า  ขุน  ท้าว  และพระยา  เจ้าฟ้างุ่มจึงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกที่ยืนยันสาย
สัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่าง  แถน  และเจ้า  เมื่อพระองค์เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากแถน  พระองค์จึงมี
ความชอบธรรมที่จะใช้ค าสั่งของแถนมาจัดระเบียบการปกครอง   และพัฒนามาเป็นกฎหมายธรรมศาสตร์ขุน
บรมในระยะต่อมา   

ค าสั่งหรือค าสอนของพระมหากษัตริย์จึงเป็นกฎระเบียบที่ผู้อยู่ภายใต้การปกครองต้องปฏิบัติตาม  
กฎระเบียบของชนชาติลาวในระยะแรกยุคสร้างบ้านแปลงเมืองจึงมีลักษณะเป็นค าสั่งสอนของพระมหากษัตริย์  
ดังที่  ส าลิด  บัวสีสะหวัด  (๑๙๙๕ : ๓)  กล่าวไว้ในทัศนะและค าอธิบายของผู้ปริวรรตคัมภีร์ราชศาสตร์  
กฎหมายโบราณลาวสรุปได้ว่า  ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  (Absolute Monarchy)   พระเจ้า
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แผ่นดินอยู่เหนือสิ่งอื่นใด  ค าสั่งของพระเจ้าแผ่นดินถือเป็นกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไข  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
จอห์น  ออสติน  ส านักกฎหมายบ้านเมือง (Legal  Positivism)  ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(๒๕๕๑ : ๑๓)  สรุปไว้ว่า  กฎหมายเป็นเรื่องของค าสั่งเป็นเรื่องที่ผู้มีอ านาจเหนือ  สามารถที่จะบังคับผู้อยู่ใต้
อ านาจให้ปฏิบัติตามเจตจ านงของผู้มีอ านาจ  รัฐเป็นอ านาจสูงสุดไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น    
 เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในอาณาจักรล้านช้าง  ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเริ่มรับนับถือพุทธศาสนาโดย
ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม  เทวดา  ผี  พุทธ  จึงผสมกลมกลืนเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในอาณาจักรล้านช้างได้
อย่างแนบแน่นมาโดยตลอด  พุทธศาสนามีความ เจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ   
 ในปี ค.ศ. ๑๕๒๐  พระเจ้าโพธิสารราชมีพระราชอาชญาประกาศให้ไพร่พลเมืองเลิกนับถือผีฟ้าผีแถน  
อันเคยมีมาแต่โบราณนั้นเสียหมด บรรดาหอโรงกวานศาลอันเป็นที่ขึ้นฟ้าขึ้นแถนของพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนนั้น  
พระองค์ก็ให้รื้อถอนออก  แล้วทรงสร้างพระอารามขึ้นแทนหอผีนั้น  (สิลา  วีระวงส์. ๒๐๐๑ : ๖๓)  ในสมัยนี้
พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาจากสมัยของพระเจ้าวิชุลราช  มีการเรียบเรียงคัมภีร์พุทธศาสนาและ
วรรณกรรมที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมาย  มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตจ านวนมากเรียบเรียงและแต่ง
วรรณกรรมขึ้นอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  นิทานชาดกบางเรื่องถูก
น ามาดัดแปลงผสมผสานกับนิทานพื้นบ้านให้กลายเป็นเรื่องราวที่ศักดิ์สิทธิ์  เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์  และ
เหตุการณ์ต่างๆ  ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์  รวมทั้งยังใช้เป็นเครื่องมืออธิบายการอ้างสิทธิ์อันชอบธรรม
เพิ่มความส าคัญให้กับผู้ปกครองบ้านเมืองในค าสั่ง  ระเบียบข้อบังคับ  และกฎหมายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย    
 คัมภีร์สร้อยสายค าเป็นกฎหมายโบราณลาวที่เรียบเรียงขึ้นในสมัยของพระเจ้าโพธิสารราชซึ่งเป็นยุคสมัย
ที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก  พระองค์ทรงโปรดให้ประชาชนเลิกนับถือผีให้หันมานับถือพุทธศาสนาเพียง
อย่างเดียว  คัมภีร์สร้อยสายค าจึงเป็นเสมือนกฎเกณฑ์ทางพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นมาเพื่อล้มล้างความเชื่อเรื่องผี  
อันเป็นความเชื่อดั้งเดิมของสังคมลาว  กฎหมายโบราณลาวฉบับนี้จึงสะท้อนภาพสังคมลาวอาณาจักรล้านช้างอัน
เป็นสังคมชาวพุทธ  นับถือหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนฐานความเชื่อในหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา   
 ด้วยเหตุที่ศาสนาเป็นระบบความเชื่อและประสบการณ์ของมนุษย์  เกี่ยวกับพลังบางอย่างที่มีคุณสมบัติ  
“ศักดิ์สิทธิ์”  (The  Sacred)  ซึ่งอาจหมายถึงพระเป็นเจ้าสูงสุด  หรือในบางศาสนาที่ไม่มีพระเจ้า (อเทวนิยม)  
ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงพลังที่มีคุณสมบัติเหนือโลก  เหนือธรรมดา  หรือเป็นความจริงที่ซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ปรากฏการณ์ทั่วๆ ไป เป็นพลังที่เป็นความจริงบนรากฐานส าคัญที่สุดของสรรพสิ่งในจักรวาล  (อภิญญา  เฟื่องฟู
สกุล. ๒๕๔๘ : ๗๙)  คัมภีร์สร้อยสายค าจึงชี้ให้เห็นความส าคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
กว่าความเชื่อใดๆ รวมทั้งค าสั่งสอนของบรรพบุรุษ  ผีฟ้าผีแถน (เทวนิยม)ทั้งหลายทั้งปวง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและพระมหากษัตริย์  เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ านาจในการ
ปกครองและการยอมรับของบุคคลที่อยู่ใต้อ านาจ  ศาสนาจะสร้างอ านาจอันชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครองหรือ
พระมหากษัตริย์  แต่ก็หาได้เป็นไปในเรื่องให้ความส าคัญแก่ผู้มีอ านาจแต่ฝ่ายเดียวไม่  หากยังมีการก าหนด
กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนในด้านคุณธรรมทางด้านศาสนาที่ก าหนดให้ผู้จะเป็นผู้ปกครองหรือ
พระมหากษัตริย์ต้องประพฤติและปฏิบัติ (จักวรรดิวัตร) สิ่งเหล่านี้มักสื่อสารกันได้ระหว่างชนชั้นปกครองและผู้อยู่
ภายใต้การปกครอง  เช่น  ก าหนดว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงศีลทรงธรรม  โดยเฉพาะทรงทศพิธราชธรรม  เจ้า
เมืองหรือเสนาอ ามาตย์ก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรม (ฮีตท้าว คองพระยา)  ถ้าผู้ปกครองไม่ประพฤติตามหลักธรรมค า
สอนทางพุทธศาสนา  ก็มักจะถูกผู้อยู่ภายใต้การปกครอง  หรือชาวบ้านชาวเมืองขับไล่ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความ
วุ่นวายและเกิดการอ้างสิทธิในการเป็นผู้ปกครองแย่งชิงอ านาจการปกครอง  เช่น  การแย่งชิงราชสมบัติในบาง
ยุคสมัยเป็นต้น ศาสนาจึงเป็นหลักส าคัญในการก าหนดแนวปฏิบัติของบุคคลตั้งแต่ชนชั้นปกครองไปจนถึงสามัญ
ชนโดยทั่วไป  ดังค ากล่าวของ  ยศ  สันตสมบัติ (๒๕๔๔ : ๒๓๖)  สรุปได้ว่า   
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 “...ศาสนาหรือความเชื่อในอ านาจศักดิ์สิทธิ์   มีส่วนสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับระบบการเมืองในสังคม
วัฒนธรรมทุกแห่งทั่วโลก  สัญลักษณ์  พิธีกรรม  และตัวแทนแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในระบบการเมืองทุกระบบ  
ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงระหว่างระบบความเชื่อกับการเมืองจึงเป็นปรากฏการณ์สากลที่เกิดขึ้นทุกหนแห่ง  อ านาจ
ของผู้น าในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ มักมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับสถานภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลเหล่านี้  
ความชอบธรรมของอ านาจก็มักวางอยู่บนพื้นฐานของความศักดิ์สิทธิ์  นั่นคือการอ้างสิทธิธรรมโดยนัยแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ซึ่งเป็นผู้น ากับอ านาจศักดิ์สิทธิ์  เช่น  การเป็นผู้น าที่เทพเจ้าเลือกสรรส่งมา  หรือ
การเป็นสมมุติเทพ  เป็นต้น  สิทธิธรรมแห่งอ านาจซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของความศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการยอมรับ  
ตราบใดที่ความศักดิ์สิทธิ์  และประสิทธิผลอันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ยังปรากฏให้เหน็เด่นชัดและเข้มแข็ง  อ านาจ
และความศักดิ์สิทธิ์  จึงเป็นรูปแบบหรือมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการจัดระเบียบทางการเมือง...”   

 สอดคล้องกับความเห็นของ  พิพัฒน์  พสุธารชาติ  (๒๕๔๕ : ๑๗๙-๑๘๐)  ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
กฎหมายและศาสนาไว้ว่า  
 

    “...กฎหมายเป็นกฎกติกาของสังคมประเภทหนึ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกัน  มนุษย์อาจมีกติกาทางสังคมประเภทต่างๆ เช่น  ข้อปฏิบัติทางศาสนา  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และ
ระบบความเชื่อของผู้คนในสังคมนั้นๆ  ข้อปฏิบัติหรือค าสอนในศาสนาทุกศาสนาเกี่ยวข้องกับหลักการด าเนิน
ชีวิต  ศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดี  ละเว้นการกระท าชั่ว  ไม่เห็นแก่ตัว  รักและเมตตาผู้อื่น  เป็นต้น  ค าสอน
ทางศาสนามีส่วนคล้ายกันกับกฎหมาย  จึงน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  จากประวัติศาสตร์การพัฒนาของ
กฎหมายจะพบว่าศีลธรรมทางศาสนาคือแหล่งที่มาของเนื้อหากฎหมายในสมัยโบราณ  เช่น  กฎหมายโบราณ
ของประเทศอินเดีย  กฎหมายธรรมศาสตร์เขียนขึ้นมาจากพื้นฐานความคิด  ความเชื่อของศาสนาฮินดู  กฎหมาย
ตราสามดวงของประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ  ความเกี่ยวข้องระหว่างค า
สอนทางศาสนากับกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้...” 

 
 จากการศึกษาเนื้อหาในกฎหมายโบราณลาว  แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและศาสนา
เป็นอย่างดี  ความเชื่อและศาสนาในสังคมลาวท าหน้าที่ผนึกส่วนต่างๆ ของสังคมให้เข้าเป็นเอกภาพ  ผสานส่วน
ต่างๆ ของสังคมเข้าเป็นอันหนึ่ง  อันเดียวกัน  โดยให้ค าอธิบายต่อการจัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่ม
บุคคลในสังคม  ด้วยความเชื่อเรื่องเทวดา  ผีฟ้าผีแถน ผีบรรพบุรุษ  ความเชื่อในหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า ความเชื่อดังกล่าวให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างมีพลังแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองสูงสุดของอาณาจักรล้านช้าง  ให้ความชอบธรรมด้วยคติความเชื่อแบบเทวราชา  พระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายมาจากแถนหรือเทวดา  เป็นพระราชโอรสของแถน  และเป็นธรรมราชา  เป็นองค์
พระมหากษัตริย์   ผู้สูงส่งด้วยการสะสมบุญบารมี  ทรงทศพิธราชธรรม  ทรงปฏิบัติธรรมมิได้ขาด  และที่ส าคัญ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนา   
 ในสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราช  (ค.ศ. ๑๖๓๗-๑๖๙๔)  อาณาจักรล้านช้างมีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก  มีการรวบรวมประมวลกฎหมายเก่า  และตรากฎหมายขึ้นใช้เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติควบคุม
สังคมหลายฉบับคือ  คัมภีร์มูลตันไต  คัมภีร์สุวรรณมุกขา  คัมภีร์ราชศาสตร์  คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลวง  
คัมภีร์โพสะราชและคัมภีร์สังคหปกรณ์  คัมภีร์อาณาจักรและธรรมจักรแห่งธรรมศาสตร์  เนื้อหากฎหมายส่วน
ใหญ่จะยึดหลักของพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติ  กฎหมายที่ส าคัญในสมัยนี้คือ  คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลวง  
สันนิษฐานว่าคงได้เค้ามาจากคัมภีร์ธรรมศาสตร์ของอินเดีย  และได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา  ผู้ปกครอง
ของลาวในอาณาจักรล้านช้างน ามาดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสังคมลาวในสมัยนั้น  มีการระบุถึงปีศักราชไว้
อย่างชัดเจนว่าเรียบเรียงขึ้น  ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช  นอกจากนี้คัมภีร์สุวรรณมุกขา  
กฎหมายโบราณลาวที่มีลักษณะเป็นประมวลกฎหมายลาว          (The  code  of  Lao  customary  law)  ที่แสดงให้
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เห็นสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  อาณาจักรล้านช้างเริ่มติดต่อกับคนภายนอกอาณาจักรมากขึ้นมีการใช้เรือเป็น
พาหนะ  การจัดการจราจรทางน้ า  เป็นกฎหมายที่แสดงภาพการคมนาคมทางน้ าและการค้าขายโดยทางเรืออย่าง
ชัดเจน  สังคมมีความหลากหลาย  การก าหนดแนวปฏิบัติในกฎหมายมีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิม  หลักค า
สอนทางศาสนาพุทธ  ศาสนาพราหมณ์  รวมกันเข้าไว้ในการจัดระเบียบปฏิบัติของบุคคล  กฎหมายในยุคสมัยนี้
จึงมีลักษณะผสมผสาน  แต่ก็ยังยึดแนวทางพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญ 
 จากความเชื่อดั้งเดิมผสมผสานกับหลักธรรมทางศาสนาพุทธและพราหมณ์  น าไปเป็นพื้นฐานแนวทาง
ในการก าหนดแนวปฏิบัติ  ก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม  น ามาเรียบเรียงเป็นกฎหมายบ้านเมือง  กฎหมาย
โบราณลาวจึงมีลักษณะการใช้ภาษาที่ผสมผสานกันระหว่าง  ภาษาบาลี-สันสกฤตกับภาษาลาว  ในรูปแบบต่างๆ  
กัน  แสดงถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเมืองการปกครอง  และศาสนา  ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
แวดล้อม 

 การผสมผสานและการปรับเปลี่ยนดังกล่าวสอดคล้องกับทัศนะของ  อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล  (๒๕๔๘ : 

๘๕)  กล่าวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในประวัติศาสนาทุกศาสนาสรุปได้ว่า  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางศาสนา  ยังมีมโนทัศน์ส าคัญอีกคู่หนึ่งที่ใช้อธิบาย วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงได้  เมื่อศาสนาถูก
เผยแผ่ออกไปนอกปริมณฑลทางวัฒนธรรมเดิมของตนเอง  ก็มักเกิดการ ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นขึ้น  Syncretism  หมายถึง  การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ในประวัติของทุกศาสนา  เช่น  
เมื่อศาสนาพุทธแพร่กระจายเข้ามาในแถบอุษาคเนย์  ก็ผสมผสานกับความเชื่อผีแบบดั้งเดิมในท้องถิ่นนั้น  และ
ต่อมาการผสมผสานกับลัทธิพราหมณ์ท าให้เกิดคติเทวราชาขึ้นในอาณาจักรแถบนี้  การผสมผสานทางวัฒนธรรม
นี้  พบได้ในหลายมิติ  เช่น  การผสมในเนื้อหาสาระ  หรือหลักค าสอนทางศาสนา  การผสมผสานในสัญลักษณ์ที่
เป็นรูปเคารพ  หรือในพิธีกรรม  เป็นต้น  
การใช้ภาษาในกฎหมายโบราณลาว  ตามแนวคิดของการร่างกฎหมายสากล  จะเห็นว่ากฎหมายโบราณลาวมี
ลักษณะการใช้ภาษาง่าย  สั้นกะทัดรัด  ใช้ศัพท์ที่มีความหมายตรง  เป็นระเบียบเดียวกัน  มีความสุภาพนุ่มนวล
น่าอ่านน่าฟัง มีพลังในการโน้มน้าวใจคนให้ปฏิบัติตามได้  แต่การใช้ภาษาบางประการก็มีลักษณะที่ไม่สมควรใน
แง่ของการใช้ภาษาในการร่างกฎหมายตามแนวคิดกฎหมายสากลคือ  การยกตัวอย่างนิทาน  เรื่องเล่าต่างๆ มา
เปรียบเทียบหรือเป็นตัวอย่างในการพิจารณาคดี  ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงเรื่องเล่าเรื่องสมมุติ
ขึ้นเท่านั้น  จึงขาดน้ าหนักในการเชื่อถือ  อย่างไรก็ตามเรื่องบางเรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้นก็น ามาจากชาดกซึ่ง
เป็นเรื่องราวที่น ามาประกอบการเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้า  ซึ่งผู้คนให้ความเชื่อถือศรัทธาเรื่องเล่าเหล่านี้จึง
สามารถโน้มน้าวใจ  หรือน าไปเป็นตัวอย่างในการก าหนดแนวปฏิบัติของผู้คนที่มีความเชื่อถือหลักธรรมในพุทธ
ศาสนาในยุคนั้นได้  ประกอบกับผู้มีอ านาจในการปกครองก าหนดแนวปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมเป็นแนวคิดส าคัญ
ในการร่างกฎหมาย  การร่างกฎหมายโบราณลาวจึงเป็นกฎหมายที่ผู้มีอ านาจเลือกใช้ให้เหมาะสมในยุคสมัยของ
อาณาจักรล้านช้าง   

นอกจากนี้กฎหมายโบราณลาวยังมีลักษณะการอภิปรายในบางตอน  เป็นลักษณะที่ปรากฏไม่มากนัก   
หลักในการร่างกฎหมายของมองเตสกิเออกล่าวไว้ในข้อหนึ่งว่า  “...  กฎหมายนั้นไม่สมควรจะบัญญัติในเชิง
อภิปราย  การให้เหตุผลรายละเอียดแห่งการบัญญัติกฎหมายนั้นๆ  เป็นเรื่องเสี่ยงภัยโดยแท้เพราะการให้เหตุผล
ดังกล่าวย่อมเปิดช่องให้เกิดการโต้แย้งขึ้นได้  ...”  (ธานินทร์  กรัยวิเชียร. ๒๕๕๐ : ๓๖)  

การอภิปรายดังกล่าวในกฎหมายโบราณลาว  เป็นการอภิปรายให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องบุญในหลักธรรม
ทางศาสนาพุทธ  ซึ่งผู้ปกครองน ามาอ้างเป็นบรรทัดฐานในการก าหนดข้อบังคับ  กฎระเบียบต่างๆ เมื่อผสมผสาน
กับอ านาจของผู้ปกครองคือ  พระมหากษัตริย์ในกฎหมายพระธรรมศาสตร์ที่เผยแผ่เข้ามาในอาณาจักรล้านช้าง
พร้อมๆ กับพุทธศาสนา  ท าให้การก าหนดข้อบังคับในกฎหมายในยุคสมัยนั้นต้องเลือกก าหนดจากหลักธรรมทาง
พุทธศาสนาผนวกกับค าสั่งของพระมหากษัตริย์  ที่มีการปรับเปลี่ยนแตกต่างจากกฎหมายฉบับอื่นๆ  ท าให้ทราบ
ว่ากฎหมายโบราณลาวมีการปรับเปลี่ยนไปตามผู้ปกครองในแต่ละยุคสมัย  มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  และ
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บรรทัดฐานของสังคมในการก าหนดระเบียบข้อบังคับที่จะท าให้สังคมด ารงอยู่ได้  กฎหมายจึงไม่ใช่สิ่งที่สถิตแต่มี
การปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามบริบทของสังคมและผู้มีอ านาจในการปกครอง  ดังค ากล่าวของ  John  Austin  นัก
กฎหมายชาวอังกฤษ  ที่นักกฎหมายโดยทั่วไปให้ความสนใจซึ่งกล่าวสรุปทฤษฎีกฎหมายว่ามีลักษณะพิเศษดังนี้ 
 

 “...  ทฤษฎีกฎหมาย  (Theory  of  Law)  กฎหมายคือค าสั่งของรัฐาธิปัตย์  เมื่อกฎหมายเป็น 

   ค าสั่งจึงต้องถือว่าเป็นเรื่องของเจตจ านงของคน  กฎหมายจึงกลายเป็นเรื่องของอ านาจที่จะเลือกใช้ 
   เพราะย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตามอ าเภอใจของผู้มีอ านาจสั่ง  ...”  (ปรีดี  เกษมทรัพย์.  ๒๕๔๖ : ๖๖)   

 

กฎหมายโบราณลาวมีลักษณะเฉพาะ  เช่น  ภาษาในบทลงโทษ  หรือขันโทษ  ที่พิจารณาจากความผิด  
สถานภาพ  และบรรดาศักดิ์  ยศต าแหน่งของผู้กระท าผิด    ภาษาเรียกหมวดหมู่กฎหมาย  เรียกเป็นห้องตาม
หลักเบญจศีล  ภาษาเรียกโทษผิดศีลตามหลักศีลห้า  นอกจากนี้ยังมีลักษณะการใช้ค าซ้อน  และค าประสมที่มี
ความหมายเชิงอุปมาอุปไมย  ซึ่งมีปรากฏมากในกฎหมายโบราณลาว  นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกค าภาษา
บาลี-สันสกฤตในกฎหมายโบราณลาว  ปรากฏในกฎหมายเกือบทุกฉบับ  เริ่มจากคัมภีร์สร้อยสายค าเป็นต้นมา  
นับเป็นลักษณะเฉพาะของภาษากฎหมายโบราณลาวที่มีพัฒนาการมาตามล าดับ  
 การเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจภาษากฎหมายโบราณลาว  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการ
สื่อความหมายกฎระเบียบของสังคมลาวในอาณาจักรล้านช้าง  ท าให้เกิดความรู้  ความเข้าใจภาษา  วรรณกรรม  
ประวัติศาสตร์  การเมืองการปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  ฯลฯ  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ภาษากฎหมาย  สังคม  ฯลฯ  ในมุมมองที่หลากหลายได้
เป็นอย่างดี  ดังค ากล่าวของ  เปลื้อง  ณ นคร  (๒๕๔๐ : ๓๖)  ว่า 
 

“...  ภาษาเป็นการสื่อความหมาย  มีสองฝ่ายคือ  ผู้ส่งสารอาจเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนก็ได้เป็นผู้ส่ง
ความหมาย  โดยใช้เสียงหรือตัวหนังสือ  มีรู้รับสารคือผู้ฟังหรือผู้อ่าน  โดยใช้หูฟังหรือใช้นัยน์ตาอ่าน  ดังนั้นการ
รับรู้ถ้อยค าและความหมายจึงเป็นเรื่องส าคัญ  ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่รู้ความหมายของค า  หรือรู้แต่รู้คลาดเคลื่อน  
การสื่อสารก็ไม่เป็นผล  อาจเกิดความสับสน  เข้าใจไปคนละทางได้  นอกจากนี้ความหมายและการสื่อความหมาย
ยังเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาคือ  จิตใจของผู้ส่งสารและผู้รับสารอีกด้วย  ซึ่งเป็นทั้งปัจเจกชนและมวลชน  จึงควรจะ
เข้าใจด้วยว่าการสื่อสารและการรับสารนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ  เม่ือเริ่มมีมนุษย์ก็มีการสื่อสารการรับสารกัน
แล้ว  ...”  
 

การเข้าใจภาษากฎหมายโบราณลาว  จึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และอาจเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ ที่พึงมี
อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 ๑.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษากฎหมายโบราณลาวกับกฎหมายตราสามดวงของไทยและ
กฎหมายมังรายศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมายล้านนาที่มีพัฒนาการมาใกล้เคียงกัน  เพื่อเกิดการเรียนรู้การใช้ภาษา
กฎหมายสมัยโบราณในสังคมที่มีความคล้ายคลึงกันว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
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 ๒.  ควรมีการศึกษาการใช้ภาษากฎหมายโบราณลาวเปรียบเทียบกับภาษากฎหมายที่ใช้ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน  เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของภาษาลาวรวมทั้งเรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 ๓.  ควรมีการศึกษาภาษาที่ใช้ในสังคมลาวจากกฎหมายโบราณลาว  เพื่อให้เห็นพัฒนาการทางภาษา  
สังคม  และวัฒนธรรมในอาณาจักรล้านช้าง 

 ๔.  ควรมีการศึกษาภาษากฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย  เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังเป็นบรรทัดฐานในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคตอีก
ด้วย 
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ต านานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

The Myth of Urangadhatu and the Socio-Economic Interrelated Network  
of the People in the Greater Mekong Sub-region 

 
ดร.สพสันติ์ เพชรค า44

 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้ต้องการน าเสนอเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตั้งแต่สมัย
รัฐโบราณ โดยใช้ต านานอุรังคธาตุ (Urangadhatu) เป็นเอกสารส าคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างรัฐโบราณต่างๆ ใน
ลุ่มน้ าโขงที่ปรากฏในต านาน เช่น เมืองศรีโคตรบูร เมืองหนองหานหลวง (สกลนคร) เมืองหนองหานน้อย (อุดรธานี) เมือง
จุฬณี (เมืองเว้) เมืองอินทปัฐ (กัมพูชา) และเมืองหนองคันแทเสื้อน้ า (เวียงจันท์) เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า หากเปรียบเทียบ
ต าแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของรัฐโบราณตามต านานอุรังคธาตุกับขอบเขตของรัฐชาติในปัจจุบันแล้วเห็นว่า ต าแหน่งของรัฐ
โบราณเหล่านั้นมีอาณาบริเวณครอบคลมุหลายประเทศอันได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยต านานแสดงถึงความสัมพันธ์ของรัฐต่างๆ ดังกล่าวถูก
เช่ือมโยงกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความเช่ือทางศาสนาและการจัดการทรัพยากร รวมทั้งเส้นทางการค้าต่างๆ 
ทั้งทางบกและทางน้ าในลุ่มแม่น้ าโขง ดังนั้นการท าความเข้าใจกับต านานอุรังคธาตุจึงท าให้เห็นการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจ
และสังคม (Socio-Economic Space) ที่มีร่วมกันของประเทศต่างๆ ในลุ่มแม่น้ าโขงที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 
ซึ่งเป็นพื้นฐานอันดีในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-west 
economics corridor) ในปัจจุบันต่อไป 
 
ค าส าคัญ : อุรังคธาตุ, ต านาน, พ้ืนท่ีทางสังคม, ลุ่มน้ าโขง 
 
Abstract 
 

This article aims to present the social-economic interrelated network of people who resided in the Greater 
Mekong Sub-region in ancient kingdom. The Myth of Urangadhatu is the crucial document mainly used in this study to 
analyze the interrelation of ancient states in Mekong Subregion. The names of the ancient states appeared in the 
Urangadhatu myth are Srikotaboon, Nong Harn Luang (Sakon Nakhon), Nong Harn Noi (Udonthanee), Julanee (Hue), Inthapat 
(Cambodia), and Nong Kun Tae Sue Nam (Vientian). The study of geographical location of these ancient states covered 
many nations today, i.e., Thailand, Lao People’s Democratic Republic, the Socialist Republic of Vietnam and the Kingdom of 
Cambodia. The Myth of Urangadhatu reflects the interrelation among these ancient states through social-economic relation, 
religious belief, resource management and trading routes by land and by the Mekong River; it also illustrates the socio-
economic space shared by these states. The Myth of Urangadhatu is, thus, one of major historical evidences for the long 
period of development in this subregion. With this knowledge, it could help strengthen interrelation and cooperation 
among the nations in the road network of the East-West Economic Corridor today and in the future. 
 
ความน า 
 
 แม่น้ าโขงเป็นแม่น้ านานาชาติสายส าคัญที่ไหลผ่านหลายประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย์ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ าโขง
ตอนล่าง (Lower Mekong River) เป็นพื้นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคม เห็นได้จากความอุดมสมบูรณ์ของ

                                                 
 44 ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษา วัฒนธรรม ศาสนาและความเช่ือแตกต่างปะปนกัน เช่น 
ชาวจามอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ชาวเขมรอยู่ในกัมพูชา ภาคใต้ของลาวและตามเขตชายแดนทางทิศใต้
ของภาคอีสานในประเทศไทย ชาวเวียดในประเทศเวียดนาม ส่วนชาวไทยและลาวอาศัยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในภาคพื้นทวีป
อุษาคเนย์ (ปรานี วงษ์เทศ.  ๒๕๔๓ : ๒๘๔-๓๐๓) กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ต่างตั้งถิ่นฐานอยู่พื้นที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิ
สัณฐาน (Landscape) นับตั้งแต่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าและพื้นที่ชุ่มน้ าในเขตรอยต่อของเวียดนามและกัมพูชา 
พื้นที่ชุ่มน้ าของลุ่มน้ าสงครามในบริเวณอีสานตอนบนของไทย ตลอดจนบริเวณภูเขาและหุบเขาทางตอนเหนือและตอนใต้ของ
ประเทศลาว ความแตกต่างดังกล่าวเป็นเง่ือนไขส าคัญให้ผู้คนเหล่านั้นเกิดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจนเกิดระบบ 
“นิเวศวัฒนธรรม” (Cultural Ecology) โดยเฉพาะการท านาข้าวด้วยการอาศัยน้ าท่วมพื้นนา เป็นวิธีที่ช่วยให้ถิ่นนี้มีธัญพืชอุดม
และเป็นอาหารหลักของประชากรที่สามารถขยายตัวและตั้งถิ่นฐานได้อย่างถาวร สามารถจัดระเบียบเกิดพัฒนาการเป็น
บ้านเมืองที่มั่นคงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ าโขงเป็น “พื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม” (Socio-
Economic Space) ของผู้คนแถบนี้ท่ีสามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากแม่น้ าโขง 
 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในลุ่มแม่น้ าโขงนี้นับได้ว่ามีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เห็นได้
จากร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีมากมาย   ทั้งที่เป็นต านาน พงศาวดาร นิทานนิยาย ศิลาจารึก
และศิลปวัตถุสถานมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณนี้จึงเป็น “เขตสะสม” หมายถึงบริเวณที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ านวย
ให้มีคนหลายกลุ่มหลายเหล่าหรือหลายเผ่าพันธุ์ท่ีมาตั้งหลักแหล่งอยู่ใกล้กันหรือปะปนกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม. ๒๕๔๖ : ๒๒๓-
๒๓๘) และหลักฐานทางเอกสารส าคัญที่สุดที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของผู้คน บ้านเมืองหรือรัฐโบราณของดินแดนลุ่มแม่น้ า
โขงแถบนี้คือ “ต านานอุรังคธาตุ” หรือต านานพระธาตุพนม ซึ่งจ าแนกเนื้อหาออกได้เป็นสองประเภทคือ ประเภทนิทาน
ปรัมปรา (Myth) และประวัติบุคคลส าคัญของลาว ส่วนที่เป็นนิทานปรัมปรานั้นประกอบด้วย  “ปาทลักษณนิทาน”

45 และ 
“ศาสนนครนิทาน”  ปาทลักษณนิทานคือ นิทานปรัมปราที่เกี่ยวกับสถานที่ส าคัญทางศาสนาโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาท ส่วน
ศาสนานครนิทานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก าเนิดเมืองเวียงจันท์และเมืองร้อยเอ็ด  

อย่างไรก็ตามเนื้อหาของ “ต านานอุรังคธาตุ” (ต านานพระธาตุพนม) ดังกล่าวไม่อาจสะท้อนให้เห็นความจริงทาง
ประวัติศาสตร์มากน้อยเพียงใด แต่กล่าวได้ว่า “เมืองศรีโคตรบูร” มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิดกับเมือง
ต่างๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง นอกจากนี้ผู้ศึกษาพบว่า ยังไม่มีการศึกษาต านานอุรังคธาตุ (ต านานพระธาตุ) ที่ท าให้มองเห็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา “ต านานอุรังคธาตุ
กับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
 

เพื่อศึกษาเครือข่ายความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในอดีตผ่านต านานอุรังค
ธาตุ (ต านานพระธาตุพนม) 
 
วิธีการศึกษา 
 

การศึกษา “ต านานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
เป็นการหาค าตอบจากบริบท (Context) ของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต านานถูกสร้างขึ้น โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ศึกษาจากหลักฐานเอกสาร “ต านานอุรังคธาตุ” (ต านานพระธาตุพระนม) ฉบับการ
พิมพ์ครั้งท่ีสาม(พ.ศ. ๒๕๓๗) เนื่องในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วรรณกรรมสองฝั่งโขง” ที่กรมศิลปากรเป็นผู้ช าระรวมทั้งมี
การจัดวรรคตอนใหม่เพื่อความเข้าใจในการอ่านที่ง่ายขึ้น รวมทั้งศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ลาวและบันทึกการเดินทางของ
ชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง การศึกษานี้ข้อมูลเป็นประเภท “นิทานและต านานปรัมปรา” ซึ่งมักเป็นเรื่องเล่าที่มีการใช้ภาษาพิเศษ 
(ศิราพร ณ ถลาง . ๒๕๔๘ :๓๑) ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดเรื่อง “พื้นที่” (Space) จากงาน The Production of Space ของ Henri 
Lefebvre เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการตีความท าความเข้าใจกับความหมายของเนื้อเรื่อง งานของ Lefebvre แบ่ง
การศึกษา “พื้นที่” (Types of Space) ออกเป็น  ๓ ประเภทคือ พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space ) พื้นที่ภายใน (Mental 

                                                 
45 ค าวา่ “ปาท” หรือ “บาท” หมายถึง ตีนหรือเทา้  
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Space) และพื้นที่ทางสังคม (Social Space) (Lefebvre.  ๑๙๙๑ : ๑๔) แต่ Lefebvre มองว่า “พื้นที่” ที่เป็นอาณาบริเวณที่สิ่ง
ต่างๆ มาปะทะประสานกันอย่างหลากหลาย เป็นบริเวณซึ่งเคยเข้าใจว่าแบ่งแยกออกจากกันทางกายภาพ จิตใจ รูปธรรมและ
นามธรรม ต่างมีปฏิสัมพันธ์และส่งอิทธิพลแก่กันและกันในอาณาบริเวณที่เรียกว่า “พื้นที่ที่สาม” (Third Space) อันได้แก่ พื้นที่
ทางสังคม (Social Space) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พื้นที่ท่ีสามเป็นอาณาบริเวณซึ่งพ้ืนท่ีอีกสองแบบมาปะทะประสานกัน  

การศึกษาต านานอุรังคธาตุหรือต านานพระธาตุพนม จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้ศึกษาต้องการน าเสนอพื้นที่ลุ่มน้ าโขงที่
มิใช่เพียงพ้ืนท่ีทางกายภาพเท่านั้น หากแต่เป็นการน าเสนอพื้นที่ของลุ่มน้ าโขงในสถานะของต านานที่น าเสนอภาพตัวแทนของ
พื้นที่ (Representation of space) ด้วยการน าเสนอพื้นที่ทางกายภาพที่เช่ือมโยงกับการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจ พื้นที่สังคมและ
พื้นที่ทางความคิด และเมื่อเชื่อมโยงต านานกับประเด็นส าคัญข้างต้น ต านานอุรังคธาตุจึงเป็นตัวบท (Text) ส าคัญที่ท าให้เห็น
บริบท (Context) ของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต านานนี้ถูกสร้างขึ้น น าไปสู่การเช่ือมโยงกับการท า
ความเข้าใจบริบททางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic context) อันเป็นพื้นฐานส าคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (The Greater Mekong Sub-region หรือ GMS) และผู้ศึกษาน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)   
 
ผลการศึกษา 
 
 ต านานอุรังคธาตุ (ต านานพระธาตุพนม) มีเนื้อหาสรุปว่า สมัยก่อนพระพุทธเจ้านิพพาน พระองค์ได้เสด็จมาพร้อมกบั
พระอานนท์และหยุดอยู่ท่ีแคม “หนองคันแทเสื้อน้ า” (เมืองเวียงจันท์ในปัจจุบัน) พระพุทธเจ้าพยากรณ์เรื่องราวของบ้านเมือง
ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้และพระอรหันต์น าเอาพระธาตุส่วนต่างๆ ของพระพุทธองค์มาไว้ท่ีบริเวณแถบนั้น พระพุทธองค์เจ้าล่องใต้
ผ่านตามสถานท่ีต่างๆ ซึ่งอยู่ริมสองฟากแม่น้ าโขงและเกิดเป็นนิทานปรัมปราของสถานที่นั้นๆ เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ ใน
ที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเขตเมืองศรีโคตรบูร (ประมาณแนวเขตอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมลงไปทางใต้) และพ านักที่
ดอยกัปปนคีรีหรือ “ภูก าพร้า” (ที่ตั้งพระธาตุพนมในปัจจุบัน) พญาศรีโคตรบูรนิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับบาตรที่ในเมือง 
ตลอดจนถือบาตรของพระองค์มาส่งยังภูก าพร้า และตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ในครั้งนี้พระพุทธองค์
พยากรณ์ถึงอนาคตของพระยาศรีโคตรบูรว่าจะไปเกิดที่เมืองร้อยเอ็จประตู (จังหวัดร้อยเอด็) ชาติหนึ่ง และเกิดเป็นพญาสุมิตต
ธรรมวงศา เมือง   มรุกขนคร (เหนืออ าเภอธาตุพนมขึ้นไปประมาณ ๖ กิโลเมตร) อีกชาติหนึ่งและ “ฐาปนา” พระอุรังคธาตุไว้ที่
ภูก าพร้า 

จากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับแวะเมืองหนองหานหลวง (จังหวัดสกลนคร) เทศนาธรรมให้พญาสุวรรณภิงคารฟัง
พร้อมประทับรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จไปยังดอยลูกหนึ่ง (ภูเพ็กในจังหวัดสกลนคร) แล้วเรียก “พระมหากัสสปะ” จาก       
นครราชคฤห์ (อินเดีย) มาสั่งว่า เมื่อพระองค์นิพพานให้น าเอา “อุรังคธาตุ” (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐาน
ไว้ท่ีภูก าพร้า จากนั้นเสด็จไปภูกูเวียน (ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี) เกิดเรื่องเกี่ยวเนื่องกับท้าวบารถกับนางอุษา 
แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จกลับต่อไปไว้รอยพระบาทที่ดอยนันทกังรี(หลวงพระบาง) และพยากรณ์ว่าเมืองที่หนองคันแท เสื้อน้ า 
(เวียงจันท์) ในภายหลังจะเสื่อมสูญไปและมีพญาตนหนึ่ง (ฟ้างุ้ม-กษัตริย์ลาวล้านช้าง) มาท านุบ ารุงพุทธศาสนาในที่เมืองหลวง
พระบาง เมื่อภายหลังเมืองนี้เสื่อมลงพุทธศาสนาจะกลับไปรุ่งเรืองที่เมืองเวียงจันท์สืบต่อไป 

ภายหลังจากพระพุทธเจ้านิพพาน ๘ ปี พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ได้น าพระอุรังคธาตุมาสู่
แหลมทองผ่านทางเมืองหนองหานหลวง พญาสุวรรณภิงคารและพญาค าแดงเจ้าเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อย
ออกมาต้อนรับ มีการสร้างเจดีย์แข่งกันเพ่ือบรรจุพระธาตุระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ ผู้ชายสร้างพระธาตุ
ภูเพ็ก (สกลนคร) ผู้หญิงสร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวง (สกลนคร) ผลปรากฏว่าผู้หญิงใช้กลมารยาเอาชนะสร้างเสร็จก่อน แต่
พระมหากัสสปะไม่บรรจุพระอุรังคธาตุเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งไว้ คงให้ไว้แต่พระอังคารธาตุ (ขี้เถ้า) จากนั้น            
พระมหากัสสปะมาที่ภูก าพร้าโดยมีพญาสุวรรณภิงคารและพญาค าแดงตามมาด้วย พญานันทเสนเจ้าเมืองศรีโคตรบูรท าการ
ต้อนรับ (พญาศรีโคตรบูรผู้พบพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์ไปแล้ว พญานันทเสนเป็นน้องครองราชย์ต่อมา) ขณะนั้นพญาจุฬนี 
(เมืองเว้) และพญาอินทปัตฐ (เมืองพระนคร กัมพูชา) ทราบข่าวจึงมาร่วมกันช่วยก่ออูบมุงเพื่อฐาปนาพระอุรังคธาตุ ครั้งนั้น
พระอุรังคธาตุกระท าปาฏิหาริย์ให้พระมหากัสสปะทราบว่าไม่ต้องการให้มีการฐาปนา เพราะพระพุทธองค์มิได้ท านายไว้ว่าให้มี
การฐาปนาในครั้งนี้ พญาทั้ง ๕ จึงเพียงประดิษฐานพระอุรังคธาตุภายในอูบมุงท าประตูไม้ปิดไว้ และอธิษฐานขอให้ส าเร็จเป็น
พระอรหันต์ในชาติหน้า เมื่อพญาทั้ง ๕ เสด็จกลับบ้านเมืองแล้ว พระวิษณุกรรมลงมาท าการแกะสลักลายอูบมุง เทวดา
ทั้งหลายมาชุมนุมบูชาและก าหนดหน้าที่กันเพื่อมาเฝ้าดูแลองค์พระธาตุ 
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เรื่องกล่าวย้อนไปถึงพญาศรีโคตรบูรผู้มีโอกาสถือบาตรของพระพุทธเจ้าว่า ในระยะเวลาใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า
นิพพาน พระองค์สิ้นพระชนม์และไปเกิดเป็นโอรสของเจ้า “เมืองสาเกต” (ร้อยเอ็จ) ช่ือ “สุริยกุมาร” ส่วนท่ีเมืองศรีโคตรบูรนั้น 
“พญานันทเสน” ผู้น้องครองเมืองแทน (คือผู้ที่ร่วมสร้างอูบมุงพระธาตุพนม) เจ้าเมืองสาเกตช่ือ “ศรีอมรนี” เป็นเพื่อนและไป
อยู่เที่ยวเล่นกับ “พญาโยธิกา” แห่งเมืองกุรุนทนคร (อยุธยา) ผู้สหาย และครองเมืองร่วมกันจึงเปลี่ยนช่ือเมืองกุรุนทนครเป็น
เมือง  “ศรีอโยธยา” ตามช่ือพญาทั้งสอง ภายหลังบวชเป็นปะขาวมีฤทธิ์เดชมาก ทิ้งเมืองสาเกตไว้จน 
สุริยกุมารอายุ ๑๖ ปี จึงให้ครองเมืองสาเกตแทน พญาทั้งสองเที่ยวไปตีเมืองต่างๆ ถึงร้อยเอ็ดเมืองเอามาอยู่ในอ านาจของสุริย
กุมาร เมืองสาเกตจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าเมือง “ร้อยเอ็จประตู” นอกจากนี้ยังมีเรื่องแทรกเกี่ยวกับก าเนิดแม่น้ าอู แม่น้ างึม 
แม่น้ าปิง แม่น้ ามูล แม่น้ าชี และหนองหานในครั้งปฐมกัลป์ ตามความเช่ือดั้งเดิมเรื่องพญานาคในนิทานปรัมปราของคนไทย -
ลาวสองฝั่งโขง (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. ๒๕๓๗ : ๖-๙) จากเนื้อเรื่องดังกล่าวพบว่า การเดินทางประทับรอยพระบาทของ
พระพุทธเจ้าในพ้ืนท่ีต่างๆ แถบลุ่มน้ าโขง มีพุทธพยากรณ์และกล่าวถึงการก าเนิดของสถานท่ีต่างๆ ที่เช่ือมโยงกันระหว่างเมือง
ต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าโขง โดยสามารถวิเคราะห์ตัวบทของต านานได้ ๓ ประการคือ 

 
๑. อุรังคธาตุในสถานะต านานทางภูมิศาสตร์ของลุม่น้ าโขง 

 ต านานอุรังคธาตุแสดงให้เห็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ าโขงหลายประการ เช่น ต าแหน่งที่ตั้งและอาณาบริเวณ
ของเมืองหรือรัฐโบราณ รวมทั้งกล่าวถึงลักษณะภูมิสัณฐานของพื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) ในแถบลุ่มน้ าโขงที่
สอดคล้องกับ “ช่ือบ้านนามเมือง” (Place Name) ประกอบด้วยเมืองต่างๆ ดังน้ี   
 เมืองศรีโคตรบูร ครั้งแรกตั้งอยู่บริเวณริมปากน้ าเซบั้งไฟทางเบื้องใต้ ลึกเข้าไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่
บริเวณบ้านหนองเรือทอง เมืองไซบุรี แขวงสะหวันเขต ตรงกันข้ามกับบ้านสะดือน้อย เมืองหนองบก แขวงค าม่วน ประเทศ
ลาว (เข็มพอน แสงประทุม. ๒๕๕๑ : ๓) นับได้ว่าเมืองศรีโคตรบูรมีความส าคัญทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ าโขงตั้งแต่เขตจังหวัด
หนองคายลงไปจนถึงเขตจังหวัดอุบลราชธานี มี “ภูก าพร้า” หรือ “ดอยกปณคีรี” อันเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (พระธาตุ
พนม) ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ใกล้กับล าเซบั้งไฟที่ไหลออกแม่น้ าโขงตรงข้ามพระธาตุพนม สมัยต่อมาจึงย้ายเมืองมาอยู่
ทางฝั่งขวาของแม่น้ าโขงและมีชื่อใหม่ว่าเมือง “มรุกขนคร”  
 เมืองหนองหานหลวง ตั้งอยู่บริเวณหนองหาน จังหวัดสกลนคร อันเป็นที่ราบลุ่มตอนในทางฝั่งขวาของแม่น้ าโขง 
หนองหานเป็นแหล่งต้นน้ าของล าน้ าก่ าไหลออกสู่แม่น้ าโขงบริเวณบ้านน้ าก่ าทางทิศใต้ ใกล้อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ในเมืองหนองหานหลวงมีศาสนสถานศักดิ์สิทธ์ิคือพระธาตุเชิงชุมที่ก่อสวมรอยพระพุทธบาทไว้ และพระธาตุนารายณ์เจงเวงที่
บรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า 
 เมืองหนองหานน้อย อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหนองหานหลวง คือบริเวณหนองหาน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานีในปัจจุบัน หนองหานน้อยตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มตอนเหนือของล าน้ าชี เป็นแหล่งต้นน้ าของล าน้ าปาวไหลลงทางใต้
ออกไปรวมกับล าน้ าชีในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เมืองอินทปัฐนคร ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงทางทิศใต้ อินทรปัฐนครเป็นเมืองกัมพูชาโบราณ มีศูนย์กลางอยู่ที่
เมืองพระนคร (อังกอร์) 
 เมืองสาเกต หรือ ร้อยเอ็จประตู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองศรีโคตรบูร บริเวณลุ่มน้ าชีในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 
 เมืองกุรุนทนคร หรือ อโยธยา เป็นช่ือรัฐโบราณในต านานอุรังคธาตุ ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่ห่างไกลออกไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองศรีโคตรบูร กุรุนทนครหรืออโยธยามีอีกช่ือหน่ึงว่า “ทวาราวดี” (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๘๙) 
 เมืองจุฬนี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าโขง เป็นเมืองโบราณของชาวเวียตนามตั้งแต่บริเวณตังเกี๋ยลงมาจนถึง
ตอนกลางประเทศท่ีรู้จักกันในนามอาณาจักรกวางนาม (Quang-nam) มีเมืองเว้เป็นราชธานี (มาซูฮารา. ๒๕๔๖ : ๑๐๓)  
 จากต าแหน่งที่ตั้งเมืองศรีโคตรบูรเป็นเมืองส าคัญที่มีองค์พระธาตุพนมเป็นศูนย์กลาง ระยะต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งท่ีตั้งของบ้านเมือง แต่ว่ามีอยู่ในเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับพระธาตุพนมเท่านั้น เช่น เมืองหนองหานหลวงและหนอง
หานน้อยเกิดน้ าท่วมเมืองล่มจม ท าให้ผู้คนอพยพเมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณหนองคันแทเสื้อน้ า ใกล้ริมฝั่งแม่น้ าโขงเขตจังหวัด
หนองคายและเวียงจันท์ (ศรีศักร วัลลิโภดม. ๒๕๔๖ : ๑๕) รวมทั้งการย้ายเมืองศรีโคตรบูรมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ าโขงที่
เมืองมรุกขนคร จากนั้นย้ายขึ้นไปบริเวณเขตเมืองเก่าศรโีคตรบูร ใกล้เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว ต าแหน่งท่ีตั้งของ
รัฐโบราณที่อยู่ร่วมสมัยในต านานอุรังคธาตุดูได้จากภาพประกอบ ๑ 
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ต านานอุรังคธาตุยังน าเสนอต านานการเกิดแม่น้ าสายส าคัญๆ โดยผ่านการกระท าของนาคเช่น แม่น้ าอู แม่น้ าพิง 
แม่น้ างึม แม่น้ าโขง แม่น้ ามูลนทีและแม่น้ าชีวายนที เป็นต้น การก าเนิดของแม่น้ าสายต่างๆ นั้นต านานกล่าวไว้ว่า เนื่องมาจาก
นาคสองตัวที่เป็นมิตรสหายกันอยู่ในหนองแส ช่ือ “พินทโยนกวติ” เป็นใหญ่อยู่หัวหนอง อีกตัวหนึ่งช่ือ “ธนะมูลนาค” เป็น
ใหญ่อยู่ท้ายหนอง นาคทั้งสองตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าหากได้สัตว์ใดมาเป็นอาหารจะแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ครั้งแรกธนะมูลนาค
ได้ช้างสาร แต่ครั้งที่สองพินทโยนกวติได้เม่นมาแบ่ง ซึ่งธนะมูลนาคกินแล้วไม่พออิ่ม อีกทั้งยังเกิดกินแหนงแคลงใจเมื่อเห็นขน
เม่นมีขนาดใหญ่ท าให้คาดเดาว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่มาก แต่กลับแบ่งมาให้น้อยกว่าที่ควรเป็น ธนะมูลนาคจึงคิดว่าพินทโยก
นกวตินาคแบ่งเนื้ออย่างไม่เป็นธรรม นาคทั้งสองจึงทะเลาะวิวาทกัดกันในหนอง เป็นเหตุให้น้ าขุ่นมัว ทั้งยังท าให้ดินลึกเป็น
คลองและเป็นแม่น้ าสายต่างๆ เช่น ใช้อกคุ้ยควักให้เป็นแม่น้ าออกไปเรียกว่า “อุรังคนที” หรือแม่น้ าอู ส่วนพินทโยนกวตินาค
คุ้ยควักแม่น้ าออกไปทางเมืองเชียงใหม่เรียกช่ือว่าแม่น้ าพิง และเมืองโยนกวตินครตามช่ือนาค เป็นต้น 

 
 

                     ภาพประกอบ ที่ตั้งของเมืองโบราณและแผนผังเสน้ทางเสด็จของพระพุทธเจ้า 
 

 การทะเลาะกันของนาคท้ังสองท าให้นาคและเงือกงูตัวอื่นต้องคุ้ยควักดินเพื่ออพยพหนีไปอยู่ยังท่ีอื่นอันเป็นผลให้เกิด
แม่น้ าหลายสายเช่น แม่น้ ามูลนที แม่น้ าชีวายนที และแม่น้ างึมเป็นต้น ดัง เนื้อความว่า  
  “นาคท้ังหลาย มีสุวรรณนาค พุทโธธปาปนาค ปัพารนาค สุกขรนาค  
  และหัตถีศรีสัตนาค เป็นต้น อยู่ในน้ าหนองนั้นไม่ได้ด้วยเหตุว่าน้ าน้ันขุ่น 
  จึงข้ึนมาอาศัยอยู่ตามริมน้ าที่น้ัน ผีทั้งหลายเห็นว่านาคเหล่านั้นหวงแหน 
  และจักมาชิงกินกับเขาด้วย ผีเหล่านั้นจึงกระท าให้เป็นอันตรายแก่นาค 
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  เหล่านั้นด้วยประการต่างๆ ลางตัวก็ตายไปถึงแม้เงือกงูก็เช่นเดียวกัน  
  สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันหนีออกไปตามแม่น้ าอุรังคนทีไปเที่ยว 
  แสวงหาท่ีอยู่ลี่ผีสางทั้งหลาย เงือกงูทั้งหลายเหล่านั้นจึงล่องหนี 
  ไปตามล าแม่น้ าของ ทางใต้ศรีสัตนาคนั้นอยู่เสมอดอยนันทกังรี  
  สุวรรณนาคนั้นอยู่ปู่เวียน พุทโธปาปนาคนั้นก็คุ้ยควักแต่ที่นั้น 
  เกลื่อนพังทลายเป็นหนองบัวบานแล้วก็อยู่ท่ีนั้น นอกจากน้ันตัวใด 
  ปรารถนาอยู่ท่ีใดก็ไปอยู่ ณ ท่ีนั้น ส่วนเงือกงูทั้งหลายก็อยู่เป็น 
  บริวารแห่งนาคนั้นทุกแห่ง”  
       (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๙๐-๙๑)   
  

นอกจากน้ีอุรังคธาตุยังแสดงให้เห็นว่าสถานที่ส าคัญในต านานที่มีความเช่ือมโยงกันเป็นพื้นที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป
และประทับรอยพระบาท อันก่อให้เกิดต านานการเกิดช่ือสถานท่ี (Place name) อื่นๆ อีกมากมาย เช่น  

 “ยังมีพญานาคตัวหนึ่งช่ือว่า สุกขนาค หัตถีเนรมิตเป็นช้างพลาย 
 ถือดอกไม้เข้ามาขอเอารอยพระบาท พระพุทธองค์ทรงประทับ 
 รอยพระบาทไว้ท่ีแผ่นหินริมแม่น้ าชั่วเสียงช้างร้องได้ยิน  
 ช้างตัวนั้นก็เข้าไปไหว้อุปฐากด้วยงวงยกขึ้นใส่หัวแล้วก็หลีกหนีไป  
 น้ าท่ีนาคตัวนั้นอยู่เรียกว่า เวินสุข แล้วคนทั้งหลายได้พร้อมกัน 
 เอาทองมาหล่อเป็นพระพุทธรูปใหญ่เท่าองค์พระตถาคตประดิษฐาน 
 ไว้ ณ ท่ีฉันเพลนั้น พญานาคตัวนั้นจึงเอารูปพระพุทธองค์หนีไป 
 จากท่ีนั้นไปไว้ในแม่น้ า ณ ท่ีอยู่แห่งตน คนท้ังหลายจึงได้เรียกที่น้ันว่า  
 เวินพระเจ้ามาถึงกาลบัดนี”้  
       (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๔๑)  
 
อีกทั้งกล่าวถึงพระบาทเวินปลาทีพ่ระพุทธเจ้าอธิษฐานรอยพระบาทไว้ท่ีก้อนหิน ดังเนื้อความว่า    

“แต่นั้นพระพุทธองค์จึงเสดจ็ไปสู่เมืองศรีโคตรบองเพียงท่ีอยู่แห่ง 
 พญาปลาตัวหนึ่ง พญาปลาตัวนั้นได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธองค์ 
 จึงได้พาบริวารล่องไปตาม พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “พญาปลาตัวนี้ 
 จักมีอายุยืนตลอดถึงพระอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้า  
 จึงได้จักจุติจากชาติปลามาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วออกบวชเป็นภิกษุ 
 ในส านักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น...  
  เมื่อพญาปลาตัวนั้นได้ยินพระพุทธพยากรณ์อันนี้ก็ช่ืนชมยินดียิ่งนัก  
 จึงมาค านึงนึกแต่ในใจว่า อยากจะได้รอยพระบาทของพระศาสดา 
 ไว้เป็นท่ีสักการะ พระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงพระเมตตาอธิษฐาน 

 รอยพระบาทไว้ท่ีโหง่นหิน46ในน้ าท่ีนั้น คนท้ังหลายจึงเรียกที่น้ันว่า 
 พระบาทเวินปลามาเท่ากาลบัดนี้”  
       (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๔๑)  
 
การกล่าวถึง “เวิน” จ านวนมากแสดงให้เห็นว่า “พื้นที่ทางกายภาพ” ของแม่น้ าโขงประกอบด้วยเวินจ านวนมาก อัน

เกี่ยวเนื่องกับการมีสายน้ าหลายสายในบรเิวณนี้ เพราะค าว่า “เวิน” หมายถึง กระแสน้ าไหลปะทะกับแก่งหรือโขดหินท าให้เกิด
กระแสน้ าไหลเช่ียววนชาวบ้านเรียกว่า “เวิน” หรือ “วังเวิน” เป็นพื้นที่ที่มีอันตรายแห่งหนึ่งของแม่น้ าโขง ดังนั้นจึงเป็นที่น่า
สังเกตได้ว่า เวินต่างๆ มักเป็นสถานที่ที่มีนาคหรือสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวบ้านเช่ือว่าศั กดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ อีกทั้งเป็นสถานที่
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พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาท อันเกี่ยวข้องกับกุศโลบายในการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ทับซ้อนพื้นที่สาธารณะที่มีความส าคัญ
ในทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
๒. อุรังคธาตุกับการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทับซ้อนพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางการเมืองในลุ่มแมน่้ าโขง 
ต านานกล่าวถึงการครอบครองพื้นที่ของผู้ที่มีอ านาจเดิมคือ พวกนาค ผีเสื้อน้ าเสื้อบก และยักษ์ ตั้งแต่ช่วงก่อนที่

พระพุทธศาสนาเข้ามาในแถบลุ่มน้ าโขงในเนื้อความว่า  
 “เมืองสุวรรณภูมินี้เป็นท่ีอยู่แห่งนาคท้ังหลายมีสุวรรณนาคเป็นเค้า  
 แลผีเสื้อน้ าเสื้อบกยักษ์ทั้งมวล ภายหน้าโพ้นคนฝูงอยู่ในเมืองอันนี้ 
 แม้นรู้ธรรมก็ดีจะเลือกหาผู้มีสัจจะได้ยากนัก แลจักเหล่านาคาที่ 
 ปิ้นแผ่ไปมาเป็นหลายแห่งหลายชื่อ บางพ่องจักเชื่อบุญคุณแก้วทั้งสามสิ้น  
 บางพ่องจักเชื่อบุญคุณแก้วทั้งสามถ่อง47หนึ่งและจักเชื่อมิจฉาทิฏฐ ิ
 ส่วนหน่ึง บางพ่องจักเชื่อบุญคุณแก้วทั้งสามสองส่วนและจักเช่ือ 
 มิจฉาทิฏฐิส่วนหน่ึง บางพ่องจักเชื่อบุญคุณแก้วทั้งสามส่วนหน่ึง 
 จักเช่ือถือมิจฉาทิฏฐิสองส่วน บางพ่องก็บ่เช่ือบุญคุณแก้วทั้งสามสักอัน  
 จักถือมิจฉาทิฏฐิกรรมอันเป็นคลองแห่งอบายทั้ง๔ สิ่งเดียว”  
       (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๓๓)   
 
พุทธวาจาของพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ว่า “คนพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ” ในสุวรรณภูมินี้ต่างก็มีความเช่ือที่แตกต่าง

กัน หากใช้พุทธศาสนาเป็นเกณฑ์แล้วมีทั้งฝ่ายที่นับถือศาสนาและฝ่ายที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิเนื่องจากไม่ได้ยอมรับนับถือพุทธ
ศาสนา ดังนั้นก่อนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จมานั้นมีนาคเป็นผู้ครองพื้นที่อยู่แล้ว โดยผ่านการน าเสนออ านาจดั้งเดิมซึ่งเป็นความเช่ือ
ที่เช่ือมโยงโลกทัศน์ดั้งเดิมบริเวณลุ่มน้ าโขงที่นับถือนาคและผีสางเทวดาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งอาจตีความสิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็น
ความเช่ือร่วมกันของกลุ่มชนแถบสุวรรณภูมิที่มีความเช่ือดั้งเดิมที่เช่ือมโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเช่ือเรื่ องวิญญาณ
นิยม (Animism) 

ลุ่มน้ าโขงจึงเป็นพ้ืนท่ีที่มีสองกลุ่มอ านาจส าคัญมาปะทะกันผ่านพื้นท่ีทางความคิด (Mental Space) สองกลุ่มคือ พื้นที่
ความคิดของกลุ่มที่เช่ืออ านาจของนาคและวิญญาณนิยม กับพื้นที่ทางความคิดของกลุ่มที่นับถือพุทธศาสนา ดังนั้นการท าให้
คนกลุ่มต่างๆ ยอมรับนับถือศาสนาพุทธโดยผ่านการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังเช่น การสร้างรอยพระพุทธบาทในพื้นที่ 
“เวิน” ต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับการสร้างพื้นที่ทางการเมืองด้วย ท าให้ชนเผ่าพื้นเมืองยอมรับนับถือพุทธศาสนาและท าให้พุทธ
ศาสนาผนวกรวมกับความเช่ือดั้งเดิมในลักษณะที่มีอ านาจที่เหนือกว่าผ่านต านานที่สร้างภาพแทนความจริงให้เห็นว่าคน
ทั้งหลายรวมทั้งนาคยอมรับอ านาจของพระพุทธเจ้าเหนือตน “การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ถูกผู้น า
น ามาใช้เพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองเพื่อการครอบครองพ้ืนท่ีทางกายภาพและพื้นที่ทางความคิดเพื่อสร้างพื้นที่การปกครอง 

การประทับรอยบาทของพระพุทธเจ้าในสถานที่ต่างๆ จึงมีหมายความว่าเป็นการยึดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 
พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางความคิดที่ประสานให้เข้ากับพุทธศาสนาซึ่งเป็นความเช่ือใหม่ อีกทั้งเนื้อหาในต านานยังให้พระ
ธาตุของพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติเพื่อให้เกิดความอัศจรรย์น่าเลื่อมใสและอยู่เหนืออ านาจปาฏิหาริย์ดั้งเดิม
ด้วย เพื่อท าให้คนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าโขงที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีกลุ่มอ านาจหลายกลุ่มยอมรับอ านาจใหม่ว่าเหนือกว่า 
การตีความดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับที่ศิราพร ณ ถลาง เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างความเช่ือดั้งเดิมกับความเช่ือพุทธ
ศาสนาในสังคมไทยและไทว่า  

 “ในสังคมวัฒนธรรมไทย-ไทน้ีมีความขัดแย้งในระบบความเชื่อ 
 ทางศาสนาระหว่างความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติ  
 (ซึ่งอยู่ในรูปความเช่ือเกี่ยวกับแถน ผีด้ า ผีปู่ตา ผีปู่ย่า ผีน้ า ผีดิน  
 ขวัญ เช่น ขวัญข้าว ขวัญวัว ขวัญควาย ขวัญช้าง เป็นต้น)  
 กับความเช่ือทางพุทธศาสนาซึ่งผู้ปกครองรับเข้ามาและในที่สุด 
 ก็เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้านเช่นกัน แต่วิถีชาวบ้านต้องพึ่งพาอ านาจ 
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 เหนือธรรมชาติ จึงเกิดการปะทะกันทางความเชื่อว่า “ใครจะมีบารมีมากกว่ากัน”  
 และจะเลือกนับถือฝ่ายใดดี ระหว่างพุทธในรูปของพระพุทธเจ้า  
 พระโพธิสัตว์ พระอินทร์ พระพรหม ฯลฯ กับฝ่ายความเชื่อดั้งเดิม 
 ในรูปของพญานาค ยักษ์ ผีต่างๆ แต่ท้ายท่ีสุด สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย-ไท  
 ก็คือ ได้มีการผสมผสานความเชื่อทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว  
 ฝ่ายความเช่ือดั้งเดิมได้ยอมแพ้ให้แก่ฝ่ายพุทธ”  
      (ศิราพร ณ ถลาง . ๒๕๔๘ :๓๐๙-๓๑๐) 
 

 นอกจากการที่นาคศิโรราบอ านาจของพระพุทธเจ้าอันเป็นการสร้างพื้นที่ทางการเมืองของพระยาต่างๆ แล้ว การเข้า
มาประทับรอยพระพุทธบาทและการประดิษฐานพระธาตุในพื้นที่เมืองต่างๆ ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกประเด็นส าคัญหลายประการ 
ต านานอุรังคธาตุแสดงให้เห็นว่าในสมัยก่อร่างสร้างเมืองให้รุ่งเรืองและมั่นคง แต่ละเมืองมีการแบ่งเป็นชนใหญ่ๆ ออกเป็น ๔ 
กลุ่มด้วยกัน คือ ท้าวพระยา ขุนนาง ชาวเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น การแสดงนัยไว้ตอนหนึ่งที่พระยาสุวรรณภิงคาร
กราบทูลว่า พระศาสดาจักประดิษฐานรอยพระบาทไว้ด้วยเหตุใด พระองค์ตอบว่า  
  “ดูรามหาราช ท่ีเป็นบ้านเมืองตั้งพระพุทธศาสนาอยู่เป็นปกตินั้น  
  แม้มีเหตุควรไว้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไปไว้ ด้วยเหตุว่าเป็นท่ี 
  หวงแหนแห่งหมู่เทวดาและพญานาคทั้งหลายและบ้านเมืองก็จักเสื่อมสูญ  
  พระพุทธเจ้าทั้งหลายเทียรย่อมไว้ยังรอยพระบาทไกลบ้านเมือง  
  พระพุทธศาสนาก็จักตั้งอยู่ก้ าท้ายเมืองและหัวเมือง”  
                  (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๔๕)  
 
 หากพิจารณาข้อความข้างต้นพบว่า การประดิษฐานรอยพระพุทธบาทมีนัยส าคัญสองประการคือ เป็นการสร้างพื้นที่
ทางสังคม (Place making) ผ่านอ านาจความเช่ือทางพุทธศาสนาเช่น พุทธศาสนาเข้ามาครอบครองพื้นที่ที่เป็นที่หวงแหนของ
หมู่เทวดาและนาค โดยประทับรอยพระบาทเอาไว้เพื่อให้ศาสนาตั้งอยู่ที่หัวเมอืงและท้ายเมือง อันเป็นการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิที่
เช่ือมโยงกับพื้นที่อันเป็นอาณาบริเวณของเมือง ส่งผลถึงการบอกอาณาบริเวณพื้นที่อ านาจทางการเมืองของพระยาเมืองที่มี
เหนือชาวเมืองและกลุ่มคนพ้ืนเมืองอีกด้วย  พุทธศาสนาจึงเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจใหม่ที่สามารถเอาชนะอ านาจเดิมได้ ทั้ง
ในแง่พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางความคิดและพื้นที่ทางการเมือง ดังที่ต านานแสดงให้เห็นว่ าพุทธศาสนาไม่เพียงได้รับการ
ยอมรับจากชาวเมืองเท่านั้น แม้แต่นาคหรือปลา รวมทั้งเทวดาทั้งหลายที่เป็นอ านาจเหนือธรรมชาติต่างก็ยอมรับพุทธศาสนา  
 นอกจากประเด็นเรื่องการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เช่ือมโยงกับการสร้างพื้นที่ทางการเมืองแล้ว ยังเช่ือมโยงกับพื้นที่
สาธารณะด้วย เห็นได้จากการกล่าวในอุรังคธาตุ เช่น แม่น้ าสายต่างๆ และพื้นที่รอยพระบาท รวมทั้งพื้นที่อาณาบริเวณการ
ปกครองของเมืองต่างๆ ล้วนเช่ือมโยงกับพระพุทธเจ้าและภูก าพร้าหรือที่เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “ดอยกปฺปนคิรี” ทั้งสิ้น ที่เป็น
เช่นนี้เนื่องจากต านานระบุว่า พระพุทธเจ้าได้สั่งเสียไว้กับพระอานนท์และพระกัสสปเถระหลายครั้งว่าหากพระองค์นิพพาน
แล้วให้น าอุรังคธาตุมาสถิตไว้ท่ีภูก าพร้านี้ ดังความตอนหนึ่งว่า  
   “ดูรากัสสป ตถาคตนิพพานแล้วเธอจึงน าเอาอุรังคธาตุ 
   ตถาคตไว้ท่ีภูก าพร้านี้ อย่างได้ละทิ้งค าตถาคตสั่งไว้นี้เสีย”  
        (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๔๙)  
 

ความหมายของภูก าพร้าที่กล่าวไว้ในอุรังคธาตุ คือ  “กปฺปนคิริ แปลว่า ดอยเข็ญใจเป็นก าพร้า” (กรมศิลปากร. 
๒๕๓๗ : ๖๖) และแสดงเหตุอันเป็นที่มาของช่ือน้ีในต านานว่า  

  “พระพุทธเจ้าอาศัยซึ่งพระยาติโคตรบูรพระองค์นั้น 
  เมื่อชาติหนหลัง พระยาได้น าเอาลูกนกไข่เต่าและ 
  ไข่ตะกวดมากินและขายเลี้ยงชีวิต ครั้งเกิดมา 
  จึงได้เป็นคนเข็ญใจและปราศจากบิดา มารดา บุตร  
  ภรรยา และเสนาอ ามาตย์ที่พึงใจ พระองค์จักได้เป็น 
  ผู้ฐาปนาพระอุรังคธาตุไว้ในดอยอันนี้ ๆ จึงได้ช่ือว่า  
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  ดอยเข็ญใจภูก าพร้าก็เพื่อเหตุอันนั้น”       
      (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๖๖)  

 
นอกจากนี้ยังเน้นย้ าความส าคัญของพระยาศรีโคตรบูรและพระยาทั้ง ๕ ที่มาร่วมฐาปนาพระอุรังคธาตุ ดังความที่

กล่าวว่า  
  “อน่ึงพระพุทธเจ้าสั่งให้เอาพระอุรังคธาตุมาประดิษฐาน 
  เป็นภาษาบาลีว่า อุรงฺคธาตุ ในดอยเข็ญใจ ตามที่ 
  พระศาสดาตรัสว่า พระยาติโคตรบูรเสมอออก พระยาเป็น 
  เชื้อหน่อพุทธวงศา ท้าวพระยาทั้ง ๕ ที่มาก็เป็นเนื้อหน่อ 
  พระอรหันต์ และเป็นพระยาธรรมสืบพระพุทธศาสนา”  
       (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗ : ๖๖) 
 
เมื่อพิจารณาเนื้อความข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่า “ความเป็นก าพร้า” หมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีบิดามารดา ไม่มีญาติมิตร นั้น

คือ “พื้นที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์” (No man’s Land) ดังนั้นภูก าพร้าจึงเป็น “พื้นที่สาธารณะ” หรืออาณาบริเวณ
พรมแดน (Frontier) ของเมืองหรือรัฐโบราณโดยรอบ ที่มีความหมายแตกต่างจากการเป็นเขตแดนประเทศ (Borderland) เช่นรัฐ
ชาติสมัยใหม่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณ์กับพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของศรีศักร  วัลลิโภดมว่า เป็นการสร้างดุลย
ภาพระหว่างอ านาจศักดิ์สิทธ์ิ (Sacred) กับอ านาจสาธารณ์ (Profane) ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในส านึกของความเป็นมนุษย์ อ านาจอย่าง
แรกมาจากความเชื่อในสิ่งนอกเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์เช่ือและสมมุติขึ้นมา มีสถาบันทางสังคมที่สร้างขึ้นมาธ ารงอ านาจ
นี้คือ ศาสนา ท าหน้าที่ส าคัญในการจรรโลงศีลธรรม ส่วนอ านาจสาธารณ์คือ อ านาจที่มาจากต าแหน่งหน้าท่ีการงานและมนุษย์
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการอยู่รวมกันของมนุษย์ อ านาจนี้เป็นสิ่งที่ “รัฐ” กระจายให้กับการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
และการเมือง แต่เดิม “พื้นที่ทางสังคม” (Social Space) ของท้องถิ่นด ารงอยู่ได้ด้วยการสร้างดุลยภาพของอ านาจทั้งสอง เห็น
จากทุกหน่วยทางสังคมล้วนมีความสัมพันธ์กับอ านาจนอกเหนือธรรมชาติ ความเช่ือในอ านาจศักดิ์สิทธิ์มองผ่านได้จากการ
ชุมนุมของคนในการประกอบพิธีกรรมร่วมกัน ยอมรับในจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎข้อห้ามเดียวกัน และที่
ส าคัญมีการสร้างส านึกในท้องถิ่นเดียวกันเห็นได้จากการสร้างต านาน (Myth) ความต่างกันระหว่างอ านาจศักดิ์สิทธิ์และอ านาจ
สาธารณ์นั้นมีผลท าให้เกิดความราบรื่นและปลอดภัยกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่น (ศรีศักร วัลลิโภดม.  ๒๕๔๔ : ๒๒๐-
๒๒๔) 

 
๓. ต านานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิและสังคมในลุม่แม่น้ าโขง 

 เครือข่ายความสัมพันธ์ในพื้นที่ท่ีปรากฏในอุรังคธาตุนั้นสามารถแบ่งเป็น ๓ ระดับด้วยกันคือ เครือข่ายความสัมพันธ์
ในระดับรัฐหรือเมืองภายในพื้นที่ เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองหรือกับอ านาจในท้องถิ่นของคน
พื้นเมือง และเครือข่ายความสัมพันธ์ของพื้นที่ลุ่มน้ าโขงกับรัฐภายนอก โดยต านานสร้างพื้นที่ทางสัง คมจากเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวและเครือญาติ ดังเนื้อหาเสนอว่ากษัตริย์ทั้ง ๕ พระองค์มาสร้างอูบมุงปิดพระธาตุนั้นกลับ
ชาติไปเกิดใหม่อยู่ในเมืองต่างๆ และเป็นพี่น้องร่วมญาติผ่านปริศนาธรรมว่า  “เขือไป ขามา ขาไป เขือมา” (กรมศิลปากร. 
๒๕๓๗ : ๖๔) ปริศนาธรรมนี้ช้ีว่า พระยาทั้ง ๕ พระองค์นั้นกลับมาเกิดใหม่หลายชาติในหลายเมืองทั้งเป็นพี่น้องร่วมท้องกัน
หรือเครือญาติกัน และการสร้างความสัมพันธ์กันด้วยการแต่งงาน การส่งเครือญาติไปปกครอง หรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ร่วมกันอันเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ร่วมกัน  

ส่วนความสัมพันธ์ในระดับผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองน้ันเป็นความสัมพันธ์ที่เช่ือมต่อกันโดยผลประโยชน์ อ านาจการ
ปกครอง ตามจารีตความเช่ือดั้งเดิมและพุทธศาสนา ดังข้อสังเกตจากต านาน  อุรังคธาตุแสดงให้เห็นว่าบุรีจันอ้วยล้วยแห่ง
หนองคันแทเสื้อน้ าได้ขึ้นเป็นพระยาเพราะความช่วยเหลือจากนาคและเทวดา แสดงให้เห็นว่าบุรีจันเป็นผู้กว้างขวางและมีทั้ง
พระเดชกับพระคุณต่อนาค (คนท้องถิ่น) ทั้งกรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้นาคอยู่สม่ าเสมอ อีกทั้งยังจับตัวเอกจักขุนาคและสุคันธ
นาคไว้เป็นตัวต่อรองกับสุวรรณนาคเพื่อให้นาคทั้งหลายช่วยให้ตนได้นาง “อินทสว่างลงฮอด” ธิดาของท้าวค าบางมาเป็น
ภรรยา จนในที่สุดท้าวค าบางได้อภิเษกสมโภชบุรีจันอ้วยล้วยขึ้นเป็นเจ้าบุรีจันพระสวามีนางอินทสว่างลงฮอดพร้อมทั้งมอบ
บ้านเมืองให้ท้ังสอง  
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ภายหลังเป็นท้าวบุรีจันแล้วท้ังนาคและเทวดาต่างมีบทบาทในการรบัผิดชอบดูแลอาณาประชาราษฎรท์ั้งหลายใน
พระนครอีกด้วย โดยใหเ้ทวดาดูแลตั้งแต่คุ้มเหนือไปคุ้มใต้ ส่วนนาคนั้นให้รักษาศรีเมืองทั้ง ๕ แห่งภายใต้จารตีประเพณีเดิม
และพุทธศาสนา เช่น 

  “ที่นาใต้แห่งหนึ่ง ท่ีนาเหนือแห่งหนึ่ง ท่ีพันท้าวแห่งหนึ่ง  
  ที่หาดทรายผ่อหล่ าแห่งหนึ่ง ท่ีคกค าแห่งหนึ่ง นาคตัวใด 
  อยู่ในท่ีเป็นศรีเมืองใดก็ให้รักษาอยู่ ณ ที่น้ันเทอญ และ 
  ขอให้นาคทั้งหลายไปเที่ยวดูแลรักษาเงือกงูที่เป็นบริวาร 
  แห่งท่านทั้งหลาย อย่าได้ให้ขบกดัผู้คนท่ีไมไ่ด้กระท าผิด 
  จารีตประเพณีเดมิ จงช่วยกันปกปักรักษาพระพุทธศาสนา 
  บ้านเมืองรุ่งเรืองเหมือนดังท่านนี้ และให้เขาท้ังหลายตั้งอยู่ใน 
  ไตรสรณคมณร์ักษากงจิตร์แก้วแหง่พระพุทธเจ้าด้วย  
  ครั้งนั้น สุวรรณนาคได้ยินค าของเทวดากล่าวดังนั้น 
  ก็มีความยินดียิ่งนัก จึงแต่งให้นาค ๔ ตัวไปเป็นล่ามเมือง 
  ส าหรับพิจารณาดูคุณโทษแห่งราษฎรชาวเมืองทั้งหลาย  
  ควรกัดให้กัด ควรกินให้กิน ล่ามทั้ง ๔ ตัวนี้คือ กายโลหนาคหนึ่ง 
  เอกจักขุนาคหนึ่ง สุคันธนาคหน่ึง อินทจักกนาคหนึ่ง  
  ทั้ง ๕ นี้เป็นล่ามเมือง”  
       (กรมศิลปากร. ๒๕๓๗: ๑๐๕)  
 
เนื้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเทวดาและนาคคงเป็นข้าราชบริพารและผูค้นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น ดังนั้นชนพ้ืนเมือง

เดิมในสุวรรณภมูิจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ 
ดังนั้น “ภูก าพร้า” จึงเป็นทั้งพื้นที่ที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอก 

เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะและอาณาบริเวณพรมแดนที่จุดเช่ือมต่อส าคัญของเมืองหรือรัฐโบราณในภูมิภาค พื้นที่ภูก าพร้า
เป็นที่เช่ือมโยงกันของแม่น้ าหลายสายจึงเป็นจุดศูนย์กลางร่วมกันของพื้นที่ บริเวณนี้จึงเป็นพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจที่อุดมมั่งคั่งด้วย
แหล่งอาหาร ของป่า จึงเป็นเส้นทางคมนาคมที่เช่ือมต่อทางการค้าขายของเครือข่ายเมืองหรือรัฐโบราณมาตั้งแต่อดีต เห็นได้
จากจดหมายเหตุของชาวยุโรปเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๘๔ กล่าวถึง “พ่อค้าลาวสองคน”  เดินทางไปขายครั่งขายก ายานที่เมือง
ปัตตาเวีย (อินโดนีเซีย) โดยไปกับเรือส าเภาของท่าน “อาแบนตาสมาน” (Abel Tasman) และพ่อค้าลาวได้ร้องขอต่อผู้ส าเร็จ
ราชการฮอลันดาให้ส่งทูตมาติดต่อกับประเทศลาว (สิลา วีระวงส์. ๒๕๓๕ : ๑๑๘) จึงกล่าวได้ว่าภูก าพร้ามีความส าคัญที่
เช่ือมโยงระหว่างลุ่มน้ าโขงตอนบน และตอนล่าง รวมทั้งเวียดนามกลางและอยุธยาซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส าคัญในสมัยรัฐโบราณ 
ตามที่มาซูฮารากล่าวว่า เครือข่ายทางเศรษฐกิจในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ นั้นมีรูปทรงคล้ายกับสามเหลี่ยมโดยมียอด
บนคือ เมืองหลวงพระบาง ส่วนฐานคือ เมืองด่านซ้ายและเมืองธาตุพนม (มาซูฮารา. ๒๕๔๖ : ๘๐) นอกจากเมืองธาตุพนมหรือ
บริเวณภูก าพร้าแล้ว ในระยะต่อมายังมีเมืองอื่นที่มีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจเกิดขึ้นเช่นกัน ดังบันทึกการเดินทางของท่านวัน 
วุสต๊อบ (Van Wuysthoff) พ่อค้าชาวฮอลันดากล่าวถึงความส าคัญของเมืองนคร(เมืองนครพนม ขณะนั้นตั้งอยู่ที่เมืองเมืองท่า
แขก) ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับภาคกลางของเวียดนามเมื่อปี ค.ศ. ๑๖๔๑ (พ.ศ. ๒๑๘๔) ว่า “มีเส้นทางหนึ่งที่เริ่มจากฝั่ง
แม่น้ าโขง (เมืองนครพนม)ไปหาประประเทศอานาม (เมืองเว้) ซึ่งมีระยะเดิน ๒๒ วัน เชื่อแน่ว่าเป็นถนนซึ่งพวกจีนเขียนบอกไว้
ว่าในศตวรรษท่ี ๗ มีหนทางเส้นหนึ่งจากเมืองวินมาสู่ราชจักรวันตัน (เวียงจันท์) ซึ่งอยู่ติดกับประเทศก าปูเจีย (กัมพูชา)” (สิลา 
วีระวงส์. ๒๕๓๕ : ๑๐) และในตอนอ่ืนของบันทึกท่านวัน วุสต๊อบ (Van Wuysthoff) กล่าวอย่างชัดเจนว่า “เดินทางจากโฮยอาน 
(ทางใต้ของเมืองเว้) มาถึงนครพนมใช้เวลา ๒๒ วัน” เช่นกนั (มาซูฮารา. ๒๕๔๖: ๑๐๓)  

ส่วนเส้นทางคมนาคมหลักภายในระหว่างธาตุพนมกับเวียงจันท์นั้นน่ามี ๒ เส้นทางส าคัญคือ เส้นทางทางน้ าตาม
แม่น้ าโขง ซึ่งระหว่างเมืองธาตุพนมกับเวียงจันท์นั้นไม่มีเกาะแก่งใหญ่แต่อยา่งใดจึงท าให้การเดนิทางสะดวกและปลอดภยั ส่วน
อีกเส้นทางเป็นทางบกจากธาตุพนมผ่านเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อย หนองคาย และทั้งสองเส้นทางคณะส ารวจ
ชาวฝรั่งเศลน าโดย เอเจียน แอมอนิเย (Etienne Aymonier) เคยใช้เดินทางจากธาตุพนมไปหนองคายเมื่อปลายปี ค.ศ. ๑๘๘๓ 
(พ.ศ. ๒๔๒๖)  (แอมอนิเย. ๒๕๓๙ : ๑๑๕-๑๓๔ ; ๑๕๑-๑๘๕) 
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สรุป 
 

ต านานอุรังคธาตุชี้ให้เห็นพื้นท่ีทางกายภาพบริเวณ “ภูก าพร้า” ที่บรรจุพระอุรังคธาตุนั้นเป็นบริเวณพื้นท่ีศูนย์กลางที่
บรรจบกันระหว่างแม่น้ าหลายสายคือ แม่น้ าโขงทางทิศเหนือและทิศใต้ ล าน้ าก่ าทางทิศตะวันตก และล าเซบั้งไฟทางทิศ
ตะวันออก และเป็นพ้ืนท่ีมีความส าคัญที่พระยาทั้งหลายมาร่วมประกอบพิธีกรรม จนสร้างภูก าพร้าให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 
(พระธาตุพนม) ท่ีเชื่อมโยงกับอ านาจของผู้ปกครองซึ่งอยู่ในสถานะ “พระยา” รวมทั้งผู้คนในแถบบริเวณลุ่มน้ าโขง พระยาทั้ง 
๕ พระองค์จึงเป็นตัวแทนอ านาจของเมืองทั้ง ๕ คือ ศรีโคตรบูร หนองหานหลวง หนองหานน้อย อินทปัฐนคร (เมืองขอมพระ
นคร) และเมืองจุฬนี (เมืองเว้) และยังแสดงให้เห็นเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างพระยาเมืองอื่นอีกหลายเมือง จึงกล่าวได้ว่า 
“อุรังคธาตุ” เป็นต านานส าคัญที่แสดงให้เห็นการสร้างพื้นที่ทางสังคม (Social Space) ผ่านพื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space))
และพื้นที่ทางความคิด (Mental Space) ของคนลุ่มน้ าโขงสมัยโบราณ ผ่านการเช่ือมโยงของความเช่ือดั้งเดิม กลุ่มชนดั้งเดิม 
และเส้นการเดินทางประทับรอยพระพุทธบาท(Place making) เป็นการสร้างภาพตัวแทนความจริง อันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
ภายในของคนลุ่มน้ าโขงสมัยโบราณ สมัยล้านช้าง กระทั่งถึงปัจจุบัน  

การฐาปนาและการปิดอูบมุงพระอุรังคธาตุมีนัยส าคัญทางการเมือง รวมทั้งการท าให้พื้นที่กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
ซ้อนทับความเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อสรา้งอุบายในการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม การวิเคราะห์อุรังคธาตุดังกล่าวข้างต้นท า
ให้ทราบว่า อุรังคธาตุเป็นต านานท่ีสร้างและให้ความหมาย “พื้นที”่ (Space) ของลุ่มน้ าโขงอันแสดงให้เห็นข้อมูลหลายด้าน ทั้ง
สภาพภูมิศาสตร์กายภาพของพื้นที่ต่างๆ ในลุ่มน้ าโขงโดยมีภูก าพร้าเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังน าเสนอเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองต่างๆ ในพื้นที่นี้เพื่อสร้าง/น าเสนอเครือข่ายทางสังคม ผ่านการเดินทางประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า 
รวมทั้งแสดงให้เห็นเช่ือมโยงว่ากษัตริย์ในต านานนี้เป็นกษัตริย์ในพงศาวดารลาวที่มีบุญญาธิการ สามารถก่อสร้างอูบมุงและ
ฐาปนาพระอุรังคธาตุอันเป็นศูนย์รวมใจของกษัตริย์ ขุนนาง ประชาชน และนาค อันอาจหมายถึงความเช่ือดั้งเดิมหรือชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีอ านาจดั้งเดิมในพื้นที่ ดังนั้นอุรังคธาตุจึงเป็นการน าเสนอภาพตัวแทนของพื้นที่ (Representation of space) ทั้งพื้นที่
ทางกายภาพลุ่มน้ าโขง พื้นที่ทางความคิดภายใน พื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทางการเมือง เพื่อสร้าง/น าเสนอความสัมพันธ์ของคน
กลุ่มต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ทางความคิด และพื้นที่ทางการเมืองผ่านต านานที่
แพร่หลายกันโดยทั่วไป ดังนั้นกล่าวได้ว่า “ต านานอุรังคธาตุ” มิใช่ตัวบทที่เป็นพุทธต านานเท่านั้น หากแต่ด ารงอยู่ในสถานะที่
ส าคัญคือ เป็นภูมิศาสตร์ต านาน และเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น าเสนอภาพตัวแทนของเครอืข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมในลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่างมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
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วรรณคดีอีสานวิวัฒนาการสู่วรรณกรรมกลอนล า 
  

ดร.สิทธิศักดิ์  จ าปาแดง48 
 

บทน า 

 วรรณคดีอีสานมีวิวัฒนาการมาจากสามกระแสหลักคือ ประการแรก ต านาน นิทาน เรื่องเล่าพื้นถิ่นที่มีความ
เกี่ยวโยงในด้านความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ าโขง  เช่น  ขุนบรม ท้าวฮุ้ง ท้าวเจือง  เป็นต้น 
ประการที่สอง ได้รับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ  เช่น  รามเกียรติ  นิทานชาดกเรื่องต่างๆ  ประการ
ที่สาม ได้รับอิทธิพลจากนิทานพื้นบ้านจากภูมิภาคอื่น  เช่น  ขุนช้างขุนแผน  เป็นต้น  ต่อมาต านาน นิทาน เรื่องเล่า
พื้นถิ่นได้ผนวกกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อยกความส าคัญของเนื้อเรื่อง ตัวเอกของเรื่องมักถูกยกให้เป็นพระ
โพธิสัตว์เสวยชาติมาเกิด เช่น เรื่องพญาคันคาก ขูลูนางอั้ว ผาแดงนางไอ่  เป็นต้น ความรู้ชุดหนึ่งที่เข้ามากับพุทธ
ศาสนาคือ ภาษาเขียน วรรณคดีที่มีอยู่ในแถบนี้อรรถาจารย์ผู้มีความรู้ได้ร้อยเรียงให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ทาง
ภาษา บันทึก จารึกลงในหนังสือใบลานใช้เทศนาสั่งสอนประชาชนเพื่อ เพิ่มคุณค่าโดยสร้างสรรค์ท านองเสนาะที่
เรียกว่า เทศน์ท านองร่ายอีสานและเทศนท์ านองแหล่  ที่ชัดเจนคือ เทศน์ผะเหวด นักบวชในพระพุทธศาสนาสมัยก่อน
จะผ่านกระบวนการขัดเกลาธรรมเนียมเทศน์เสียง หลังจากหันเข้าสู่เพศคฤหัสถ์ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้น าที่มีความรู้ 
พัฒนาตนเองเป็นหมอสูตร และหมอล าในที่สุด 

 เกี่ยวกับการก าหนดหมอล า จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๒๘ : ๓๓-๔๑ ) กล่าวว่า หมอล าเกิดขึ้นจากต านาน 
แยกเป็น ๒ ประเด็นคือ ระบบความเชื่อเรื่องแถน ผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องพระอินทร์ และความเชื่อเรื่องพระโพธิ์
สัตว์ ประเด็นต่อมาเกี่ยวข้องกับการผลิต  สังคมอีสานเป็นสังคมการเกษตรเชื่อในเรื่องเหนือ ธรรมชาติที่สามารถ
บันดาลความอุดมสมบูรณ์ ก าเนิดหมอล านอกเหนือจากต านาน มี ๓ ประการคือ เกิดจากพิธีกรรมบ าบัดโรคภัยไข้เจ็บ 
เกิดจากการอ่านหนังสือผูก และเกี่ยวจากการเกี้ยวพาราสี  ส่วน  สิทธิศักดิ์ จ าปาแดง (๒๕๕๓ : ๑ )  หมอล ามีต้น
ก าเนิดจากธรรมเนียม ๔  อย่างคือ  การเล่านิทาน การเว้าผญา การสูตรขวัญ และการเทศน์ หมอล าแบ่งออกอย่าง
กว้างได้สามกลุ่ม  ล าประเภทเล่าเร่ืองลักษณ์คล้ายละคร  เช่น  ล าพื้น  ล าสินไซ  ล าเร่ืองต่อกลอน ล าเพลิน  ล ากกขา
ขาว เป็นต้น ล าประเภทประชันกลอน  เช่น  หมอล าโจทก์แก้  หมอล ากลอนหรือล าคู่  หมอล าชิงชู้  และหมอล าซิ่ง 
เป็นต้น ล าประเภทที่เก่ียวข้องกับความเชื่อพิธีกรรม  เช่น  ล าผีฟ้า  ล าผีไท้  ล าส่อง ล าทรง  ล าปัว  วัตถุประสงค์เพื่อ 
ท านายและหาวิธีรักษาโรคที่เกิดข้ึน  
 วรรณกรรมกลอนล าแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรื่อง ด้านภาษาวรรณกรรม ความรู้ทางด้านคดีโลก และความรู้
ทางด้านคดีธรรม  ที่ผ่านมาปราชญ์อีสานได้สร้างภูมิรู้ภูมิธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องจรรโลงสังคมทั้งในด้านความบันเทิง
และศีลธรรมจรรยา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นท าให้เกิดเสถียรภาพต่อการด ารงของชาวอีสานมาตลอด เว้นแต่ปัจจุบันที่
วัฒนธรรมอีสานต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ประชาชนตื่นตัวจนหลงใหลอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

 

วิวัฒนาการหมอล า 

 หมอล าเป็นมหรสพพื้นบ้านที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ค าว่า “ล า” หมายความว่า “ขับร้อง” มา
จากค าเดิมว่า “ขับล าน า”ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมกลุ่มหมอล าหมอแคนที่นิยมแพร่หลายในอีสาน        ( เจริญชัย ชน
ไพโรจน์ อ้างใน สิทธิศักดิ์ จ าปาแดง,๒๕๕๒ : ๘๑-๘๒ ) หมอล าหากล าดับวิวัฒนาการตามเงื่อนไขของเวลามีดังนี้  ล า
พื้น  ล าโจทย์แก้  ล ากลอน  ล าชิงชู้  ล าเร่ืองต่อกลอน  ล าเพลิน  ล าซิ่ง  ความนิยมก็มิได้สิ้นจนขาดหายไปโดยสิ้นเชิง 
แต่ลักษณ์ของวรรณกรรมและท านองยังน ามาใช้ปะปนเข้าด้วยกัน  และหากพิจารณาตามลักษณะของการใช้
                                                 
48 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วรรณกรรมกลอนล าซึ่งในบทความนี้จะเสนอ  ๒  ลักษณะ คือ ล าประเภทแรกกล่าวถึงการเล่าเรื่องลักษณ์คล้ายละคร  
และลักษณะที่สองล าประเภทประชันกลอน   
 
ล าประเภทเล่าเรื่องลักษณ์คล้ายละคร   
 

 ๑.๑ ล าพื้น     

 ล าพื้นบางแห่งเรียกว่า หมอล าเรื่อง เป็นการล าคนเดียว เดิมเป็นหมอล าผู้ชาย ต่อมามีหมอล าพื้นมีผู้หญิง  
แต่ส่วนใหญ่สมัยเก่าเป็นหมอล าผู้ชาย มีหมอแคน ๑ คน เป่าแคนประกอบ ท านองล า มีทั้งท านองล าทางสั้น ล าเดิน 
และล าทางยาว ล าทางสั้นหมายถึงท านองล าแบบเนื้อเต็ม ไม่มีเอื้อน ล าเดิน หมายถึงล าเดินดง หรือล าเดินกลอนมี
จังหวะสม่ าเสมอ เป็นการล าด าเนินเรื่องแบบเนื้อเต็ม ที่มีจังหวะเร็วและให้อารมณ์ตื่นเต้นเร้าใจ ล าพื้นจะยึดเนื้อหา
จากหนังสือใบลานเป็นหลัก อาทิ เร่ืองสินไซ ต่อมาจึงแต่งกลอนสรุปเนื้อให้สั้นลงสะดวกต่อการท่องจ า  
 

 ตัวอย่างกลอนสินไช ของ   ปรีชา พิณทอง 
  บัดนี้ข้าจักปุนแต่งตั้ง ไขชาตก์แปลธรรม  ก่อนแล้ว 

  เป็นที่ยูแยงเถิง  พร่ าเพ็งภายซ้อย 

  จตุโลกาล้ า  ไอศวรแสนทีป 

  กับทังครุฑนาคเหน้า นางท้าวเทพคุณ 

 

ตัวอย่างท านองขับโสมหรือล าพื้น 

 

 
 

 ๑.๒ หมอล าเรื่องหรือหมอล าต่อกลอน   

 ล าเรื่องต่อกลอนบางแห่งเรียกว่า ล าเวียง มีการพัฒนาต่อจากล าพื้น โดยเพิ่มตัวละครตามเนื้อเรื่องรูปแบบ
การแต่ง กาย ฉาก เวที การด าเนินเร่ืองได้รับอิทธิพลจากลิเกภาคกลางที่แพร่เข้ามา  หรือหากมองที่รูปแบบวง จัดอยู่
ในกลุ่มล าหมู่ชนิดหนึ่ง เนื่องจากค าว่าหมู่คงมาจากค าว่าหมู่คณะ  หมอล าดังกล่าวยึดการเล่าเร่ืองแสดงเป็นแบบละคร  
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ในตระกูลเดียวมีพัฒนาการต่อเนื่องกัน หมอล าที่ได้บันทึกเสียงสมัยแรก ได้แก่คณะอัศวินสีหมอก คณะรังสีมันต์  และ
หลายคณะตามล าดับลักษณะของหมอล า แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่นหมอล าแมงตับเต่า หมอล ากกขาขาว 
หมอล าเวียงและหมอล าเพลิน หมอล าแมงตับเต่าแสดงเรื่องขูลูนางอั้ว  ใช้ท านองล าแบบล าทางยาว ใช้แคน พิณ ซอ 
บรรเลงประกอบที่เรียกว่า หมอล าแมงตับเต่า  เพราะว่ามีบทล าในเชิงตลกที่ขี้นต้นว่า “แมงตับเต่าแมงเม่าขี้หมา จับ
อยู่ฝาแมงมุมแมงสาป จับซาบลาบแมงสาปแมงมุม” ส่วนหมอล าหมู่กกขาขาวนั้นแสดงเร่ืองสังข์ศิลป์ชยั แสดงโดยหมอ
ล าผู้หญิงล้วน และใส่กางเกงขาสั้น ท าให้มองเห็นต้นขา จึงเรียกว่า หมอล ากกขาขาว แต่หมอล าแมงตับเต่ากับหมอล า
กกขาขาวเลิกแสดงไปนานแล้ว ปัจจุบันล าเรื่อต่อกลอนแบ่งออกเป็น ๓  ท านอง คือ ท านองขอนแก่น  ท านองอุบลฯ 
ท านองสารคาม-กาฬสินธุ์ 
 

 

 ตัวอย่างกลอนล าท านองขอนแก่น เรื่องท้าวปิ่นทอง 
  ยินเสียงติดปากเว้า ท้าวม้วนชื่นในใจจิต  หลายเด 

  พอปานมีเงินแสนใส่กระเป๋าเอาไว้ 
  ตอนนี้ไปจาปากเว้ากับนางลุนอยู่ในบ่อน 

  ผมภูธรกล่าวสิเว้า ให้นางฮู้เหตุการณ์ก่อนน้า 

ตัวอย่างวาดขอนแก่น 
 

 
 

 ๑.๓ ล าเพลิน   

 หมอล าเพลิน มีท านองล าที่ครึกครื้นสนุกสนาน การล าเพลินนี้มี ๒ ท านอง ท านองเร็วส าหรับเดินเรื่อง 
เรียกว่า เดินกลอน  ส่วนท านองช้าเอ้ือนคล้ายล าทางยาว การแต่งกายตามสมัยนิยม ฝ่ายหญิงสมัยแรกนุ่งกระโปรงสั้น 
ฝ่ายชายสวมชุดทรงเครื่องแบบหมอล าเร่ืองต่อกลอน  เน้นเร่ืองการเต้น เป็นส าคัญ เครื่องดนตรีประกอบคือ แคน พิณ 
คีย์บอด  กีตาร ์เบส และกลองชุด  ระยะต่อมาน าเอาวงดนตรีลูกทุ่งและเพลงลูกทุ่งมาแสดงเป็นส่วนหนึ่ง มีหางเครื่อง
เต้นประกอบ จากเวลาประมาณสามทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืน หลังจากนั้นจึงจะเป็นการแสดงหมอล า ส่วนวรรณกรรมที่ท า
ให้ล าเพลินเป็นรู้จักอย่างกว้างขวางคือ เรื่องท้าวก่ ากาด า และขุนช้างขุนแผน 
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 ตัวอย่างกลอนล าเพลิน สุนทราภิรมณ ์
 

  จังว่าเปิดผ้ากังแจ้งสว่างสีข าๆ   
 สุนทราภิรมณ์ล า....  เอย.... 

 ให้จือจ าเอาเดออ้าย 

 โอย...นอชายฟังเด้ออ้ายผู้สายตาดอกข่าๆ    ฉันสิมาแอ่วร้องฉลองให้เผิ่นฟัง  
 ใจหนึ่งตั้งๆหวังว่าสิมายาม      เพื่ออยากเห็นคนงามผู้ที่มาล าร้อง  
 โตนางน้องผู้มาล าอีกหน่อย     เด้อพ่อบักน้อยอย่าลืมข่อยผู้ที่ล า   
  เนื้อซุ่มซ้ าคือหมากมอนสุก    ทรมารคนทุกข์นั่งคองจนสิ้น 

  สินสอดสร้อยสตางค์แดงแบงค์ลค่า   อินางล าบ่ให้พี่ชายได้แต่งแปง  
 เงินและแบงค์ๆน้องบ่เก่ียวเซาๆ   ว่าแต่เอานางล าเก่ียวพันนอนซ้อน  นอนซ้อนๆ              

 

ตัวอย่างท านองล าเพลิน                            
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ตัวอย่างสาระโดยย่อของวรรณคดีอีสาน 
 

เรื่องกาฬเกษ 

อักษรธรรม ๑ ผูก วัดแสงเกษม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ณ เมืองพาราณสี มีกษัตริย์นามว่าสุริวงษ์ และมเหสีนามว่า กาฬ ปกครอง  และท้าวสุริวงษ์มีม้ามณีกาบ ซึ่ง
เป็นม้าวิเศษเป็นพาหนะคู่บารมี ครั้งหนึ่งท้าวสุริวงษ์ได้ลามเหสีและชาวเมืองไปเรียนวิชาอาคม  โดยมีม้ามณีกาบเป็น
พาหนะไปพบกับพญาครุฑ และยักษ์กุมภัณฑ์ ต่อมาได้เป็นสหายกันและพระองค์ก็เรียนศาสตรศิลป์กับพระฤาษีจน
ส าเร็จแล้วกลับมาปกครองเมืองต่อไป 

     เมื่อท้าวสุริวงษ์กลับมาครองเมืองแล้ว ก็ต้องการจะมีบุตรชาย เพื่อเอาไว้สืบราชสมบัติแทนพระองค์ ดังนั้นจึงท าพิธี
ขอลูกกับพระอินทร์ๆ ก็ได้ส่ง เทพบุตรกับเทพธิดาลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ เพื่อให้เป็นคู่สามีภรรยากัน โดยเทพบุตร
องค์หนึ่งมาเกิดในท้องนางกาฬมเหสีของท้าวสุริวงษ์ เมื่อนางกาฬประสูติออกมาเป็นชาย ชื่อว่ากาฬเกษ กาฬเกษกุมาร
นี้ได้เจริญเติบโตมาเป็นล าดบั คร้ังหนึ่งเข้าไปเล่นในโรงม้าอันเป็นที่อยู่ของม้ามณีกาบ กาฬเกษกุมารได้แอบขึ้นขี่ม้าแล้ว
ม้ามณีกาบก็พากาฬเกษกุมารเหาะไปในอากาศออกจากเมืองมุ่งเข้าป่า      หิมพานต์  ขณะที่ท้าวกาฬเกษหนีออกจาก
เมืองนั้น ได้พบกับนกสาริกาคู่หนึ่ง จึงได้สั่งความให้กลับไปบอกท้าวสุริวงษ์ด้วยว่าจะออกไปเที่ยวในป่าถึง ๓ ปี แล้วจะ
กลับมาเมื่อสั่งความแล้วก็เดินทางต่อไปจนเข้าเขตเมืองผีมนต์ของท้าวผีมนต์ และท้าวกาฬเกษ ได้พักอยู่นอกเมืองพบ
กับชาวเมืองที่ออกมาหาฟืนแล้วได้ทราบว่าท้าวผีมนต์มีลูกสาวสวยชื่อ  มาลีจันทน์ จึงพยายามจะไปพบนางในสวน
ดอกไม้ เมื่อนางมาลีจันทน์มาชมสวน ท้าวกาฬเกษจึงเข้าไปหาแล้วชอบพอรักใคร่กัน ต่อมาเมื่อตอนกลางคืนจึงแอบ
เข้าไปหานางเป็นเวลานาน ต่อมาท้าวผีมนต์สืบได้จึงท าหอกยนต์ดักยิง ขณะที่ท้าวกาฬเกษแอบเข้าไปนั้น พระองค์ได้
ถูกหอกยนต์ตายลง แต่ก่อนจะตายท้าวกาฬเกษได้สั่งว่าอย่าเผาศพ ให้เอาใส่แพลอยน้ าไป  นางมาลีจันทน์ได้ปฏิบัติ
ตามที่ท้าวกาฬเกษสั่งทุกประการ ศพของท้าวกาฬเกษลอยทวนกระแสน้ าจนไปถึงอาศรมพระฤาษีแล้วพระฤาษีมาพบ
เข้าจึงร่ายมนต์ชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมา ท้าวกาฬเกษคืนมาแล้วจึงเรียนศาสตระศิลป์อยู่กับพระฤาษีจนส าเร็จแล้วลาพระ
ฤาษีกลับไปหานางมาลีจันทน์ใหม่ ท้าวผีมนต์ทราบข่าวอีกจึงเกิดการรบกันในที่สุด เมื่อท้าวผีมนต์จึงแพ้จึงเมืองและลูก
สาวคือนางมาลีจันทน์ให้แก่ท้าวกาฬเกษ ๆ อยู่ที่นั่นไม่นานก็พานางมาลีจันทน์เดินทางต่อไปอีก ในการเดินทางครั้งนี้ 
ยักษ์หลายเมืองเช่น ยังษ์ชื่อสาระกัน , ชื่อคันธะยักษ์ และยักษ์ขีนีสาระกาย ต่างต้องการจะให้ท้าวกาฬเกษอยู่ครอง
เมือง แต่ท้าวกาฬเกษยังต้องการเดินทางต่อไป หลังจากเดินทางตามที่ต้องการแล้ว ในที่สุดท้าวกาฬเกษก็รับนางมาลี
จันทน์ ไปครองเมืองพาราสี สืบต่อไป 

 

 

เรื่องจ าปาสี่ต้น 

อักษรธรรม ๑ ผูก วัดทุ่งศรีเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 
 

       มีเมืองใหญ่แห่งหนึ่ง ชื่อเมืองจักขิน ครั้งหนึ่งเกิดภัยใหญ่ขึ้น คือมีฮุ่งใหญ่หรือเหยี่ยวใหญ่สองตัวผัวเมียมาจับ
ประชาชนกินเป็นอาหารเป็นประจ า เจ้าเมืองหมดทางสู้จึงน าธิดาสาวชื่อปัดทุมมา ไปซ่อนไว้ในกลองในพระราชวัง  ใน
ที่สุดฮุ่งใหญ่(นกยักษ์)จับคนกินหมด ต่อมาท้าวจุลละนีแห่งเมือง ปัญจานครมาล่าสัตว์ได้หลงเข้าไปในเมืองจักขิน ได้
เห็นเป็นเมืองร้างเต็มไปด้วยกระดูกและซากศพ พระองค์จึงไปตีกลองได้พบนางปัดทุมมาร้องออกมาจากในกลอง จึง
เอานางออกมา ดังนั้นนางจึงมีชื่อหนึ่งว่า นางค ากลอง ท้าวจุลละนีจึงเอานางเป็นมเหสีคนที่สองรองจากนางอัคคี เมื่อ
นางปัดทุมมาประสตูิโอรสนางอัคคีเอาผ้าไปผกูตานางปทัทุมมา แล้วเอาลูกสุนัขมาเปลี่ยนพร้อมทั้งใส่ร้ายนางว่ามีความ



199 

 

ผูกพันรักใคร่กับสุนัข ท้าวจุลละนีจึงเนรเทศนางออกจากเมืองไป เป็นคนเลี้ยงหมูแสนทุกข์ทรมานกายใจ ส่วนกุมารทั้ง
สี่คนถูกนางอัคคีจับใส่ไหไหลลอยน้ าไปติดอยู่ที่สวนดอกไม้ ย่าจ าสวนเอาศพกุมารทั้งสี่ไปเผาตรงเชิงตะกอน เชิง
ตะกอนที่เผานั้นเกิดมีต้นจ าปาเกิดขึ้นสี่ต้น นางอัคคีสืบทราบความจริงอีก จึงให้เสนามาโค่นแล้วให้ลอยน้ าไป จ าปาทั้ง
สี่ต้นลอยไปถึงพระฤาษี พระฤาษีจึงชุบชีวิตให้เป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วสอนวิชาอาคมต่างๆ ให้กุมารทั้งสี่คน ได้เที่ยว
รบชนะยักษ์มาร  มนุษย์ได้เมืองขึ้นมากมายแล้วกลับ กุมารทั้งสี่มาหาย่าจ าสวน ออกเดินทางติดตามหาแม่จนพบแล้ว
เข้าเฝ้าท้าวจุลละนีเล่าความจริงให้ทราบ แล้วอยู่ครองเมืองต่อไป ส่วนนางอัคคีถูกลงโทษให้เป็นทาสเลี้ยงหมู 
 

เรื่องขุนทึง ขุนเทือง 

อักษรธรรม ๔ ผูก วัดบ้านนาสีนวน บ้านนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

 นครแห่งหนึ่งชื่อ เชียงเงื้อม หรือเชียงใหญ่ มีกษัตริย์ นามว่า ขุนเทืองและนางบุสดี ปกครองบ้านเมือง  ครั้ง
หนึ่งขุนเทืองต้องการจะออกเดินเที่ยวป่า จึงออกเดินทางจากเมืองไปในป่าประมาณ ๒ เดือน จึงไปถึงแม่น้ าแห่งหนึ่ง
เป็นสวนของเงือก (พญานาค)แล้วพระองค์ได้พบลูกสาวเงือก ชื่อว่า นางแอกไค้ เกิดรักใคร่กัน ขุนเทืองจึงตามนางไป
ยังบาดาลและอยู่ที่นั่นถึง ๒ ปีกว่า ในขณะที่ขุนเทืองไม่อยู่นี้ นางบุสดีได้เอาหมอมอ(โหร)  มาทายดูว่าขุนเทืองอยู่ที่ใด 

ได้รู้ว่าขุนเทืองอยู่ที่เมืองเงือกกับลูกสาวพญานาค นางบุสดีจึงบนบานให้พวกผีต่างๆ เช่น ผีน้ า , ผีเสื้อ, ผีตายาย(บรรพ
บุรุษ) ผีเมือง เป็นต้น ตามไปบอกท้าวขุนเทืองกลับมาเมือง ขุนเทืองจึงได้ลานางแอกไค้และพญานาคเพื่อจะกลับ  นาง
แอกไค้ได้มาส่งขุนเทืองถึงท่าน้ า ก่อนจะจากกันนางได้ล้วงเอาลูกในท้องแล้วเอาใบตองทึงห่อให้ขุนเทืองตอนกลับเมือง
เพื่อเอาไปเลี้ยง เมื่อมาถึงเมืองแล้วนางบุสดีไม่พอใจพยายามหาเรื่องเพื่อท าอันตรายต่างๆ นานา  ขุนเทืองเห็นท่าไม่ดี
จึงให้เสนาอ ามาตย์เอาลูกชายชื่อขุนทึงไปปล่อยไว้ในป่า ขุนทึงอยู่ในป่าอย่างสุขสบาย เพราะมีเทวดาและสัตว์ต่างๆ  
มาดูแลรักษาเลี้ยงดู ต่อมาประมาณ ๑ ปี ขุนเทืองคิดถึงขุนทึงลูกชาย จึงให้พวกอ ามาตย์ออกไปสืบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือ
เปล่าเมื่อทราบว่ายังมีชีวิตอยู่จึงไปเชิญเข้ามาอยู่ในเมือง ขุนทึงเมื่อโตเป็นหนุ่มขึ้นต้องการอยากจะพบแม่ที่แท้จริง จึง
ไปถามพ่อถึงที่อยู่ของแม่ พอทราบว่าแม่นั้นเป็นเงือกอยู่ที่เมืองบาดาลจึงอ าลาพ่อ เพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนถามข่าวคราว  
แม่แล้วออกเดินทางไปตามที่พ่อบอกจนถึงท่าน้ าแล้วเอาไม้ตีน้ าเรียกพวกเงือกให้มาหา พวกเงือกถามดูรู้ว่าเป็นลูกของ
นางแอกไค้ จึงพาขุนทึงไปเมืองบาดาลของพญานาค ขุนทึงได้พบแม่ ตา และยายแล้วอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพอสมควร 

จึงได้ลาแม่เพื่อกลับเมืองเชียงเงื้อมของพ่อ นางแอกไค้แนะน าให้ลาตาแล้วขอของวิเศษเพื่อเป็นเครื่องติดตัวในการ
เดินทาง เมื่อขุนทึงไปลาตา ๆ ได้ให้ของที่วิเศษ ๓ อย่าง มี หม้อทองแดง , ดาบ และของ้าว และมาถามวิธีใช้กับแม่ 
นางแอกไค้บอกวิธีใช้ว่า หม้อนั้นมีของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใน ถ้าต้องการอะไรให้ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วเคาะเบาๆ ของ
ที่ต้องการนั้นจะออกมา ดาบนั้นใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรู ส่วนของ้าวนั้นให้ลากไปอย่าแบกหรือถือไป ขณะที่ลากนั้น
ถ้าไม่เก่ียวอะไรก็ให้เดินทางไปเร่ือยๆ ห้ามนอนแม้จะกี่วันก็ตาม แต่ถ้าง้าวไปเกี่ยวกับอะไรแล้วจึงหยุดนอน ขุนทึงเมื่อ
แม่มาส่งถึงท่าน้ าแล้วก็เดินทางต่อไปโดยปฏิบัติตามค าของแม่ ใช้เวลาเดินอยู่หลายวันจนถึงแม่น้ าใหญ่แห่งหนึ่งของ้าว
ได้เก่ียวบางอย่าง จะดึงอย่างไรก็ไม่ออกจึงหยุดนอน ณ ที่นั้น พอเมื่อตื่นขึ้นที่นั้นกลายเป็นเมืองใหญ่ ชื่อว่า ศรีสัตนาค
นหุต ต่อมาขุนทึงได้เคาะหม้อทองแดงแล้วมีหญิงสาวออกมา ๒ คนชื่อ ทึง และทอง ขุนทึงจึงได้อภิเษกเป็นมเหสีทั้ง
สองคน แล้วขุนทึงก็ครองศรีสัตนาคนหุตต่อมาอย่างมีความสุข   มีข้าทาษบริวาร  มีพญาแหลวสอดส่องบอกเหตุการณ์
บ้านเมือง ต่อมาคร้ังหนึ่งขุนทึงออกไปเที่ยวป่าคนเดียวเดินทางไปประมาณ ๑๕ วัน ถึงป่าหิมพานต์ ได้พบนางชะนี ที่
อยู่ใกล้กับอาศรมพระฤาษี นางชะนีได้แปลงกายเป็นคนแล้วใส่ยาเสน่ห์เพื่อให้ขุนทึงรัก ขุนทึงได้หลงเสน่ห์ของนางชะนี
แล้วได้อยู่กับนางชะนทีี่ถ้ าในปา่หิมะพานต์นั้น ประมาณ ๓ ปี ได้ลูกชายคนหนึ่งชื่อ อ าคา หรือ อู่แก้ว ต่อมาขุนทึงได้ลา
นางชะนีกลับมาเมืองศรีสัตตะนาคนหุต พร้อมกับ 
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เรื่องท้าวก่ ากาด า (ท้าวกินรี) 
อักษรธรรม ๑ ผูก วัดศรีคุณเมือง บ้านาจาน ต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 แต่ก่อนนานมาแล้ว มีผัวเมียที่ยากจนมากครอบครัวหนึ่ง แต่งงานมา ๗ ปี ไม่มีลูกจึงขอลูกจากพระอินทร์ 
พระอินทร์จึงประทานลูกให้เป็นชาย ก่อนท้องแม่ฝันว่าลูกแก้วสีด าตกเข้าปาก  ลูกแก้วลอยหนีไป ส่งแสงสว่างไปทั่ว 

เมื่อตั้งท้องเกิดลูกเป็นชายตัวด าเหมือนการูปชั่วตัวด าใครๆ ก็หัวเราะเยาะ แม่ไม่ยอมเลี้ยงเพราะอับอายจึงเอาไปล่อง
แพทิ้ง เด็กด าลอยไปอยู่ ๗ วัน ๗ คืน ก็มาถึงหาดทรายแห่งหนึ่ง พระอินทร์เล็งเห็นว่าล าบากเลยให้กาด ามาช่วยพาไป
ไ ว้ เ มื อ ง เบ็ ง จ าล  กิ น รี เ ลยหาผล ไม้ กิ น เป็ น อาหาร  เ จ้ า ของสวนมาพบ เข้ า จึ ง เ อา ไป เลี้ ย ง ไ ว้  
 วันหนึ่งกินรีช่วยยายเจ้าของสวนร้อยดอกไม้มาลัยได้สวยงามมาก ยายเอาไปถวายธิดากษัตริย์ชื่อนางลุน นาง
ลุนก็อยากเห็นตัวคนร้อยมาลัย วันหนึ่งกินรีท าอุบายให้ยายพานางมาชมสวน กินรีพบนาง กินรีหลงรักนาง  กินรีมี
ความสามารถในการเป่าแคนได้ไพเราะ จึงเป่าแคนให้ผู้คนฟัง เสียงเล่าลือว่ากินรีเป่าแคนได้ไพเราะไปทั่วเมือง วันหนึ่ง
กินรีได้ถอดรูปร้ายกลายเป็นคนร่างงามสง่าไปหานางลุนบอกนางว่ามาจาก เมืองอินทปัฐ และได้นางเป็นเมีย  เจ้าเมือง
ฝันว่าช้างมาไล่คนกินอ้อยกล้วยของเมืองจึงให้หมอมาทาย กาด าได้เฝ้ากษัตริย์  เพราะชื่อเสียงว่าเป่าแคนเพราะ 

กลางคืนกินรีไปหานางและได้ขอแหวนและผ้าสไบมาไว้เป็นที่ระลึก กลับมาบ้านให้ยายไปขอให้ เจ้าเมืองเรียกสินสอด
เงิน แสนชั่ง ( ๑ ชั่ง = ๔ ต าลึง ๆ = ๘๐ บาท ) ทองแสนชั่ง ช้างพันตัว มีคนขับขี่พร้อม คนใช้พันคน สะพานเงิน 
สะพานทอง จากบ้านยายไปหาพระราชวัง พระอินทร์และพญานาคมาช่วยท าสะพาน  หาสินสอดในที่สุดกินรีกับนาง
ลุนก็ได้แต่งงานกัน 

 

เรื่องท้าวผาแดง – นางไอ ่

อักษรธรรม ๘ ผูก วัดสุทธาวาส บ้านโสกใหญ่ ต าบลลือ อ าเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน จังหวัด
อ านาจเจริญ) 
 

 เมืองสุวรรณโคมค าหรือเอกธีตา อยู่ทางทิศใต้ของเมืองหนองแส  เมืองเอกธีตานี้มีพระยาขอมเป็นผู้ปกครอง 
มีนางจันทร์เป็นมเหสี ต่อมาได้ให้ก าเนิดธิดาสาวสวยคนหนึ่งชื่อไอ่ค า พระยาขอมมีน้องชาย ๒ คน ให้ไปครองเมือง
เชียงเหียนและเมืองสีแก้ว มีหลาน ๓ คนให้ไปปกครองเมืองฟ้าแดด เมืองหงส์ และเมืองทอง นางไอ่ค าเมื่ออายุได้ ๑๕ 

ป ีมีความงามเล่าลือไปทั่วทุกทิศจนกระทั่งไปเข้าหูของท้าวผาแดงแห่งเมืองผาโพง ท้าวผาแดงจึงขึ้นขี่ม้ามาแอบหานาง
ไอ่ และได้สมัครรักใคร่กันแล้วสัญญากันว่า จะท าพิธีสู่ขอและแต่งงานกันตามประเพณีในไม่ช้านี้ ยังมีเมืองอีกแห่งหนึ่ง
ชื่อศรีสัตนาคนหุต มีสุทโธนาคครองเมือง มีโอรสชื่อภังคี สุทโธนาคนี้อพยพมาจากหนองแส เพราะผิดใจกับสุวรรณ
นาคผู้เป็นสหายเนื่องมาจากการแบ่งเนื้อเม่น คือ สุทโธนาคไม่พอใจเพราะได้น้อยคิดว่าสุวรรณนาคเล่นไม่ซื่อจึงเกิดการ
ทะเลาะกัน เป็นสงครามอันยิ่งใหญ่ เดือดร้อนถึงพระอินทร์ต้องส่งเทพบุตรลงมาห้ามศึกสงคราม  และเทพบุตรได้แบ่ง
เขตให้ทั้งสองอยู่คือ สุวรรณนาคปกครองฝั่งใต้ สุทโธนาคครองฝั่งเหนือและตะวันออก โดยแบ่งลงไปจดฝั่งทะเล  นาค
ทั้งสองจึงขุดคลองจากหนองแสลงสู่ทะเล โดยสุวรรณนาคขุดแม่น้ าน่านหรือโพระมิง ตั้งเมืองนันทบุรี  
 ส่วนสุทโธนาคขุดแม่น้ าโขง และตั้งเมืองศรีสัตนาคนหุต ครั้งถึงกลางเดือนหกพระยาขอมจะท าบุญบั้งไฟจึงมี
ใบ บอกบุญไปยังหัวเมืองต่างๆ ที่เป็นบริวารให้ท าบั้งไฟไปร่วมจุดในงาน ท้าวผาแดงไม่ได้รับใบบอกบุญ  แต่ได้ทราบ
ข่าวจึงจัดบั้งไฟหมื่นไปร่วมบุญด้วยแล้วได้พบนางไอ่ค าเป็นครั้ง ที่สอง และได้รับการต้อนรับอย่างดี ในการจุดบั้งไฟ 

พระยาขอมให้มีการพนันกันว่าถ้าบั้งไฟของใครชนะจะให้ทรัพย์สมบัติและนางสนม ก านัล ส าหรับท้าวผาแดงนั้นจะยก
นางไอ่ค าให้ ในเวลาจุดปรากฏว่าบั้งไฟของเมืองอื่นๆ ขึ้นหมด ส่วนของพระยาขอมไม่ขึ้น (ซุ) และของท้าวผาแดงแตก
กลางบั้ง แต่พระยาขอมก็เฉยเสียไม่ท าตามสัญญา เจ้าเมืองต่างๆ จึงพากันกลับหมด ส่วนท้าวผาแดงก็กลับเมืองของตน
พร้อมกับความทุกข์เพราะความรักและบั้งไฟไม่ ขึ้น งานบุญบั้งไฟนั้นท้าวภังคี ลูกชายสุทโธนาค ไม่ได้น าบั้งไฟมาร่วม
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ด้วย แต่ได้แปลงกายมาร่วมงานด้วย และได้หลงรักนางไอ่ค าด้วยเช่นกัน แต่ไม่มีโอกาสเข้าใกล้นางได้ จึงกลับบ้านไป
ด้วยความรักเต็มอก ครั้นถึงเมืองศรีสัตตนาคนหุตแล้วก็ไม่เป็นอันกินอันนอน  จึงลาพ่อเพื่อมาหานางไอ่ค าอีก พ่อได้
ห้ามไว้แต่ไม่สามารถห้ามปรามได้ เมื่อมาถึงเมืองเอกธีตาแล้วท้าวภังคีแปลงกายเป็นกระรอกด่อน (กระรอกเผือก) ส่วน
บริวารก็แปลงเป็นสัตว์ กระรอกด่อนภังคีแขวนกระดิ่งไว้ที่คอด้วย ได้ปีนป่ายกระโดดไปตามต้นไม้ใกล้ปราสาทของนาง
ไอ่ค าสายตาสอดส่ายหานางไอ่ค า นางไอ่ค าเห็นกระรอกก็อยากได้จึงให้ตามนายพรานมาจับ นายพรานได้ยิงกระรอก
ด่อนด้วยธนู กระรอกด่อนก่อนตายได้อธิษฐานว่า " ขอให้เนื้อข้าจงเอร็ดอร่อย และมีกินแก่คนทั้งเมือง " เมื่อกระรอก
ด่อนตายแล้วชาวเมืองก็แบ่งเนื้อกันกิน ยกเว้นแม่ม่าย เพราะเขาถือว่าไม่ได้ช่วยราชการ  ฝ่ายบริวารของภังคีเห็น
เจ้านายของตนเสียทีเขาแล้ว ก็รีบกลับไปบอกท้าวสุทโธนาค ท้าวสุทโธนาคโกรธมากจึงเกณฑ์ไพร่พลนับหมื่นเพื่อถล่ม
พระยาขอม ใครกินเนื้อภังคีต้องเอาให้ตายทั้งหมด กองทัพนาคจึงมุ่งสู่เมืองพระยาขอมทันที     ในขณะเดียวกันท้าวผา
แดงคิดถึงนางไอ่ค าจนทนอยู่ไม่ ได้ จึงรีบขึ้นม้าบักสามจากเมืองผาโพงสู่เอกธีตา เมื่อมาถึงนางไอ่ค าก็ต้อนรับด้วยความ
ดีใจ พร้อมทั้งจัดอาหารมาเลี้ยง เมื่อท้าวผาแดงรู้ว่าเป็นเนื้อกระรอกก็ไม่กิน แล้วบอกนางไอ่ค าว่ากระรอกนี้ไม่ใช่
กระรอกธรรมดา เป็นท้าวภังคีแปลงตนมา ใครกินเนื้อกระรอกแล้วบ้านเมืองจะถล่มถึงตาย พอตกกลางคืนกองทัพนาค
ก็มาถึงเมือง แผ่นปฐพีจึงถล่มโครมครามไปทัว่ ท้าวผาแดงจึงให้ไอ่ค าเตรียมข้าวของบางสิ่งที่พอจะเอาไปได้ เช่น แหวน 
ฆ้อง และกลองประจ าเมืองแล้วรีบขึ้นม้าซ้อนท้ายตนแล้วควบม้าบักสามออกจากเมือง ทันที พญานาครู้ว่าไอ่ค าหนีไป
จึงติดตามไปติด ๆ แผ่นดินก็ถล่มไปไม่หยุด นางไอ่ค าต้องโยน ฆ้องและกลองทิ้ง สุดท้ายก็โยนแหวนทิ้งเพราะเข้าใจว่า
พญานาคตามมาเอาสิ่งเหล่านี้เพราะล าบากใน  การถือแต่พญานาคก็ยังตามมาอีก ม้าบักสามก็ค่อย ๆ หมดแรงลง 

พญานาคตามมทันแล้วเอาหางตวัดเก่ียวเอาตัวนางไอ่ค าลงมาจากหลังม้า ส่วนท้าวผาแดงก็ควบม้าหนีต่อไป พญานาค
ก็ตามไปอีกเพราะท้าวผาแดงมีแหวนของนางไอ่ค าติดตัวไปด้วย ท้าวผาแดงจึงทิ้งแหวนเสียตนเองจึงปลอดภัย 
พญานาคได้อุ้มเอานางไอ่ค าลงสู่บาดาลต่อไป บ้านใครที่ได้กินเนื้อกระรอกก็ได้ถล่มทลายเป็นทะเลไปหมด  เหลือแต่
บ้านแม่หม้ายที่ไม่ได้กิน จึงกลายเป็นดอนแม่หม้ายจนทุกวันนี้  
 ท้าวผาแดงกลับไปถึงเมืองผาโพงแล้ว เสียใจที่สูญเสียคนรักไปต่อหน้าต่อตา จึงอธิษฐานต่อเทพยดาว่าจะขอ
ตายเพื่อไปสู้เอานางไอ่ค ากลับคืนมา ว่าแล้วก็กลั้นใจตายบนปราสาท แล้วไปเกิดเป็นหัวหน้าผีได้น ากองทัพผีไปต่อสู้กับ
พญานาค กองทัพผีกับกองทัพพญานาคได้ต่อสู้กันอยู่นาน น้ าในบึงในหนองขุ่นข้น ดินบนบกกลายเป็นฝุ่นตลบไปหมด 
ร้อนถึงพระอินทร์ต้องลงมาระงับศึกให้พวกผีกลับเมืองผีให้นาคครอบครองบาดาลตามเดิม ส่วนนางไอ่ค าให้อยู่ที่เมือง
บาดาลไปก่อน รอให้พระศรีอาริย์ลงมาตัดสินว่า  ใครจะเป็นสามีที่แท้จริงของนาง ดังนั้นนางไอ่ค าจึงรออยู่ที่เมือง
บาดาลจนกว่าจะถึงวันนั้น 

 

 

เรื่องนางแตงอ่อน 

อักษรธรรม ๖ ผูก วัดมัชฌิมาวาส บ้านนานางวาน ต.ม่วงใหญ่ กิ่ง อ าเภอ โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ที่เมืองนครศรี เจ้าเมืองนามว่าพระยาโกศรี มเหสีนามว่า ทองแดง มีโอรสนามว่า มหาวงศ์ ท้าวมหาวงศ์ชอบ
กีฬาชนไก่ วันหนึ่งไปต่อไก่ในป่ากับขุนสี่คน คือ ขุนเครือ ขุนคาน ขุนเค่ง และขุนทุ่มภู่ ได้ธิดาจระเข้ชื่อนางแตงอ่อน ผู้
มีรูปกายเป็นมนุษย์มาเป็นมเหสี นางแตงอ่อนประสูติโอรส เมื่อท้าวมหาวงศ์ไปคล้องช้างในป่า นางจึงถูกหมู่มเหสี
ทั้งหลายเปลี่ยนโอรสของนางเป็นจระเข้ และโอรสจริงเอาไปลอยน้ า  เทพธิดาจึงน าไปเลี้ยงไว้บนสวรรค์ และตั้งชื่อว่า 
สุริยง นางแตงอ่อนถูกสามีขับไล่ออกจากเมืองเพราะประสูติโอรสเป็นจระเข้  นางแตงอ่อนกลับไปเมืองนาคพบกุมภา
พี่ชายปกครองเมืองนาคสืบต่อจากบิดา พี่ชายรู้ข่าวด้วยความสงสาร กุมภามอบเมืองให้กอระกันผู้น้องชายปกครองต่อ 

ส่วนตนกับแตงอ่อน ได้บวชเป็นฤาษี เพื่อเรียนวิชาไว้แก้แค้นมหาวงศ์ ซึ่งขับไล่น้องสาวตน สุริยงได้ศึกษาวิชาการต่างๆ 

และได้ลงมาพบว่ามารดาตนถูกยักษ์ลักพาตัวไป ได้ตามมารดาคืน และรบกับยักษ์จนได้ชัยชนะ  สุริยงได้นางปทุมมา 
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นางอินทะวงศ์ นางหยาดค า และนางค าไหล เป็นภริยา ซึ่งยักษ์ได้ลักพามาไว้  สุริยงก็ได้พามารดากลับบ้านเมือง และ
ครองเมืองนครศรีสืบมา 

เรื่องสังข์ศิลป์ชัย 

ต้นฉบับปริวรรตเป็นอักษรไทย โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พิณทอง โรงพิมพ์ศิริธรรม 
 

 ที่นครเปงจาล พระยากุศราช เป็นเจ้าเมือง มีน้องสาวรูปงามชื่อนางสุมุณฑา วันหนึ่งนางไปชมสวน  มียักษ์
กุมภัณฑ์มาอุ้มเอานางไปยังเมืองอโนราช แล้วแต่งตั้งเป็นมเหสี     พระยากุศราชเสียใจมาก จึงออกบวชติดตามไปถึง
เมืองจ าปา และได้พบธิดาทั้ง ๗ ของนันทะเศรษฐี จึงสึกและขอนางเป็นมเหสี พระยากุศราชเรียกมเหสีทั้ง ๘ มา ให้ทุก
นางตั้งจิตอธิษฐานขอเอาลูกชายผู้มีบุญฤทธิ์มาเกิด เพื่อจะได้ติดตามเอานางสุมุณฑากลับคืนมา พระอินทร์ได้ส่งเทพ ๓ 

องค์มาเกิดในท้องนางทั้งสอง องค์หนึ่งเกิดเป็นสีโห (หัวเป็นช้าง) เกิดในท้องเมียหลวง องค์สองศิลป์ชัย (เป็นคน) และ
สังข์ทอง (หอยสังข์) เกิดในท้องเมียน้อย เมียหกคนได้คนสามัญมาเกิด โหรหลวงได้ท านายว่าลูกที่เกิดจากเมียน้อยและ
เมียหลวงจะเป็นผู้มีบุญ ค าท านายของโหร ไม่เป็นที่พอใจของมเหสีทั้งหก มเหสีทั้งหกจึงว่าจ้างให้โหรท านายใหม่  โหร
เห็นแก่อามิสสินจ้างจึงท านายใหม่ว่าลูกที่เกิดจากมเหสีทั้ง ๖ มีฤทธิ์เดชมาก ลูกที่เกิดจากนางจันทาและนางลนุ เป็นทั้ง
คนทั้งสัตว์ เกิดมาอาภัพอัปปรีย์และจัญไร  

เมื่อประสูติ พระยากุศราชจึงขับไล่นางจันทา นางลุน พร้อมพระโอรสออกจากเมือง พระอินทร์เล็งเห็นความทุกข์ยาก 

จึงมาเนรมิตเมืองไว้ต้อนรับให้ได้อยู่อาศัย ยังเมืองนครศิลป์แห่งนี้     พระยากุศราชเมื่อขับไล่เมียแล้วให้โอรสทั้งหกไป
ตามเอาน้องสาวของตนคืนจากยักษ์กุมภัณฑ์ โอรสทั้งหกหลงทางมายังเมืองนครศิลป์ และได้โกหกศิลป์ชัย  ให้ส่งสัตว์
ป่าเข้าเมืองด้วยเพื่อเป็นพยานว่าพวกของตนไดพ้บกับศิลป์ชยัแล้ว เมื่อถึงเมืองโอรสทั้งหกก็โอ้อวดกับบิดาว่า พวกเขามี
อ านาจเรียกสัตว์ทุกชนิดเข้าเมืองได้ ทุกคนก็หลงเชื่อว่าโอรสทั้งหกมีอ านาจ เมื่อบิดาสั่งให้โอรสทั้งหกติดตามหาอา 

พวกเขาก็มาโกหกศิลป์ชัยว่าบิดาสั่งให้ศิลป์ชัยไปตามหาอา ถ้าได้อาคืน ความผิดที่แล้วมาพ่อจะยกโทษให้ ศิลป์ชัยและ
น้องไปถึงด่านงูซวง กุมารทั้งหกไม่กล้าเดินทางต่อไป ให้สังข์ทองกับศิลป์ชัยเดินทางต่อไปรบกับยักษ์ฆ่ายักษ์ตาย เอา
อาคืนมาได้ เมื่อถึงแม่น้ าใหญ่ กุมารทั้งหกผลักศิลป์ชัยตกเหว และบอกอาว่าศิลป์ชัยตกน้ าตาย อาไม่เชื่อจึงเอาผ้าสะใบ 
ปิ่นเกล้าและช้องผมเสี่ยงทายไว้ เมื่อกลับมาถึงเมืองพระยากุศราช ได้จัดงานต้อนรับ และทราบความจริงว่ากุมารทั้ง
หกเป็นคนโกหกมาโดยตลอดจึงถูกลงโทษขังคุกพร้อมมารดาของตน พระยากุศราชพร้อมน้องสาวเชิญเอานางจันทา
และนางลุน พร้อมศิลป์ชัย สีโหและสังข์ทองเข้ามาในเมือง อภิเษกศิลป์ชัยให้เป็นเจ้าเมืองเปงจาล  ต่อมาศิลป์ชัยได้
ปล่อยให้คนทั้งหมดออกจากคุกปกครองบ้านเมืองเป็นสุขสืบมา  ยักษ์กุมภัณฑ์ พระยาเวสสุวัณชุบชีวิตคืนชีพขึ้นมา 
คิดถึงนางสุมุณฑาผู้เป็นมเหสี จึงจัดการสู่ขอนางจากศิลป์ชัยและทั้งสองอยู่เป็นสุขตราบสิ้นอายุ 
 

 

เรื่องสีทนมโนราห์ 
อักษรธรรม ๔ ผูก วัดบ้านแดงหม้อ ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ยังมีนครเป็งจาล มีกษัตริย์ชื่อ ท้าวอาทิตราช พระโพธิสัตว์ได้จุติในครรภ์พระเทวีของพระองค์ เมื่อประสูติ
แล้วทรงพระนามว่า สีทนต์ เมื่อประสูติมามีธนูอาวุธประจ าพระองค์พระองค์ติดมาด้วย แสดงถึงความเป็นผู้มีบุญ
บารมี มีนายพรานคนหนึ่งไปล่าสัตว์ที่ป่าหิมะพานต์ ไปช่วยกิตตินาคราชให้พ้นจากการคุกคามของยักษ์ นายพรานไป
พบนางกินรี ชื่อ มโนราห์ และพี่ของนางรวม ๗ คน มาเล่นน้ าในสระริมเขาไกรลาส นายพรานจึงยืมเอาบ่วงบาศจาก
พระยานาคที่ตนช่วยชีวิตไว้ แล้วน านางไปถวายท้าวสีทนต์ ท้าวสีทนต์ยกนางไว้ในต าแหน่งมเหสี ต่อมามีโจรมารุกราน
นอกเมือง ท้าวสีทนต์จึงลานางมโนราห์ไปปราบโจร ท้าวอาทิตย์ราชได้ทรงพระสุบินว่า ไส้ได้ไหลออกจากท้องจึงให้
หมอโหรมาทายดู หมอโหรทายว่าจะต้องเอาเนื้อนางมโนราห์ เซ่นผีบ้านเมือง นางมโนราห์จึงท าอุบายขอปีกหางจะร า
ให้ดู แล้วนางก็บินหนีไปยังเขาไกรลาส ท้าวสีทนต์ไปปราบโจร ๓ เดือนก็ส าเร็จ กลับมาไม่พบมโนราห์จึงออกตามหา 
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ท้าวสีทนต์ไปตามหานางด้วยความยากล าบาก ไปพบพระฤาษีที่นางมโนราห์ฝากแหวนไว้ พระฤาษีชี้ทางไปและแนะน า
เช่นการกินผลไม้ให้กินตามนก จะพบเส้นทางยากล าบาก ให้ปราบด้วยมะนาวเสกต่อมาพบยักษ์สูงเจ็ดชั่วล าตาล ให้ใช้
ปืนยิง และข้ามแม่น้ าที่มีงูจงอาง งูเหลือม งูท าทาน เป็นแม่น้ าที่มีพิษ  พ้นจากตรงนั้นจะต้องเกาะหลังนกอินทรีย์ไป
จนกว่านกอินทรีย์จะพาบินไปถึงป่าหิมะพานต์ของนางมโนราห์  ในที่สุดท้าวสีทนต์ก็ได้พบกับนางมโนราห์สมดัง
ปรารถนา 

 

 ๒.  ล าประเภทประชันกลอน   
ล าโจทย์แก้   
 ล าโจทย์แก้  ล ากลอนประเภทหนึ่ง  รูปแบบการล าวิวัฒนามาจากการเทศโจทย์ของพระสงฆ์เป็นการถาม
ตอบกันระหว่างหมอล าสองคน  จะเป็นชายกับชาย  หรือชายกับหญิงก็ได้  แต่ที่นิยมคือเป็นกลอนล า  ถามคู่ล าในด้าน
ต่างๆ  เช่น  วรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ศาสนา  ภูมิศาสตร์  เป็นต้น  ฝ่ายที่ล าทีหลังจะเป็นฝ่ายตอบค าถามและตั้ง
ค าถามต่อไป  พิมพ์  รัตนคุณสาสน์  (๒๕๓๔ :  ๗๙)  ได้กล่าวถึงลักษณะการล าไว้ว่า  ล าโจทย์แก้จะล ากลอนสาดด่า
กันอย่างเผ็ดร้อน  แล้วถามกันในวิชาธรรมะบ้าง  บาลีบ้าง  มูลเดิมบ้าง  ประวัติศาสตร์บ้าง  และอื่นๆ  นับไม่ถ้วน  
ตอนถามแล้วคุยสาดแล้วก็เดินดงด้วยกลอนแปลว่าเป็นหนึ่งจบก็ลงล าไว้  สับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้จนสว่าง 

 

ล ากลอนหรือหมอล าคู่   
 ล ากลอนหรือทางอุบลราชธานีเรียกว่าหมอล าคู่ พัฒนามาจากหมอล าโจทย์แก้ เป็นการล าประชันกลอน เอา
แพ้-ชนะกันด้วยกลอนล า ถามตอบกันด้านวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งทางโลกและทางธรรม จึงเรียกหมอล าประเภทนี้
ว่า หมอล ากลอนคู่ล าชายกับหญิง แต่มีลักษณะขนาดคล้ายกันกับ “ล าโจทย์-แก้” และ “ล าชิงชู้” โดยมีชาย ๒ คน 
หญิง ๑ คน หรือชาย ๓ คน หญิง ๑ คน ต่อมาเนื้อหาของหมอล ากลอนเป็นการเกี้ยวพาราสี ทางกลอนทางสั้น กลอน
ทางยาว  และกลอนเต้ย  ล ากลอนถือว่ามีความสมบูรณ์แบบที่สุดในบรรดาล าประเภทประชันกลอน 
 

ล าชิงชู้      
 ล าชิงชู้  เป็นล ากลอนประเภทหนึ่งมีผู้แสดง  ๓ คน  คือ  หมอล าชาย ๒ คน  หมอล าหญิง  ๑  คน  กับหมอ
แคนอกี  ๑  คน  ลักษณะการล าจะเป็นการมุ่งเสนอเนื้อหาที่เกิดจากการขัดแย้งกันในเรื่องของความรัก  โดยสมมุติให้
ฝ่ายชายซึ่งมี ๒  คน  รักผู้หญิงคนเดียวกัน ชายคนหนึ่งจะเป็นคนรวย  (อาจสมมุติให้เป็นพ่อค้า)  และชายอีกคนจะ
เป็นคนจน  (อาจสมมุติให้เป็นชาวนา  หรือ  พ่อนา)  ในลักษณะการแย่งชิงผู้หญิงคนเดียวนี้เองที่เรียกว่า  “ชิงชู้”  ซึ่ง
ทั้งฝ่ายพ่อค้าและชาวนาต้องแสดงความสามารถในเรื่องวาทะ  โวหาร  ปฏิภาณไหวพริบโต้ตอบกันอย่างเต็มที่  ต่าง
ฝ่ายต่างก็ยกเอาส่วนดีของตนมาอวดต่อฝ่ายหญิง  ในขณะเดียวกันก็พยายามหาเอาความไม่ดี  ข้อบกพร่องของอีกฝ่าย
มาบอกให้ฝ่ายหญิงทราบ  เพื่อให้ฝ่ายหญิงนั้นใจอ่อนและหันมารับรักตนในที่สุด  ส าหรับฝ่ายหญิงนั้นในระยะแรกก็
ต้องแสดงตนว่าเป็นกลาง  ไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ส่วนใหญ่มักจะเอนเอียงเข้ากับฝ่ายคนรวยก่อน  ต่อเมื่อภายหลังจึง
หันกลับมารักฝ่ายชาวนา  และตกลงแต่งงานกับชาวนาในที่สุด  (ไพบูลย์  แพงเงิน  ๒๕๓๔  : ๔๑๔)บางครั้งเรียก  ล า
สามเกลอเป็นการล าชิงชู้อีกแบบหนึ่ง  บางทีเรียกว่า  ล าสามสิงห์ชิงนาง  เป็นการล าที่ประกอบด้วยผู้ชายสามคน  
ผู้หญิงหนึ่งคน  ผู้ชายทั้งสามคนอาจจะสมมุติตัวเองเป็นชาวนา  พ่อค้า  และข้าราชการ  ซึ่งผู้ ชายทั้งสามคนต่างหลง
รักผู้หญิงคนเดียว  ในการล าแต่ละคนจะยกข้อดีของตนมาให้ฝ่ายหญิงรับรู้  และจะยกข้อเสียของคนอื่นเพื่อทับถมให้
เป็นผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง  ส่วนฝ่ายหญิงก็พยายามสอบถามแต่ละฝ่ายถึงความดีความงามเพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนที่จะ
ตกลงปลงใจแต่งงานด้วย   
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ล าซิ่ง   

 ล าซิ่ง  เป็นหมอล าที่พัฒนามาจากหมอล ากลอน เดิมทีก็เรียกว่า หมอล ากลอนซิ่ง  หมอล าซิ่ง เป็นการน าเอา
ท านองจากหมอล ากลอนวาดขอนแก่น  อันได้แก่ท านองร าวง ท านองล าเดินแบบย่าว (บางทีเรียกล าเดินดง หรือล า
ย่าว) ท านองล าจากหมอล าหมู่วาดขอนแก่น คือท านองโอ่ทางยาว ท านองล าเดินแบบลูกทุ่ง ท านองล าเต้ย และเพลง
ลูกทุ่ง ลูกทุ่งหมอล า ดนตรี ประกอบด้วยแคน กลองชุด พิณ หรือ กีตาร์ คีย์บอร์ด และเครื่องดนตรีสากลอื่น ๆ 
บรรเลงประกอบการแต่งกายฝ่ายตามสมัยนิยม ฝ่ายนุ่งน้อยห่มน้อย 
 

ตัวอย่างกลอนล าทางสั้น 

 

ผู้บ่าวแก่  เกี้ยวผู้สาวส่ าน้อย  
          หมอล าเคน  ดาเหลา 

โอ้…โอละนอ.....       หล้ะแก้มเอย 

แก้มเปิ่นเวิ่น         แก้มน้องเปิ่นเวิ่น 

สีใบบัวเพลิน    ลมพัดมาพอง ๆ 

มันหล้ะต้องเปิ่นเวิ่น   อยู่ในน้ า..... 

   โอย…นอ..หล้าเอย..สวยแล้ว...   หล้ะแม่นว่า เดอนาย   

จั่งว่าฟังเดอน้อง  ทองเตาเบ้าหล่อ   ให้พี่ขอกอดหมั้น  ขันเกี้ยวแหน่พระนาง 

เชื้อชาติช้าง  อยากหวังเพิ่งน าเสือ  แนวนามเฮือ  อยากเพิ่งบุญน าน้ า 

แนวตาพราหมณ์  ว่าอยากอาศัยหล้า มิตตาดึงแก่  เฒ่าจบว่าดากแหล้     

จนห าเบี้ยวเห่ียวเหลือง   อุตส่าห์เลี้ยง  ควายแก่ชามตาย 

 

ตัวอย่างท านองล าทางสั้นแบบขอนแก่น 
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ตัวอย่างกลอนล าทางยาว 

ล ายาวล่องโขง 

หมอล าขันทอง 

 ( แผ่นเสียงกากระต่ายล ายาวล่องโขง )  โอนอน้องนี้ก้ะยังได้เว้าเจ้าได้ว่า 

ไม้เอยไม้เจ้าสิล้มพาดง่า    ดะพ้นหว้ะเดี่ยงมา  หว้ะเดียงมา…หล้ะนา 

 โอน่อ...     เหลียวไปทางเหนือพุ้นเวียงจันทร์ปากน้ างึ่ม 

เห็นแต่ดอนต่อข้ันขันต่อแงกระแสน้ าปั่นปลิว    เหลียวไปทิวบนถ้านโพธะรามถ้ าป้านโป่ง 

เลาะตามสายแม่น้ าโขง     เห็นแต่เรือพ่อค้าลงแก้งท่ากระเบา 

    

ตัวอย่างท านองล าทางยาว 

 
 

 

ตัวอย่างกลอนเต้ยธรรมดา 

   โอยพี่หมอล า  ครันบุญเพ็งนางว่านี้นา 
  จั่งได้มาเห็นหน้า     หวานตานั้นเจ้ามาใส่ 
  ครันบุญเพ็งนางอยากได้    ไปซ้อนนี้แม่นกล่อมสอง 
  ครันพี่มีเมียซ้อน     ซอนสองสามสี่ 
  บุญเพ็งนางสิขอเป็นผู้ห้า    พอได้แม่นบ่อน 
  ก้ะบ่พอไปด้วย     สายตาเจ้าเว้าว่า 
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  วาสนานี้แม่นจั่งน้อง    บ่ครองได้นี้แม่นกล่อมสอง 
  นั้นหล้ะหน่าหนานวลน่า  หล่ะหน่าหนานวลน่า 
  หนาเลาคีงบางเอย   โอยหนาเลาคิงผู้บางเอย..... 
ตัวอย่างท านองล าเต้ยธรรมดา 

 
 

 

การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมวรรณกรรมกลอนล า 

 ถึงแม้ค่านิยมในการชมและฟังล าจะเปลี่ยนรูปแบบไป แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดยังคงเห็นเค้าของ
วรรณกรรมค ากลอนที่ได้น าสาระของวรรณคดีในอีสาน และบางครั้งก็น ามาแสดง ปะปนบางตอนหรือบางช่วงเวลา
ของหมอล าเร่ืองต่อกลอน หมอล าเพลิน หมอล ากลอน ล าซิ่ง ทั้งนี้เป็นการหลีกเลี่ยงความซ้ าซากซึ่งเป็นจุดสร้างความ
นิยมเพื่อการด ารงอยู่ของหมอล า จะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มหมอล าเรื่องต่อกลอนมีการประพันธ์กลอนล าให้มีสาระ
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้คนยุคปัจจุบัน บางครั้งเน้นรสชาติของเนื้อหาคล้ายละครโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ เช่น 
คณะเสียงอีสาน แสดง เรื่องเงากรรม  คณะประถมบันเทิงศิลป์  แสดง นางนกเจ่า คณะระเบียบวาทศิลป์ แสดง ไห
ใหญ่ล้นไหน้อยบ่เติม  คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดง  เรื่องชะตาฟ้าลิขิต  ส่วนวรรณกรรมกลอนล าของหมอ
ล ากลอนและหมอล าซิ่งบางตอนของการด าเนินการแสดงได้น ากลอนล าแบบเดิมที่เป็นนิทานหรือวรรณคดีมาแทรก
สลับเพื่อเอาใจผู้ชมผู้ฟัง ดึงดูดความสนใจ ผู้คนสองกลุ่มคือกลุ่มค่านิยมแบบใหม่และค่านิยมแบบเก่า อย่างไรก็ตาม
ตราบใดที่ผู้ฟังยังประสงค์ที่จะรับชมรับฟังการแสดงที่ใช้เนื้อหาของวรรณคดี วรรณกรรมล ากลอนเหล่านี้ก็จะคงอยู่
ต่อไป 
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บทสรุป 

 วรรณกรรมกลอนล าส่วนหนึ่งได้วิวัฒนาการปรับปรุงหรือประพันธ์มาจากวรรณคดีในพื้นถิ่นอีสานเป็น
เอกสารโบราณที่จารึกในหนังสือใบลานและเขียนลงในสมุดข่อย ซึ่งมีจ านวนมาก ถึงแม้ว่านักปราชญ์อาจารย์ยุคก่อน
และยุคปัจจุบันจะมีการปริวรรตอย่างตอ่เนื่อง เอกสารส่วนหนึ่งก็ถูกท าลายอย่างรู้เท่าไม่ถึงกาล สถานการณ์ปัจจุบันจึง
ควรให้ความสนใจและรีบเร่งรวบรวมและอนุรักษ์น าไปสู่การฟื้นฟู เพื่อใช้ประโยชน์ในวงการวิชาการให้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ ประการหนึ่งความรู้และสาระจากวรรณคดีที่นักปราชญ์ด้านการประพันธ์ กลอนล าได้สร้างสรรค์ไว้จ านวน
มาก ภาวะปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมไว้ให้เป็นระบบ เอกสารและวรรณกรรมจึงเสี่ยงต่อการบุบสลาย สูญหายไป
พร้อมอายุขัยของสิ่งของของศิลปิน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิชาการและผู้ที่สนใจด้านนี้ ควรให้ความสนใจร่วมมือ
ค้นคว้าเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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จารุวรรณ  ธรรมวัตร.  รายงานการวิจัย  “เรื่องบทบาทของหมอล าต่อสังคมอีสานในช่วง 
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วรรณกรรมประกอบการเทศน์ในพิธีกรรมบุญผะเหวด 
 Demonstrated Literature in Bun-Pha-Weit  rituals 

      
ชญานนท์  แสงศรีจันทร์  

 

บทคัดย่อ 
  พิธีกรรมบุญผะเหวดหรือการเทศน์มหาชาติถือว่าเป็นบุญประจ าปีของชาวอีสาน นิยมจัดขึ้นในช่วง
เดือน ๓-๕  ของทุกปี 
    บทความนี้ ผู้เขียนใช้ข้อมูลภาคสนามในจังหวัดอุบลราชธานีและเอกสารวิชาการอ่ืนๆ ประกอบการ
วิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบัน วรรณกรรมเรื่องมหาชาติส านวนอีสานในฐานะเป็น
วรรณกรรมประกอบการเทศน์ในพิธีกรรมบุญผะเหวดมีอยู่หลายรูปแบบ/ส านวน เป็นบ่อเกิดพิธีกรรมที่ส าคัญ
ของชาวอีสาน และท าหน้าที่เป็นกลไกทางสังคมของชุมชนได้อย่างดี  
 
ค าส าคัญ :   วรรณกรรมประกอบการเทศน์  พิธีกรรม  ผะเหวด   

 
๑. บทน า  
 ชาวอีสานให้ความส าคัญกับพิธีกรรมบุญผะเหวดหรือการเทศน์มหาชาติอย่างยิ่ง  เกือบทุกหมู่บ้าน
นิยมจัดขึ้นทุกปี เชื่อกันว่าเป็นจารีตประเพณี เป็นบุญใหญ่ประจ าปีของหมู่บ้าน มักกระท ากันในช่วงเดือน ๓-๕ 
หลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวข้าวและท าบุญคูณลานเสร็จเรียบร้อยแล้ว   การที่พุทธศาสนิกชนนิยมจัดให้มีการฟัง
เทศน์มหาชาติและมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั้น   มีสาเหตุอยู่หลายประการ บ้างกล่าวว่าเนื่องมาจาก
ความในมาลัยสูตร ซึ่งเป็นสูตรนอกคัมภีร์พระไตรปิฎก ความกล่าวถึงพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ผู้ซึ่งจะมา
เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสั่งพระมาลัยว่า ถ้าผู้ใดต้องการเกิดในศาสนาของท่าน อย่าฆ่าตีพ่อแม่ สมณะ 
พราหมณาจารย์ อย่าท าลายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่ายุยงให้พระสงฆ์แตกแยกจากกัน ให้ฟังเทศน์
มหาชาติให้จบในวันเดียว พระมาลัยได้ฟังเช่นนั้นจึงน ามาเล่าให้ชาวเมืองมนุษย์ฟัง และชาวเมืองก็ได้พากัน
ประพฤติปฏิบัติตาม (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน, ๒๕๔๒: ๕๓๗๒-๕๓๗๔)     
 ด้วยความส าคัญของพิธีกรรมบุญผะเหวดที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดพลัง
ศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพุทธศาสนา   และได้ธ ารงรักษาสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ใน
บทความนี้ ผู้เขียนต้องการน าเสนอว่า  วรรณกรรมเรื่องมหาชาติมีหลายส านวนและขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทศน์ 
วรรณกรรมที่ใช้เทศน์ถือเป็นบ่อเกิดพิธีกรรม และเป็นกลไกทางสังคมทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของ
สังคม โดยผู้เขียนได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ที่จัดงานบุญผะเหวด จังหวัดอุบลราชธานี  และได้ใช้
ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุญผะเหวดที่มีผู้ได้ศึกษารวบรวมเอาไว้มาประกอบการศึกษา
วิเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย 
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๒. วรรณกรรมประกอบการเทศน์: รูปแบบ/ส านวนที่หลากหลาย 
 มีวรรณกรรมเกี่ยวกับมหาชาติอยู่หลายฉบับและประพันธ์ในสมัยแตกต่างกัน เช่น ในสมัยอยุธยา
ตอนต้น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดฯ ให้แต่งมหาชาติค าหลวง เมื่อพ.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ที่
เก่าแก่ที่สุด ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมก็มีกาพย์มหาชาติ ซึ่งพระราชนิพนธ์เป็นร่ายยาว ต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ก็มีมหาเวสสันดรชาดกแต่งเป็นร่ายยาว ซึ่งมีหลายส านวน เพราะมีผู้แต่งหลายคน นอกจากนี้ยังมี
มหาชาติค าฉันท์และลิลิตมหาชาติ ซึ่งวรรณคดีเหล่านี้ส่วนมากเป็นงานนิพนธ์ของนักปราชญ์ราชบัณฑิต 
(ประคอง นิมมานเหมินทร์, ๒๕๒๖: ๓-๔)  
   มหาชาติส านวนอีสานหรือล าผะเหวด พบว่ามีหลายฉบับโดยคัดลอกสืบต่อกันมา  เช่น พระเวสสันตร
ชาดกภาคอีสาน (๒๔๙๖) ของส านักพิมพ์เลี่ยงเซียง กรุงเทพฯ ล ามหาชาติ เทศน์เวสสันดรชาดกภาคอีสาน 
(๒๕๐๔) ซึ่งบันทึกด้วยอักษรไทยลงในใบลาน ของส านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี มหาชาติส านวนอีสาน ซึ่งประภาส 
สุระเสน (๒๕๓๑) ได้รวบรวมและตรวจช าระจากต้นฉบับซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลาน บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน ล า
พระเวส-เทศน์มหาชาติหรือมหาเวสสันตรชาดกภาคอีสาน ซึ่งพิทูร มลิวัลย์ (๒๕๓๒) เป็นผู้ตรวจสอบช าระจาก
เอกสารใบลาน นอกจากนี้ยังมีคัมภีร์ ใบลานอีกหลายฉบับที่มีการคัดลอกสืบต่อกันมา    
 หากจ าแนกโดยใช้รูปแบบหรือส านวนของเอกสารเป็นเกณฑ์พบว่า ในปัจจุบัน มีการใช้วรรณกรรม
เรื่องมหาชาติในพิธีกรรมการเทศน์มหาชาติ อย่างน้อย ๔  รูปแบบ/ส านวน ได้แก่   
   ๑. คัมภีร์ของส านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ชื่อว่าล ามหาชาติ เทศน์เวสสันดรชาดกภาคอีสาน (๒๕๐๔) 
บันทึกด้วยอักษรไทยลงในใบลาน  ฉบับดังกล่าวแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทุกวัด
ที่มีการเทศน์มหาชาติแบบโบราณอยู่จะใช้ฉบับดังกล่าวเป็นส าคัญ เนื่องจากบันทึกด้วยตัวอักษรไทยปัจจุบัน ผู้
เทศน์อ่านออก และพระสงฆ์ทุกวัดจะมีไว้ประจ าวัดของตนเองด้วย  อย่ างไรก็ตามการใช้ฉบับอักษรไทย ซึ่งมี
เครื่องหมายวรรณยุกต์ในภาษาไทยก ากับดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าอาจท าให้ผู้เทศน์ออกเสียงสูงต่ าในภาษาอีสาน
ผิดเพี้ยนอยู่บ้าง49  โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ช านาญในการเทศน์หรือผู้ที่ก าลังฝึกหัดเทศน์ 
 ๒. คัมภีร์ใบลานที่บันทึกด้วยอักษรธรรม50  ฉบับดังกล่าว ผู้เทศน์อาจจะน ามาจากวัดของตนเองหรือ
อาจจะใช้ฉบับของเจ้าภาพ ซึ่งได้เตรียมไว้ให้ก็ได้   ในอดีตพระสงฆ์จะศึกษาและสามารถอ่านอักษรธรรมอีสาน
ในใบลานได้ ดังนั้นเมื่อมีงานบุญผะเหวดส่วนใหญ่จะใช้คัมภีร์เทศน์ที่บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน   ปัจจุบัน
พระสงฆ์อ่านอักษรธรรมอีสานไม่ออก กอปรกับมีฉบับที่บันทึกด้วยอักษรไทยของส.ธรรมภักดีดังกล่าว  จึงไม่
นิยมใช้ฉบับที่บันทึกด้วยอักษรธรรม  
 ๓. หนังสือเล่มของวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ชื่อว่าล ามหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกภาค
อีสาน ส านวนจังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งพระปริยัติวราลังการได้ปริวรรตจากอักษรธรรมในเอกสารใบลานเป็น
อักษรไทย หนังสือเล่มดังกล่าวเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายสลับกับการใช้ฉบับของ ส. ธรรมภักดี เพราะผู้เทศน์
อ่านอักษรธรรมอีสานในใบลานไม่ได้ เพราะมีการรณรงค์ให้ใช้ฉบับส านวนจังหวัดอุบลราชธานี และเพราะถือ
อ่านสะดวกกว่าฉบับใบลานนั่นเอง 

                                                 

     49วรรณยุกต์ในภาษาไทยมีอยู่ ๕ เสียง แต่ในภาษาอีสานมีอยู่ ๕-๖ เสียง และจะออกเสียงไม่เหมือนกับเสียงใน
ภาษาไทย ดังนั้น เมื่อมีวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวาก ากับท าให้ผู้เทศน์พะวงกับการออกเสียงและอาจท าให้การออกเสยีงติดขดั
ได้ 
     50หลายวัดน าคัมภีร์เหล่านี้ใส่ไว้ในพาน ตั้งไว้ในสถานท่ีประกอบพิธี หากแต่มีการใช้จริงอยู่น้อยมากถึงไม่ได้ใช้เลย 
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 ๔.  ฉบับหนังสือพับที่บันทึกด้วยอักษรไทย  เป็นฉบับที่ผู้เทศน์คัดลอกสืบต่อกันมา โดยส่วนใหญ่จะ
เขียนคัดลอกด้วยลายมือของตนจากคัมภีร์ใบลานที่บันทึกด้วยอักษรธรรม หรือจากฉบับต่าง ๆ   
 

   ทั้ง ๔ รูปแบบนี้พระสงฆ์ใช้ส าหรับการเทศน์แบบโบราณ51 มีความแตกต่างกันไปบ้างในด้านการใช้
ภาษาและเนื้อหาเนื่องจากมีการคัดลอกสืบต่อกันมา จึงอาจมีการเสริมเพ่ิมเติม ตัดออก คัดลอกผิด หรือท าตก
หล่นไปบ้างได้   สาเหตุที่มีวรรณกรรมหลายรูปแบบ/ส านวน ก็เนื่องจากชาวพุทธในสังคมอีสานค่อนข้างจะมี
ความเชื่อตามพุทธพยากรณ์ที่ว่า ในอนาคตกาลหรือในยุคกลียุค ศาสนาพุทธจะเสื่อมสูญ ดังปรากฏในเรื่อง  
ปัญจันตรธาน 52 ความเชื่อนี้แฝงความกลัวที่จะต้องเกิดมาในยุคของความสับสนวุ่นวายเอาไว้ ทุกคนต่างก็
ปรารถนาจะเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย จึงท าให้เกิดประเพณีการสร้างหนังสือเป็นทานถวายไว้ในพุทธ
ศาสนา และเกิดประเพณีการอ่านหนังสือผูกให้ฟัง  เชื่อกันว่าเป็นบุญบารมีอย่างหนึ่งจะท า ให้ได้อานิสงส์มาก
ทั้งผู้สร้างและผู้ฟัง   นอกจากนี้อาจด้วยความเชื่อที่ว่า การสร้างอักขระตัวหนึ่งมีอานิสงส์เท่ากับสร้าง
พระพุทธรูปองค์หนึ่ง  การท าบุญด้วยการถวายหนังสือหรือหลักธรรมค าสอนของพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากกว่า
การท าบุญด้วยวิธีอ่ืน ๆ ดังสุภาษิตที่ว่า สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ แปลว่า การให้ธรรมะ(เป็นทาน) ย่อมชนะ
การให้ทั้งปวง  ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงท าบุญให้ทานด้วยการถวายคัมภีร์ใบลานไว้กับวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา โดย
การว่าจ้างผู้ที่สามารถจารใบลานให้คัดลอกวรรณกรรมด้วยอักษรท้องถิ่นลงในใบลาน หรือทันสมัยขึ้นก็จะใช้
วิธีการซื้อคัมภีร์เทศน์ที่บันทึกด้วยอักษรไทยมาตรฐานของส านักพิมพ์ส. ธรรมภักดีถวาย โดยเฉพาะเรื่อง
มหาชาติส านวนอีสาน ซึ่งพบเห็นโดยทั่วไปแทบทุกวัดในภาคอีสาน (รวมทั้งภาคเหนือของไทยด้วย)  

 อย่างไรก็ตาม แม้คัมภีร์เทศน์หรือวรรณกรรมเรื่องมหาเวสสันดรชาดกภาคอีสานจะมีหลายรูปแบบ/
ส านวน และมีการปรับเปลี่ยนจากอักษรธรรมอีสานเป็นอักษรไทยปัจจุบัน หรือจากคัมภีร์      ใบลานเป็น
หนังสือที่ใช้กระดาษท่ัวไปพิมพ์ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ลดเนื้อหาสาระส าคัญของวรรณกรรมลงไปแต่ประการใด   

 
๓. วรรณกรรมประกอบการเทศน์: ในฐานะเป็นบ่อเกิดพิธีกรรม  
 ปรีชา พิณทอง (๒๕๒๕) ได้ให้ทัศนะว่า “ชาวอีสานเมื่อเทศน์พระเวสจะต้องเทศน์กัณฑ์มาลัยหมื่น 
มาลัยแสน และฉลองพระเวสก่อนเพ่ือเป็นการแสดงอานิสงส์ของการท าบุญพระเวส”  ซึ่งการเทศน์มาลัยหมื่น
และมาลัยแสนก่อนนั้นเป็นกุศโลบายที่จะชักชวนให้คนฟังธรรม เพ่ือให้เข้าใจเหตุที่มีพิธีการฟังเทศน์มหาชาติ 
รวมทั้งเพ่ือสร้างแรงศรัทธาและเป็นแรงจูงใจให้กระท าความดี หากต้องการไปเกิดในศาสนาของ    พระศรีอริย

                                                 

     51ในปัจจุบัน ภาคอีสานนิยมจัดงานเทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน์ เพราะมีความสะดวก เช่น ใช้เวลาน้อย ผู้ฟังเข้าใจ
เรื่องราวท้ังหมดได้ง่ายกว่าแบบโบราณ ใช้พระสงฆ์จ านวนน้อยเพียง ๓ รูปเป็นองค์เทศน์ โดยมีการสมมติตนเป็นตัวละครตาม
เนื้อเรื่องในมหาชาติส านวนอีสาน เช่น พระเวสสันดร พระนางมัทที พระเจ้าสญชัย พระนางผุสดี ชูชก และชาวเมืองกลิง
คราษฎร์เป็นต้น ผู้เทศน์จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของพระเวสสันดรและตัวละครเอกตลอดจนบุพกรรมของแต่ละคนโดยย่อ  
และมีการเทศน์แหล่ภาษาอีสานสลับกับบทพูดโต้ตอบกันไปมา พร้อมทั้งเลียนเสียงตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครด้วย 
เพื่อให้ผู้ฟังได้อรรถรสในการฟังมากยิ่งข้ึนตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไปจนสิ้นสุดนครกัณฑ์    
     52ค าพยากรณ์เรื่องความสูญสิ้นของพระพุทธศาสนามี ๕ ประการ เรียกว่า ปัญจันตรธาน คือ ๑.ปริยัติอันตรธาน 
ความสูญสิ้นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติ ๒.ปฏิบัติอันตรธาน ความสูญสิ้นการปฏิบัติธรรม ๓.ปฏิเวธอันตรธาน ความสูญสิ้น
การตรัสรู้อริยมรรค อริยผล ๔.ลิงคอันตรธาน ความสูญสิ้นพระภิกษุสงฆ์ ๕. ธาตุอันตรธาน ความสูญสิ้นพระบรมสารีริกธาตุ  
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เมตตรัย  ซึ่งความคิดความเชื่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรยนี้มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติของชาวบ้านอย่างมาก53 
ชาวบ้านโดยทั่วไปมักรับรู้ว่า  ใครฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ภายในวันเดียว ใครได้บูชาสักการะด้วย
เครื่องบูชาคาถาพันจะได้รับอานิสงส์มากและได้เกิดในศาสนาของพระศรีอาริย์  ซึ่งเราสังเกตได้จาก
องค์ประกอบของพิธีกรรมที่ชาวบ้านต่างช่วยกันประดับตกแต่งเพ่ือเป็นเครื่องสักการบูชา ได้ แก่ ธูป ธงชัย 
เทียน ดอกไม้ ข้าวตอก ข้าวเหนียวหนึ่งให้ครบอย่างละพัน เพ่ือให้เท่ากับหนึ่งพันพระคาถาในเรื่องมหา
เวสสันดรชาดกด้วยนั่นเอง 

 นอกจากนี้ สีลา วีระวงศ์ (๒๕๒๙: ๖๙) ได้กล่าวไว้ว่า “เรื่องพระเวสสันดรเป็นวรรณคดีส าคัญมี
อิทธิพลยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวลาว ทุกๆ ปี ปวงชนชาวลาวทุกบ้านทั่ว
เมืองได้พากันท าบุญฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรนี้ไม่ได้ขาดเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปี 
นอกจากนี้วรรณคดีเรื่องนี้ได้เป็นหลักค้ าชูพุทธศาสนาในด้านวัตถุ โดยการหาเงินสร้างวัดมาแล้วไม่รู้กี่ล้านกี่โกฏิ 
นั่นหมายความว่า ชาวลาว(รวมทั้งในภาคอีสานของไทย)ได้ใช้วรรณกรรมเรื่องพระเวสสันดรในพิธีกรรมการฟัง
เทศน์ โดยอ่านให้ชาวบ้านฟังถึงเรื่องราวของการเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายโดยมุ่ง
การบ าเพ็ญทานบารมี ก่อนจะมาเป็นเจ้าชายสิตธัตถะและได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า”  
 วรรณกรรมเรื่องนี้ถือกันว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอดีตชาติทั้งหมด เหตุที่ได้ชื่อว่ามหาชาตินั้น 
จรัส พยัคฆราชศักดิ์ (๒๕๓๔: ๑๖๘) เสนอว่า "ประการแรกเพราะว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ เป็นพระชาติสุดท้าย
ของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะจุติมาเป็นเจ้าชายสิตธัตถะและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ประการที่สอง
เพราะพระเวสสันดรทรงบ าเพ็ญบารมีครบถ้วน ๑๐ บารมี ตั้งแต่เนกขัมมบารมีจนถึงสัจบารมี    และประการ
สุดท้ายเพราะเป็นชาติที่พุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธามากกว่าชาติอ่ืน ๆ ในทศชาติ"  นอกจากนี้พันเอกพระ
สารสาสน์พลขันธ์ (อ้างถึงในธนิต อยู่โพธิ์, ๒๕๒๔: ๓) ได้ให้ทัศนะเรื่องดังกล่าวว่า “พระโพธิสัตว์ในก าเนิดพระ
เวสสันดรได้สร้างแบบของมนุษย์ผู้ก้าวถึงขั้นสูงสุดแห่งการด าเนินในทางวิวัฒนาการ อันน าไปสู่ความเต็มเปี่ยม
ทางจริยธรรมและความรู้และเหมาะแก่การข้ามพ้น(โอฆะ)ห้วงสุดท้าย ซึ่งจะแยกออกเสียได้จากการเกิดเป็น
เทวดา เพราะเหตุนี้ ก าเนิดสุดท้ายนี้จึงได้นามว่ามหาชาติ” ด้วยเหตุนี้เอง วรรณกรรมเรื่องนี้ได้แพร่หลายและ
เป็นที่รับรู้ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทุกภาคของไทย รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีกรรมการฟังเทศน์มหาชาติเป็น
งานประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของคนไทยอีกด้วย ดังที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (๒๕๒๕: ๑๓๑) ได้ตรัสว่า “หนังสือมหาชาติไม่เป็นเพียงหนังสือส าหรับอ่านเท่านั้น แต่
กลายเป็นประเพณีที่เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของคนไทย ท าให้คนไทยซาบซึ้งในเรื่องการบ าเพ็ญทาน
บารมีมากกว่าอย่างอ่ืน ซึ่งจะแสดงออกในการที่เรามักจะนึกถึงเรื่องทานก่อนอ่ืนอยู่เสมอเมื่อพูดถึงการท าบุญ
บ าเพ็ญกุศล”  
  การที่ชาวอีสานได้ให้ความส าคัญกับประเพณีบุญผะเหวด เชื่อกันว่าเป็นบุญใหญ่กว่าบุญอ่ืน ๆ โดย
จะต้องจัดขึ้นทุกปี และเมื่อจัดแล้วจะต้องท าให้ถูกต้องจึงจะได้อานิสงส์มาก ท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มี
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องของเกษตรกรรมและวิถีชีวิตนั้น พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้
กล่าวไว้ในหน้าค าอนุโมทนา ในหนังสือล ามหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกภาคอีสานของพระปริยัติวราลังการ 
(๒๕๔๒) ว่า “...โบราณถือว่า ถ้าหมู่บ้านใดไม่จัดให้มีการฟังเทศน์มหาชาติประจ าปี จะท าให้เกิดอาเพศ ฟ้าฝน

                                                 

     53 ไม่เฉพาะเรื่องประเพณีการเทศน์มหาชาติเท่านั้น แต่สังเกตได้ว่าเมื่อมีการท าบุญใด ๆ เช่น สร้างหนังสือให้เป็น
ธรรมทาน มักอ้อนวอนร้องขอให้ประสบความส าเร็จ ให้มีความสุข ความเจริญ มีทรัพย์สมบัติ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และ
มักจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า ขอให้ได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยด้วย 



212 

 

ไม่ตกต้องตามฤดูกาล และมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในหมู่บ้าน...”  ในขณะที่สุระ อุณวงศ์54 ได้กล่าวว่า “...หากปี
ใดไม่จัดหรือจัดแล้วท าไม่ถูกต้องตามพิธีกรรมจะมีอันเป็นไป เช่น เกิดฟ้าผ่า เกิดพายุและฝนตกอย่างหนัก หรือ
บางครั้งผู้ที่มาในงานจะมีการทะเลาะวิวาทกันขึ้น”  นอกจากนี้ สุริยา สมุทคุปติ์ พัฒนา กิติอาษา และนันทิยา 
พุทธะ (๒๕๓๔: ๓๕) ซึ่งศึกษาเรื่องบุญผะเหวดของชาวอีสานโดยการวิเคราะห์และตีความหมายทาง
มานุษยวิทยาได้ให้ทัศนะไว้ว่า   “...การที่ชาวอีสานจัดงานบุญผะเหวดขึ้นมานั้น  จัดงานบุญผะเหวดขึ้นมา 
ผู้ท าพิธีซึ่งอาจจะเป็นหมอพราหมณ์ะเจาะจง  ก็เพ่ือมุ่งหวังให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพ่ือความอุดมสมบูรณ์
ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร...” 
 อนึ่ง หากเราได้วิเคราะห์พิธีกรรมย่อย ๆ บางอย่างที่ชาวบ้านกระท าในงานเทศน์มหาชาติ เราจะ
พบว่า พิธีกรรมดังกล่าวล้วนมีที่มาจากเรื่องราวหรือเนื้อหาในวรรณกรรมเรื่องมหาชาติ  อาจจะกล่าวได้ว่า การ
โปรยข้าวสาร ข้าวตอกและดอกไม้ (บางแห่งมีเหรียญด้วยซึ่งเป็นนัยแห่งความมั่งคั่งด้วย) ของชาวบ้าน ซึ่ง
โดยทั่วไปจะกระท าในขณะที่พระสงฆ์ก าลังเทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์และนครกัณฑ์ จากการสอบถามผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมและจากแบบสอบถามท้ังพระสงฆ์และชาวบ้าน พบว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลาย บ้างว่าเพ่ือต้อนรับ
พระเวสสันดรเข้าเมือง หลังจากท่ีต้องไปตกระก าล าบากในป่า บ้างว่าเป็นฝนโบกขรพรรษตกลงมาเพ่ือแสดงถึง
ความอัศจรรย์ของบุญบารมีของพระเวสสันดร บ้างเข้าใจว่าเพ่ือให้บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ ให้ชีวิตมีความ
เจริญรุ่งเรือง บ้างก็ว่าเพ่ือขับไล่สิ่งอัปมงคล แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าท าไปเพ่ืออะไร รู้แต่ว่าท า
กันมานานแล้วและเป็นประเพณีท่ีท าสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ช่วงเวลาในการโปรยข้าวตอกดอกไม้ดังกล่าวของชาวบ้าน น่าจะเป็น
สัญลักษณ์แทนฝนโบกขรพรรษและฝนแก้ว ๗ ประการ55 ตกลงมาเพ่ือแสดงถึงบุญบารมีของพระเวสสันดร
และอนุโมทนาในการบ าเพ็ญทานบารมี ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวปรากฏใน ๒ ตอน คือ กัณฑ์ฉกษัตริย์และนคร
กัณฑ์ ส าหรับกัณฑ์ฉกษัตริย์กล่าวถึงท้าวสญชัยและขบวนได้เดินทางมารับพระเวสสันดร เมื่อท้าวสญชัยเข้าไป
ที่อาศรมบทศาลา พระเวสสันดรและพระนางมัททีได้ออกมาต้อนรับพร้อมกับกราบไหว้ จนท้าวสญชัยร่ าไห้
ด้วยความโสกาดูร เมื่อหกกษัตริย์ได้แก่ พระเจ้าสญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทที กัณหา และ
ชาลีได้พบกันต่างก็ร่ าไห้จนสลบไปทั้งหมด รวมทั้งพวกเสนาอมาตย์ทั้งหลายก็สลบตามไปด้วย ขณะนั้นเองพระ
อินทร์ได้บันดาลฝนโบกขรพรรษตกลงมา ทั้งหกกษัตริย์กลับฟ้ืนคืนสติ ต่างชื่นชมยินดีในความอัศจรรย์นั้น 
ส่วนในนครกัณฑ์กล่าวถึงเมื่อหกกษัตริย์พร้อมกับขบวนทัพได้ เดินทางกลับพระนครแล้วทรงให้ปล่อยสัตว์
นานาชนิด  จากนั้นพระเวสสันดรได้ครองเมือง ทรงระลึกถึงบุพทานและได้ทรงบ าเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่อีกครั้ง  
พระอินทร์ทราบเข้าจึงได้บันดาลให้ฝนแก้ว ๗ ประการตกลงมาอีกครั้ง   
  เมื่อพิจารณาความหมายที่แฝงอยู่โดยเฉพาะฝนแก้วทั้ง ๗ ประการนั้นก็คือทรัพย์อันมีค่า แสดงถึง
ความมั่งค่ังร่ ารวย อยู่ดีกินดี  ข้าวก็คือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ดอกไม้ก็อาจเป็นได้ทั้งความสดชื่น ความเบิก
บานใจแห่งชีวิต  เพราะฉะนั้นสิ่งที่แฝงหรือซ่อนอยู่ในการโปรยข้าวสาร ข้าวตอก และดอกไม้ เมื่อประมวล
รวมเข้าด้วยกันแล้ว น่าจะหมายถึงเพ่ือให้คนในชุมชนมีความสุขทั้งกายและใจ มีความเจริญรุ่งเรือง มีอยู่มีกิน มี
ทรัพย์สมบัติมากมาย เรียกว่าให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติในภพนี้ชาตินี้นั่นเอง กรณีดังกล่าวนี้เมื่อพิจารณาถึง
ความคิดความเชื่อดังกล่าว ก็อาจกล่าวได้ว่า การประกอบพิธีกรรมบุญผะเหวดที่มักจัดขึ้นในระหว่างเดือน ๓-๕ 

                                                 

     
54เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการวัฒนธรรม “ไทยอีสานบ้านเฮา” ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๒๐  ณ วิทยาลัยครู

อุบลราชธาน ี
     55ฝนโบกขรพรรษ ท่านกล่าวว่ามีลักษณะเป็นสีแดง ผู้ใดใคร่เปียกก็จะเปียก ผู้ใดไม่ใคร่เปียกจะไม่เปียก ส่วนแก้ว 
๗ ประการนั้น ได้แก่ แก้วทอง แก้วเงิน แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วพิฑูรย์ แก้วปัพพา และแก้ววชิระ  
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(กุมภาพันธ์-เมษายน) ซึ่งเป็นฤดูร้อนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ฤดูกาลแห่งการท าไร่นาช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญ        
ผะเหวดขึ้นมาก็เพ่ือให้ฝนตก ข้าวกล้าพืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง    

 
๔. วรรณกรรมประกอบการเทศน์: ในฐานะเป็นกลไกทางสังคมของชุมชน 
    หากเราใช้แนวคิดทฤษฎีมาอธิบายในหัวข้อนี้ พิธีกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งในทางคติชนวิทยานั้น นักคติ
ชนวิทยาคนส าคัญชื่อวิลเลียม บาสคอม (อ้างในศิราพร ณ ถลาง, ๒๕๔๘: ๓๑๘) ได้จ าแนกบทบาทหน้าที่ไว้ ๔ 
ประการ ประการแรกใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในการท าพิธีกรรม  ประการที่สอง ท าหน้าที่ให้การศึกษาใน
สังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า ประการที่สาม รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม และ
ประการสุดท้าย ท าหน้าที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคล   ในเรื่อง
ดังกล่าว ศิราพร ณ ถลาง (๒๕๔๘: ๓๒๑-๓๒๒) กล่าวว่า "ความเชื่อ พิธีกรรม ล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางวัฒนธรรมให้แต่ละสังคม 
พิธีกรรมเป็นการรวมพลังของคนในสังคม ท าให้สมาชิกในสังคมรู้สึกมั่นคง มีความสบายใจขึ้น อบอุ่น และช่วย
สร้างความรู้สึกความเป็นพวกเดียวกัน ดังนั้นพิธีกรรมจึงเป็นกลไกในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชนด้วย"  
 จึงอาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมเรื่องมหาชาติซึ่งว่าด้วยจริยาวัตรของของพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติ
เป็นพระเวสสันดร นั่นคือการสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์สุขของมนุษยชาติ ที่ชุมชนน าเสนอโดยผ่านสื่อ
ในรูปแบบของพิธีกรรมการเทศน์มหาชาติให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังนั้น ก็เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างวัดกับ
บ้านหรือชุมชน เป็นเครื่องมืออบรมพุทธศาสนิกชนให้มีความศรัทธาเลื่อมใสและปฏิบัติตามจริยาวัตรของพระ
เวสสันดรคือการรู้จักท าบุญให้ทาน  เป็นคนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักเสียสละ รู้จักให้ ซึ่งเป็นแนวคิดหลักใน
เรื่องดังกล่าว ผลบุญจะน าไปสู่ความสุขความเจริญนั่นเอง  
   เมื่อพิจารณาบรรยากาศในงานบุญผะเหวดเราจะพบว่า พระสงฆ์และผู้น าชุมชนต่างเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดรูปแบบพิธีกรรม และได้ช่วยย้ าแนวคิดดังกล่าวเพ่ือให้ชาวบ้านได้บริจาคเงินหรือได้ให้ทาน 
เช่น การบริจาคกัณฑ์ต้น การบริจาคกัณฑ์เทศน์ การบริจาคกัณฑ์หลอนและกัณฑ์จอบ  การจับเซียมซี (สอย
ดาว) การตักบาตรวันเกิด การตักบาตรร้อยแปด การตักบาตรสวรรค์ การถวายปัจจัยหรือจัดซื้อเครื่อง
อัฐบริขารส าหรับพระอุปคุต การบริจาคค่าภัตตาหารเพล การจัดตั้งโรงทาน ตลอดจนการบริจาคค่าน้ าค่าไฟ 
เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อน าเงินไปบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในทางพุทธศาสนา ถือว่าได้ร่วมกันท าบุญครั้งยิ่งใหญ่ของ
ชุมชน เป็นการสืบสานจารีตประเพณีของชุมชนไว้ และถือเป็นการท านุบ ารุงศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย 
  นอกจากนี้ถือเป็นกลไกหรือเป็นกุศโลบายประการหนึ่งที่ต้องการให้คนในสังคมได้สร้างวัฒนธรรม
ชาวบ้านร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ตลอดจนท าหน้าที่
ควบคุมคนในสังคมให้มีระเบียบแบบแผน โดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณ 
    ปัจจุบัน หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในชุมชนทั้งครูและนักเรียน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับวัดและชาวบ้านในพิธีกรรมการเทศน์มหาชาติมากยิ่งขึ้น เช่น โรงเรียนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ได้บริจาคทรัพย์ร่วมเป็น
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์หลอน และภัตตาหารเพล เป็นต้น  
 ในปัจจุบันบริบททางสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเทศน์มีน้อยลง 
รูปแบบขั้นตอนถูกปรับให้มีความกระชับขึ้นและมีความทันสมัย และ(บางแห่ง)มุ่งให้ความส าคัญกับการจัด
กิจกรรมความบันเทิงมากยิ่งขึ้น  หากแต่ด้วยความเชื่อที่มีต่อศาสนา ความเชื่อที่มีต่อธรรมชาติ  และความเชื่อ
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ว่าเป็นจารีตประเพณีอันดีงาม วรรณกรรมเรื่องมหาชาติส านวนอีสานก็ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในฐานะเป็น
วรรณกรรมประกอบการเทศน์ในพิธีกรรมบุญผะเหวดอยู่สืบไป    
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          อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอีสานในเอกสารใบลานเรื่องจันทคาต 
 
                      พิพัฒน์  ประเสริฐสังข์ 
 
บทน า   
  วรรณกรรมท้องถิ่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ที่บันทึกเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่การ
ประพฤติปฏิบัติของประชาชนธรรมดาทั่วไป ซึ่งประพฤติ ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และวัฒนธรรม
ส่วนหนึ่งนั้นสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ แม้
บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่า วัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง 
วัฒนธรรมระดับต่ า วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกล่าวถึง
วัฒนธรรมว่า มิได้เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่หมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและการให้ความหมาย
แก่สินค้านั้น ๆ ด้วย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ท าให้วัตถุ   และกระบวนการ
ผลิตหลอมรวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษวิทยา สังคม, มานุษยวิทยาวัฒนธรรม จึงรวมไปถึงเทคโนโลยี 
ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบศีลธรรม 
 ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น  เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีต  มาช้านาน  
ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางด้านความคิด
ที่กลั่นกรองมาอย่างยาวนานจนกระทั่งส่งผ่านออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมในประเภทต่างๆ  จากการ
ส ารวจงานวิจัยของผู้ศึกษาพบว่า  มีวรรณกรรมท้องถิ่นจ านวนมาก  ทั้งวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ  และ
วรรณกรรมลายลักษณ์  ซึ่งจารลงในใบลาน  โดยในวรรณกรรมลายลักษณ์นั้น  อักษรที่ใช้จารจะนิยมใช้
อักษรไทยน้อยหรือที่ลาวเรียกว่าอักษรลาวเดิม  และอักษรธรรมอีสาน  ซึ่งวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมพื้นบ้านที่รังสรรค์ขึ้นโดยปราชญ์ของหมู่บ้านหรือชุมชนในสมัยก่อน  โดยแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน
ในสมัยนั้นก็คือวัด  และนักปราชญ์เหล่านั้นก็ได้เล่าเรียนวิชาในที่แห่งนี้  ซึ่งนั้นก็หมายถึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างหรือสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น  ท าให้เกิดการคัดลอกตัววรรณกรรมของแต่ละท้องถิ่นนั้นมาเผยแพร่ยังอีก
ท้องถิ่นหนึ่ง  และส่งผลให้เกิดวรรณกรรมในส านวนของแต่ละท้องถิ่นขึ้น  ดังที่  อุดม  รุ่งเรืองศรี  (๒๕๒๖ :
๑๔) กล่าวถึงลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นดังนี้   
 “๑. เป็นวรรณกรรมที่ชาวท้องถิ่นสร้างขึ้น และใช้กันอยู่ในสังคมนั้นๆ 
   ๒.  ชาวท้องถิ่นเป็นผู้อนุรักษ์ 
   ๓.  มีวัดเป็นศูนย์กลางของวรรณกรรมท้องถิ่น 
   ๔.  ฉันทลักษณ์ท่ีใช้เป็นที่นิยมในท้องถิ่นนั้นๆ 
   ๕.  ภาษาท่ีใช้ในวรรณกรรมเป็นภาษาท้องถิ่นนั้นๆ” 
 เมื่อพิจารณาแนวคิดของนักวิชาการท่านนี้แล้วจะเห็นได้ว่า  สิ่งส าคัญท่ีเป็นตัวก าหนดแบบแผนความ
เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นก็คือลักษณะของ  ภาษาถิ่น  รูปแบบของฉันทลักษณ์ในท้องถิ่น  และต้องสอดคล้อง
กับคติความเชื่อค่านิยมในท้องถิ่นท่ีแสดงผ่านตัววรรณกรรม  ซึ่งที่กล่าวมานี้ได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ  
ธวชั  ปุณโณทก (๒๕๓๓:๓) ซึ่งได้กล่าวไว้ในลักษณะที่สอดคล้องกันคือ   
 “๑. ใช้ภาษาไทยท้องถิ่นนั้น             
   ๒. บันทึกด้วยตัวอักษรที่ใช้ในท้องถิ่นนั้น 
   ๓. รูปแบบฉันทลักษณ์นิยมใช้ในท้องถิ่นนั้น 
   ๔. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น” 
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 จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษามีความคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวก าหนดรูปแบบของตัววรรณกรรมได้
อย่างชัดเจน  ทั้งทางด้านภาษาและตัวอักษร  รวมไปถึงภาพสะท้อนทางสังคมที่ปรากฏออกมาจากตัว
วรรณกรรม  ซึ่งผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวคิดของนักวิชาการทั้งสองท่านนี้ 
 วรรณกรรมท้องถิ่นนั้นมีบทบาทส าคัญต่อผู้อ่านและชุมชนที่เป็นเจ้าของวรรณกรรม  เพราะมีบทบาท
ที่จะจรรโลงใจผู้อ่านเป็นส าคัญ  ซึ่งในอดีตผู้ที่สามารถอ่านตัวอักษรเหล่านี้ได้ก็เห็นจะมีแต่ผู้ที่มีความรู้ผ่านการ
บวชเรียนมาก่อนซึ่งถือเป็นส่วนน้อย  สิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพการเรียนรู้ในอดีตได้เป็นอย่างดี  “วรรณกรรม
ท้องถิ่นมีบทบาทต่อผู้อ่านและชุมชนที่เป็นเจ้าของวรรณกรรมหลายประการ สังคมไทยในอดีตผู้อ่านออกเขียน
ได้ เป็นเพียงกลุ่มน้อยที่จ ากัดในหมู่ผู้น า พระภิกษุและผู้บวชเรียน ประชาชนทั่วไปรับรู้รสวรรณกรรมต่างๆ 
โดยการฟังจากผู้อ่านหนังสือแตก (ช านาญการอ่าน)” (จารุวรรณ  ธรรมวัตร, ๒๕๓๗ : ๑๐) 
 วรรณกรรมชาดกพ้ืนบ้านอีสาน เรื่องจันทคาต ถือว่าเป็นอีกวรรณกรรมนิทานท้องถิ่นเรื่องหนึ่งที่แสดง
ภาพสะท้อนทางสังคม  ทั้งทางด้านภาษาและตัวอักษร  ซึ่งบ่งบอกอัตลักษณ์ของกลุ่มชนนั้นๆได้เป็นอย่างดี
เรื่องหนึ่ง  ซึ่งในวรรณกรรมเรื่องจันทคาตนี้  แสดงอัตลักษณ์ความเป็นอีสานอย่างแรกก็คือ ลักษณะภาษาที่ใช้
เป็นภาษาอีสาน  ซึ่งจารด้วยตัวอักษรธรรมอีสานและถูกผูกเรื่องแต่งขึ้นตามจินตนาการบ้าง  ผ่านสภาพสังคม
และมีเรื่องราวที่สอดคล้องกับชุมชนนั้นๆ  ซึ่งจารุวรรณ  ธรรมวัตรได้กล่าวในลักษณะนี้ว่า  “วรรณกรรมนิทาน
ที่นิยมแต่งเป็นร้อยกรองเป็นเรื่องที่นิยมในแต่ละท้องถิ่นมีทั้งเรื่องที่แต่งขึ้นตามจินตนาการและผูกเรื่องจาก
เหตุการณ์ส าคัญภายในชุมชน ซึ่งเน้นความบันเทิงใจเป็นหลัก” (จารุวรรณ  ธรรมวัตร, ๒๕๓๗:๘)  
  จากความส าคัญข้างต้นตามที่กล่าวมา  ท าให้ผู้อ่านมีความคิดที่น าเอาลักษณะความเป็นตัวตนที่
แสดงออกผ่านทางวรรณกรรม  หรือท่ีเรียกว่าอัตลักษณ์  มาเป็นประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์ความเป็นอีสาน
ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องจันทคาต  ว่ามีออกมาในด้านใดบ้าง  บอกความเป็นตัวตนมากน้อยเพียงใด  และ
อีกประการหนึ่งก็คือ  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่  วรรณกรรมอีสานที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญา  เป็น
รากเหงา้แห่งความคิดของคนอีสานไว้นานสืบไป  
 ในส่วนของค าว่า  “อัตลักษณ์”  ซึ่งผู้ศึกษาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้  มาจากศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษว่า Identity   ซึ่งส่วนมากใช้ในศาสตร์ทางด้านมานุษยวิทยา   ความหมายว่า  “เอกลักษณ์”  ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างจากกลุ่มชนอ่ืน ๆ หรือความเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกัน
ของผู้คน  ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนท่ีมีส านึกร่วมกันว่าตนเองมีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน  มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดียวกันและภาษาเดียวกัน  ตลอดจนความรู้สึกเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน 
           ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (๒๕๔๖ : ๙๓๒)  ให้ความหมายของค าว่า  อัตตะ  หรือ  อัต  
ว่าหมายถึง  ตน  และตนเอง  อัตลักษณ์จึงเป็นลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างไปจากลักษณะของคนอ่ืน
หรือสังคมอ่ืน  ในขณะที่  ยศ  สันตสมบัติ  (๒๕๔๒  :  ๒) กล่าวว่า  อัตลักษณ์  หมายถึง  ความมีตัวตนที่ถูก
สร้างขึ้นบนฐานของการมีเชื้อชาติและวัฒนธรรมเดียวกัน  ส่วนสุพัตรา  สุภาพ  (๒๕๔๒ : ๒๐)  กล่าวถึง  
Identity  ในความหมายของค าว่า  เอกลักษณ์  เป็นลักษณะเด่นของสังคมหรือลักษณะส่วนรวมของสังคมที่
เห็นเด่นชัด  แตกต่างจากสังคมอ่ืนๆ  เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง 
           จากทัศนะและค าอธิบายต่าง ๆ  ข้างต้นนี้  ถือเป็นความพยายามที่จะท าความเข้าใจและอธิบาย
ความหมายของค าว่า  “Identity”  ในบทความนี้   ผู้ศึกษาจะใช้ในความหมายว่า  “อัตลักษณ์”  เนื่องจาก
เป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มชนหนึ่ง  ทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม  อีกทั้งมีความหมายครอบคลุม
เนื้อหาของงานที่ศึกษาด้วย 
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  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 ๑.  เพ่ือวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องจันทคาตที่สะท้อนความเป็นอีสานผ่านรูปแบบ 
ของอัตลักษณ์เฉพาะตน 
  ๒. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วรรณกรรมอีสานสู่สาธารณชนให้คงอยู่สืบไป 
 
  วิธีการศึกษา 

  ขั้นเตรียมข้อมูล 

 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์และศึกษาข้อมูลจากเอกสารใบลานเรื่องจันทคาต ที่จาร
ด้วยอักษรธรรมฉบับของโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับ
มอบจากชาวบ้าน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 ปริวรรตเอกสารใบลานเรื่องจันทคาตออกมาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่องท่ีสะท้อนสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคน  ธรรมชาติแวดล้อมความ
เป็นอีสาน 
 
  ขั้นน าเสนอข้อมูล 

 น าผลที่ได้  เสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์  พร้อมกับยกตัวอย่างอย่างชัดเจน 
ผลการศึกษา 

  ในบทนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึงการนิยามตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ความป็นอีสานที่สะท้อนจากเนื้อหาวรรณกรรมอีสานในใบลานเรื่อง   “จันทคาต”  โดยผ่านมิติภาษา  
วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต  

ค าว่า “อัตลักษณ์” นั้น แท้จริงคือภาพลักษณ์แห่งตัวตนของมนุษย์เรา 
ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social lnteraction) และเป็นความเข้าใจในระดับที่เรามีต่อตัวเองและใน
ลักษณะที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมตลอดชั่วชีวิต 
 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงขอน าเสนอภาพอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ถูกสร้างข้ึนจากทัศนะของบรรดา
นักปราชญ์  บรมครูผู้รอบรู้ในองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
  ๑.  อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
  ๒.  อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยประเพณีและพิธีกรรม 
  ๓.  อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยรูปแบบและองค์ประกอบที่ปรากฏ 
 
อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
  
 การน าเสนอภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัตลักษณ์ความเป็นอีสานในวรรณกรรมอีสานเรื่อง  
“จันทคาต” พบว่ามีการกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศที่อยู่อาศัยของวัฒนธรรมความเป็นอีสานไว้อย่างชัดเจน  
มักจะอาศัยอยู่ในพ้ืนห่างไกลจากตัวเมือง  บ้างก็อยู่ในป่าลึก  การเดินทางไม่สะดวกสบาย  และมีวิถีชีวิต
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วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม  อีกทั้งยังด ารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตามธรรมชาติ  เพ่ือให้เห็นภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะทางอัตลักษณ์ที่ผู้เขียนได้น าเสนอผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ผู้ศึกษาขอกล่าวให้
เห็นตามล าดับดังนี้ 
   ๑. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
       ระบบนิเวศ หมายถึง สังคมของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับถิ่นอาศัย ซึ่งได้แก่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นทั้ง
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต บางครั้งอาจเรียกว่า “สิ่งแวดล้อม”อันเป็นสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งสามารถจ าแนก
ออกได้เป็น ๒ องค์ประกอบใหญ่ๆคือสิ่งเเวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ มนุษย์  สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
และอีกองค์ประกอบหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ คือ ดิน น้ า ป่าไม้ 
อากาศ แสงแดดเเละสิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน ศิลปกรรม  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีและวัฒนธรรม เป็นต้น 

ฐมาลี พิตรากูล (๒๕๓๒) กล่าวว่าถ้าสังเกตสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราไม่ว่าจะเป็นบนบก ในน้ า
หรือบริเวณใด ๆ ก็ตาม จะพบสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเสมอไม่ใคร่พบสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ชนิดหนึ่งแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว  
 จากการศึกษาค้นคว้า  ผู้ศึกษาพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ได้น าเสนอภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับบรรดาผู้คนในลักษณะและรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน  ซึ่ง
บางครั้งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย  แหล่งท ามาหากิน  ของสังคมอีสาน 
 จากการพิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้แล้ว  พบว่ามีการบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นพ้ืนที่หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในสังคมอีสาน  ลักษณะภูมิประเทศและ
สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เป็นป่ามีลักษณะการเชื่อมโยงผ่านมิติความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  ซึ่ง
มีทั้งความแห้งแล้ง และความอุดมสมบูรณ์สลับกันตามแต่พ้ืนที่นั้น จะปรากฏให้เห็นและสะท้อนผ่าน
วรรณกรรม  ดังตัวอย่างเช่น 
   

“แล้วเมื่อนั้น บาฮามท้าว  สมรตนพี่ 
ท้าวก็อุ้มกอดน้อง ทั้งไห้อิดู   
บาก็ยั่วเย้าให้  พอลืมค าอยาก 
เจ้าจงนอนอยู่ถ้อน วันหน้าจิงกิน    เจ้าเฮย   
เฮาจักไปเอาหมากไม้ ทั้งหลอดแกมสมอ 
ก็มีทั้งบุบผา  หมากเฟือง  ไฟ  พั้ว   

อันว่า  หัวนาป่าไม้พุ้น  พอมีหลายสิ่ง    เจ้าเฮย  
     มีทั้งหมากหูดเกลี้ยง แดงเข้มเฮื่อเฮืองก็พี่แล้ว”    

        (ล าจันทคาตผูก ๑  .  ลานที่  ๓  หน้าที่  ๑) 
  
 จากตัวอย่างข้างต้น  แสดงให้เห็นบทบาทความส าคัญของธรรมชาติที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิต  ชีวิต
ของบรรดาคนในสังคมอีสานซึ่งอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งอาหาร  แหล่งที่อยู่
อ าศั ย   รวมไปถึ งแหล่ งที่ ท ามาหากิน   นั้ นก็ คื อการอธิบายลั กษณะสิ่ ง แวดล้ อมที่ อยู่ อ าศั ยที่ 
บรรยายว่า  ที่ทุ่งนาจะมีบรรดาผลไม้นา นา ชนิด  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิต 
 นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงลักษณะที่อยู่อาศัยอันเป็นอัตลักษณ์ของคนใน
สังคมอีสานที่ยังต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากธรรมชาติ  ซึ่งนอกจากป่าจะให้ความร่มรื่น  ความงดงามตามธรรมชาติ



219 

 

แล้ว  ยังมีประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมอีสานในฐานะเป็นแหล่งผลิตอันส าคัญของคน  ดังที่กล่าวไว้ในวรรณกรรม
เรื่องนี้ว่า 
 
 “เมื่อนั้น  ผัวเมียเว้า  จาต้านนีหน่ า  
      เฮือนแปม้าง  ฝนซ้ าฮั่วฮ า  
      เฮาจักได้ไม้  ทางใดมาจักตอก  

 ควรเฮาเอาแตงไป แลกดอมชาวค้า 
     พอให้ได้ล าเดียว  มาจักตอก 

มามัดเหย้าเฮือนแท้   แห่งเฮาก่อนถ้อน  
 ค้อมว่าเขากล่าว แล้วลงจากเคหัง  

      ขาก็หาทางไป  ฮอดสะเภาสองเจ้า   
     คันว่าไปเถิงแล้ว  บายแตง  ๓หน่วย   
     ขอแลกไม้  ดอมเจ้าลูกชาย    แด่ถ้อน” 

(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๒๐  หน้าที่  ๑) 
 
 จากตัวอย่างข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าลักษณะที่อยู่อาศัยของคนในสังคมอีสานสมัยก่อนยังคงต้องพ่ึงพา
ธรรมชาติเป็นอย่างมาก  นอกจากจะให้ความร่มรื่น  อุดมสมบูรณ์  (ทั้งนี้ความอุดมสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ อีกด้วย)  และก็ยังเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญในสิ่งปลูกสร้างในลักษณะต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังเห็นภาพที่มีการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มชนนั้นก็คือ  ภาพการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในสังคมแสดงให้
เห็นสภาพทางสังคมอีสานที่เริ่มมีการค้าขาย และแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ชัดเจนขึ้น 
 นอกจากนี้แล้วระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมยังมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายความรู้สึก  ให้รู้สึกสบายผ่านภาพ
บรรยากาศอันตลบอบอวลด้วยสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาให้ผู้คนในสังคมได้ชื่นชมและรับรสอันหวานหอมไป
กับมันอีกด้วย  ดังตัวอย่าง 
 
 “แต่นั้น   บาคานท้าว  ทั้งสองเลยล่วง  ไปแล้ว  
      หอมดอกไม้  ยามแล้งเม่ือแลง 
     บาก็มีแฮงได้  หอมกลิ่นจันทร์แดง   
     มีทั้งเกสรนา  ฟ้งป่าไพรดงไม้   

มีทั้งขุมฟู เฟื้อ  หอมนัวในป่า   
ดอกเกด  แก้ว    ก้านก่องบานงาม   
มีทั้งจ าปีพร้อม  จ าปาเต็มป่า   
พิชะรายล้อม  อยู่ปงอ่ิมบ้ง 

แต่นั้น บาศรีแก้ว  ทั้งสองสนุกยิ่ง 
กินบ่ไฮ้   เหลือล้นอเนกนอง 

      ยังเล่าคิดฮุ่งฮู้  หาแม่พายปานนี้ 
     มาดาเป็น  สิ่งใดมิฮู้แลนอ” 
        (ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๖  หน้าที่  ๑) 
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 จากตัวอย่างข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติในทัศนะของคนในสังคมอีสาน  มีนัยความส าคัญใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  และเป็นแหล่งสร้างสุขภาพทางใจได้อย่างสมบูรณ์ดียิ่งและแสดงให้เห็นการพ่ึงพา
ธรรมชาติจากอีกรูปแบบหนึ่งของผู้คนในการด ารงอยู่ของชีวิตแบบสังคมอีสาน 
  ๒.  สรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต 
  จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมอีสานเรื่อง  “จันทคาต” ผู้ศึกษาพบว่าในเนื้อหาได้มีการน าเสนอ
เนื้อหาอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนคนในสังคมอีสานกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ โดยเฉพาะ  
สรรพสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น อันเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดากลุ่มชนนั้นๆ 
บางครั้งความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์นั้นอยู่ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและกัน โดยเฉพาะมนุษย์ได้ใช้
ประโยชน์จากสัตว์ซึ่งมิได้เป็นเพียงแหล่งอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตของผู้คนในกลุ่มชน
นั้น ๆ ดังตัวอย่าง 
 
    “ เขากล่าวแล้ว    ยัวระยาตรลีลา   
    วอย ๆ  ไป    บ่เซาผันผายย้อง    
    ๒  ข้ามหลาย    หลั่นดงดอย 
    ฟังยินแซว ๆ     เสียงไก่  กระทาขัน   
    ทามีท้ังถัว(นกอีเพา)   ลางเค้า  ชมคนา  นกใส่   
    เค้าอานฮ้อง    สองข้างนีหนั่น 

แซว ๆ ขุ้มขัน    อืดนั้น  จอระแจ  
 ช้อนเชยชมซอกเหย่ือ     จิบจาบฮ้องจ าจื่อจิ่มทาง   
มีทั้งมุม (นกกาเหว่า) งาม เปล้า    สัง กา  แกมแขก 
จักกะพากฮ้อง     พอสม้ินเมื่อยทรวง  
บา ฮามทรวง    พอกระสัน  
อกสั่นก็หากยินม่วน   แม่งสองเจ้าอยู่สบาย” 

(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๖  หน้าที่  ๒) 
 
 ลักษณะของสังคม  ชุมชน  หมู่บ้าน  ของบรรดาคนในสังคมอีสานส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางกายภาพ
ที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  กล่าวคือ  มักจะเป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของบรรดาสัตว์ต่าง ๆ มากมาย  แม้กระทั่งเพียง
เดินออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยหรือบริเวณที่ท ามาหากินของบรรดากลุ่มชน  ก็ยังปรากฏให้เห็นลักษณะบริบท
ของสัตว์ที่เขามาเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน  ทั้งทางด้านมีความสุขและความทุกข์  ดังตัวอย่างที่ปรากฏ 
 

 
“อันนี้   ฮอยที่เป็นแก่ก าเวร ของภายหลังน าส่ง จิงแล้ว   

     ก็จิงพรากคู่แก้ว  ไกลข้างผู้เดียว    แลน้อ   
     เหลือท่ีไปแล้ว  คืนมาของเขา 
     นางก็เข้าป่าไม้  เลยไห้ฮ่ าไฮ 
     ทั้งเล่าได้    ยินสัตว์สิ่งฮ้อง  
     หลายซ่ าชมคนา พุ้นเยอ  
     แซว ๆ ถัวไส่ลาง กวนฮ้อง   
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     ศรีเฉลียวแก้ว  กัลยายายย่าง  
     นางก็เลียบฝ่ังน้ า หลายม้ือหอดแฮง” 
 
        (ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๑๔  หน้าที่  ๑) 
 
 สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และยังท าให้ธรรมชาติมีชีวิตชีวา  สัตว์บาง
ชนิดมีสีสันวิจิตรพิสดาร  รวมไปถึงเสียงร้องที่ไพเราะเสนาะหูและจับใจที่ได้สดับรับฟัง  เมื่อได้เห็นและได้ยิน
เสียงสัตว์ย่อมท าให้เกิดสิ่งบันดาลใจท าให้เกิดความสุขทางใจ  เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด  และ
นอกจากนี้สรรพสัตว์ยังบ่งบอกนัยยะแห่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านั้น ๆ อีกด้วย 
 
  ๓. อาหารการกิน 

  อาหาร (Food) หมายถึงสิ่งที่มนุษย์น ามาบริโภคได้โดยปราศจากอันตรายจากพิษหรือโทษอ่ืนใดต่อ
ร่างกาย แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดสึกหรอ ให้พลังงานและความอบอุ่น 
ตลอดจนช่วยในการคุ้มกันโรค อาหารที่น ามาบริโภคนั้นมีแหล่งที่มาทั้งจากธรรมชาติ และผลิตเอง   ทั้งจาก
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ดังนั้นอาหารประจ าวันของมนุษย์จึงจ าเป็นต้องประกอบด้วยสารอาหารที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย  เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อร่างกายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  การการศึกษาค้านคว้าวรรณกรรมอีสานเรื่อง “จันทคาต” ผู้ศึกษาพบว่าในวรรณกรรมได้มีการ
น าเสนอเนื้อหาอธิบายให้เห็นถึงอาหารการกินของบรรดากลุ่มชนในสังคมอีสาน ที่มีทั้งอาหารที่หาได้จาก
ธรรมชาติ และอาหารที่ผลิตขึ้นมาเอง ถึงแม้ว่าจะไม่แสดงให้เห็นรายละเอียดมากนัก แต่ก็สามารถท าให้เข้าใจ
ถึงแหล่งที่มาของอาหารและอัตลักษณ์เกี่ยวกับอาหารของกลุ่มชนนั้นได้ ซึ่งอาหารแต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กันตามคุณค่าของมัน ดังตัวอย่างที่ปรากฏ 

 
“ เขาก็เข้าป่าไม้  หาได้หมู่มัน 
เอามาเลี้ยงลูกแก้ว เจ้าอ่อน  ๒  ชาย  
หลายวันคืน  หอดแฮงหิวข้าว   
วันหนึ่งขาก็ไป  หาได้หัวมันน้อยหนึ่ง   
ทั้งเล่าได้  ก าน้อยหนึ่งมา    
ขาก็ซุกเซื่องไว้  เว้าต่อจากัน   
ถ้าให้ขานอนหลับ ก็จิงกินฮา ถ้อน  
 แม่งหนึ่งวันค าคล้อย พอยามแล้วค่ า   
สองอ่อนน้อย  กวนไห้แอ่วกิน 
แม่จิงเอาหัว อ่ี   ย่างปันให้คู่กัน” 

(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๒  หน้าที่  ๒) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงอัตลักษณ์ในการกินท่ียังคงต้องพ่ึงพาธรรมชาติอันแร้นแค้นในบางช่วงฤดูกาล  
นั้นก็คือการเข้าไปหาของป่าที่มีในธรรมชาติซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อมที่ต้องพ่ึงพา
กัน  และแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเป็นแหล่งที่มีอาหารให้แก่มนุษย์มาตั้งแต่โบราณ  แต่กระนั้นในวรรณกรรม
เรื่องนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความล าบากยากแค้นผ่านวิถีชีวิตแห่งการกิน  นั้นก็คือ  แม้แต่เพียงหัวมันที่มีอยู่นั้น
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ก็ยังท่ีจะซุกซอ่นไว้กิน  นั่นก็แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติในบางพ้ืนที่ยังขาดความอุดมสมบูรณ์แม้กระทั้ง
หัวมันยังต้องซอ่นดังที่ปรากฏในตัวอย่างข้างต้น 
  นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในแนวทางเดียวกันอีกว่า  ลักษณะทางสังคมที่อดยากท าให้
มองเห็นว่าคนในกลุ่มชนเห็นเรื่องอาหารการกินเป็นส าคัญ  ก็คงเพราะสภาวะขาดแคลนเป็นตัวบีบบังคับอีก
ทางหนึ่ง  ดังตัวอย่างที่จะหยิบยกขึ้นมาก็คือ  เพียงแค่อาหารเพียงมื้อเดียวที่พ่อกับแม่ไม่ได้กินจากการออกหา
อาหารจากแหล่งธรรมชาติของลูกทั้งสอง  ก็ถึงกับตัดเยื่อขาดใยในความเป็นสายเลือดที่สั่งสมมาตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยงดู  ดังตัวอย่างที่ปรากฏดังนี้ 
 

“แม่ง  ๑  เถิงห้วยน้อย  เซาอาบเอาแฮง 
เขาก็พากันจก   หลืบหินก้อนไง้   
อันว่าบาฮามผู้   โฉมงามตนพี่ 
จีงเก็บคุบ   ปูน้อย  ๔  ตัว   
ขาก็ยินดีด้วย   ดอมกันชมชื่น 
เลยเล่าพรากห้วยน้อย  เมือบ้านฮอดเฮือน  

  อันว่า  ปิตตาเจ้า   ทั้ง  ๒  พ่อแม่ 
ยังคั่วหาลูกไม้   ทั้งมื้อไปมา   

เมื่อนั้น  จันทคาตน้อย   ให้จี่กินปู   
เลิง  ๆ  จ้ า   จี่กินเย้ออ้าย  

  แต่นั้น  บางามต้าน   โลมออยน้อยนาถ   
ถ้าให้พ่อแม่เจ้า   มาแล้วก็จิงกิน  น้องเอย  
 น้องก็ไห้แจ้ว  ๆ    กวนแอ่วมิฟัง 
บาก็จิงเอาปู     มาแบ่งปันปุนไห้  

  อันว่า  สองตัวไว้   ปิตตาพ่อแม่ฮาท้อน   
ฮาจงกินท่อนี้   พอให้คู่กัน 

   อันว่า  บาฮามท้าว   ศรีเฉลียวจันทคาต 
คันว่ากินหมดแล้ว  ก็ยังช้ าให้แอ่วกิน  
 อ้ายก็อดบ่ได้   ยินคามอิดู 

(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๓  หน้าที่  ๒) 
     

ก็จิงจ่ายของตัว   บ่กินวางให้ 
คันว่ากินหมดแล้ว  ก็ยังดนซ้ าแอ่ว 
ท้าวก็คึดเคียดฮ้าย  บาปให้สู่ตัวน้อง 
ก็กินหมดเสี้ยง   ทั้งมวลเกลี้ยง  อ่อยห่อย  นั้นแล้ว 
มาก็ชมชื่นต้าน   ความให้ก็บ่มีจิงลืม   

เมือ่นั้น  มาดาแก้วทั้ง  ๒    พ่อแม่มาฮอดห้อง 
เฮือนย้าวค่ าจร    แม่ก็หลงหล่ าเยี่ยม 
ดูขอกคีไฟ   ก็จิงเห็นอองปู  ๔  ตัว 
เลยทวงเขือ   ก็ไปหาได้ปูมากิน 
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ทั้ง  ๔  ตัวนั้น     เขือก็ยอบ่ไว้ถ้าเผื่อแท้สิ่ง ใด   นั้นเด  
  เมื่อนั้น  ท้าวก็รับพากย์ถ้อย  ขานแม่มาดา 

น้องหากกินทั้งมวล  ผู้เดียวเสียเสี้ยง   
ข้อยหากปุนปันไว้    ๒  เขือพอคู่กันแล้ว  
 น้องเล่าผัดให้ซ้ า  กินม้วนสุตัว   แม่เฮย   

แต่นั้น  แม่ก็แผด  ๆ ฮ้อง  นายด่าเสียงเเข็ง 
เขือบ่มีคุณเนา   สังก็หากเสียแฮงเลี้ยง   
ก็บ่มีหวัง   ได้กินแฮงสักหยาด  จิงนอ   
เขือสังมาสะแตก   พ้นบ่มีฮู้จ่งยอม   แลนา  

    เขือจักไปตายก้ า   ทางได๋ก็ตามซ่างเขือถ้อน   
(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๔  หน้าที่  ๑) 

 
อย่าได้อยู่ดอมกูถ้อน  เมื่อหน้าสิแกมกิน  แท้แล้ว  

 เมื่อนั้น  แม่คั่วบายเอาค้อน  กุมตีสองอ่อน  
    เจ็บแสบฮ้าย   ฮอยค้อนแตกไป   

บาก็บายแขนน้อง  ลงเฮือนทั้งแล่น   
ขาก็ไปอยู่ล้ี   นอนเล้าสั่นสาย   

อันว่า  จอมแพงแก้ว   สายสมรจันทคาต 
ยังสะอ้ืน   ทั้งไห้บ่เซา   

แต่นั้น  พ่อเล่าซ้ า   เอิ้นด่าเสียงแข็ง 
เขือจักไปตายทางได๋  ก็ฮีบไปเดียวนี้  

    สังสิมาดนไห้   ซาหูกูอยากไล่  
 เขือก็เจ็บท่อนั้น   ก็ยังซ้ าบ่พอ   แท้นอ  
 แล้วเล่าจับเอาค้อน  ลงเฮือนทั้งด่า    
ไปนั้นแต่สุริยคราส  อุ้มเอาน้องดอมหนี 
ปบแล่นฟ้าว   ย่านสั่นทั้งคีง    
ขาก็แยงศาลา   นอกเวียงนอนลี้ 

ยามเมื่อ  จันทรจรขึ้นแฮง   แสงใสส่องเฮืองเฮื่อ 
ดาวแวดล้อม   เทิงฟ้าส่องใส  

  เมื่อนั้น  ซะซอนหน้า   น้อยอ่อนทั้ง  ๒   
วอน  ๆ  หลับ   เมื่อยามดาวข่อน 
ดีแกลมพัดพร้าว   ไกวใบเสียงม่วน   พุ้นเยอ    
ดีแก่เหมือยหมอกย้อย  เฮียวไม้ฮุ่งจร 

     แม่ง  ๑  วันเฮื่อข้ึน  พ้นเมฆเฮืองแสง   พุ้นเยอ 
(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๔  หน้าที่  ๒) 

 

 จากตัวอย่างได้แสดงให้เห็นลักษณะทางสังคมที่ถูกบีบบังคับให้เกิดความอดอยากที่แสดงออกทาง
วัฒนธรรมในด้านของอาหารการกิน  ซึ่งในตัวอย่างได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลักษณะทางสังคมที่ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุผลความแห้งแล้งหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม  เป็นตัวบังคับให้ผู้คนในสังคมนั้นประสบกับเหตุการณ์ที่ว่า  
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เห็นเรื่องของปากท้องเป็นใหญ่  ซึ่งความทุกข์ยากอดอยากปากหมองนี้ท าให้แม้กระทั้งสถาบันครอบครัวที่ถือ
ว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญท่ีคอยเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ความรักต่อสมาชิกในครอบครัวต้องมาหมาดหมางกันเพราะเรื่อง
ปากท้องจนกระทั้งน าไปสู่การขัดแย้งภายในครอบครัว  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพสังคมนั้นสัมพันธ์กับพฤติกรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่จนปรากฏเป็นความน่าอดสูทางสังคมออกมา  ผ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ 
 นอกจากนี้ยังมีการแสดงอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมในการกินของคนอีสาน  ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออก
จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่  นั้นก็คือวัฒนธรรมในการกินข้าวเหนียวของคนอีสาน  ซึ่งในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็มีการ
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินข้าวเหนียว  ดังตัวอย่างที่ปรากฏ 
 

“ดีแก่วาโยไกว  เปลือกกะยอมยังฟ้า   
พอเมื่อนาถี่ถ้วน  กองครัวค้อมฮุ่ง   
ขาก็ลุกนึ่งข้าว  แว่นเซาแต่งครัว 
ขอคานเม้ียน    เดาดาคนหาบ   
ยัวระยาตรย้าย   ลงห้องฮีบไป” 

(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๒๑  หน้าที่  ๒) 
 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้น  แสดงให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นอีสานในด้านการกิน  ก็คือ
วัฒนธรรมในการกินข้าวเหนียวโดยกรรมวิธีการนึ่ง  ซึ่งบ่งบอกว่าคนอีสานมักจะกินข้าวเหนียวและในตัวบทที่
ยกมาได้แสดงวิถีแห่งวิถีและขั้นตอนในการกินข้าวเหนียว  ซึ่งในตัวบทได้แสดงลักษณะของการ  “นึ่ง” ซึ่งใน
การนึ่งนั้นจะมีแต่เพียงการนึ่งเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น  
 อาหารการกินในวัฒนธรรมของคนอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องนี้  มีไม่มากนักแต่พอที่เป็น
ตัวอย่างให้เห็นว่า  บรรดากลุ่มชนอีสานมีลักษณะการกินที่เป็นอัตลักษณ์ของตน  และอาหารที่กล่าวมานั้น
ล้วนได้มาจากแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ  ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์  
และได้สร้างความสุขให้แก่ผู้คนอย่างมากมายแต่กระนั้นก็คงยังสร้างภาพแห่งความทุกข์เข็ญหากพ้ืนที่ใดที่ยังคง
แห้งแล้งอดยากจนน าไปสู่สภาวะสังคมที่เห็นแก่ตัวทั้งนี้ก็เนื่องจากสภาพทางสังคมที่บีบบังคับจนกลายเป็น
สังคมท่ีเสื่อมทางด้านวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 
 
  ๔.  ด้านการละเล่นและเสพงันดนตรี 
  ในวัฒนธรรมอีสานนั้นมีการละเล่นและเสพงันทางด้านของดนตรีที่มีมายาวนานและมีลักษณะเครื่อง
เสพงันที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่เห็นแล้วสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเป็นของกลุ่มคนอีสานอย่างแท้จริง ซึ่ง
ในวรรณกรรมชิ้นนี้ได้บรรยายภาพลักษณ์ในการเสพงันดนตรีได้อย่างชัดเจนและเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสาน  
ดังตัวอย่าง 
 

“แก้วเลียบลาย    ฟาย ๆ ฟ้อนยอหัวเหลียวเหลียด    
แยะแย่งเต้น   เหลียวเหลียดหม้าย ฮ้าง  
 เขาก็เง้นคาบเจ้า  ชมชื่นยืนสงวน 
หญิงชายสาว   บ่าวม่วนมาเรา 
เสนาข้าถือตาวแหนแห่  ยอยกตั้งเลียนถั่นถีถัน 
 สั่วสั่วพร้อม   คับคั่งอาราม   
ชาวสิงโหน     แต่งแขนเฟือนฟ้อน  

    สุราเหล้า   หลายไหขนแก่   



225 

 

มาอิ่มฮ้อง   หัวจื้นต่อสาว   
ลางคนโกเก   ฮ้องประสงค์อ่านหนังสือ   ก็มี   
ลางพ่องขับ   น าแคนโยกโยนไยชู้   

     (ล าจันทคาตผูก  ๒ .  ลานที่  ๑  หน้าที่  ๑) 
 

   จากตัวอย่างแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ในการเสพงันดนตรีนั้นก็คือ  การน าแคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่อง
ดนตรีของคนอีสานโดยเฉพาะมาแสดงให้เห็นผ่านทางวรรณกรรมเรื่องนี้  และนอกเหนือจากนี้ในตัวอย่างที่ยก
มานั้นก็ยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตการรักสนุกของผู้คนในสังคมอีสานผ่านการเสพงันดนตรี  โดยวิธีการแห่ง
นาฏยศิลป์ฟ้อนร าของทั้งหญิงและชาย  และการเสพงันเพ่ือความสนุกสนานก็คือ  วัฒนธรรมการกิน - ดื่มที่มา
ควบคู่กับการเสพงันกับดนตรีของชาวอีสาน  แสดงให้เห็นการปลดปล่อยความทุกข์โศกของคนอีสานโดยอาศัย
กระบวนการเสพงันดนตรีที่เป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยความทุกข์โศก  และจรรโลงใจให้มีก าลังใจในการ
ด ารงอยู่กับวิถีชีวิตที่ดิ้นรนอย่างประนีประนอมต่อไป 
 

๕. ด้านการท ามาหากิน 
ในสังคมอีสานนั้นต้องพ่ึงพาธรรมชาติในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก  นั้นก็คือในการ

ท าไร่ไถนาต้องรอน้ าฝนเท่านั้น  รวมไปถึงสภาพทางสังคมอีสานที่รอน้ าฝน  ก็คือสภาพของป่าในสังคมอีสาน
ต้องรอให้ฝนตกเพ่ือเกิดสรรพสิ่ง  หรือความหลากหลายทางชีวภาพ  เพ่ือที่จะเป็นแหล่งอาหารของคนอีสานได้  
ดังที่ปรากฏในตัวอย่าง 
 

“อันว่า  โฉมเฉลาท้าว  กุมารตนพี่   
๑๐  ขวบเข้า  ระดูตั้งถ่ายมา  

   อันว่า  จอมบาน้อย  ศรีเฉลียวน้องนาถ   
๖  ขวบเข้า  เลยล้ าล่วงเถิง 

แต่นั้น  พลอยเล่าเขินขาด แล้งเท่าทั่วทั้งเมือง 
ฝนบ่ลงฮวยฮ า  ไฮ่นาฮามสร้าง   
คนตายล้น  ทั้งเมืองอึดอยาก  
 เขาก็เข้าป่าไม้  หาได้หมู่มัน 
เอามาเลี้ยงลูกแก้ว เจ้าอ่อน  ๒  ชาย 
 หลายวันคืน  หอดแฮงหิวข้าว   
วันหนึ่งขาก็ไป  หาได้หัวมันน้อยหนึ่ง 
ทั้งเล่าได้  ก าน้อยหนึ่งมา   
ขาก็ซุกเซื่องไว้  เว้าต่อจากัน” 

(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๒  หน้าที่  ๒) 
 

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสังคมของคนอีสานกับธรรมชาติที่
ต้องพ่ึงพากัน  ดังที่ในตัวอย่างกล่าวว่าการท าไร่นานั้นต้องรอฤดูกาล  รอน้ าฝน แม้กระทั้งผืนป่าต้องรอน้ าฝน
เพ่ือการก าเนิดของแหล่งอาหารของชาวอีสาน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจะเกิดภาวะของ
ความแห้งแล้งหลายชีวิตต้องดับสูญดังที่ปรากฏในตัวอย่างที่ยกมา 
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อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยประเพณีและพิธีกรรม 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง  “จันทคาต” นั้นจะปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม
ของคนอีสาน ที่มีระบบความคิดเก่ียวสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งมีประเพณีที่ส าคัญหลายอย่างที่แสดงออกก็คือ 
การเผาศพของคนอีสาน  รวมไปถึงประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับการสู่ขวัญเพื่อเรียกและก าลังใจซึ่งเป็นกุศโลบาย
อันแยบยลของคนอีสานที่จะเป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของผู้เข้าประกอบพิธีกรรมนั้นมีความสบายใจและมั่นคง  
และผู้วิเคราะห์แยกประเด็นการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

 ๑.  ด้านการสู่ขวัญ 
 ความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏนั้นจะเป็นลักษณะของการสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญและก าลังใจให้กลับมา  
ในสังคมอีสานมีความเชื่อว่าขวัญนั้นคือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด  “สู่ขวัญ” เป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งของ
ชาวอีสาน ประเพณีการสู่ขวัญจะท ากันแทบทุกโอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี  ชาวอีสานถือว่า
ประเพณีสู่ขวัญนี้เป็นการเรียกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัว  พิธีการสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี  
และเป็นการปลอบใจ ดังที่ปรากฏจากตัวอย่าง 
 

“เมื่อนั้น  ราชาเจ้า  พระยาหลวงตนพ่อ  
 เตินซ้ าข้าแวนเซ้า สู่คนหยาย ย้ายเหลื่อม 
ตกแต่งพาค้ าคูน  บาศรีสู่ ขวัญสองเจ้า 
ฝูงหมู่เงินค าแก้ว  ผืนแพงนับโกฐ   
แหวนค่าล้าน  พิฑูรย์เหลื่อลุกดี 
ฝูงหมู่เฒ่า  เคยอ่านพรถวาย 
พาค าถวาย  สู่ขวัญเคียนฝ้าย  
จงให้บุญชูค้ า  สองเขือ ยืนยิ่ง  
โพยพยาธิฮ้าย  อย่ามีได้เบียดเบียน 

     ให้ได้เป็นพระยาล้ า เสวยเมืองทั้งแท่น   
ฝูงพี่น้อง  ยอย้องเพิ่งบุญ 
อย่าได้หนีคลาดฮ้าง ก้ าห่างไกลกัน   
สองแพงฮัก  ก็ถองเถิงเฒ่า   
ค้อมว่าบระบวรแล้ว ทั้งหลายลาเลิก   
สองแจ่มเจ้า  แพงล้านอยู่เสถียร  
 กุมารน้อยทั้งสอง หายโศกสุขย่ิงล้ า  ค าไฮ้บ่มี” 

(ล าจันทคาตผูก  ๑ .  ลานที่  ๑๗  หน้าที่  ๑) 
 
 ในตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นลักษณะของคนอีสานที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมการสู่ขวัญของ
คนอีสาน  ที่แฝงด้วยกุศโลบายอันแยบยลของคนในสมัยก่อนที่ต้องการสร้างขวัญและก าลังใจ  เพ่ือให้คนใน
สังคมมีขวัญและก าลังใจที่ดี  หลังจากท่ีเข้าพิธีสู่ขวัญ 
 นอกจากนี้ในบทกล่าวสู่ขวัญได้แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนอีสานที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ
แวดล้อม  ก็คือในสังคมอีสานนั้นเป็นสังคมท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติรอบ ๆ ตัว  ซึ่งในบทสู่ขวัญได้บรรยายให้
เห็นสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีไปเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ  ดังที่ปรากฏในตัวอย่าง 
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“มาเยอขวัญ  ๓  เจ้า จอมพระนางหลงป่า   
ให้เจ้ามาอยู่ซ้อน  เฮียงท้างพ่างพา  
มาเยอขวัญเจ้า  ลงน้ าล่องลอย   
อย่าได้ไปอยู่เล่น  ดอมนาคนาคี  
บ่ใช่ภาษาเฮา  อย่าหลอนซมซ้อน   
มาเยอ  ขวัญหลงถ้ า คูหลวงหลายย่าน   
อย่าได้ไปอยู่  ดอมท้าวเงือกงู   
มาเยอขวัญ  ๓  เจ้า เดินไพรแฮมเถื่อน 
มาอยู่ห้อง  ดอมท้าวม่ันยืนมาเยอ  
มาเยอขวัญเดินด้าว หิมพานต์ไพรยมาศ 
มาเยอขวัญเฮย   อย่าได้อยู่ลี้ดงกว้าง 
เผตผีเจ้าเฮย    จงให้มาอยู่ห้อง 
นอนเสื่อไหมค า  เทียวเทอญ   
เฮือนเฮามี  สุอันมวลพร้อม   
เงินค าเข้ม  ในเยอ  ๑๘  โกฏิ   
ทั้งข้อยข้า  มีพร้อมสุอัน   
มาเยอขวัญบาท้าว เดินดงแฮมเถื่อน 
มาเยอจงให้มากอดน้อง   ๓  นางอยู่เสถียร  แด่ท่อน 
มาเยอขวัญเจ้า  ไปลี้อยู่แกมหมู่นกยาง 
อย่าได้ไปพก  อยู่ดอมกระรอก   
อย่าได้ไป  ซอกลี้อยู่ในดง   
อย่าได้ไปหลง  อยู่เล้ามาเยอขวัญเฮย  

     มากินข้าวบ่ายปลา ใส่มือขวาเจ้าเยอขวัญเฮย   
            มากินข้างนาปลา           บ่ายไข่ใส่มือซ้าย         อย่าได้ย้ายไปแท้ท่ีใด”  
 
 ในตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมการสู่ขวัญของชาวอีสานเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ  
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสาน  ที่มีความสัมพันธ์ภายในสังคมและสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อม  ซึ่งผ่านกุสโล
บายอันแยบยลของคนอีสานในสมัยก่อนเพ่ือให้เกิดความรู้สึกมีขวัญก าลังใจจากพิธีกรรมที่ท าขึ้น   จะเห็นได้ว่า
วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนอีสานยังต้องพ่ึงพาธรรมชาติแวดล้อมอยู่เนื่องๆ   
 

๒. ด้านพิธีกรรมการเผาศพ 
ในด้านของวัฒนธรรมการเผาศพของคนอีสานในชนชั้นสูงที่เสียชีวิตไป  จะมีพิธีกรรมที่มากกว่าคน

ธรรมดาเพราะถือว่าคนชั้นสูงเป็นที่เคารพของคนในสังคมและเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์  จึงมีการพระเถระผู้ใหญ่มาท า
พิธีกรรม  ในความเชื่อของกลุ่มคนอีสานนั้นมีความเชื่อว่า  พระเถระผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่สามารถบอกทางไปสู่
สวรรค์ได้  รวมไปถึงการส่งสิ่งของให้กับผู้ตายโดยมีความเชื่อว่าจะได้เอาไปใช้ในอีกโลกหนึ่งด้วยวิธีการเผา
สิ่งของไปพร้อมกับศพผู้ตาย  ดังตัวอย่างที่ปรากฏ 
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“สูรย์เศร้าผาย  เข้าท่องเฮืองโลก   
ทุกท่ีพร้อม  เตินตั้งแต่งงาย   
บระบวนได้     ๓  เดือนทัดเที่ยง   
ขุนใหญ่เจ้า  เตินตั้งแต่การ  
 เขาก็เดาดาห้าง  กองฟืนแพพอก  
 ยอท่านเจ้า  แพงล้านออกเวียง 
คื่น ๆ ก้อง   กลองเสียงสบั้นชัย พุ้นเยอ   
สบูนันเนืองลั่น   ยิงเฟือนฟื้น 
ควร ๆ เค้า  ตุริยามวนม่ี   
ตีเสพเจ้า  ไปหน้าก่อนพล 
 ฮอดเขตแล้ว  ยอใส่กองฟอน   
เขาก็เชิญเถรา  บอกทางเมือฟ้า 
เขาจิงเอาไฟมา  จุดแปวเบงไหม้ 
ประนมแก้ว  เผาผงแล้วจิงเอาแก้วเงินค า   
สรรพสิ่งผ้าผ่อนลัว แฮ่พร้อมเครื่องทาน 
มหาเถร เจ้า  เมตตาธรรมผายเผื่อ 
นางหนุ่มเหน้า  หมายน าสรงน้ า   
ไฟมอดแล้ว  เก็บดูกมาโฮม  
 แปงเจดีย์  ก่อกอมมุงไว้   

 
 จากตัวอย่างท่ีปรากฏนั้นแสดงให้เห็นพิธีกรรมการเผาศพของคนอีสานที่ยังมีคติความเชื่อหลังจากการ
เผาเผาศพแล้วจะมีการเก็บกระดูกไปมารวมไว้  แล้วน าไปบรรจุในเจดีย์ที่สร้างไว้  เป็นการแสดงความเชื่อที่ว่า  
เปรียบเสมือนการสร้างบุญไว้ให้คนที่ตายไป  นอกเหนือจากนี้ในการเผาศพยังมีความสัมพันธ์ไปกับธรรมชาติ
แวดล้อม  โดยการน าศพไปเผาที่ป่า  และวัสดุในการเผาก็คือ  กองฟอน  ซึ่งแสดงให้วิถีชีวิตของคนอีสานว่า  มี
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมตั้งแต่เกิดจนตาย 
 
อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยรูปแบบและองค์ประกอบท่ีปรากฏ 
  
 ในด้านขององค์ประกอบและรูปแบบที่ปรากฏนั้น  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะความเชื่อใน
ด้านของรูปแบบที่เกี่ยวกับผู้แต่งที่ซึ่งไปสัมพันธ์กับคติความเชื่อของคนอีสานในการจารใบลานว่า  การจาร
อักษรลงในใบลานนั้นได้อานิสงส์เป็นอย่างยิ่ง  และระยะเวลาของการแต่ง  รวมไปถึงลักษณะของตัวอักษรและ
ภาษา 
 

๑. ด้านเกี่ยวกับผู้แต่ง 
 ในคัมภีร์ใบลานเรื่องจันทคาต  ฉบับนี้จะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่งแต่จะปรากฏเพียงแต่ชื่อผู้ที่จารหรือที่
เรียกว่าผู้ริจนาเท่านั้น 
 ผู้จารหรือผู้เขียน  ในคัมภีร์ใบลานเรื่องจันทคาต  ฉบับนี้จะบอกชื่อผู้เขียนหรือผู้ริจนาไว้  โดยส่วนมาก
นั้นผู้ที่จารจะเป็นพระสงฆ์หรือผู้ที่เคยบวชมาแล้ว  ดังที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานเรื่องจันทคาตผูกที่  ๑  ลาน
สุดท้ายดังนี้ 
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 “หลวงตาหนูพร้อมด้วยแม่ออกบ้านโนนสมบูรณ์ได้สร้างหนังสือล าจันทคาตไว้ มีรายนามดังนี้ แม่
แป้ง แม่ใหญ่แม  แม่ใหญ่จวง  แม่ทา  แม่ใหญ่ใบ  แม่อ่อน  แม่แวง  แม่พอ  แม่ใบ  คุณแม่สี  แม่สัง  แม่
หนูนิ่ม  แม่นาง  แม่กุล  แม่ใหญ่ชอบ  แม่บุน  แม่ธร  แม่จันลี  นางสมควร  มีใจศรัทธา  สร้างไว้ในพุทธ
ศาสนาขอให้เถิงสุขสามประการ  คือ  มนุษยสมบัติ  สวรรค์สมบัติ  แลนิพพานสมบัติทุกๆคนเทอญ  
ข้าพเจ้าพ่อตาเสาร์  พาหา  เป็นผู้เขียนให้  นิพพานัง  ปัจจโย  โหตุ” 
 

 ดังที่ยกมาในตัวอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าในด้านที่เกี่ยวกับผู้แต่งนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ  
  ๑. สว่นผู้ที่สร้างหนังสือ  ในส่วนของผู้สร้างหนังสือจะเป็นผู้ที่ตระเตรียมที่จะท าหนังสือใบลานคิด

เรื่องท่ีจะท า  และรวบรวมปัจจัยเพื่อที่จะไปจ้างผู้ที่จะจารใบลานอีกครั้งหนึ่งดังที่จะกล่าวถึงต่อไป 
    ๒. ผู้เขียนหรือผู้จารใบลาน  ในส่วนของผู้จารใบลานนั้นจะได้รับค าสั่งให้จารใบลานในเรื่องตามที่
ผู้สร้างได้ตกลงกันไว้ว่าจะสร้างเรื่องอะไร 
  ดังตัวอย่างข้างต้นเป็นคุณลักษณะเฉพาะของผู้แต่งที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มชนนั้นๆ  และนอกจากนี้
ยังมีคติความเชื่อเรื่องที่ว่า  ใครที่จารใบลานหรือมีส่วนร่วมในการจารใบลาน  ผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์เป็นอย่าง
มากนั้นก็คือ  การจารตัวอักษรลงในใบลาน  ๑  ตัว  เท่ากับอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์  ดังนั้น
จึงท าให้พบรายชื่อในการสร้างคัมภีร์ใบลานอย่างแพร่หลาย 
 

๒. ด้านสมัยและมิติของเวลาที่จาร 
  ชาวอีสาน เป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสวยงามที่เรียกว่า กลุ่มชนวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง 
หรือกลุ่มชนวัฒนธรรมไทย-ลาว ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง เป็นกลุ่มชนที่มีมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม การเรียกชื่อเวลาหรือนับ
กาลเวลา คือการนับปี นับเดือน นับวัน และนับยาม ก็เป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่นอย่างหนึ่งของชาวอีสานใน
อดีต ซึ่งมีการเรียกชื่อแตกต่างจาก ภาคกลางโดยสิ้นเชิงแต่มีความเหมือนกัน  หรือคล้ายกันกับภาคเหนือของ
ไทยเพราะเป็นกลุ่มชนที่รับสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกัน 

ในคัมภีร์ใบลานเรื่อง “จันทคาต” นั้นสามารถบ่งบอกรายละเอียด เกี่ยวกับสมัยที่จาร ค่อนข้าง
สมบูรณ์ ทั้งในด้านของมิติทาง เวลา วัน เดือน และปีพุทธศักราช รวมไปถึงข้างขึ้นหรือข้างแรมอีกด้วย ดังที่
ปรากฏในตัวอย่างดังนี้ 
 

 “รจินาแล้วยามตุดซ้าย วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๔๖  แรม  ๔  ค่ าวันจันทร์แล  
ข้าพเจ้าพ่อตาเสาร์  พาหา  เป็นผู้เขียนให้หลวงตาหนู  บ้านโนนสมบูรณ์” 
 

 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการนับยามของคนอีสานซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนอีสาน  
ซึ่งการนับยามในภาคอีสานนั้นแตกต่างจากภาคกลางโดยสิ้นเชิง ภาคกลางนั้นเรียกชื่อฤกษ์แทน ส่วนภาคเหนือ
เรียกชื่อยามคล้ายกัน ซึ่งภาคอีสานแบ่งยามหรือช่วงเวลาใน ๑ วัน (๒๔ ชั่วโมง) ออกเป็น ๑๖ ยาม โดย
แบ่งเป็นกลางวัน ๘ ยาม และกลางคืน ๘ ยาม โดยระยะเวลาห่างกันช่วงละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และมีชื่อเรียก
ต่างกันดังนี้  
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กลางวัน กลางคืน 
ชื่อยาม เวลา ชื่อยาม เวลา 

ยามตุดตั้ง  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  ยามตุดตั้ง  ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.  
ยามงาย  ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ยามเดิก  ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.  
ยามแถใกล้เที่ยง  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  ยามแถใกล้เที่ยง  ๒๑.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.  
ยามเที่ยง  ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ยามเที่ยงคืน  ๒๒.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.  
ยามตุดซ้าย  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  ยามตุดซ้าย  ๒๔.๐๐ - ๐๑.๓๐ น.  
ยามแลง (กลองแลง)  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  ยามเข้า (เค้า)  ๐๑.๓๐ - ๐๓.๐๐ น.  
ยามแถใกล้ค่ า  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ยามแถใกล้ฮุ่ง  ๐๓.๐๐ - ๐๔.๓๐ น.  
ยามพาดลั่นค่ า (ยามค่ า)  ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.  ยามพาดลั่นฮุ่ง (ยามฮุ่ง)  ๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.  
  

จะเห็นได้ว่า การนับกาลเวลาของชาวอีสานในอดีตนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจยิ่ง แต่ในปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมนี้ได้ถูกลืมเลือนไปกับกาลเวลาและวัฒนธรรม
ภาคกลางอันสืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาและการปกครอง  ท าให้ระบบการนับกาลเวลาของ ชาวอีสาน
เหล่านี้มีคนรู้จักน้อยเต็มท ี(ส่วนมากจะเหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่ตามชนบทเท่านั้น) ปัจจุบันที่ยังคงเหลือปรากฏ
อยู่เพียงแค่การนับเดือนเท่านั้นที่ยังคงใช้อยู่  เพราะเดือนมีความเหมือนกันกับภาคกลาง   แต่ถึงกระนั้นก็ตาม
ค าว่า  เดือนเจียง ก็มีคนรู้จักน้อยเต็มที แต่กลับไปรู้จัก เดือนอ้าย ของภาคกลางแทน  และชาวอีสานก็เข้าใจว่า 
เดือนอ้ายเป็นชื่อเรียกเดือนที่ ๑ ของตนเองอีกต่างหาก นับว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง แต่ก็ต้องยอมรับโดย
ประนีประนอม  วัฒนธรรมไหนที่ได้รับการยอมรับว่าเจริญและทันสมัย วัฒนธรรมนั้นย่อมมีอิทธิพลมาก  ส่วน
วัฒนธรรมอันเก่าล้าหลังก็ต้องถูกลืมเลือนไปตามวันวานและกาลเวลา 
 
  ๓. ด้านของตัวอักษรและภาษา 

ในภาคอีสานนั้นจะนิยมใช้ตัวอักษรธรรมบันทึกเรื่องราวทางคดีโลกและใช้อักษรขอมบันทึกทางคดี
ธรรม  ซึ่งในวรรณกรรมเรื่องนี้ผู้จารได้บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสานเพราะเป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมในสมัยนั้น  และลักษณะของภาษาเป็นภาษาอีสานที่บ่งบอกสิ่งที่เรียกได้อย่างชัดเจน  ลึกซ้ึง 
ดังเช่นตัวอย่าง 
 
  “ เมื่อนั้นสุริยะคราสท้าวต้านตอบลุงอาว์  ฝูงข้อยสุขสวัสดีก็บ่มีโพยต้อง  ท้าวก็อาณัติ ต้านฝูง
หมู่ลุงอาว  อย่าได้เอาค าเผือ” 
        
 ดังตัวอย่างที่ปรากฏนั้น  ลักษณะของภาษาเป็นภาษาอีสานที่บ่งบอกสิ่งที่กล่าวถึงได้อย่างชัดเจน 
ลึกซึ้ง ดังเช่นตัวอย่างของค านามในภาษาอีสานค าว่า  “อาว์” ญาติฝ่ายชาย เพศชาย สามารถบอกบอก
ลักษณะค าเรียกชื่อเครือญาติได้อย่างลึกซึ้งชัดเจนและจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญว่าใครเป็นกลุ่มของคนอีสาน
ผ่านทางด้านของภาษาเมื่อไปสัมพันธ์กับกลุ่มชนอ่ืน เมื่อน ามาเทียบจะเห็นความชัดเจน ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ลักษณะภาษาที่ใกล้เคียงกันก็คือภาษาไทยซึ่งจะไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเช่นนี้ ซึ่งมีเพียงแต่ค าว่า “อา” ซึ่ง
เรียกญาติฝ่ายชายทั้งเพศชายและเพศหญิง เท่านั้น   
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สรุปผล 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีสานจากคัมภีร์ใบลาน  เรื่อง “จันทคาต”เป็นวิถีประชาอีกอย่างของสังคม

อีสานยุคนั้น ที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาและบันทึกไว้ผ่านทางเอกสารใบลาน  เพราะนอกจากจะบันทึกไว้แล้วยังแสดง
ให้เห็นถึงค่านิยม  ความเชื่อ  วิถีการด าเนินชีวิต  สภาพความเป็นอยู่ของสังคมอีสานนั้นๆ  และ มีมิติทาง
วัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวปรากฏในด้านต่าง ๆ ก็คือ “ทางด้านรูปแบบและองค์ประกอบ”  ซึ่งจะอธิบาย
ไปถึง  ผู้แต่ง  วัตถุประสงค์ในการแต่ง  มิติของเวลา  ซึ่งเป็นภาพความสัมพันธ์ภายในสังคมของบรรดากลุ่มชน
อีสาน  รวมไปถึงลักษณะของภาษาที่ปรากฏ  และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งก็คือ “ อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมในมิติชุมชน”  ว่าด้วยเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของคนอีสานได้รังสรรค์ไว้อย่างแยบยลผ่าน
ขบวนการต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ นั้นก็คือ  การสู่ขวัญ  และการเผาศพ เพราะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของ
คนอีสานที่มีลักษณะเฉพาะ  มีความเชื่อแบบดั้งเดิม  มีการเชื่อเรื่องผี  และอ านาจเหนือธรรมชาติต่าง ๆ  ที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและธรรมชาติแวดล้อม   ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน และ อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมในมิติชุมชนอีกประการหนึ่งก็คือ  อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมอีสานที่ยัง
ต้องพึงพาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับธรรมชาติ  สรรพสัตว์  สิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้บ่งบอกวิถีชีวิตทางสังคมอีสานที่
ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมเมือง  ซึ่งต่างจากทุกวันนี้อัตลักษณ์ของคน หรือสังคมอีสาน  ได้ไหลเวียนไปกับสังคม
โลกาภิวัตน์ไปแล้ว  

อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวอีสานที่กล่าวมาข้างต้นนี้  ส่งผลท าให้คงอยู่ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดี
งามของคนอีสานทางด้านค่านิยม  ความเชื่อ  และวิถีการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมรวมไป
ถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติ  สรรพสัตว์  และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นอีสานที่ได้อภิปรายมาข้างต้นนั้น  สามารถจ าแนกออกเป็น  ๓  
ลักษณะ คือ  ๑)  อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่  การน าเสนอภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และอัตลักษณ์ความเป็นอีสานนั้นพบว่ามีการกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศที่อยู่อาศัยของวัฒนธรรม
ความเป็นอีสานไว้อย่างชัดเจน  มักจะอาศัยอยู่ในพ้ืนห่างไกลจากตัวเมือง  บ้างก็อยู่ในป่าลึก  การเดินทางไม่
สะดวกสบาย  และมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบดั่งเดิม  อีกทั้งยังด ารงชีวิตอยู่ในนิเวศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ  และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมในการด ารงอยู่ของชีวิต  ๒)  อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่า
ด้วยประเพณีและพิธีกรรม  จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง “จันทคาต” นั้นจะปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับ
ประเพณีและพิธีกรรมของคนอีสาน ที่มีระบบความคิดเกี่ยวสัมพันธ์กับธรรมชาติ  ซึ่งมีประเพณีที่ส าคัญหลาย
อย่างที่แสดงออกก็คือ  การเผาศพของคนอีสาน  รวมไปถึงประเพณีพิธีกรมเกี่ยวกับการสู่ขวัญเพ่ือเรียกขวัญ
และก าลังใจซึ่งเป็นกุสโลบายอันแยบยลของคนอีสานที่จะเป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของผู้เข้าประกอบพิธีกรรมนั้น
มีความสบายใจและมั่นคง   ๓)  อัตลักษณ์ความเป็นอีสานว่าด้วยรูปแบบและองค์ประกอบที่ปรากฏ  ในด้าน
ขององค์ประกอบและรูปแบบที่ปรากฏนั้น  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะความเชื่อในด้านของรูปแบบที่
เกี่ยวกับผู้แต่งที่ซึ่งไปสัมพันธ์กับคติความเชื่อของคนอีสานในการจารใบลานว่า  การจารอักษรลงในใบลานนั้น
ได้อานิสงส์เป็นอย่างยิ่ง  และระยะเวลาของการแต่ง  รวมไปถึงลักษณะของตัวอักษรและภาษา 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าข้อเด่นของบทความฉบับนี้เป็นการบุกเบิก  การศึกษาในมิติของ
สังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อในการจารใบลาน มิติเวลาของอีสาน ลักษณะของตัวอักษรและภาษาที่ใช้  ที่ผู้
ศึกษาใช้ทฤษฎีที่เป็นของใหม่  นั้นก็คือ  ทฤษฎีเรื่อง  “อัตลักษณ์” และได้ใช้ทฤษฎีนี้มาเป็นกรอบในการศึกษา
วิเคราะห์วรรณกรรมสมัยเก่า ซึ่งผลการน ากรอบแนวคิดดังกล่าว มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์วรรณกรรมอีสานสมัย
เก่าเพ่ือเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอีสานที่มีระบบความสัมพันธ์กับกลุ่มคนและธรรมชาติแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน  
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หลักค าเมืองภูเขียว 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองจากเอกสารใบลาน 

 
ชวนากร จันนาเวช 

 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารต้นฉบับ 
 -  เอกสารใบลานสั้นจ านวน ๗๗ หน้าลาน จารึกด้วยอักษรไทน้อยหน้าละ ๔ บรรทัด 
 -  สถานะ ช ารุดเล็กน้อย/ยังไม่ซ่อมแซม 
 -  สถานที่เก็บรักษา 
  -  เดิมเก็บรักษาที่ วัดบัวบาน (ตั้งพ.ศ. ๒๔๐๑) บ.บัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว        
     จ.ชัยภูมิ  
  -  ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ย้ายไปเก็บรักษาที่ เทศบาล ต.บ้านแท่น อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
 
 
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเอกสารใบลานหลักค าเมืองภูเขียว 
 
เนื้อหาสาระโดยย่อ 
 หลักค าเมืองภูเขียวได้บันทึกเหตุการณ์ในสังคมท่ีเกิดข้ึนเป็นภาพรวมของเมืองชัยภูมิ เนื่องจากหลักค า
ธรรมศาสตร์นี้เป็นเอกสารที่ตราขึ้นจากส่วนกลางในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๒ เพ่ือใช้ปกครองให้เป็นระบบเดียวกัน 
ฉะนั้นเอกสารฉบับดังกล่าว สันนิษฐานว่าคัดลอกมาจากหลักค าของเมืองชัยภูมิ เพราะเอ่ยถึงเจ้าเมืองชัยภูมิ
หลังยุคเจ้าอนุเวียงจันทน์ประหารพระยาภักดีชุมพล (แล) ทั้งยังกล่าวถึงการน าจารีตประเพณีเดิมของท้องถิ่น 
คุณธรรม ขนบธรรมเนียม มาใช้ร่วมกันกับข้อบังคับประพฤติปฏิบัติ 
 
เจ้าเมืองชัยภูมิและวันเวลาที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกหลักค า 
 
  ๒๓๖๙ -  เจ้าอนุเวียงจันทน์ประหารพระยาภักดีชุมพล  (แล) 
   -  ตั้งพระภักดีชุมพล  (เกต)  ปกครองเมือง  ๑๕  ปี 
  ๒๓๘๔ -  ว่างเจ้าเมือง ๔ ปี 
  ๒๓๘๘ -  ตั้งหลวงปลัด (เบี้ยว) เป็นพระภักดีชุมพลปกครองเมือง ๑๘ ปี 
  ๒๔๐๖ -  พระยาก าแหงสงคราม (เมฆ) เจ้าเมืองนครราชสีมาทูลขอพระบาทสมเด็จพระ
        จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพ่ือแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 
   -  ตั้งหลวงวิเศษภักดี (ที) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล) เป็นพระภักดีชุมพลปกครอง
    เมือง ๑๒ ปี 
        ตั้งหลวงยกกระบัตร (บุญจันทร์) บุตรพระภักดีชุมพล (เกต) เป็นหลวงปลัด 
        ตั้งหลวงขจรนพคุณ บุตรพระภักดีชุมพล (เบี้ยว) เป็นหลวงยกกระบัตร 
  ๒๔๑๘ -  ตั้งหลวงปลัด(บุญจันทร์)เป็นพระภักดีชุพลปกครองเมือง ๑๓ ปี* 
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   ปรากฏ หลักค าเมืองภูเขียวฉบับดังกล่าวได้บันทึกช่วงเวลาที่จารลงในใบลานคือ 
   จ.ศ.๑๒๔๑ (พ.ศ.๒๔๒๒)  ฉะนั้นช่วงเวลาที่มีการคัดลอกบันทึกหลักค าฉบับ 
   ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระภักดีชุมพล(บุญจันทร์)เป็นเจ้าเมือง ชัยภูมิ 
  ๒๔๓๐ -  ตั้งบ้านลาดเป็นเมืองภูเขียว 
  ๒๔๓๑ -  ตั้งหลวงภักดีสุนทร บุตรหลวงขจรนพคุณ เป็นพระภักดีชุมพล  
  ๒๔๓๗ -  ตั้งร้อยโทขุนแผ้วภักดี(โต๊ะ) กรมการเมืองนครราชสีมา มาเป็นข้าหลวงก ากับ 
        ราชการเมืองชัยภูมิ ๓ ปี 
  ๒๔๔๐ -  ตั้งพระหฤทัย (บัว) จากนครราชสีมาเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิ 
   -  ตรงกับปีที่จัดระบบการปกครองเป็นบริเวณ ยุบเมืองลงเป็นอ าเภอ  
        เมืองชัยภูมิมีอ าเภอในปกครอง ๕ อ าเภอ คือ 
    ๑.  อ าเภอเมือง 
    ๒.  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
    ๓.  อ าเภอภูเขียว 
    ๔.  อ าเภอจัตุรัส 
    ๕.  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
 
ข้อบังคับ ประพฤติ ปฏิบัติที่ราษฎรต้องท าและห้ามกระท า 
  -  ลักษณะโทษขั้นต่างๆ 
   -  ขันไหม เป็นโทษปรับไหมส่วนใหญ่การปรับไหมจะปรับลดหลั่นกันไปตามยศศักดิ์
ของข้าราชการ ส่วนไพร่ราษฎรจะหรับน้อยตามส่วนความผิด บางครั้ง การปรับไหม นอกจากปรับเป็นเงินแล้ว
ยังมีเครื่องแข็งเช่น เหล็ก มาเป็นส่วนประกอบการปรับด้วย 
   -  ขันแปลง โทษซ่อมแซมหรือสร้างสิ่งช ารุดไปให้เหมือนเดิม โทษซ่อมแปลงสิ่งของ
ช ารุดให้เหมือนเดิมนี้ ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ข้าวของหรือสิ่งปลูกสร้างของคนอ่ืน ต้อง
ชดใช้เป็นเงินโดยถ่องค่า (ลดค่า) ลงมาจากขันไหมครึ่งหนึ่ง 
   -  ขันสมมา เป็นโทษเพียงให้ผู้กระท าผิดขอขมาแก่ผู้เสียหาย แต่บางครั้งถ้าเป็นโทษ
ที่สร้างความเสียหายแก่ชีวิตของคนอ่ืนมาก เช่น การท ามาหากิน การท านา อาธิ การขโมยอุปกรณ์ท านา เช่น 
คราด ไถ แอก ให้ชดใช้ ๕ เท่า แต่ถ้าน ามาคืนให้แต่ขันสมมาเท่ากับของที่ขโมยไป เช่นเดียวกับการขโมยอาวุธ
ซึ่งจะปรับไหมมากกว่า เช่น ขโมยง้าว ดาบ ให้ชดใช้ ๕ เท่าครึ่งแต่หากน าของมาคืนต้องแต่งขันสมมาเท่ากับ
ราคาของที่ขโมย เป็นต้น 
   -  ขันค่าคอ เป็นโทษประหาร ส่วนใหญ่เป็นคดีร้ายแรง เช่น ท าร้ายคนอ่ืนถึงแก่ชีวิต 
ดังนั้น เมื่อต้องโทษประหารชีวิตก็จะมีการไถ่ชีวิตได้ด้วยการน าเงินมาไถ่ เท่ากับจ านวนค่าคอ เช่น โจรฆ่า
เจ้าของเรือนหรือกรณีมีคนขัดแย้งชกต่อยกัน จนท าให้บ้านเรือของคนอ่ืนเสียหายและฆ่าเจ้าของเรือนด้วย จัก
ต้องโทษขันค่าคอ (ค่าหัวคน) นอกจากนี้ยังมีกรณีเกิดศึกสงครามแล้วเอาอาวุธเก็บไว้ไม่น าไปใช้ในการต่อสู้กับ
ข้าศึกจะมีความผิดฐานเป็นขบถแผ่นดิน (บัวริน วังคีรี. หน้า ๘๗-๘๘) 
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คุณค่าของหลักค าเมืองภูเขียวในด้านต่างๆ 
 
๑.จารีตประเพณี ความเชื่อและจริยธรรม 
 
 เมื่อมนุษย์รวมตัวกันเป็นชุมชน จ าเป็นต้องมีข้อตกลงร่วมกันเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ข้อก าหนดต่างๆ จึงเกิดข้ึนโดยการสั่งสมจากประสบการณ์ทางด้านสังคมและจัดเรียงความส าคัญลดหลั่นกันลง
ไปตามผลกระทบที่เกิดนั้นๆ 
 
  “พฤติกรรม/การกระท าของมนุษย์จึงเป็นผลจากวิธีการที่มนุษย์ให้ความหมายแก่โลก จะเห็น
  ว่า มนุษย์สร้างโลกทางสังคมจากการสร้างความหมายให้แก่การกระท าของตนเองและผู้อ่ืน 
  ความเป็นจริง จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยส านึก (consciousness) ของบุคคล และเชื่อมโยง
  เข้ากับความคิดและการกระท า ลักษณะส าคัญของมนุษย์คือ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม”
  (สุภางค์  จันทวานิช. หน้า ๑๑๕) 
 
 ในหลักค าเมืองภูเขียวมีการบันทึกข้อปฏิบัติบางส่วน ซึ่งบ่งบอกได้ว่า เขตเมืองชัยภูมินั้นเป็นกลุ่มชน
ชาติลาวมาแต่เดิมและให้ถือเอาแบบปฏิบัติเดิมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 
  (๓/๑)*... ให้เป็นเจ้าเมืองสนองราช (๓/๒) การทั้งปวงแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เอา
  ตามฮีตคลองแบบอย่างบุราณลาวมาแต่เดิม แล้วจึงโปรดเกล้ากระหม่อมตั้งให้เจ้าพระบิดา
  เลื่อนขึ้นให้เป็นที่พระยาภักดีลือชัยจางวาง ความแจ้งอยู่ในท้องตราพระราชสีห์ทุกประการ 
     
๒.หลักปกครอง 
 
 หลักค าเมืองภูเขียวได้มีการระบุว่า มีการคัดลอกหลักค าออกมาทั้งสิ้น ๓ เล่มเพ่ือความถูกต้องของ
ข้อความและตรวจสอบความถูกต้องระหว่างฉบับ  
  (๖/๑)..... ปีเถาะเอกศก (๖/๒)...(ช ารุด)...เป็นอาของเจ้ายั้งขม่อมได้ครอบครองบ้านเมืองภู
  เขียว ทะนุบ ารุงพระศาสนาพ่ีป้าน้าอาราษฎรรักษาขอบขันธะ-...(ช ารุด)...ราชการและสุข
  ทุกข์ส าเร็จการทั้งปวง และจึงได้ชุมนุมเจ้าอุปฮาส เจ้าราชวงศ์ ท้าวเพีย กรมการ...(ช ารุด)...
  พร้อมกันเชิญพระราชสาสน์ธรรมศาสตร์อาณาจักรหลักค า ส าหรับมหากษัตริย์แต่บุราณตั้ง
  แต่งไว้ออก...(ช ารุด)...ค าธรรมดาสอนโลกให้เป็นหลักค าไว้ จึงได้คัดประกอบทั้งสามฉบับ 
  บ่ให้ผิดเพ้ียนออกมา หมิให้คนเป็นใจอันตะ-(๗/๑)...(ช ารุด)...กันฟังค าสั่งสอนซึ่งตั้งหลักค า
  ไว้นี้จงทุกประการ ฯ ถ้าผู้ใดบ่ฟังจะมีโทษหลายสถานให้พากันคิดพิจารณ์จงถี่...(ช ารุด)...มี
  คลองตั้งมาแล้ว อย่าพากันล่วงเกินให้ถูกต้องตามคลองพระราชอาชญาซึ่งว่ามานี้ทุก 
  ประการ  
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๓.ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม 
 
 มีการระบุเรื่องข้อก าหนดการคบค้าสมาคมกับผู้คนเชื้อชาติอื่น ทั้งยังอธิบายสาเหตุว่าก าหนดข้อบังคับ
ขึ้นด้วยสาเหตุใด  
 
 (๒๘/๒)... อนึ่งกุลาผ้าลางเป็นคนต่างประเทศบทก่อน ห้ามว่าหมิให้ถือเพศเอามาเป็น
 (๒๙/๑) ฮีตคลองของโตนั้น ด้วยเหตุว่ากุลาผาลางเป็นคนต่างภาษา บ่ฟังบังคับบัญชา เป็น
 คนบ่หย้านเจ้าหย้านนาย จะเอาราชการบ้านเมืองก็บ่ซะดวกโดยละม่อมแล้วย่อมท าอาวุธ
 เป็นเครื่องมือให้คนอันธพาลชอบใจมาขายคนทั้งปวงจึงได้เยื่องอย่างคิด ทั้งมีดซุยมีดซะ
 ด้ าถือไปมา...(ช ารุด)...กลางวันกลางคืน ทุกวันนี้ก็เพราะกุลาผาลางท ามาเป็นตัวอย่างจึง
 ก าเริบพากันคิดกระท าตามทั้งนี้บ่ควร มันจะเป็นข้าเสิก...(ช ารุด)...เหมือนสัตว์เดียระสาน
 ช้างอาศัยเชิงงา ปลาอาศัยเชิงเงี่ยง หมาอาศัยเชิงแข่ว บ้านเมืองก็จะเกิดข้า  (ฆ่า) ฟันไม่
 เป็นบรมผาสุก จึงได้ห้าม ฯ 
  
 (๒๙/๒)... ถ้าต้องสู่กุลา จะเข้ามาเป็นเขยสู่โดยละม่อม ให้ตาแสง นายอ าเภอพาตัวกุลากับ
 พ่อแม่ผู้ญิงเข้าไป ณ ศาลากลางจะได้ไถ่ถามพ่อแม่แลตัวกุลาให้อยู่ในบังคับบัญชา
 เจ้านายพ่อแม่โคตรวงศ์โดยละเอียด จึงจะให้ (๓๐/๑) ปลูกฝัง ถ้าลูกสาวหลานสาวผู้ใด เอา
 กุลาขึ้นสู่ ให้จับเอาตัวกุลากับลูกสาวหลานสาวส่งเข้าไปจะได้ท าโทษเป็นข้อล่วงเกิน หลัก
 ค าแล้วบ่ให้เป็นผัว...(ช ารุด)...เมียกันต่อไป ถ้ากุลาก็ดี ไทมอญ ญ้อ ยวน ลาวพวน 
 เขมร ส่วย ข่า ละว้า ชาวบน สมัครเข้ามาเป็นเขยสู่โดยละม่อมตามประเพ (ณี)...(ช ารุด)...
 ตาแสงพ่อบ้านนายอ าเภอโคตรวงศ์พร้อมกันเอาปฏิญาณทาน(ทัณฑ์)บนไว้ให้มั่นคง ตาม
 อย่างบุราณแล้วให้เร่งเอาเงินกับ...(ช ารุด)...เป็นค่าคารวะให้ตาแสงมีหนังสือบอกให้พ่อ เ มี ย
 แม่เมียกับตัวเขยสู่ ถือหนังสือบอกกับเงินหกบาทไปคารวะหลักค าจงทุก  (ประการ)
 (๓๐/๒)...(ช ารุด)...ปิดบังเขยสู่ไว้จะมีความผิด ฯ  
 
๔.สังคมเกษตรกรรม 
 
 ว่าด้วยเรื่องสาระส าคัญของการท านา ปลูกข้าว ห้ามเผาหญ้าหน้าแล้ง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการก้ันน้ า
ท าฝายสาธารณะทดน้ าเข้านา การลงแรงท างานส่วนรวม และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
  
  (๓๑/๑) ... ข้อหนึ่ง เถิงเทศกาลเดือน ๑๒ เดือน ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ ราษฎรเกี่ยวเข้าแล้วยัง
  บ่(๓๑/๒)ทันเกี่ยวหญ้า ห้ามอย่าให้ผู้ใดเอาไฟจูดป่า ถ้าผู้ใดเอาไฟจูดป่าลามไปไหม้ 
  แฝกคาอันราษฎรยังบ่ทันได้เก่ียวเอาก็ดี และเก่ียวไว้แล้วก็ดี เสียมากน้อยเท่าใดให้ผู้ 
  จูดป่านั้นใช้ แล ลามไปไหม้ฮ้ัวไฮ่ฮ้ัวนา เถียงไฮ่ เถียงนา แอกคราดไถ ไหม้เท่าใดให้ 
  ใช้ท่อนั้น ถ้าไหม้บ้านเฮือน ให้ตาแสง จับเอาตัวส่งเข้าไป ณ ศาลากลาง จะได้ท า 
  โทษตามกฎหมาย ถ้าพ้นเดือน ๓ เพ็งไป จะเอาโทษแก่ผู้จูดป่านั้นบ่ได้ ด้วย  
  เจ้าพระยาพลเทพโปรดอนุญาตให้ราษฎรจูดป่าแล้ว เจ้าของบ่ระมัดระวังเก็บเอา 
  ของตัวไว้ ไหม้เสียบ่มีโทษแก่ผู้จูดแล ฯ  



237 

 

 
  (๒๓/๒)...เถิงเทศกาลจะท านา ให้พ่อบ้านป่าวเตินลูกบ้านพร้อมกัน ลงป้านฝายห้วย 
 หนอง คลองบึงแต่ต้นระดู เดือน ๔ เดือน ๕ เดือน ๖ จะได้น้ าไว้ใส่นาโดย (๒๔/๑)  
 ง่าย จะได้ผลเม็ดเข้า(ข้าว)เป็นก าลังราชการ ท าบุญให้ทานเป็นการกุศลต่อไป  ฯ   
 ถ้าเป็นฝายฮ่วมกัน นาหลายเจ้าจะเอาน้ าขึ้นไปใส่ ...(ช ารุด)...ให้ตาแสงกับผู้เป็นเจ้า 
 ฝายป่าวฮ้องให้มาป้านซ่อยกัน ถ้าผู้ใดบ่มาปั้นซ่อย อย่าให้น้ าไหลไปใช้นามัน ถ้ามัน 
 มาขืนเป่งเอา...(ช ารุด)...ไปใช้นามันให้พ่อบ้านกับเจ้าฝายเขี้ยน(เฆ่ียน)ห้าบาด(ห้าที) 
 ให้มันเสียเงินบาทหนึ่ง ให้พ่อบ้านกับพวกปั้นฝายแจกกันกิน 
 
๕. จิตส านึกความรับผิดชอบร่วมกัน 
 
 ว่าด้วยการสั่งห้ามดักปลาในฤดูวางไข่ และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ด้วยเหตุที่ห้วยหนองคลองบึงเป็นสมบัติ
ที่คนในชุมชนใช้ร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดเพ่ือการจัดการทรัพยากร 
 
 (๒๔/๒)... ข้อหนึ่ง เถิงระดูเดือนสี่ เดือนห้า เดือนหกฝนตกน้ านอง ผุงสัตว์สาคณา...   
 (ช ารุด)...(๒๕/๑) ขึ้นเหล้นขึ้นไข่ จะได้เป็นแนวเป็นพันธุ์ต่อไป ห้ามอย่าให้คนทั้งปวง 
 เฮ็ดเผือกลงละบังต้อนหลี่กักขังไว้เป็นอันขาด ฯ ถ้าผู้ใดขืนเฮ็ดให้ตาแสงอ าเภอเขี้ยน 
 ห้าบาด ให้มันคารวะหลักค า เงินสิบบาทให้ตาแสงแบ่งเป็นพินัยห้าบาทส่งเข้าไปให้ 
 ตาแสง ปลัด นายบ้านเอาไว้ท า...(ช ารุด)...บายแจกกันกิน ถ้าเถิงระดูเดือน ๑๐ เดือน  
 ๑๑ น้ าล่วงปลาลงก็บ่ห้าม  ฯ  ข้อหนึ่งห้ามอย่าให้คนทั้งปวงวางยาเบื่อยาเมาด้วย 
 ลูกไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ ฮากไม้ลงในวังน้ าให้ปลาตาย เอามากินเป็นอาหารเป็นอัน 
 ขาด ถ้าผู้ใดขืนท า (๒๕/๒)...(ช ารุด)...ให้ตาแสงจับตัวส่งเข้าไปจะได้ท าโทษให้มัน 
 ทรมานกายเหมือนดังมันท าแก่สัตว์ถ้วนสามเดือน ฯ  
 
๖. การครองตนของสตรี 
   
 ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับในเรื่องของการประพฤติตน ของชายต่อหญิง และความผิด รวมถึงการปรับตาม
ชั้นยศหรือบรรดาศักดิ์ 
 
 (๑๖/๑)...บ่าวหนุ่มไปเท่ียวเหล้นลูกญิงนางสาว ให้อ่อนน้อมเป็นที่ย าเกรงบิดามารดา 
 สาว  จะขับล าก็ให้เป็นค า...(ช ารุด)...ค าดีแก่เถ้าแก่บ้านเมืองเป็นที่ฟังได้ อย่าเอาค า 
 พุทธิเจ้ามาว่าเหล้นเป็นค าประโลมโลกเม่ือนั่งเหล้น...(ช ารุด)...ให้ห่างกันประมาณ 
 สามศอก ถ้าลูก ชายผู้ใดบังอาจไม่กลัวเกรงข้ึนเข้าใกล้จับสายไนยุดไว้ นั่งกวมหัวไน
 แล้วจับ(๑๖/๒)...(ช ารุด)...มือ จับในกายเนื้อตนลูกสาวของท่านจนเถิงส าเลา(ช าเรา)ก็ 
 ดีท าดังนี้เป็นชาย บังอาจเป็นญิงไม่สมยอม ถ้าเป็นลูกสาวเจ้า..(ช ารุด)..บ่ทันมีผัวให้
 เอาเงินสิบต าลึงเขี้ยน สามสิบที ถ้าเป็นหญิงหม้ายฮ้างให้เขี้ยนสิบห้าทีเอาเงินห้า 
 ต าลึง ถ้าเป็นลูก...(ช ารุด)...ฮาด  เจ้าราชวงศ์เจ้าราชบุตรเจ้าผู้ช่วยให้เขี้ยนยี่สิบห้า 
 ทีเอาเงินสิบต าลึงถ้าเป็นหม้ายฮ้างให้เขี้ยนยี่สิบที...(ช ารุด)...ต าลึง ถ้าเป็นลูกสาวท้าว 
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 ในเมืองทีม่ีสกุลใหญ่ ให้เขี้ยนยี่สิบทีเอาเงินห้าต าลึง ถ้าเป็นหม้ายฮ้างให้เขีย้นสิบ 
 ห้าที เอา (๑๗/๑)...(ช ารุด)...บาท ถ้าเป็นลูกสาวท้าวในเมืองที่สกุลน้อยให้เข้ียนสิบห้า 
 ทีเอาเงินห้าต าลึงถ้าเป็นหม้ายฮ้างให้เขี้ยนสิบ...(ช ารุด)...เงินสิบบาท ถ้าลูกสาวท้าว 
 บ้านนอกให้เขี้ยนสิบทีเอาเงินห้าต าลึง ถ้าเป็นหม้ายฮ้างให้เขี้ยนห้าทีเอาเงิน... 
 (ช ารุด)...ถ้าลูกสาวเพียกรมการผู้ใหญ่ในเมืองตั้งแต่เมืองแสนเมืองจันลงมาให้ 
 เขีย้นสิบทีเอาเงินห้าต าลึง ถ้า...(ช ารุด)...หม้ายฮ้าง ให้เขี้ยนห้าทีเอาเงินสิบบาท ถ้าลูกสาว
 เพีย ใช้ราชการอยู่ในเมือง ให้เขี้ยนเจ็ดทีเอาเงินห้าต าลึง ถ้า(๑๗/๒). 
 ...(ช ารุด)...ฮ้าง ให้เขี้ยนสามที เอาเงินสิบบาท ถ้าเป็นลูกสาวเพียตาแสงปลัดตาแสง 
 กวนบ้านให้เขี้ยนเจ็ดที เอา...(ช ารุด)...ต าลึง ถ้าเป็นหม้ายฮ้างให้เขี้ยนสามทีเอาเงิน 
 สิบบาท ถ้าเป็นลูกสาวจ่ากับเพียบ้านนอกให้เขี้ยนห้าทีเอา...(ช ารุด)...ต าลึงถ้าเป็น 
 หม้ายฮ้างให้เขี้ยน สามทีเอาเงินสิบบาทถ้าเป็นลูกสาวไพร่น้อยพลเมืองให้เอาแต่เงิน 
 ...(ช ารุด)...แล้วให้แปลงเป็นสินไหมพินัยเกิ่งถ้าเป็นหม้ายฮ้างให้เอาแต่เงินสิบบาท 
 แล้วให้แปลงเป็นสินไหมพินัยเกิ่งแล้วให้แต่งสุพะ(๑๘/๑)...(ช ารุด)...ตามฮีตคลอง 
 บุราณจงทุกราย ฯ 
 
ทั้งนี้ยังรวมไปถึงบทลงโทษหญิงที่มากชู้สู่ชาย 
 
 (๑๙/๑)... ถ้าลูกก็ดี เป็นหม้ายฮ้างก็ดี เป็นคนใจอันธพาลคบ...(ช ารุด)...ไม่เลือกหน้า  
 เป็นคนโลภตัณหาเห็นแก่เงินจ่ายตัวกินจ้าง ให้พ่อแม่กับพ่อบ้านจับเอาตัวส่งเข้าไป  
 ณ ศาลากลางจะจัดแจง...(ช ารุด)...กองอัฐมาสรับชายโถงและแขกเมือง จะได้อ่ิมใน 
 กามตัณหาให้สมดังความมักญิงจ าพวกนี้ ถ้าชายใด...(ช ารุด)...(สมา) คม อย่าให้มีขัน 
 แปลงให้แต่ค่าจ้างตามราคาเกษียณอายุต่ าสูงเหมือนอย่างส าเพ็งในกรุงเทพมหานคร ฯ 
  
หมายเหตุ  - (.../...)*  เลขก ากับใบและหน้าเอกสารใบลาน 
  - แปลตามเสียงและตัวอักษรที่ปรากฏ บางค าจึงไม่อยู่ในรูปการถ่ายเสียงซึ่งตรงกับการใช้ภาษาไทย
ในปัจจุบัน   
 เช่น   ญิง  หมายถึง หญิง,   เขี้ยน  หมายถึง  เฆี่ยน,     
        เข้า  หมายถึง  ข้าว,    เหล้น  หมายถึง  เล่น เป็นต้น 
 
สรุป 
 
 ในกระบวนการการปกครองตั้งแต่เดิมทีนั้น จะเห็นได้ว่ามีการน าจารีต ประเพณีเข้ามาใช้ร่วมกับส่วนที่
บัญญัติ ให้เป็นหลักค าเพ่ือประกอบการบังคับใช้  ทั้งยังมีความส าคัญในฐานะเอกสารที่มีการบันทึก
ประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่นั้นๆ รวมอยู่ด้วย และในส่วนนี้ย่อมท าให้เห็นภาพรวมของสังคมนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีต่อพ้ืนที่โดยรอบ จากบันทึกช่วงต้นของหลักค าได้กล่าวถึงความทุกข์ล าบากหลังจากเจ้าอนุ
เวียงจันทน์ประหารพระยาภักดีชุมพล (แล) จนถึงการขึ้นในอาณัติต่อเมืองนครราชสีมา โคต่างช้างเกวียนใน
พ้ืนที่ ๆ ต้องน าไปรับรองราชการที่นครราชสีมา ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์โ ดยรอบ จาก
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น้ าเสียงของผู้บันทึกสันนิษฐานได้ว่า เป็นน้ าเสียงบรรยายออกมาในเชิงร าพึงร าพันถึงความทุกข์ยากล าบากของ
ราษฎรและล าดับการขึ้นปกครองเมืองของเจ้าเมืองแต่ละคนด้วยบทบรรยายสั้นๆ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในส่วน
หลักค าที่เป็นหลักปฏิบัติในหน้าลานที่ ๑๒ ถัดจากนั้นจึงเป็นส่วนบทบัญญัติการประพฤติปฏิบัติ ข้อบังคับและ
บทลงโทษ โดยหลักปฏิบัติส่วนมากก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ในขณะ
ที่ข้อบัญญัติเกี่ยวกบัการปฏิบัติตนต่อชนชั้นปกครองได้รับการส่งผ่านมาจากส่วนกลางโดยตรง   
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สมุดข่อย   
จารึกเกร็ดประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม 

 
ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 

บทน า 
  
 ภาคอีสานในอดีตนั้นถูกเรียกรวมกับภาคเหนือว่าหัวเมืองลาว โดยรวมไปถึงอาณาจักรเก่าแก่ฝั่งซ้าย
ของแม่น้ าโขงก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๓  ด้วย  ส่วนพ้ืนที่ทางตอนใต้ของหัวเมืองลาวนั้นเป็น
ส่วนที่เรียกว่า เขมรป่าดง  เอกสารทางประวัติศาสตร์ ได้ระบุว่าสภาพภูมิศาสตร์ของหัวเมืองลาวรวมไปถึงเขมร
ป่าดงนี้มีพืชส่งออกทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ผลเร่ว๑ คนในท้องถิ่นเรียกหมากแหน่ง บางท้องที่เรียกหมากอ้ี   
เป็นพืชตระกูลกระวาน ที่มีราคา เป็นส่วนประกอบของเครื่องเทศ โดยหัวเมืองลาวรับค าสั่งให้ส่งผลเร่ว เข้าไปสู่
ราชส านักสยามเป็นประจ าทุกปี นอกจากผลเร่วแล้วยังปรากฏว่ามีสิ่งที่ต้องส่งไปด้วย เช่น ผ้าไหมริ้ว ผ้าปูม สี
ผึ้ง ช้าง ข้าว น้ ารัก ทองค า รวมถึงเงินตรา เป็นต้น ลักษณะการจัดส่งให้ราชส านักสยาม เช่นนี้ เรียกว่าการส่ง 
“ส่วย” 

  
เว็บไซต์ที่มา = http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-๒๐๙๕๗-๒.jpg และhttp://www.thummada.com/cgi-bin/iB๓๑๕/
ikonboard.pl?act=Print;f=๗;t=๒๕๓ 

 
 เมืองมหาสารคามเริ่มตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๐๘ ถูกจัดอยู่หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ จ าเป็นต้อง
ส่งส่วยผลเร่วให้กับราชส านักสยามทุกปีเช่นกัน ถึงแม้จะเพ่ิงแยกตัวจากเมืองร้อยเอ็ด ขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ ในปี 
พ.ศ. ๒๔๑๒ ก็ตาม การเก็บส่วยนั้นทางราชส านักจะแบ่งชายฉกรรจ์ที่ถูกท าบัญชีแล้วออกเป็น ๓ ส่วน สอง
ส่วนถูกส่งลงไปที่กรุงเทพฯ อีกส่วนจะถูกใช้ในราชการเมืองมหาสารคาม ซึ่งจะต้องเก็บเงินจากชายฉกรรจ์ ปี
ละ ๒ บาท เท่ากับผลเร่วคนละ ๖ กิโลกรัมต่อปี  ซึ่งบางปีก็จัดส่งลงไปได้ตามจ านวน  แต่มีบางปีมีการจัดส่ง
เงินแทนผลเร่ว หรือบางปีก็ไม่จัดส่งเลย เป็นเหตุให้ทางราชส านักต้องท าสารตรามายังเจ้าเมืองเพ่ือเร่งรัดให้

                                                 
๑

   มีเรียกหลายชื่อตามท้องถิ่น หมากแหน่ง (สระบุรี) หมากเนิง (อีสาน) มะอี้ หมากอี้ มะหมากอี้ (เชียงใหม่) หน่อเนง (ชัยภูมิ) เป็นพืชล้มลุก 
มีเหง้าหรือล าต้นอยู่ในดิน จัดเป็นพืชสกุลเดียวกับ กระวาน ข่า ขิง ใบมีลักษณะยาวเรียว ปลายใบแหลมและห้อยโค้งลง ก้านใบมีขนาดสั้น 
ออกดอกเป็นช่อจากยอดที่แทงขึ้นมาจากเหง้า ดอกมีสีขาวก้านช่อดอกสั้น ผลมีขนสีแดงปกคลุม เมล็ดมีสีน้ าตาล เร่วมีหลายชนิด เช่น  เร่ว
หอม เร่วช้าง เร่วกอ ซึ่งเร่วเหล่านี้มีลักษณะต้นแตกต่างกันไป 

 

http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-20957-2.jpg%20และ
http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-20957-2.jpg%20และ
http://www.thummada.com/cgi-bin/iB315/ikonboard.pl?act=Print;f=7;t=253
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/6/65/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7.jpg
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ส่งผลเร่วไปตามจ านวนที่ก าหนด ซึ่งสารตราดังกล่าวถือเป็นหนังสือค าสั่งทางราชการใช้บัญชาและสื่อสารงาน
ราชการต่างๆ ระหว่าง ราชส านักกับหัวเมืองซึ่งส่งตรงมาถึงเจ้าเมือง 
 ลักษณะของสารตราฉบับจริงจะเป็นแผ่นกระดาษท่ีเขียนด้วยลายมือของอาลักษณ์ในราชส านักเป็นตัว
อักษรไทย ภาษาไทย มีความประณีตในการเขียน  ปัจจุบันอาจถูกเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ที่ส าคัญต้องมีตรา
ประทับของส่วนราชการที่ออก เช่น กรมมหาดไทย จะเป็นรูปราชสีห์ใหญ่ ราชสีห์น้อย เป็นต้น ถ้าไม่มีท้องตรา
ดังกล่าวถือว่าเป็นของปลอม เมื่อรับทราบเนื้อความตามบัญชา สารตราดังกล่าวจะถูกเก็บ และเนื้อหาจะ
คัดลอกลงในสมุดข่อยซึ่งคล้ายกับการท าส าเนาในปัจจุบัน แต่แตกต่าง คือ ใช้ตัวอักษรท้องถิ่นในการบันทึก 
เป็นอักษรเฉพาะของหัวเมืองลาว คือ อักษรไทยน้อย หรือลาวเดิม ตามแต่สมัครใจเรียก ซึ่งในหัวเมืองลาวสมัย
นั้นมีใช้อยู่  ๒ รูปอักษรและมีหน้าที่ต่างกัน ได้แก่อักษรธรรม ใช้บันทึกเรื่องราวทางความเชื่อ ศาสนาเป็น
ส่วนมาก  พบว่ามีการบันทึกสรรพวิชาต่างๆ ด้วยเช่นกัน เช่น ต ารายา ฤกษ์ยาม โหราศาสตร์ (ต าราดูหมอ) 
ต าราสร้างบ้าน คาถาอาคม เป็นต้น ส่วนอักษรไทยน้อยจะใช้บันทึกทั่วไป ทั้งเกี่ยวข้องกับข้อราชการ วิถีชีวิต 
วรรณกรรมบันเทิง เช่น กฎหมาย ต านานบ้าน ต านานเมือง นิทานท้องถิ่น ค าสอน เป็นต้น   
 ในสมัยนั้นหัวเมืองลาวมีแบบแผนในการเขียน การใช้อักษรที่มีลักษณะเฉพาะ มีการเรียนรู้จดจ าสืบมา  
มีเสมียนประจ าเมืองที่มีความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรไทยและอักษรท้องถิ่นเป็นอย่างดี สามารถถอดความและเขียน
บันทึกเป็นภาษาราชการประจ าถิ่นได้ ซึ่งอักษรไทยน้อยมีข้อแตกต่างและมีข้อจ ากัดขัดข้องบางประการที่ไม่
อาจจะคัดลอกจากอักษรไทยเป็นอักษรไทยน้อยได้ครบทุกตัวเพราะบางตัวไม่มี  หรือมีแต่ไม่นิยมใช้ เช่น  การ
ใช้ ร นิยมใช้ ฮ(Ã)  ซึ่งสัณฐานของตัวไทยน้อยจะคล้ายคลึงกับ ร หรือใช้ ล(]) แทน 
ดังตัวอย่าง 
 v6xikf , v6xikL อุปฺฮาดฺ, อุปฺฮาสฺ      อ่านวา่  อุบ-ปะ-ฮาด      แทนค าว่า อุปราช   

 ]kf:t;H' , ikL:t;H' ลาดฺซะว Hงฺ, ฮาสฺซะวHงฺ  ก็มี    แทนค าว่า ราชวงศ์ 

 iPgvyf , ]Pgvyf ฮอยฺเอyดฺ, ลอยฺเอ yดฺ     แทนค าว่า ร้อยเอ็ด  
 ลักษณะเฉพาะความแตกต่างของตัวไทยน้อยนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งจะกล่าวในล าดับต่อไป 
 
 ในบทความชิ้นนี้ ได้น าเอาสมุดข่อยที่บันทึกสารตราจากทางราชส านักจ านวน ๒๐ ฉบับ ซึ่งเป็น
เอกสารที่ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ชาวอีสานและชาวมหาสารคามควรรับรู้รับทราบว่าในช่วงบ้านเมือง
ก าลังก่อร่างสร้างตัวอยู่นั้น มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับผู้คนและสังคมของเราบ้างในฐานะลูกหลานหัวเมืองลาว
ในอดีต ถึงแม้จะเป็นเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของประวัติศาสตร์ก็ตาม 
 ผู้เขียนได้น าเสนอวิธีการปริวรรตถอดความ มีทั้งค าปริวรรตและถอดแปลเป็นค าอ่านปัจจุบัน ทั้ งนี้
เพ่ือให้ผู้ อ่านได้ศึกษาอักขรวิธีของการเขียนตัวอักษรไทยน้อยด้วยส่วนหนึ่ง และเป็นประโยชน์แก่นัก
ประวัติศาสตร์รวมถึงผู้สนใจใฝ่รู้ด้วย อีกทั้งการปริวรรตออกมาเป็นภาษาปัจจุบันโดยตรงถือเป็นการง่าย แต่
เพ่ือให้ผู้อ่านได้สัมผัสกลิ่นอายของอดีตเหมือนกับผู้เรียบเรียง เพราะการปริวรรตครั้งนี้  ได้เรียนรู้จากหลาย
ส่วนทั้งการค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  จารึก ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และสอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านประวัติศาสตร์และระบบของสังคมในเชิงมานุษยวิทยาในช่วงเวลาที่
ปรากฏในสารตรา รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลายประเด็น 
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ลักษณะทั่วไปของสมุดข่อยที่ปริวรรต 
  

เอกสารชั้นต้นที่น ามาปริวรรตและถอดแปล  มีลักษณะเป็นสมุดไทยหรือสมุดข่อย ซึ่งเป็นสมบัติของ
วัดมหาชัย   จังหวัดมหาสารคาม คาดว่าทายาทของเจ้าเมืองน ามาถวายพระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) โดย
ต้นฉบับดังกล่าวพระอริยานุวัตรเคยได้ถอดแปลไว้แล้ว ใช้ชื่อว่า “ต านานพงศาวดารสถาปนาเมืองมหาสารคาม
และเมืองวาปีปทุม” เอกสารปริวรรตมีทั้งต้นฉบับลายมือและต้นฉบับพิมพ์ดีด ซึ่งสมุดข่อยเล่มนี้ถือเป็นเอกสาร
ชิ้นหนึ่งที่พระอริยานุวัตร ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและเนื่องจากงานปริวรรตดังกล่าวเป็นผลงานของท่าน
เจ้าคุณจึงขอยกไว้ให้เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปริวรรตแก่ผู้เรียบเรียงเอง ซึ่งลักษณะ
การถอดแปลของพระอริยานุวัตร จะถอดแปลเป็นอักขรวิธีภาษาไทยปัจจุบันอย่างเดียว  โดยจะแตกต่างจากผู้
เรียบเรียงคือการจัดกระท าสองครั้ง  คือครั้งแรกปริวรรตตามอักขรวิธีที่ปรากฏตามเอกสารต้นฉบับ เพ่ือให้
ผู้อ่านได้เห็นวิธีการเขียนแบบโบราณ ครั้งที่สองถอดแปลเป็นค าอ่านตามอักขรวิธีภาษาไทยปัจจุบัน  

ลักษณะของสมุดข่อยที่น ามาปริวรรตเป็นลายมือเขียนด้วยดินสอ จ านวน ๑๓๑ หน้า ปกทาด้วยชาดสี
แดง อักษรที่ใช้เป็นอักษรไทยน้อย ยกเว้นในหน้าที่ ๑๒๙ ถึง หน้าที่ ๑๓๑ เขียนด้วยหมึกสีด า เขียนด้วย
อักษรไทยโบราณ  คาดว่าจะเป็นลายมือของอาลักษณ์หรือไม่ก็เสมียนในสมัยนั้นคัดลอกจากหอสมุด ๒ เมื่อ
จัดรูปแบบเนื้อหาแล้วปรากฏว่ามีบันทึกสารตราจ านวน ๒๐ ฉบับ 
 การปริวรรตและถอดแปล ใน ๑ หน้าสมุดข่อย จะประกอบด้วย ค าปริวรรตและ ค าอ่านปัจจุบัน     
ดังตัวอย่าง 
 
หน้าที่  ๒  

 
ค าปริวรรต  
-  ๏ฯ ฯ  สานฺตาเจ Hาพฺยาจ y กฺกีสีอ H งฺคล y กฺสะมุหนาย Hกฺ   อ yคะมหาเสนาทีบ ดี  อะไพพีลีบ ลา  กฺ Hลมะ พาหุ 
    มาเถิงฺอyคฺะวHงฺ- 
-  ว  ละบุดฺเพ yยฺเมอีงฺแสนฺ เพ yยฺเมอีงฺจyนฺ ทาวฺเพ yยฺเมอีงฺมหาสาละคามฺ ดวยฺพะข yดฺตียะว Hงฺสาทาวฺเพ yยฺบอกฺ 

                                                 
๒

  พรชยั ศรีสารคาม ใหส้มัภาษณ์วา่  เป็นสารตราท่ีคดัลอกจากหอสมุดในสมยัหลวงอภิสิทธ์ิสารคาม (ดี  ศรีสารคาม)  นายอ าเภอเมือง              

มหาสารคาม  คนแรก  พ.ศ.  ๒๔๔๓ – ๒๔๕๖  (๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ : สัมภาษณ์)  
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-  มาสองฺซะบ yบฺๆ นึงฺวา เล yกฺสะม yกฺพ yกฺพวกฺ พะเจฺลินฺลาสฺซะเดyดฺ สะม yกฺมาท าลาสฺซะก yานฺแกพะเจฺลินฺ- 
-  ลาสฺซะเดyดฺ นะ เมอีงฺมะหาสลาคามฺเปนฺค Hนเดิมฺแบงฺสองฺพ yนฺค Hนฺ สะม yกฺมาอีกฺสองฺพ yนฺค Hนฺ ลวมฺ 
-  ท yงฺซะลาพีกานฺ พะส Hงฺ สามะเนนฺ และทุกฺคะยากฺสีพ yนฺค Hนฺ เมอีงฺมะหาสาละคามฺไหแยกฺ 
ค าอ่าน 
-  ๏ฯฯ สารตราเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ อัครมหาเสนาบดีอภัยพีรีบรมกรมพาหุ มาถึงอัครวงศ์ 
-  วรบุตร เพียเมืองแสน เพียเมืองจัน ท้าวเพียเมืองมหาสารคาม ด้วยพระขัติยวงศา ท้าวเพียบอก 
-   มาสองฉบับ ฉบับหนึ่งว่า เลกสมัครพรรคพวก พระเจริญราชเดช สมัครมาท าราชการแก่พระเจริญ- 
-  ราชเดช ณ เมืองมหาสารคามเป็นคนเดิมแบ่งเป็นสองพันคน สมัครมาอีกสองพันคนรวม 
-  ทั้งชรา พิการ พระสงฆ์ สามเณรและทุกข์ยาก สี่พันคน เมืองมหาสารคามให้แยก 

 
อักขรวิธีและสัญลักษณ์ในงานปริวรรตและถอดแปลเป็นค าอ่านปัจจุบัน  

    
การปริวรรต จะคงรูปแบบการเขียนแบบเดิมไว้โดยจะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้แก่  พินทุ  ( • ) ในกรณีที่

มีตัวอักษรควบ  ตัวอักษรน า  ตัวเฟ้ืองห้อยอยู่ท าหน้าที่ตัวสะกด  ใช้ไม้ซัด (  y   )   แทนไม้หันอากาศ บางครั้งใช้
ประกอบสระหรือใช้แทนไม้โท  โอะลดรูปหรือไม้โก่ม  (   H ) ใช้ก ากับในมาตราแม่ ก Hก ก Hบ ก Hด  ก Hง ก Hน ก Hม และ

สระเอา  ใช้ นิคหิต (  °  ) แทน สระ  ออ  และ  การใช้ (  '  ) แทนสระอะ  ดังตัวอย่าง 
 

 ตัวอย่างการปริวรรต โดยใช้ พินท ุ( • ) มีดังนี้ 

,skl}kt8k, มหาสาละคามฺ  ถอดแปลเป็น   มหาสารคาม 

f;P  ดวฺย   ถอดแปลเป็น ด้วย 

gryP  เ พ yยฺ   ถอดแปลเป็น เพีย 

gdH}k  เกฺHลา   ถอดแปลเป็น เกล้า  

]kL  ลาสฺ    ถอดแปลเป็น ราช 

glMbt  เสฺมิะ   ถอดแปลเป็น เสมอ 

dP;  กฺยว   ถอดแปลเป็น เกี่ยว 

lOuf  สหฺนีดฺ   ถอดแปลเป็น สนิท 

rPk  พฺยา   ถอดแปลเป็น พระยา 
ตัวอย่างการปริวรรต โดยใช้  พินทุ ( • ) (ต่อ) 

lP  สอยฺ   ถอดแปลเป็น สอย 

9e]}7'  ต าลฺลึงฺ   ถอดแปลเป็น ต าลึง 

r}kL  พฺลาสฺ   ถอดแปลเป็น พระราช 

l;P  สวยฺ   ถอดแปลเป็น ส่วย 
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s};y'  หฺลว yงฺ   ถอดแปลเป็น หลวง 

Oyd  หฺนyกฺ   ถอดแปลเป็น หนัก 

,tg,yP  มะเมyยฺ     ถอดแปลเป็น มะเมีย 

  [kL  บาสฺ   ถอดแปลเป็น บาท 

  5;kP  ถฺวายฺ   ถอดแปลเป็น ถวาย 

5Mv,  คฺมอมฺ   ถอดแปลเป็น กระหม่อม 

f;yP  ดวyยฺ   ถอดแปลเป็น ด้วย 
 

ตัวอย่างการปริวรรต โดยใช้ไม้ซัด (  y  )   มีดังนี้ 

  gxyo , gxo เป yนฺ,เปนฺ  ถอดแปลเป็น เป็น  

  8;y,  คฺวyมฺ   ถอดแปลเป็น ความ 

gdyo  เก yนฺ   ถอดแปลเป็น เกณฑ์ 
]kL:tgfyf ลาสฺซะเดyดฺ    ถอดแปลเป็น ราชเดช 

zHo]tg]y; ผHนฺละเล yว  ถอดแปลเป็น ผลเร่ว 

,tg,yP  มะเม yย   ถอดแปลเป็น มะเมีย 

g0yf  เจyดฺ   ถอดแปลเป็น เจ็ด 

  

ตัวอย่างการปริวรรต โดยใช้ โอะลดรูปหรือไม้โก่ม (   H ) ใช้ก ากับในมาตราแม่ กก กบ กด กง กน กม 
และ สระเอา มีดังนี้ 

vy5klHd อyถฺาส Hกฺ   ถอดแปลเป็น อัฏฐศก  

8H[  ค Hบฺ   ถอดแปลเป็น   ครบ 

deoHf  ก านHดฺ   ถอดแปลเป็น ก าหนด 

lH'  ส Hงฺ   ถอดแปลเป็น สง, สงฆ์, ส่ง 

zHo  ผHนฺ   ถอดแปลเป็น ผล 
ตวัอยา่งการปริวรรต โดยใช ้ ไมโ้ก่ม (   H  ) (ต่อ) 

d}H,t  กฺ Hลมฺะ   ถอดแปลเป็น กรม  

g0Hk  เจHา   ถอดแปลเป็น เจ้า 

 rH,tgm;k พ Hมฺะเทวา  ถอดแปลเป็น พรหมเทวา  
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ตัวอย่างการปริวรรต โดยใช้ นิคหิต (  ° ) แทน สระ ออ มีดังนี้ 

xu0Y   ปีจ    ถอดแปลเป็น ปีจอ 

xu;vdlYlHd  ปีวอกฺส ส Hกฺ  ถอดแปลเป็น ปีวอกฉศก 

-Y   ข    ถอดแปลเป็น ขอ,ข้อ 

[Y]kd}H,trks6 บ ลากฺHลมฺะพาหุ  ถอดแปลเป็น บรกรมพาหุ 

rtlu;Y]t]kL  พะสีว  ละลาสฺ  ถอดแปลเป็น พระศรีวรราช 

rY   พ    ถอดแปลเป็น พอ, พ่อ 

dY   ก    ถอดแปลเป็น ก็ 

gfy:ko6rk[[Yruf เดyซานุพาบฺบ พีดฺ  ถอดแปลเป็น เดชานุภาพบพิตร 

 
ตัวอย่างการปริวรรต โดยใช้ ( ' ) แทนสระอะ มีดังนี้ 

rj}kL:tluwsP  พฺ'ลาสฺซะสีไหฺย  ถอดแปลเป็น พระราชสีห์ใหญ่ 

,jg,yP   ม่เมฺyย   ถอดแปลเป็น มะเมีย 

 
นอกจากจะมีตัวพิเศษข้างต้นที่มีปรากฏเฉพาะตัวอักษรไทยน้อยแล้วนั้น การปริวรรตยังต้องคง

ต าแหน่งเดิมของอักขระทั้งสระและพยัญชนะไว้ให้มากท่ีสุด ดังตัวอย่าง 
 

 

ค ำปริวรรต -  ลาสฺซะเดyดฺ นะ เมอีงฺมะหาสลาคามฺเปนฺค Hนฺเดิมฺแบงฺสองฺพ yนฺค Hนฺ สะม yกฺมาอีกฺสองฺพ yนฺค Hนฺ ลวมฺ 
ค าอ่านปัจจุบัน – ราชเดช  ณ  เมืองมหาสารคามเป็นคนเดิมแบ่งสองพันคนสมัครมาอีกสองพันคนรวม 
 
 

 

 ลักษณะพยัญชนะตัวไทยน้อยที่ปรากฏในสมุดข่อย จ านวน ๒๖ รูป มีลักษณะดังนี้ 

d - 8 ' 0  =      f    9 5     m o  
ก ข ค ง จ ช,ซ      ด  ต  ถ     ท น  

[  x z / r a ,  p ]  ; l 
บ ป ผ ฝ พ ฟ ม ย ล ว ส 

s  v     i       ?        ตวัควบกล ้ามีดงัน้ี    </sM   O s }/S       sP      rP    8M 
ห อ        ฮ        อย       หฺม      หฺน     หฺล        หฺย    พฺย     คฺม 
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ลักษณะสระตัวไทยน้อยที่ปรากฏในสมุดข่อย มีลักษณะดังนี้ 
 vt  vk     vb   vu  v n         v6                                  
            อะ  อา  อิ  อี  อึ  อุ,อู  

gv  cv  Fv          vY / vv             vy;  gvyP                                        

 เอ  แอ  โอ          ออ  อัว  เอีย 

 gvnv   gvb  vYk   wv  gvHk   
 เอือ  เออ  อ า  ไอ  เอา 

 
ลักษณะตัวหวัดภาษาไทยที่ปรากฏในสมุดข่อย  ดังตัวอย่าง 

 
 
เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ที่ปรากฏในสมุดข่อยเล่มนี้มีดังนี้ 

ï, ๏ฯฯ  ฟองมัน  ใช้เริ่มต้นของการเขียนสารตรา 
úะ>, ú>    โคมูตร      ใช้ลงท้ายเมื่อจบสารตรา 

ฯ  ไปยาลน้อย  ใช้จบประโยคในแต่ละบรรทัด 

  
นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์บอกตัวเลขทางปฏิทิน ดังตัวอย่าง 

๕ฯ๑๑๓      ค่ า  อ่านว่า  วัน  พฤหัสบดี  เดือน  ๓  ขึ้น    ๑๑  ค่ า 

๕ ฯ๑๒  ๙    ค่ า    อ่านว่า  วัน  พฤหัสบดี  เดือน  ๙  แรม   ๑๒  ค่ า 
 

 
เนื้อหาโดยสังเขปร่างสารตราเมืองมหาสารคาม ๒๐ ฉบับ 

 
ในร่างสารตราเมืองมหาสารคาม ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ – ๒๐ มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ เช่น  

จ านวนคนจากเมืองร้อยเอ็ดมาท าราชการกับเมืองมหาสารคาม ให้เจ้าเมืองร้อยเอ็ดยกเลกบางส่วนมาท า
ราชการเมืองมหาสารคาม การช าระเร่งรัดเงินแทนผลเร่วซึ่งขาดค่าจ านวนปีต่างๆ การจัดซื้อได้ช้างพลาย ไหม
ทอผ้าไหมริ้ว การจ่ายราชการข้าวเปลือก ข้าวสาร การบวชพระภิกษุทอดพระกฐิน การช าระเร่งรัดเงินแทนผล
เร่วเกณฑ์เป็นเงินตราเลกต่างเมืองที่สมัครมาท าราชการ เมืองมหาสารคามจ านวนปีต่างๆ ได้แก่  เมืองร้อยเอ็ด 
เมืองสุวรรณภูมิ เมืองพุท ไธสง เมืองจัตุรัส เมืองรัตนบุรีและเลกกองโค เมืองสระบุรี การจัดช้าง ม้า เกวียน 
คน นายไพร่ ส่งพระวิภาคภูวดลและหลวงก าจัดไพรินทร์ข้าหลวงในการท าแผนที่ การให้ยกบ้านนาเลาแขวง
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เมืองมหาสารคามขึ้นเป็นเมืองวาปีปทุมข้ึนเมืองมหาสารคาม เรื่องเก่ียวกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
มหามาลากรมพระบ าราบปรปักษ์ ผู้ส าเร็จราชการกรมมหาดไทยทรงช าระคดีความผู้ช่วยเมืองกาฬสินธุ์ และ
เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้อง
ยาเธอกรมหมื่นด ารงราชานุภาพ ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกรมมหาดไทย เป็นต้น  ทั้งนี้ขอยกตัวอย่างเนื้อหา 
สารตราฉบับท่ี ๑  (หน้าสมุดข่อยที่ ๑-๑๔)  และ  สารตราฉบับท่ี ๑๐ (หน้าสมุดข่อยที่ ๑๒๙-๑๓๑)  เพื่อ
เป็นตัวอย่างให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาต่อยอดต่อไป 
 
(หน้าที่  ๑-๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 

 

 
(หน้าที่  ๓-๔) 

 
 

(หน้าที่  ๕-๖ ) 
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(หน้าที่ ๗-๘ ) 

 
 
 
 
(หน้าที่  ๙-๑๐ ) 
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(หน้าที่  ๑๑-๑๒) 

 
 
 
 
(หน้าที่  ๑๓-๑๔) 
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ค าแปลสารตราฉบับท่ี  ๑ 
   ๏ฯฯ  สารตราเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ อัครมหาเสนาบดีอภัยพีรีบรมกรมพาหุ มาถึง อัคควงศ์ 
วรบุตร เพียเมืองแสน เพียเมืองจัน ท้าวเพียเมืองมหาสารคาม ด้วยพระขัติยวงศา ท้าวเพียบอก มาสองฉบับ 
ฉบับหนึ่งว่า เลกสมัครพรรคพวก พระเจริญราชเดช สมัครมาท าราชการแก่พระเจริญราชเดช  ณ  เมือง
มหาสารคามเป็นคนเดิมแบ่งเป็นสองพันคน สมัครมาอีกสองพันคนรวมทั้ง ชรา พิการ พระสงฆ์  สามเณรและ
ทุกข์ยากสี่พันคน เมืองมหาสารคามให้แยกออกจากเมืองร้อยเอ็ดมาข้ึนกรุงเทพมหานคร  ฉบับหนึ่งว่า พระขัติ
ยวงศา เจ้าเมืองร้อยเอ็ดแก่ชราจะท าราชการฉลองพระเดช พระคุณต่อไปไม่ได้นั้น  ได้น าใบบอกสองฉบับขึ้น
กราบบังคมทูลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัว   ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระ
บาทแล้ว จึงมีพระราชโองการด ารัสเหนือเกล้าความสั่งว่า พระขัติยวงศาขอราชวงศ์ เป็นเจ้าเมือง และยกเลก
เมอืงร้อยเอ็ดมาเมืองมหาสารคาม ยกเมืองมหาสารคามมาขึ้นกรุงเทพมหานครนั้น ก็สุดแต่ท่านเจ้าพระยาภู
ธราภัย ที่สมุหนายกจะเห็นชอบเห็นควรแก่ราชการ ท่านเจ้าพระยาภูธราภัย ที่สมุหนายกกราบบังคมทูลพระ
กรุณาว่า ราชวงศ์ท้าวเพียเมืองร้อยเอ็ด กับพระเจริญ-ราชเดช ท้าวเพียเมืองมหาสารคาม ถ้อยทีถ้อยบอกความ
โทษกันทั้งสองฝ่าย ได้ให้มีกรรมการช าระตัดสินความเป็นเลิกแล้วแก่กัน ครั้นตัดสินให้เมืองมหาสารคามขึ้น
เมืองร้อยเอ็ดอยู่ตามเดิม ราชวงศ์กับพระ-เจริญราชเดช ก็มีความเกี่ยวข้องหมองหมางซ่ึงกันและกัน เห็นจะไม่
สนิทเหมือนแต่ก่อนขอรับพระราชทานเมืองมหาสารคามมาขึ้นกรุงเทพมหานคร ยกเลกเมืองร้อยเอ็ดมาอีกสอง
พันคนรวมเก่าใหม่สี่พันคน  แต่เลกสองพันคนที่ยกมาใหม่นั้น ได้ให้พนักงานบวกส่วยเร่วตามจ านวนคนที่ขอ 
ที่ว่า พระขัติ-ยวงศาว่าแก่ชราท าราชการไปไม่ได้ ขอรับพระราชทานราชวงศ์เป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ด ว่ากล่าว
กิจการบ้านเมืองท าราชการฉลองพระเดชพระคุณสืบไป จึงมีพระราชโองการด ารัสว่า ท่านเจ้าพระยาภูธราภัย  
ที่สมุหนายกให้ยกเมืองมหาสารคามมาขึ้นกรุงเทพมหานคร ให้ราชวงศ์เป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดนั้นชอบแล้วโปรด
เกล้าฯ ให้ยกเมืองมหาสารคามมาขึ้นกรุงเทพมหานคร ให้พระราชทานนามสัญญาบัตรประทับตราพระราช
ลัญจกร  ตั้งราชวงศ์เป็นพระขัติยวงศาเจ้าเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้พระขัติยวงศา พระเจริญราชเดชท าบัญชีจ านวน
เลกเมืองร้อยเอ็ด เลกเมืองมหาสารคาม เป็นคนเมืองร้อยเอ็ดจ าหน่ายตายสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดคน  หักให้เมือง
มหาสารคาม ท้าวเพียสามร้อยแปดสิบเก้าคน ไพร่สักสามพันหกร้อยสิบเจ็ดคน รวมสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบหกคนท า
สามส่วนยกไว้ใช้สอยส าหรับบ้านเมืองใหม่ เก็บส่วยส่วนหนึ่งสองพันหกร้อยหกสิบสี่คน ท าสองส่วนห้าพันสอง
ร้อยยี่สิบสี่คน คิดสิบคนต่อหาบ  สมทบเข้ากับผลเร่วเดิมหนักห้าสิบหาบ ส่วยผ้าขาวปีหนึ่ง เงินหกต าลึง หักมา
ท าเร่วเป็นเร่วหนักหาบยี่สิบชั่ง รวมห้าสิบเจ็ดหาบยี่สิบชั่ง บวกผลเร่ว ขึ้นในจ านวนปีขาล อัฏฐศก หนักสี่ร้อย
แปดสิบเจ็ดหาบยี่สิบชั่งรวมห้าร้อยสามสิบสองหาบสี่สิบชั่ง ก าหนดให้ส่งคลังแต่จ านวนปีขาล อัฏฐศก ปีละห้า
ร้อยสามสิบสองหาบสี่สิบชั่งเสมอทุกปีสืบไป รวมเลกเก้าพันสามร้อยห้าสิบสองคน เมืองมหาสารคาม คงมีตัว
ยกไว้ใช้สอยส าหรับราชการ บ้านเมืองไม่เก็บส่วย ท้าวเพียสามร้อยแปดสิบเก้าคน ไพร่สักสองพันเก้าร้อยเจ็ด
สิบสองคนรวมสามพันสามร้อยหกสิบเจ็ดคน ท าผลเร่วส่วยอยู่เดิมห้าสิบหาบ ผ้าขาวสามต าลึง เป็นเร่วหกสิบ
ชั่ง รวมห้าสิบหาบหกสิบชั่ง บวกข้ึนอีกสามสิบสามหาบสามสิบชั่ง รวมหกสิบสามหาบเก้าสิบชั่ง เลก ท าส่วย
อยู่หกร้อยสามสิบเก้าคน  ก าหนดให้ตั้งแต่ปีขาลอัฏฐศกปีละหกสิบสามหาบเก้าสิบชั่ง รวมเลกสี่พันคน รวมเลก
หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสอง คน ครั้นจะให้เอาตามหางว่าวพระเจริญราชเดชอุปฮาด เลกเมืองร้อยเอ็ดยัง
ไม่ได้สจ านวนรายสักที่ชรา พิการ มากน้อยเท่าใด ยังหาแน่นอนไม่ ถ้าพระขัติยวงศา ส่งจ านวนเลกครบตาม
รายหางว่าวพระขัติยวงศาให้ถูกต้องแล้ว ให้พระเจริญราชเดช ท าหางว่าว จ านวนรับเลก จะเป็นคนชราพิการ  
พระสงฆ์ สามเณร ทุกข์ยากไพร่ฉกรรจ์ และจะยกไพร่เป็นขุนหมื่นท้าวเพียมากน้อยเท่าใด ให้ท าหางว่าวบอก
ลงไป ณ กรุงเทพมหานคร ให้ชัดแจ้งจะไม่ได้เกี่ยวข้องแก่กัน พระขัติยวงศาคนใหม่ก็อย่ามีรังเกียจว่าตัวเลกยก
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มาอยู่เมืองมหาสารคาม เลกอยู่เมืองใดก็เสียส่วยของหลวงเหมือนกัน ให้ท้าวเพียเมืองร้อยเอ็ดส่งตัวเลกให้คน
จ านวนใด ให้บวกส่วยเร่วเมืองมหาสารคาม ขึ้นอีกสิบสามหาบเก้าสิบชั่ง รวมเก่าใหม่หกสิบสามหาบเก้าสิบชั่ง
ไปตามจ านวนคนก่อน  ถ้าหางว่าวแน่นอนฉันใด ควรจะบวกส่วยหรือลดประการใด  ภายหลังบังคับมาให้แจ้ง  
ถ้าถึงก าหนดส่งผลเร่วส่วย ก็ให้พระเจริญราชเดชแต่งท้าวเพียคุมเอาผลเร่วส่วยลงไปส่งให้ครบจ านวน อย่าให้
ของหลวงค้างอยู่ได้ และเมืองมหาสารคามแต่ก่อนขึ้นอยู่เมืองร้อยเอ็ด จึงได้ตั้งอัคคฮาด อัคควงศ์ วรบุตรตาม
บ้านเมือง บัดนี้ยกเมืองมหาสารคามมาขึ้นกรุงเทพมหานคร แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เลื่อนอัคคฮาด
เป็นอุปฮาด อัคควงศ์ เป็นราชวงศ์ วรบุตร เป็นราชบุตรตามนามเมือง ขึ้นกรุงเทพมหานคร เหมือนหัวเมืองลาว
อ่ืนๆ ได้มีตราตั้งบังคับกิจราชการ ให้อุปฮาดถือขึ้นมาด้วย แล้วให้พระเจริญราชเดชคิดท านุบ ารุง ท้าวเพียไพร่
บ้านพลเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข อย่าให้ผู้ใดท าข่มเหงไพร่บ้านพลเมืองให้ได้ความเดือดร้อน ถ้าราษฎร มีคดีความ
มาฟ้องร้องด้วยข้อความประการใด ให้พระเจริญราชเดช พร้อมด้วยอุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร หาตัวจ าเลยมา
ช าระตัดสินให้เป็นสัจเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ส าเร็จโดยเร็ว ถ้าถึงเทศกาลพระราชพิธีตรุษสารท ให้
พระเจริญราชเดชอุปฮาด ราชวงศ์  ราชบุตร ท้าวเพีย ตรึกตรองดูอารามใดในแขวงเมืองมหาสารคาม ควรจะ
ถือน้ าได้ก็ให้ท าสัตยานุสัตย์ กราบถวายบังคมลงมาต่อฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์เกล้าเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานน้ าพิพัฒน์สัจจา ปีละสองครั้ง ตามธรรมเนียมเสมอทุกปีสืบไป 
สารตรามา ณ วันจันทร์ เดือนเจ็ด แรมห้าค่ า ปีมะเส็ง เอกศก ๖๙ 
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ตัวอย่างสมุดข่อย ร่างสารตรา (หน้าที่  ๑๒๙-๑๓๑) 
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สารตราฉบับท่ี  ๒๐ 

ที่ ๑/๒๐    ศาลาลูกขุนในฝ่ายซ้าย 
     วันที่ ๑๔ เมษายน รัตนโกสินทร์ศก๒๕ ๑๑๑ 

  ๏  สารตรา เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกอัครมหาเสนาธิบดีอภัยพีรีบรากรมพาหุ มาถึงพระ
เจริญราชเดชเจ้าเมือง อุปฮาด ท้าวเพีย เมืองมหาสารคาม ด้วยมีพระบรมราชโองการมาพระบัณฑูร 
สุรสีงหนาท ด ารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สั่งว่าราชการในกรมมหาดไทยทุกวันนี้มีมาก บัดนี้เจ้าพระ-ยารัต
นบดินทร์ที่สมุหานายก  มีความชราป่วยเจ็บอยู่เนืองๆ แลเต็มใจจะใคร่ลาออกจากราชการ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พ้นจากหน้าที่ในต าแหน่งราชการกรม
มหาดไทย แต่ทรงพระราชด าริเห็นว่า เจ้าพระยารัตนบดินทร์ ที่สมุหนายกได้รับราชการมาช้านานมีความชอบ 
จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยารัตนบดินทร์๑ ด ารงเกียรติยศในที่สมุหนายกอยู่ตามเดิม หาได้ลดถอน
เกียรติยศประการใดไม่ และจะพระราชทานเงินในท้องพระคลังเป็นบ าเหน็จแก่เจ้าพระยารัตนบดินทร์ตาม
สมควรแก่ต าแหน่งเกียรติยศเสมอทุกปีไป แต่เสนาบดีที่จะว่าการกรมมหาดไทยต่อไปนั้น ทรงพระราชด าริเห็น
ว่า พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด ารง ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ แลศึกษาธิการ สมควรเป็น
เสนาบดีว่าการกรมมหาดไทยได้ จึงโปรดเกล้าโปรด-กระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด ารงราชานุภาพ 
เป็นต าแหน่งเสนาบดีกรมมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ หนึ่ง เมษายน รัตนโกสินทร์ศก๒๕  ๑๑๑ ต่อไป ถ้ามีราชการ
บ้านเมืองประการใดให้เจ้าเมืองท้าวเพีย บอกข้อราชการต่างๆ มายังนายเวรกรมมหาดไทย ให้น าขึ้นกราบทูล
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด ารงราชานุภาพ  เสนาบดีว่าการกรมมหาดไทยตามแบบราชการสืบไป  úะ> 
                                   

ประทับตราพระราชสีห์ใหญ่  มาเป็นส าคัญ  > 
ด ารงราชานุภาพ  ú  ถึงเมืองอุบล ฯ  ณ วัน ๑ ที่ ๑๐ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก๒๕  ๑๑๑ 

 
 

 
 

ตราพระราชสีห์ ประจ าต าแหน่งสมุหนายก 
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เกร็ดประวัติศาสตร์ช่วงปฏิรูปการปกครองเมืองมหาสารคาม  (พ.ศ. ๒๔๓๓ – ปัจจุบัน) 
 

เดิมเมืองมหาสารคาม จัดอยู่ในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้แก่บริเวณที่ราบสูงโคราช
ทั้งหมด รวมทั้งดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๓๓ หัวเมืองลาวได้ถูกแบ่งออกเป็น ๔ กอง คือ  

หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองหนองคาย  
หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองอุบลราชธานี  
หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมือง จ าปาศักด์ิ  
หัวเมืองลาวกลาง มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองนครราชสีมา  
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๓๔ (รศ. ๑๑๐) เปลี่ยนเป็นหัวเมืองลาวกาว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เปลี่ยนเป็น 

มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นมณฑลอีสาน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ แยกออกเป็นมณฑลร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 
๒๔๕๕  

ต่อมาเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๖ มีฐานะเป็นจังหวัด บรรดาเมืองที่ข้ึนอยู่กับเมืองมหาสารคามเดิม ก็เปลี่ยนเป็น
อ าเภอ และเลิกระบบการสืบสายโลหิตทางการปกครอง เจ้าเมืองคนสุดท้าย คือ  พระเจริญราชเดช (อุ่น) 
เปลี่ยนต าแหน่งเจ้าเมืองมาเป็นผู้ว่าราชการเมือง 

นับตั้งแต่ตั้งเมืองมหาสารคามมาแต่ปี พ.ศ. ๒๔๐๘- ๒๔๕๕ มีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองและผู้ว่า
ราชการคนแรก อุปฮาดรักษาราชการแทนเจ้าเมืองอีก ๑ คน ซึ่งปรากฏนามดังต่อไปนี้  
 ๑.  พระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด ภวภูตานนท์ฯ)   พ.ศ.  ๒๔๐๘ – ๒๔๒๒  
 ๒.  พระเจริญราชเดช (ท้าวฮึง ภวภูตานนท์ฯ)  พ.ศ.  ๒๔๒๒ – ๒๔๔๓ 
 ๓.  อุปฮาด (เถื่อน รักษิกจันทร์) รักษาราชการแทน พ.ศ.  ๒๔๔๓ – ๒๔๔๔ 
 ๔.  พระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์ฯ)๑๒  พ.ศ.  ๒๔๔๔ – ๒๔๕๕ 
 

 ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๐๘ – ปัจจุบัน  (๒๕๔๔)  มีผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 
๔๕ คน  

ปัจจุบันรูปแบบการปกครองของไทยแบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  คือ  การปกครองส่วนกลาง  การ
ปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วย   

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บริหารงาน โดยม ีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ก ากับดูแล    

๒. เทศบาล มีสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี บริหารงานโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับ
ดูแล   

๓. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล บริหารงานโดยมี นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล  
  
 
 

                                                 
๑๒

    พ.ศ. ๒๔๔๗ ไดเ้ปลี่ยนช่ือต ำแหน่งจำก “เจำ้เมือง” เป็น “ผูว้ำ่รำชกำรเมือง” ขณะเป็นพระพทิกัษน์รำกร จึงด ำรงต ำแหน่ง ผูว้ำ่

รำชกำรเมืองมหำสำรคำม       คนแรก และพ.ศ. ๒๔๕๑ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ใหเ้ป็น พระเจริญรำชเดช (อุ่น)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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บทสรุป 
  
 การน าเอกสารโบราณมาเสนอท าให้เห็นทั้งต้นฉบับและการปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบัน ท าให้เห็น
เนื้อหาและบริบททางสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   อาจมีส่วนให้ผู้ศึกษาในปัจจุบันเห็นสาระทางประวัติศาสตร์
รวมถึงความส าคัญของเอกสารโบราณอ่ืน ๆ ว่าล้วนมีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาและน ามาศึกษาทั้งสิ้น  สมกับ
ค ากล่าวที่ว่า  “อ่านอดีตเพ่ือมองเห็นปัจจุบัน”  
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พระราชทานเพลิงศพ พระสารคามมุนี เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๐๖.   
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ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์ และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. 
พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๙. 

อมรวงศ์วิจิตร (ปฐม คเนจร), หม่อมราชวงศ์. “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” เมืองในภาคอีสาน .  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๖.   

ตราราชสีห์. (ออนไลน์), สืบค้นวันที่ ๑๙ มิถุนายน, ๒๕๕๒,จากเว็บไซต์: http://www.thailaws.com/ 
bipmap/aboutthailaw/tree_star๒.jpg. 
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สรุปงานสัมมนาระดับภูมภิาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

วันที่  ๒๗-๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จัดโดย  โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการมุ่งเน้นในด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ท่ีจะฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่บันทึกในเอกสารโบราณต่างๆโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเอกสารใบลานให้คงอยู่ และการน าสาระความรู้มาปริวรรต และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริม
ให้ตระหนักในคุณค่า เพ่ือเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางโครงการฯจึงมี
แนวความคิดในการจัดโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมประเทศเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักการและเหตุผลดังนี้  

 
หลักการและเหตุผล 
 

คัมภีร์ใบลาน  สมุดข่อย  หนังสือเจียง  ฯลฯ  จัดเป็นเอกสารโบราณ ที่บันทึกภูมิปัญญา   
ที่มีสาระความรู้แขนงต่างๆในอดีตซึ่งสามารถเชื่อมโยงจนถึงปัจจุบัน  และสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางด้าน
ภาษา  อักขรวิธีของไทยในภูมิภาคต่างๆและประเทศใกล้เคียง ในระยะที่ผ่านมา  ได้มีวัด  หน่วยงาน  องค์กร  
สถาบันต่างๆได้ท าการอนุรักษ์  สืบค้น และวิจัยเกี่ยวกับเอกสารใบลานภาคต่างๆมาระดับหนึ่ง   ทั้งภาคเหนือ 
ภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกและ ภาคใต้  แม้กระทั้งใน สปป.ลาว บางส่วนยังคงด าเนินงานด้านนี้
อย่างต่อเนื่อง   บางส่วนปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปศึกษาภูมิปัญญาด้านอ่ืน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทุนสนับสนุน  ความ
จ าเป็นทางวิชาการ และความสนใจ   อย่างไรก็ตามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นผู้น าทางด้านการจัดการความรู้  รวมถึงในแต่ละจังหวัดมีสถาบันสงฆ์  ส านัก
วัฒนธรรม   ศูนย์  สถาบัน  โรงเรียน และบุคคลที่มีความสนใจงานด้านใบลานและภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนง
ต่างๆอยู่เป็นจ านวนมาก   แต่อาจขาดการเชื่อมโยงด้านข้อมูล  เพ่ือแสวง หาแนวทางในการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณร่วมกัน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์  สืบสานและพัฒนางานด้านนี้
อย่างเป็นรูปธรรม  โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงเห็นว่า
ควรมีการสัมมนาบุคลากรผู้มีบทบาทในการท างาน ด้านวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เอกสารโบราณ  
นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น  เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและ
แสวงหาแนวทางในการจัดการมรดกทางภูมิปัญญาร่วมกันและเพ่ือให้การท างานด้านการจัดการเอกสารโบราณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒.  เพ่ือแสวงหาแนวทางในการประสานข้อมูลในการอนุรักษ์ สืบสาน  พัฒนาด้านเอกสารโบราณ   

และแสวงหาลู่ทางการท างานร่วมกัน 
๓.  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ  ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ   ผู้

มีประสบการณ์และบุคลากรผู้ร่วมสัมมนา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ท าให้ผู้ที่ท างานด้านวัฒนธรรมและเอกสารโบราณมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการท างานและรวม
มือกันส ารวจและอนุรักษ์เอกสารโบราณอย่างเป็นรูปธรรม 
       ๒. ท าให้มองเห็นภาพรวมของงานด้านการอนุรักษ์ การสืบสานและการพัฒนาเอกสารใบลาน 
         ๓. ท าให้มีลู่ทางในการร่วมมือกันท างานด้านการอนุรักษ์ สืบสานใบลานในชุมชนเพ่ิมขึ้น 

๔. ท าให้มีเครือข่ายและบัญชีผู้ยินดีร่วมท างานด้านการอนุรักษ์และสืบสานเอกสารโบราณในภาค
อีสาน ๑ ชุดเครือข่าย/บัญชี 

 
วิธีการด าเนินงาน 

 
วิธีการด าเนินโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมประเทศเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธีการด าเนินโครงการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 

การเตรียมงาน 
 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเทศเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือปรึกษาหารือ
เตรียมการจัดงานและปรึกษาหารือเก่ียวกับแผนการด าเนินงานโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าร่วมสัมมนา 
๓. วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
๔. ประชุมเตรียมงาน / ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงาน / งบประมาณ / บุคลากร 
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ภาพที่ ๑-๖  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ 
 

            
 

ภาพที่ ๑ ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ประธานโครงการฯ กล่าวเปิดประชุม 
ภาพที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงเกี่ยวกับโครงการฯ 

 

   
 

ภาพที่ ๓ ผู้เข้าร่วมประชุม    ภาพที่ ๔ บรรยากาศการประชุม 
 
 

    
 

ภาพที่ ๕  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น  ภาพที่ ๖ ผศ.ดร.ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ ให้ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการ 
 
การประสานงาน 
 ด้านเอกสาร/ธุรการ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  

๒. ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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๓. ขอเชิญวิทยากร  
๔. ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง  
๕. ขอความอนุเคราะห์บทความ  
๖. ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์และรถกระเช้า  
๗. ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ ตามบันทึกข้อความ  
๘. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  
๙. ขอความอนุเคราะห์ยืมรถตู้  
๑๐. ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ  
๑๑.ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ี ๓๔๕๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้คณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๒.รายงานการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาฯ 
  

ด้านบทความวิชาการ 
โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทความประกอบการสัมมนาจ านวน 
๑๗ เรื่อง ดังนี ้

๑.บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกความทรงจ าด้าน
เอกสารโบราณในอีสานตอนกลางและอีสานตอนใต้ในปัจจุบัน โดย รศ.วีณา วีสเพ็ญ และคณะ 

๒.บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพ้ืนฟูพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นวัดมหาชัย 
โดย รศ. วีณา วีสเพ็ญ อาจารย์สมัย วรรณอุดร 

๓.ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยอักษรโบราณในภาคอีสาน โดย ผศ.ดร.ราชันย์  
นิลวรรณาภา  

๔.ภาษากฎหมายโบราณลาว โดย ดร.โสภี  อุ่นทะยา 
๕.เอกสารใบลาน : การอนุรักษ์เพ่ือใช้ประโยชน์ โดย นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ 
๖.ใบลาน : เอกสารส าคัญ เอกลักษณ์ทางภาษาและการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย  

นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ 
  ๗.สมุดข่อยจารึกเกร็ดประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม โดย นายณรงค์ศักดิ์  

ราวะรินทร์ 
 

  ๘.โลกทัศน์จากหนังสือใบลาน : คติชนและวิถีชีวิต โดย ผศ.สมชาย นิลอาธิ 
  ๙.วัฒนธรรมใบลาน โดย ผศ.ดร.สมชาย ล าดวน  
  ๑๐.พ่อหมอบัวลี  พรมนิล กับวิถีสืบทอดยาพ้ืนบ้านจากใบลานและสมุดข่อย โดย  

รศ.ดร.บุญยงค์  เกศเทศ 
  ๑๑.อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอีสานในเอกสารใบลานเรื่อง จันทคาต โดย  

นายพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์  
๑๒.ความท้าทายของ คนท างานวัฒนธรรม ข้อสังเกตเชิงแนวความคิดในการด าเนินงานด้าน

เอกสารโบราณและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดย นายณรงค์ฤทธิ์  สุมาลี  
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๑๓.หลักค าเมืองภูเขียวหลักฐานทางประวัติสาสตร์การเมืองการปกครองจากเอกสารใบลาน 
โดย นายชวนากร จันนาเวช 

๑.๔.ต านานอุรังคธาตุกับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดย ผศ.ดร. สพสันติ์  เพชรค า 

  ๑๕.วรรณคดีอีสานวิวัฒนาการสู่วรรณกรรมกลอนล า โดย ดร.สิทธิศักดิ์  จ าปาแดง  
  ๑๖.วรรณกรรมประกอบการเทศน์ในพิธีกรรมบุญผะเหวด โดย อาจารย์ชญานนท์  

แสงศรีจันทร์ 
  ๑๗.การอนุรักษ์เอกสารใบลานมอญ โดย นายพิศาล  บุญผูก 
  ๑๘. พระอริยานุวัตร  เขมจารี กับการค้นคว้าคัมภีร์ใบลาน ภาษาและวรรณคดีอีสาน  โดย 
นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 
 

ด้านสถานที่ และประชาสัมพันธ์ 
๑. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนงาน  

-ป้ายผ้า อักษรโบราณอีสานและอักษรไทย ขนาด ๑ X ๔ เมตร จ านวน ๓๖ ผืน 
-ป้ายไวนิล ขนาด ๓.๙ x ๙.๗ เมตร จ านวน ๑ ผืน 

๒. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาฯ ทางเวปไซต์  
-www.msu.ac.th,  -www.bl.msu.ac.th 

๓. จัดท าป้ายต้อนรับบริเวณงาน และนิทรรศการแสดงผลงานโครงการฯ  
๔. จัดห้องสัมมนาใหญ่ และห้องสัมมนาย่อย 
๕. ประสานงานกับฝ่ายลงทะเบียนด้านจัดสถานที่ลงทะเบียน ห้องสัมมนา และที่รับประทาน

อาหาร  
๖. ติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณดังนี้  

-พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอริยานุวัตร เขมจารี วัดมหาชัย จังหวัมหาสารคาม 
-ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักเอกสารโบราณวัดท่าม่วง บ้านท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด 
-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดสิมนาโก บ้านนาโก  จังหวัดกาฬสินธุ์  

๗. จัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยหลังงาน 
ภาพที่ ๗-๑๒ ภาพเจ้าหน้าที่โครงการฯและนิสิตฝึกงานช่วยกันเขียนป้ายประชาสัมพันธ์งานสัมมนา 
 

  
 
ภาพที่ ๗ เจ้าหน้าที่โครงการฯ แกะแม่พิมพ์ภาพ ภาพที่ ๘ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เขียนป้ายผ้า 
 

http://www.msu.ac.th/
http://www.bl.msu.ac.th/
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ภาพที่ ๙ เจ้าหน้าที่และนิสิตช่วยกันเขียนป้ายผ้า ภาพที่ ๑๐ นิสิตฝึกงานช่วยเขียนป้ายผ้า 
 

    
 
ภาพที่ ๑๑ ป้ายผ้าที่เขียนเสร็จแล้ว  ภาพที่ ๑๒ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานสัมมนา 

 
ด้านการลงทะเบียน การเงิน ปฏิคม ของที่ระลึก และอาหาร 

๑. ประสานงานกับฝ่ายสะถานที่ เรื่องการลงทะเบียน โดยใช้บริเวณหน้าห้องสัมมนา 
๒. จัดท าป้ายชื่อผู้ร่วมสัมมนา และป้ายชื่อวิทยากร และป้ายลงทะเบียน 
๓. จัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโดยละเอียด ตามตารางที่ ๓ สรุปการใช้จ่ายเงิน  
๔. ต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา  
๕. จัดหาที่พักให้กับวิทยากร การเดินทางมาที่สัมมนา โดยประสารงานกับฝ่ายยานยนต์ 
๖. จัดหาของที่ระลึกแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา  

-ภาพพระพุทธกันทรวิชัยพร้อมกรอบรูปขนาด ๑๑X๑๓ นิ้ว ส ารับวิทยากร 
-ถุงผ้าใส่เอกสาร จ านวน ๒๐๐ ใบ 

      ๗.  ด้านอาหารว่าจ้างหน่วยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้  
-อาหาร จ านวน ๔ การการ ๒ มื้อ  X ๓ วัน X ๑๕๐ คน 
-อาหารว่างละเครื่องดื่ม จ านวน ๒ มื้อ X ๓ วัน X ๑๕๐ คน 

 
ด้านพิธีการและพิธีกร 

ติดต่อขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ท าหน้าที่พิธีกรในงานและการประชุมกลุ่มย่อย ให้ด าเนินการ
ตามก าหนดการ  
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ด้านการบันทึกภาพ วีดิทัศน์ แสง เสียงและข่าวประชาสัมพันธ์ 
๑.ประสานงานเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ บันทึกภาพนิ่ง 

วีดีทัศน์ และดูแลแสงเสียงในงาน แลจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย  
๒.ประสานงานกองอาคารสถานที่ขอความอนุเคราะห์ วิทยุสื่อสาร ตามบันทึกข้อความ ที่ศธ 

๐๕๓๐.๑(๙.๓.๑)/๗๙๑ ลงวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

ด้านประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
๑. จัดท าแบบประเมินผลการสัมมนา 
๒. ส ารวจและรวบรวมแบบประเมินผลหลังงานสัมมนา 
๓. จัดท าท ารายงานผลการจัดสัมมนาเป็นรูปเล่มเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 
แหล่งวิทยากร 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการอนุรักษ์ รวบรวม สงวนรักษา จัดเก็บ และเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา
จากส่วนกลาง และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑. ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร กรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนการแห่งชาติว่าด้วย
แผนงานความทรงจ าแห่งโลกของยูเนสโก  และผู้อ านวยการศูนย์ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและ
วิจิตรศิลป์ (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : SPAFA ) 

๒. รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ  ผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวะนออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๓. นายพิศาล บุญผูก นักวิชาการเอกสารโบราณ 
๔. พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปุรณาราม จังหวัดขอนแก่น 
๕. พระครูเมตตาคุณาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอกุฉินารายณ์ เจ้าอาวาสวัดสิมนาโก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๖. พระครูสุธรรมวรนาถ เจ้าคณะต าลบท่าม่วง เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม เจ้าคณะอ าเภอหนองวัวซอ เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี  
๘. พระครูปลัดอุทัย อุทโย วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม 
๙. นายสมชัย ฟักสุวรรณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐. อาจารย์วัฒน์ ศรีสว่าง โรงเรียนสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
๑๒. อาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีผ่ายวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
๑๓. อาจารย์ระพีพร ช่ าชอง  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมประเทศเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งสิ้น ๓ วัน คือตั้งแต่วันที่ 
๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
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สถานที่ด าเนินการ 
โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ประเทศเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนินงานของโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมประเทศเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตารางแผนการด าเนินงานของ
โครงการ ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๑ แผนการด าเนินงานของโครงการ 
 

    
รายการ 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัย  
ประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้า
ร่วมสัมมนา 
วางแผนการด าเนินงานโครงการ 
ประชุมเตรียมงาน / ก าหนดกิจกรรม
การด าเนินงาน / งบประมาณ / 
บุคลากร 

            

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภท
เอกสารโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

            

สรุปโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย             
 
การด าเนินโครงการสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามพันธกิจดังนี้ 
(    ) พันธกิจด้านการวิจัย    ( / ) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
( / ) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (   ) พันธกิจด้านการเรียนการสอน 
 
หนังสือค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 

หนังสือค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
เรื่อง ให้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ ๓๔๕๖/๒๕๕๔ 

เรื่อง ให้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
………………………………… 

 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังนี้ 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต      อธิการบดี 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ    วิจัย 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์   แสนทวีสุข    รองอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ 
 

 หน้าที ่ อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้งานฝ่ายต่างๆ  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ   ภู่พัฒนพิบูลย์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นลิอาธิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์  เกศเทศ 
๔. อาจารย์ ดร.อุษา  กลิ่นหอม 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธรรมวัตร 
๖. รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ 
๗. อาจารย์วิวัฒน์  วอทอง 
๘. อาจารย์ชุมศักดิ์  ศรีบุญเรือง 
๙. นายสุนทร เดชชัย 

 
 หน้าที ่ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่มอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์   สืบวัฒนะ  กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ        กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์  ศุกรนันท์  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  สาลี           กรรมการ 
๗. อาจารย์อมฤต  หมวดทอง                           กรรมการ  
๘. นายสมพงศ์     เจริญศิริ                             กรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.ตวงทิพย์  กลิ่นบุปผา   กรรมการ 
๑๐. ดร.อินธิสาร   ไชยสุข    กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ทม   เกตุวงศา    กรรมการ 
๑๒. อาจารย์อัครา  มะเสนา    กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ปรีชา   สาคร    กรรมการ 
๑๔. นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์                   กรรมการและเลขานุการ 

                      ๑๕.นางสาวโสภาวรรณ  ช่วงรัมย์                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๖.นางสาวกนกเนตร  จันทะนิตย์                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๗.นายนิพล  สายศรี       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๘.นายภูวดล  อยู่ปาน                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. เขียน/หรือจัดหาบทความ/หรือประสานงานกับนักวิชาการเพ่ือหาบทความ
เกี่ยวกับมรดกประเภทเอกสารโบราณ 

             ๒. ดูแลความเรียบร้อยประกอบการสัมมนาฯ 
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และประชาสัมพันธ์ 

๑. นายชวนากร  จันนาเวช      ประธานกรรมการ 
๒. นายเลอสันต์  ฤทธิขันธ์                 กรรมการ 
๓. นายพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์   กรรมการ 
๔. นายนิพล  สายศรี                               กรรมการ 
๕. นายอรรถพล  ธรรมรังษี                    กรรมการและเลขานุการ 
๖. นิสิตฝึกงานทุกคน                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  หน้าที ่

๑. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยและทาง 
Website 

  ๒. จัดท าป้ายต้อนรับบริเวณงาน 
  ๓. จัดห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย 
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๔. ประสานงานกับฝ่ายลงทะเบียนด้านการจัดสถานที่ประชุมและรับประทาน
อาหาร 

  ๕. จัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยหลังงาน 
 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน การเงิน ปฏิคม ของที่ระลึก ประสานงานและอาหาร 
๑. นางสาวเพ็ญประภา  โยธาทูน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนกเนตร  จันทะนิตย์              กรรมการ 
๓. นางสาวโสภาวรรณ  ช่วงรัมย์  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นิสิตฝึกงาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
หน้าที ่

๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่เรื่องการลงทะเบียน 
๒. จัดท าป้ายชื่อผู้ร่วมสัมมนาและ ป้ายชื่อวิทยากร 
๓. ต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนา ด้านที่พัก การเดินทางมาที่สัมมนา 

ก่อนวันงานและระหว่างวันงาน โดยประสานงานกับฝ่ายยานยนต์ 
๔. จัดหาของที่ระลึกแก่วิทยากร 

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 

๑. อาจารย์ ดร.โสภี  อุ่นทะยา   ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา  กรรมการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ศุกรนันท์  กรรมการ 
                     ๔. อาจารยอนุชา  พิมศักดิ์                          เลขานุการ 
                     ๕. นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์                      กรรมการและเลขานุการ  
           ๖. นางสาวโสภาวรรณ  ชว่งรมัย์                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้าที่    ท าหน้าที่พิธีกรในงานและการประชุมกลุ่มย่อย ให้ด าเนินไปตามก าหนดการ                                      
                                                    
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
                  ๑.  นายพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์        ประธานกรรมการ 

๒.  นิสิตฝึกงาน                          กรรมการ  
 
  หน้าที ่   ติดต่อยานพาหนะของมหาวิทยาลัยรับ – ส่งวิทยากรจากสนามบินมาท่ีพักและที่จัด
สัมมนา 
                              
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ วีดิทัศน์ และแสง เสียงและข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ๑. รองศาสตราจารย์วีณา  วีสเพ็ญ   ประธานกรรมการ 
            ๒. นางณัฐยา  จอมพุทรา                               กรรมการ    

๓. นายชูชาติ  บุญหล้า                                   กรรมการ 
                   ๔. นายนครินทร์ อินทรวิเชียร   กรรมการ 
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๕. นายพงศธร  ทิพย์โกมล   กรรมการ  
  ๖. นายชวนากร  จันนาเวช                       กรรมการ 
                     ๗. นายเลอสันต์  ฤทธิขันธ์                         กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที่    บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์และดูแลด้านแสง  เสียงในงาน และจัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์ในนามมหาวิทยาลัย ก่อนและหลังงาน 
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

๑.  นางสาวเพ็ญประภา  โยธาทูน          ประธานกรรมการ                          
          ๒.  นางสาวกนกเนตร  จันทะนิตย์                     กรรมการ 
                    ๓.  นางสาวโสภาวรรณ  ช่วงรัมย์                       กรรมการ 
                    ๔.  นายนิพล  สายศรี                                 กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่
                          ๑. ออกแบบและจัดท าใบประเมินผลการสัมมนา 
                           ๒. ส ารวจและประเมินผลหลังงาน 
                           ๓. จัดท ารายการผลการจัดสัมมนาเป็นรูปเล่มเสนอมหาวิทยาลัย 
   
 
     สั่ง ณ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ก าหนดการ 

การสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันที่ ๒๗ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

รายละเอียด หมายเหตุ 

๐๘.๓๐ -๐๙.๔๕   น. 
๐๙.๔๕  - ๑๐.๓๐ น. 
 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาและปาฐกถาน าโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

รับประทานอาหารว่าง 
การบรรยายเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์เอกสารโบราณ:
ความส าเร็จปัญหาและแนวทางแก้ไขใน ประเทศไทย
และสปป.ลาว”                                                                                    
โดย ดร. ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร  ผู้อ านวยการศูนย์ 
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO 
Regional Centre for Archaeology and Fine 
Arts:SPAFA) 
- คุณพิศาล  บุญผูก  นักวิชาการเอกสารโบราณ 

พิธีกรโดย 
นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 

 

๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.                     พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.         
 
 
 
 
 
 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.         

ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและ
เอกสารโบราณในท้องถิ่นอีสานและแนวทางพัฒนาโดย 
  ดร. ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร  ผู้อ านวยการศูนย์ 
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO 
Regional Centre for Archaeology and Fine 
Arts:SPAFA) 
- คุณพิศาล  บุญปลูก  นักวิชาการเอกสารโบราณ 

รับประทานอาหารว่าง 

พิธีกรโดย 
นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 
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วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

รายละเอียด หมายเหตุ 

๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น.         
 
 
 
 
 
 
 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                     

- ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
และเอกสารโบราณในท้องถิ่นอีสานและแนวทาง
พัฒนา (ต่อ)      
๑. นายสมชัย  ฟักสุวรรณ  หอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  
จังหวัดนครราชสีมา 
๒. อาจารย์วัฒน  ศรีสว่าง  โรงเรียนสว่าง 
วีรวงศ์ อ. สว่างวีรวงศ์  จ. อุบลราชธานี 
 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเอกสารโบราณ  
โดย อาจารย์ชุมศักดิ์   สีบุญเรือง  
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 
  

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐  น. 

 
ชี้แจงแนวทางการประชุมกลุ่มย่อย  หัวข้อ  “คุณค่า
ของเอกสารโบราณกับ บทบาทในการจัดการเอกสาร
โบราณขององค์กรหลักในสังคม”  

พิธีกรโดย 
นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 

 

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. ประชุมกลุ่มย่อย 
กลุ่มที่ ๑  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
พัฒนาและ สืบทอดเอกสารโบราณในภาคอีสาน
ด าเนินรายการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์   
นิลวรรณาภา และนายสมัย        วรรณอุดร 
กลุ่มที่ ๒ บทบาทของวัด ชุมชน องค์กรด้านวัฒนธรรม
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและสืบ ทอดเอกสาร
โบราณในภาคอีสาน โดย   
        - พระราชประสิทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดเทพ
ปุรณา 
        -  พระอาจารย์อุดล   อัคคธัมโม 
        -  พระครูพิพัฒน์วิทยาคม 
        -  พระครูเมตตาคุณาภรณ์  เจ้าอาวาส 
        -  พระครูสุธรรมวรนาถ 
กลุ่มที่ ๓ บทบาทของสถานศึกษาในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟู พัฒนาและสืบ
ทอดเอกสารโบราณ ในภาคอีสาน        

ด าเนินรายการ โดย 
ผศ.ดร.ราชันย์   นิลวรรณาภา  
อาจารย์สมัย        วรรณอุดร 

 
 
 
 

ด าเนินรายการโดย 
นายณรงค์ศักดิ์   ราวะรินทร์, 

        นายภูวดลอยู่ปาน 
        นายอรรถพล ธรรมรังษี 

 
 

 
ด าเนินรายการโดย 

      รศ.วีณา   วีสเพ็ญ 
      นายพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์ 

   นางสาวกนกเนตร   จันทะนิตย์ 
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วันอาทิตย์ที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

รายละเอียด หมายเหตุ 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -ประชุมกลุ่มย่อยต่อ-  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ น. -  ๑๔.๐๐  
น. 
 
๑๔.๐๐- ๑๕.๐๐  น. 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดการเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- สรุปแนวคิดและมติที่ประชุม  
- ปิดการประชุมสัมมนา  โดยรองศาสตราจารย์วีณา   
วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการอนุรักษ์ใบลาน                           
 

ด าเนินรายการโดย 
ผศ.ดร.ราชันย์   นิลวรรณาภา 

วันจันทร์ที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

  

๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯ วัดมหาชัย 
จังหวัดมหาสารคาม  

วิทยากรโดย 
   รศ.วีณา   วีสเพ็ญ 

ผศ.ดร.ราชันย์    นิลวรรณา 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์  

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ศึกษาดูงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสิมนาโก 
อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระครู
เมตตาคุณาภรณ์/นายณรงค์ศักดิ์   ราวะรินทร์ 
 

วิทยากรโดย 
 พระครูเมตตาคุณาภรณ์  
 นายณรงค์ศักดิ์   ราวะรินทร์ 

 
๑๖.๓๐  น.- ๑๗.๐๐ น.        ดูงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดท่าม่วง  

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
วิทยากรโดย 

  พระครูสุธรรมวรนาถ  
  นายณรงค์ศักดิ์   ราวะรินทร์ 

 
๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา ในครั้งนี้ จ านวน ๑๕๐  คน  
จาก ๑๔ จังหวัดทัว่ภาคอีสาน จากหน่วยงานต่างๆดังนี้  

๑. ผู้แทนหอสมุด  สถาบันการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และความทรงจ าแห่งชาติ จ านวน ๖ คน 
๒. ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๘ คน 
๓. ผู้แทนสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน จ านวน ๖๐ คน 
๔. ผู้แทนหมู่บ้าน วัด ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔๘ คน 
๕. บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ มรดกทางด้านภูมิปัญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๒๘ คน  
 รวมระยะเวลาที่ใช้ในการสัมมนาและลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานทั้งสิ้น ๓ วัน โดยจัดสัมมนา 
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าลบขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

๑. การประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามในวันที่ ๒๗,๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งมีกิจกรรมย่อยดังนี้ 

๑.๑ การบรรยายทางวิชาการโดยผู้เชียวชาญด้านการอนุรักษ์ เอกสารโบราณ  
๑.๒ การเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการอนุรักคัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณในท้องถิ่น

อีสานและแนวทางการพัฒนา 
๒. ลงพื้นทีศ่ึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ วัดต่างๆดังนี้  

๒.๑ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานฯวัดมหาชัยพระอารามหลวง ต าบลตลาด จังหวัดมหาสารคาม   
๒.๒ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดสิมนาโก ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
๒.๓ วัดท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เจ้าร่วมโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
การประเมินเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมระดับความพึงพอใจอยู่ที่ ระดับมาก มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓  
คะแนนในเรื่องต่อไปนี้ 

ความรู้ความสามารถของวิทยากรต่อเนื้อหาที่บรรยาย ๔.๕๐ คะแนน 
ความรู้ที่ท่านได้รับหลังการอบรม ๔.๑๓ คะแนน 
เนื้อหาที่น าเสนอครอบคลุมหัวเรื่องท่ีบรรยาย ๔.๒๑ คะแนน 

ผลจากการด าเนินโครงการท าให้ผู้ที่ท างานด้านวัฒนธรรมและเอกสารโบราณมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนว
ทางการท างานและรวมมือกันส ารวจและอนุรักษ์เอกสารโบราณอย่างเป็นรูปธรรม 
ท าให้มองเห็นภาพรวมของงานด้านการอนุรักษ์ การสืบสานและการพัฒนาเอกสารใบลาน มีลู่ทางในการ
ร่วมมือกันท างานด้านการอนุรักษ์ สืบสานใบลานในชุมชน ท าให้มีเครือข่ายร่วมท างานด้านการอนุรักษ์และสืบ
สานเอกสารโบราณในภาคอีสานเพ่ิมขึ้น 
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 การจัดโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกิจกรรมที่ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และหา
แนวทางร่วมกันในการอนุรักษ์ และตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของเอกสารโบราณอันเป็นสัญลักษณ์มรดกทางภูมิ
ปัญญา ที่บรรพบุรุษใช้บันทึกเรื่องราวในสังคม ทางด้านประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบทอดตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือ
ร่วมกันระหว่างองค์กรของภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระ ชุมชน หมู่ บ้าน วัดหรือแม้กระท้ังสถานศึกษา 
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ต่างก็ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้เข้าร่วม
สัมมนาในกลุ่มผู้แทนสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน มีจ านวยผู้เช้าร่วมมากท่ีสุด และ
กลุ่มผู้แทนหมู่บ้าน วัด ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นี้มีจ านวนมากเป็นอันดับรองลงมา  ซึ่งก็แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มดังกล่าวได้มกีารจัดตั้งหน่วยงานในการอนุรักษ์ และการน าใช้ภูมิปัญญาจากเอกสารโบราณ เพ่ือ
การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหายไปในสังคมปัจจุบัน 
 ด้านผู้เข้าร่วมสัมมนา การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๕๐ คน จ าแนกเป็น
พระสงฆ์ ๑๔ รูป บุคคลทั่วไป ๑๓๖ คน จาก ๑๔ จังหวัดทั่วภาคอีสาน ผู้แทนหอสมุด  สถาบันการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา และความทรงจ าแห่งชาติ จ านวน ๖ คน ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จ านวน ๘ คน ผู้แทน
สถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน จ านวน ๖๐ คน ผู้แทนหมู่บ้าน วัด ชุมชน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔๘ คน บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ มรดกทางด้านภูมิ
ปัญญาและศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๒๘ คน จากข้อมูลข้างจะเห็นได้ว่าผู้แทนสถาบันทางการศึกษา ผู้แทน
หมู่บ้าน วัด ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนามากท่ีสุดและรองลงมาตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทางการศึกษาและท้องถิ่นต่างก็ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์เอกสารโบราณ และ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นองค์กรการปกครอง และที่
ให้บริการทางด้านวิชาการ ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ในสวนของหน่วยงานของภาครัฐ มีผู้เข้าร่วมน้อยเนื่องจาก
เป็นหน่วยงานหลักท่ีท างานด้านการอนุรักษ์ของทางภาครัฐ ซึ่งก็กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคแต่ก็มีน้อย 

ด้านการบรรยายทางวิชาการ 
การบรรยายทางวิชาการโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ที่ท างานด้านการอนุรักษ์ เอกสารโบราณ และการ

เสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน เอกสารโบราณในท้องถิ่นอีสานและแนวทางการ
พัฒนา การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดและจากผู้หลายหน่วยงานร่วมบรรยายเสวนา ใน
ส่วนของพระสงฆ์ที่ท างานด้านการอนุรักเอกสารโบราณ หลายรูปที่รับนิมนต์เชิญมาเป็นวิทยากร มาไม่ได้
เนื่องจากวันสัมมนาเป็นวันพระและอยู่ในช่วงเข้าพรรษา พระสงฆ์หลายรูปติดท าสังฆกรรม และปฏิบัติกิจของ
สงฆ์  
 ด้านการศึกษาดูงาน 

การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้รับความอนุเคราะห์
จากวัดและชาวบ้านเป็นอย่างดี แสดงออกถึงมิตรไมตรีที่มีต่อโครงการและผู้ร่วมศึกษาดูงานอย่างดียิ่ง 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างก็ให้ความสนใจในการอนุรักษ์เอกสารโบราณและโบราณวัตถุในแต่ละวัดที่ได้รวมรวม 
จัดเก็บ ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปวัตถุท่ีหายากและมีค่ายิ่ง  ถือเป็นผลส าเร็จของโครงการ ในส่วนของปัญหาการลง
พ้ืนที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังขาดเอกสารแนะน าสถานที่ศึกษาดูงานในบางสถานที่ เช่น วัดสิมนาโก จังหวัด
กาฬสินธุ์และวัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากยังขาดข้อมูล แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสใน
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การแนะน าวัดและเป็นวิทยากรในการน าชม ในส่วนของวัดมหาชัยทางโครงการได้จัดท าเป็นเอกสารแนะน า
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานและได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดในการน าชม 

จากการจัดโครงการสัมมนาฯในครั้งนี้ท าให้มีบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระด้านการอนุรักษ์
เอกสารโบราณจ านวน ๑๗ เรื่อง จากหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานร่วมส่งบทความเข้าร่วมสัมมนาฯและได้
จัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาฯ และการจัดการจัดโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ตลอดจนได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเข้า
ร่วมโครงการ อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและการตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกสารโบราณ 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นนิมิตรหมายอันดีในการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับโลกต่อไป  
 
กิจกรรมที่ด าเนินการของโครงการ 

กิจกรรมในการสัมมนามีลักษณะดังนี้ 
       ๑. บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักเอกสารโบราณ 
 ๒. ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณในท้องถิ่นอีสาน 
       ๒. ซักถาม และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 
    ๓. ก าหนดมติร่วมในการร่วมจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณ 

๔. ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดสิมนาโก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ใบลานวัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
จัดกิจกรรมท้ังหมด  

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๔  
 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง
ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น ๓ วัน มีผล
การด าเนินงานตามกิจกรรมดังนี้  

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดก

ทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม
ดังนี้ 
 

              ๑. ผู้แทนหอสมุด  หอจดหมายเหตุ และหน่วยงานทางด้านการอนุรักษ์เอกสาร หนังสือ 
สื่อประเภทต่างๆ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และความทรงจ าแห่งชาติ จ านวน ๖ คน จากหน่วยงานต่างๆดังนี้ 
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     ๒. ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (Seameo Regional Centre 
Archaeologe and Fine Arts : SPAFA )  
      ๓. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
      ๔. หอสมุดแห่งชาติมหาวีรวงศ ์
      ๕. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น 
 
๒. ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๘ คน จากจังหวัดต่างๆ 

ดังนี้ 
      ๑. ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดกาฬสินธุ์ 
      ๒. ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดมุกดาหาร 
      ๓. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
      ๔. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
      ๕. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 
      ๖. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
๓. ผู้แทนสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน จ านวน ๖๐ คน จากสถาบันทาง

การศึกษาต่างๆ ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยจ านวน ๖ มหาวิทยาลัยดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๒. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๓. มหาวิทยาลัยอีสาน  
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
๖. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดสุรินทร์ 

วิทยาลัยจ านวน ๑ วิทยาลัยดงันี้  
                      ๑.  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

โรงเรียนจ านวน ๒๓ โรงเรียนดังนี้  
๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๒. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
๓. โรงเรียนผดุงนารี 
๔. โรงเรียนพระกุมารสารคาม 
๕. โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 
๖. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 
๗. โรงเรียนอนุบาลแกด า 
๘. โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 
๙. โรงเรียนโคกก่อวิทยาคม 
๑๐. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
๑๑. โรงเรียนบ้านกุดรัง 
๑๒. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
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๑๓. โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 
๑๔. โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 
๑๕. โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 
๑๖. โรงเรียนโนนราศีวิทยา 
๑๗. โรงเรียนเขวาใหญ่ 
๑๘. โรงเรียนขี้เหล็กวิทยา 
๑๙. โรงเรียนบ้านท่าม่วง 
๒๐. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
๒๑. โรงเรียนร่มเกล้า 
๒๒. โรงเรียนแมดนาท่ม 
๒๓. โรงเรียนศรีสว่างวงศ์  

๔. ผู้แทนหมู่บ้าน วัด ชุมชน องค์การปกครองท้องถิ่น และจังหวัด จ านวน ๔๘ คน ดังนี้ 
วัดจ านวน ๑๔ วัดดังนี ้

๑.  วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) จังหวัดมหาสารคาม 
๒.  วัดชมพูวนาราม จังหวัดมหาสารคาม 
๓.  วัดมงคลเทพประสิทธ์ จังหวัดมหาสารคาม 
 ๔.  วัดพุทธไชยราม จังหวัดมหาสารคาม 
๕. วัดโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม 
๖. วัดโพธิ์สัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗. วัดไตรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๘. วัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด 
๙. วัดธาตุ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น 
๑๐. วัดเทพปุรณาราม จังหวัดขอนแก่น 
๑๑. วัดสระบัว จังหวัดขอนแก่น 
๑๒. วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย 
๑๓. วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี 
๑๔. วัดสิมนาโก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

องค์กรการปกครอง จ านวน ๘ จังหวัด ๑๘ องค์กร ดังนี้ 
 จังหวัดมหาสารคาม ๘ องค์กรดังนี้ 

๑. เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
๒. เทศบาลต าบลขามเรียง  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเงิน  
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภิบาล  
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลสันป่าตอง  
๘. องค์การบริหารส่วนต าบลแพง   

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ องค์กร ดังนี้ 
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๑. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
จงัหวัดมุกดาหาร ๑ องค์กร ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  
จังหวัดร้อยเอ็ด ๓ องค์กร ดังนี้ 

๑. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
๒. เทศบาลต าบลเสลภูมิ  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง  

จังหวัดขอนแก่น ๒ องค์กร ดังนี้ 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
๒. องค์การบริหารส่วยต าบลห้วยเตย  

จังหวัดยโสธร ๑ องค์กร ดังนี้ 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  

จังหวัดชัยภูมิ ๑ องค์กร ดังนี้ 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

จังหวัดศรีสะเกษ ๑ องค์กร ดังนี้ 
๑.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

๕. บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ มรดกทางด้านภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๒๘ คน  

 
การบรรยายทางวิชาการ 
    โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

ประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการบรรยายทางวิชาการในวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๔  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการอนุรักษ์ รวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญา
จากส่วนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้ 

     ๑. เปิดการประชุมและปาฐกถาน าเรื่อง การพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม โดยชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาอีสาน โดย ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

     ๒. การบรรยายเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์เอกสารโบราณ : ความส าเร็จปัญหาและแนวทางแก้ไข
ใน ประเทศไทศและสปป.ลาว โดย ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร กรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
แผนการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจ าแห่งโลกของยูเนสโก  และผู้อ านวยการศูนย์ ศูนย์ภูมิภาคว่า
ด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : 
SPAFA ) รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ  ผู้เชี่ยวชาญประจ าโครงการอนุรักษ์ใบลานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และนายพิศาล บุญผูก นักวิชาการเอกสารโบราณ 

     ๓. การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณในท้องถิ่นอีสาน
และแนวทางการพัฒนา โดย พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปุรณา
ราม จังหวัดขอนแก่น พระครูเมตตาคุณาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอกุฉินารายณ์ เจ้าอาวาสวัดสิมนาโก จังหวัด
กาฬสินธุ์ พระครูสุธรรมวรนาถ เจ้าคณะต าลบท่าม่วง เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูพิพัฒน์
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วิทยาคม เจ้าคณะอ าเภอหนองวัวซอ เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี พระครูปลัดอุทัย อุทโย วัด
มหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม 
นายสมชัย ฟักสุวรรณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์วัฒน์ ศรีสว่าง โรงเรียน
สว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

     ๔. การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเอกสารโบราณ โดย 
อาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง รองคณบดีผ่ายวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ระพีพร ช่ าชอง  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
ภาพกิจกรรม 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓-๑๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน     
                                 

     
 
ภาพที่ ๑๓ พระสงฆ์ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา     ภาพที่ ๑๔ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆลงทะเบียน 

 
ภาพที่ ๑๕-๑๖ พิธีเปิดการสัมมนาโดย พระราชประสิทธิคุณ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๕ พระราชประสิทธิคุณเป็นประธานจุดธูปเทียน ภาพที ่ 

๑๖ อธิการบดีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา 
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ภาพที่ ๑๗ รศ.วีณา วีสเพ็ญ กล่าวรายงาน  ภาพที่ ๑๘ พระสงฆ์ท่ีเข้าร่วมสัมมนา 
 

           
 

ภาพที่ ๑๙ อธิการบดีบรรยายพิเศษ   ภาพที่ ๒๐ อธิการบดีรับมอบของที่ระลึก 
 

            
 

ภาพที่ ๒๑ ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้ด าเนินรายการ ภาพที่ ๒๒ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากรบรรยาย 
 

  
 
ภาพที่ ๒๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนา   ภาพที่ ๒๔ นายพิศาล บุญผูก บรรยาย 
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ภาพที่ ๒๕ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังบรรยาย  ภาพที่ ๒๖ รศ.วีณา วีสเพ็ญ บรรยาย 
 
 

          
 
ภาพที่ ๒๗ พระสงฆ์บรรยายในบทบาทการอนุรักษ์  ภาพที่ ๒๘ ถวายของที่ระลึกแด่พระสงฆ์ 
 

  
 

ภาพที่ ๒๙ นายสมชัย ฟักสุวรรณ และอาจารย์วัฒน์ ศรีสว่าง ถ่ายทอดประสบการณ์ในการอนุรักษ์
เอกสารโบราณ 

ภาพที่ ๓๐ อาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง  บรรยาย เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเอกสาร
โบราณ 
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ภาพที่ ๓๑-๓๔ ผู้ร่วมสัมมนาฯ ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

   
 

ภาพที่ ๓๑      ภาพที่ ๓๒  
 

     
 

ภาพที่ ๓๓     ภาพที่ ๓๔ 
 
ภาพที่ ๓๕-๓๗ พระราชประสิทธิคุณเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมสัมมนา  
และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 
 

 
 

ภาพที่ ๓๕ 
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ภาพที่ ๓๖      ภาพที่ ๓๗ 
 

  
 

ภาพที่ ๓๘       ภาพที่ ๓๙ 
ภาพที ่๓๘-๓๙ ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายภาพร่วมกันเพ่ือเป็นที่ระลึก 
 
การจัดนิทรรศการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑. นิทรรศการที่จัดแสดงในงาน โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบไปด้วยป้ายแสดงนิทรรศการเก่ียวกับประวัติความเป็นมา ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ กิจกรรม
และผลงานของโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

๒. นิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ 

๓. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ดังนี้  

ต ารายาวัดมหาชัย เล่ม ๑-๕  
ต ารายาวัดศรีสมพร 
ต ารายาอ าเภอกันทรวิชัย 
ต ารายาอ าเภอโกสุมและอ าเภอนาเชือก  
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ต ารายาวัดท่าม่วง เล่ม ๑-๒ 
ร่างสารตราเมืองมหาสารคาม 
แบบเรียนอักษรธรรมอีสาน 
พระเจ้าเลียบโลก  
 
 

ภาพที่ ๔๐-๔๕ นิทรรศการและผลงานทางวิชาการที่จัดแสดง  
 

   
 

ภาพที่ ๔๐    ภาพที่ ๔๑  
ภาพที่ ๔๐ นิทรรศการสมเด็จพระเทพฯกับการอนุรักษ์เอกสารโบราณ   
ภาพที่ ๔๑  ส าเนาศิลาจารึกที่จัดแสดง 
 
 

     
 
ภาพที่ ๔๒ พระสงฆ์และผู้ร่วมสัมมนาชมนิทรรศการ    ภาพที่ ๔๓ ป้ายนิทรรศการที่จัดแสดง 
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ภาพที่ ๔๔ ต าราทางวิชาการที่น ามาจ าหน่าย  ภาพที่ ๔๕ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯชมเอกสารโบราณ 
 
การศึกษาดูงานด้านการอนุรกัษ์เอกสารโบราณ 

โครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกิจกรรมการประชุมสัมมนา ในวันที่ ๒๗-๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีสถานที่
ศึกษาดูงานตามล าดับดังนี้ 

 
๑. พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ วัดมหาชัยพระอารามหลวง ต าบล
ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดมหาชัยและพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานพระอริยานุวัตรเขมจารีนุสรณ์  
วัดมหาชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เลขที่  ๗๗๔  ถนนศรีราชวงศ์ ต าบล

ตลาด  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อท่ี ๑๐ ไร่ ๓ งาน 
๘๒ ตารางวา ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.๒๔๐๘  โดยพระเจริญราชเดช  หรือท้าว
มหาชัย (กวด)  ผู้สร้างเมืองมหาสารคามและเป็นเจ้าของเมืองคน เดิมชื่อ วัดเหนือ พ.ศ.๒๔๘๒  ได้เปลี่ยนชื่อ
วัดจากวัดเหนือมาเป็น “วัดมหาชัยมหาสารคาม”เพ่ือให้ถูกต้องตามภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์  ในปี พ.ศ.
๒๔๖๖ นายทองม้วน อัตถากร ได้ซื้อที่ดินวัดเพ่ิมเติม วัดมหาชัยเป็นวัดคู่เมืองมหาสารคามในสมัยสมบูรณาญา
สิทธิราช ทางราชการได้กระท าพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาที่วัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๓  ซ่ึงเดิมได้ผูกพันธสีมาในท่ีวดั โดยเจ้าเมืองมหาสารคามก าหนดเขตพันธสีมาเองไม่ต้อง
ขอพระบรมราชานุญาติเหมือนในปัจจุบัน ต่อมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระ
อารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ เป็นต้นมา  

พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตรเขมจารีนุสรณ์  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้พัฒนาจากศูนย์วรรณคดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพระอริยานุวัตร ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เพ่ือรวบรวมคัมภีร์ใบลานซึ่งอยู่ตาม
วัด ให้เป็นแห่งค้นคว้าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และศึกษาตัวอักษรโบราณและเรื่องราววรรณคดีของภาค
อีสาน นอกจากนี้ยังเปน็ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุต่างๆ ภายหลังการมรณภาพของพระอริยานุวัตร 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ทางโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เข้ามาพ้ืนฟู และจัดระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบ
ลาน และแยกคัมภีร์ใบลาน มาจัดแสดงยังอาคารดังกล่าวโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และจากจังหวัดมหาสารคาม จ านวน ๑ ล้านบาท เพื่อเป็นการแสดงคารวะแต่ พระอริยานุวัตร 
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เขมจารี ผู้ที่มีคูณูปการอันสูงยิ่งต่อวัดมหาชัย ละสืบสานองค์ความรู้ด้านคัมภีร์ใบลาน จึงได้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ ว่า 
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์ เพ่ือเป็นเกรียติแก่ท่านสืบไป 

 
ภาพที่ ๔๖-๕๔ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ใบลานวัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

     
 
ภาพที่ ๔๖ พระราชปริยัตยาทร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  ภาพที่ ๔๗ คณะศึกษาดูงานรับฟังโอวาท 
 

  
 
ภาพที่ ๔๘ พระครูปลัดอุทัย อุทโย เล่าประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน  
ภาพที่ ๔๙ น าชมนิทรรศการผลงานปริวรรตของพระอริยานุวัตร เขมจารี  
 

  
 
ภาพที่ ๕๐ พระครูปลัดอุทัย อุทโย น าชม   ภาพที่ ๕๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯให้ความสนใจหีบพระธรรม
โบราณ 
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ภาพที่ ๕๒ คัมภีร์ใบลานที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน  
ภาพที่ ๕๓ พระครูปลัดอุทัย อุทโย บรรยายให้ความรู้สิ่งของที่จัดแสดง 

 
 

    
 
ภาพที่ ๕๔ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ชมไม้แกะสลักท่ีเก็บรวบรวมภายในพิพิธภัณฑ์ 

 
๒. วัดสิมนาโก ต าบลนาโก อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนบ้านนาโกและวัดสิมนาโก 
ชุมชนบ้านนาโก ประกอบด้วย ๕ หมู่ (หมู่ ๑,๒,๓,๔ และ ๗) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไททั้งหมด เดิม

อาศัยอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงต่อมาได้อพยพมาฝั่งขวาของแม่น้ าโขง เพราะเกิดสงครามกวาดต้อนมาในสมัยรัชกาล
ที ่๓ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตเมืองกุดสิมนารายณ์ ปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ซึ่งในพ้ืนที่ชุมชนมีหลักฐานทางโบราณคดี
สมัยทวารวดี และสมัยลพบุรี-ขอม กระจายอยู่ในพ้ืนที่  อีกทั้งชุมชนนาโก มีวัดสิมนาโก โดยอดีตนั้นเป็น
ศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะอดีตเจ้าอาวาส คือ พระครูพิศาลศิลปะยุต  ร่วมสมัยกับสมเด็จมหาวีร
วงศ์ (อ้วน ติสโส) ได้รวบรวมศิลปวัตถุต่าง ๆ ไว้มากมาย และ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูเมตตาคุณา
ภรณ์ ได้พัฒนาวัดร่วมกับชุมชนสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผู้ไทข้ึนซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุในท้องถิ่น
เป็นจ านวนมาก รวมถึงการจัดเก็บเอกสารใบลาน ที่มีจ านวน  ๑,๔๖๙ ผูก  ๑๔๒ รายการ ซึ่งได้ส ารวจ ท า
ทะเบียน โดยโครงการอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 



289 

 

ภาพที่ ๕๕-๖๕  ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ใบลานที่วัดสิมนาโก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  
ภาพที่ ๕๕ พระครูเมตตาคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสิมนาโก  ภาพที่ ๕๖ ค ากล่าวต้อนรับเขียนด้วยอักษรธรรม
อีสาน เขียนโดยพระครูเมตตาคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดสิมนาโก  

  
 
ภาพที่ ๕๗ รับประทานอาหารร่วมกันที่ทางวัดจัดต้อนรับ ภาพที่ ๕๘ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯชมคัมภีร์ใบลานของวัด 
 

  
 
ภาพที่ ๕๙ วัตถุโบราณภายในพิพิธภัณฑ์    ภาพที่ ๖๐ คัมภีร์ใบลานทีทางวัดจัดแสดง 
 

  
 
ภาพที่ ๖๑ ใบลานที่ท าทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  ภาพที่ ๖๒ สามเณรเรียนอักษรโบราณ 
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ภาพที่ ๖๓ สามเณรฝึกเขียนอักษรโบราณ   ภาพที่ ๖๔ พระครูเมตาคุณาภรณ์แจกวัตถุมงคลแก่ผู้เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์  
 

 
 

ภาพที่ ๖๕ ชาวบ้านสาธิตการอ่านคัมภีร์ใบลาน แบบท านองอีสานโบราณ 
 
๓. ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณบ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วงอ าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนบ้านท่าม่วงและวัดท่าม่วง 
ชุมชนบ้านท่าม่วง  ต าบลท่าม่วง  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งได้อพยพมา

จากบ้านนาพังสวนมอน แขวงเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๙๙๐สาเหตุการอพยพสืบ
เนื่องมาจากสงครามและความวุ่นวายในขณะนั้น เป็นชุมชนที่มีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีเอกสารโบราณ
ที่หลงเหลืออยู่จ านวนมาก  ได้แก่  คัมภีร์ใบลานในวัดท่าม่วง  จ านวน  ๓,๑๒๒  ผูก  คัมภีร์ใบลานในวัดป่าสัก
ดาราม  จ านวน  ๘๘๕  ผูก  โดยโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ได้เข้าส ารวจเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๐  การที่ชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางท าให้เกิดเป็นการรวมศูนย์ด้านวัฒนธรรม
ประเพณีที่เข้มแข็ง  ได้แก่  การจารใบลาน  การสร้างหอไตร  การสร้างพระธาตุพนมจ าลอง  การสร้างตู้และ
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หีบพระธรรม การจัดประเพณีบุญเดือน ๓  งานบุญแปดหมื่นสี่พัน  งานเผาศพด้วยนกหัสดีลิงค์  งานบุญสิบ
ชาติ    รวมถึงการมีศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  ซึ่งจัดเก็บวัตถุทางวัฒนธรรม เช่น  ผ้าผะเหวดที่มีอายุมาก
ที่สุดในโลก  คัมภีร์ใบลาน กระดาษข่อย บันทึกด้วยอักษรไทยน้อย อักษรธรรม  อักษรขอม ผ้าไหมลายโบราณ
หลากหลายที่ใช้ห่อคัมภีร์ใบลาน  ตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน  เชี่ยนหมากโบราณ  จองวองส าหรับเคาะบอกบุญและ
กระโถนโบราณ  เป็นต้น  โดยมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งคือพระครูสุธรรมวรนาถ  เจ้าอาวาสวัดท่าม่วงและพระครู
สีลสาราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม บ้านท่าม่วง 

 
ภาพที่ ๖๖-๗๗  ศึกษาดูงานการอนุรักษ์ใบลานวัดท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

   
 
ภาพที่ ๖๖  คณะผู้น าชุมชนกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภาพที่ ๖๗ คณะผู้น าชุมชนท่าม่วง 
 

  
 
ภาพที่ ๖๘ คณะผู้ศึกษาดูงาน   ภาพที่ ๖๙ นักเรียนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
 

  
 
ภาพที่ ๗๐ ชมผ้าผะเหวดโบราณ  ภาพที่ ๗๑ พระครูสุธรรมวรนาถให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาดู

งาน 
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ภาพที่ ๗๒      ภาพที่ ๗๓  
ภาพที่ ๗๒-๗๓ พระครูสุธรรมวรนาถ น าชมคัมภีร์ใบลานและวัตถุโบราณภายในวัด 

 

 
 
ภาพที่ ๗๔ คณะศึกษาดูงานเดินชมรอบๆหมู่บ้าน 
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ภาพที่ ๗๕ ชมพระอุโบสถโบราณท่ีวัดเหนือ บ้านท่าม่วง   
ภาพที่ ๗๖ ป้ายบอกสถานที่ต่างๆภายในหมู่บ้านเขียนด้วยอักษรธรรมอีสานและอักษรไทย 
 
 

 
 
 
ภาพที่ ๗๗ คณะศึกษาดูงานถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าพระอุโบสถโบราณวัดเหนือบ้านท่าม่วง 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการสัมมนาระดับภูมิภาคเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ควรมีการจัดอบรมอักษรโบราณเพ่ือสร้างบุคลากรในการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้เพ่ิมมากขึ้น 
เพราะผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในด้านนี้มาก 

 ๒. ควรจัดโครงการในวันและเวลาราชการ เนื่องจากหน่วยงานส่วนมากที่ท างานในด้านการอนุรักษ์
เอกสารโบราณเป็นหน่วยงานในราชการ  
 ๓. ถ้ามีพระสงฆ์เข้าร่วมควรงดเว้นการจัดกิจกรรมในวันพระและช่วงเข้าพรรษา เนื่องจากพระสงฆ์
ต้องท ากิจของสงฆ์ 
 ๔. ควรมีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณอย่างต่อเนื่อง หรือ 
๑-๒ ครั้งต่อปี เพื่อติดตามผล และประเมินผลหาแนวทางร่วมกัน 
 ๕. ควรมีการจัดโครงการสัมมนาฯในระดับประเทศ ระดับชาติ และระดับโลกต่อไป เพื่อตระหนักและ
ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์เอกสารโบราณ  
 
 
 
 
 
 

 

 
 


