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บทคัดย่อ 
ข้าวเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสังคมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงดินแดนในลุ่มแม่น ้า

โขง โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และแหล่ งโนนนกทา  
จังหวัดขอนแก่น ทั งยังพบว่ามีข้อความในศิลาจารึกประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ที่บ้านโนนสัง  ต้าบลบึงแก อ้าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กล่าวว่า “พระเจ้าโสมาทิตยะ ได้ส่งเสริมการท้านาในที่ลุ่ม” หรือแม้กระทั่งใน เรื่องราว 
นิทาน ต้านานวรรณกรรมทั งวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะได้แก่ วรรณกรรมต้านาน เช่น ขุนบุ
ลม ต้านานแม่โพสพ ฯลฯ วรรณกรรมชาดก เช่น  มหาชาติ พญาคันคาก ท้าวเจ็ดหวดเจ็ดไห สุพรมโมกขาหมาเก้า
หาง  คัชนาม ฯลฯ วรรณกรรมค้าสอน และกฎหมายโบราณ เช่น  ผญา ธรรมดาสอนโลก ย่าสอนหลาน ชนะ
สันทะ หลานสอนปู่  พญาค้ากองสอนไพร่  มูลขึด ลุงสอนหลาน  เสียวสวาด  อินทิญาณสอนลูก  กาพย์พระมุนี 
ท้าวค้าสอน และธรรมศาสตร์โบราณ เป็นต้น วรรณกรรมพิธีกรรม เช่น บทสู่ขวัญข้าว ต้าราพรหมชาติ
โหราศาสตร์อีสาน พบว่ามี ชื่อพันธุ์ข้าวพื นเมือง ฤกษ์ยามในการเพาะปลูก ยันต์ป้องกันสัตว์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ ซึ่ง
ล้วนมีความคิดภูมิปัญญาเรื่องข้าวปรากฏอยู่ในองค์ประกอบเป็นจ้านวนมากทั งสิ นจึงไม่แปลกท่ีจะเรียกดินแดนแห่ง
นี ว่า “สังคมข้าว” อีกทั งองค์ประกอบทางสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะการเจริญเติบโตของข้าว
ซึ่งเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารอันมีความส้าคัญหลักๆของชีวิตคนในภูมิภาคนี  ภาคอีสานและพื นที่บริเวณดินแดนลุ่มน ้า
โขงจึงเป็นดินแดนหนึ่งที่ข้าวมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ความคิดเรื่องข้าวมีแทรกในทุกระบบของ
พิธีกรรมต่างๆดังค้ากล่าวที่ว่า “มีข้าวเต็มนา มีปลาร้าเต็มไห”อันมีความหมายว่า มีอยู่มีกินไม่ขาดแคลนซึ่ง มี
ปรากฏทั งในประเพณี 12 เดือน การเซ่นสรวงบูชาในโอกาสต่าง ๆ พิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญ ล้วนมีข้าวเป็น
องค์ประกอบ เป็นทั งเครื่องดื่ม หรือขนมขบเคี ยวของกินเล่นมากมาย เช่น เหล้าสาโท  ข้าวสาร ข้าวตอกแตก ข้าว
ด้า ข้าวแดง ข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวปุ้น ข้าวปาด ข้าวจี่ ข้าวเม่า ข้าวทิพย์ ฯลฯ ความคิดเรื่องข้าวทั งในพิธีกรรม
และในวรรณกรรมจึงสนองตอบต่อความอุดมสมบูรณ์ อันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องเทพเจ้า ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบชนชั นทางสังคม  ปรากฏอยู่ด้วย

ค าส าคัญ  : ข้าว, ความคิด, วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน 
 

Abstract 

Rice is an essential part of social growth in Southeast Asia including the lands around 

Mekong Region which has been affirmed by the ancient evidence such as Baan Chiang 
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Archeological Site in Udonthani, and None Nok Tha Archeological Site in Khon Kaen. 

Similarly, this fact was affirmed by a massage on a B.E. 15
th

 stone inscription at Ban Nonesang, 

Bungkae sub-district, Mahachaichana district, Yasothon province, mentioning that “King 

Somatitya intendedly encourages his people to grow rice around the lowland”, and it was often 

stated in stories, tales, legends, literatures in both written and oral modes. The example of 

lengeds are Khun Burom , the legend of Rice Goddess, etc, and some of the jataka are Maha 

Chat, Phaya Kankark (the toad king), Thao Jed Huad Jed Hai, Suprom Mokkha Mha Kao Hang 

(a nine-tail dog), Kachanam, etc. More from instructional literatures and ancient laws are  Pha 

Ya (proverbial rhyme), Dharmada Sorn Loke, Ya Sorn Lhan (a grandma teaching her 

grandchild), Chana Santha, Lhan Sorn Pu (a grandchild teaching a grandpa), Kam Kong Sorn 

Prai (Kam Kong teaching the servants), Moon La Khud, Lung Sorn Lhan (an uncle teaching his 

grandchild), Siew Sawad, Indiyarn Sorn Luk (Indiyarn teaching his children), Kab Phra Munee 

(a poem), Tao Kam Sorn, Thammasat Boran (ancient dharma), etc.  Moreover, it was found that 

ritual literature e.g. Bot Su Kwan Khao (rice blessing rhyme) and Tamra Promachat Horasart 

Isan (an Isan-local horoscope book) presented rice variety, growing techniques, anti-animal 

yantra. These literature works were composed with passages that implied the local wisdom of 

rice; therefore. Besides the literature works, this region is called “the rice community” due to its 

favorable climate for rice which is the main crop for the local people. In fact, Isan region and the 

lowlands around Mekong River is the area where rice is very necessary for living, so a notion of 

rice has been inserted into every local activities and rituals as a motto “the field is full of rice and 

the jar is full of fermented fish” referring to sufficient food. This notion is also conveyed through 

the traditions throughout 12 months in a year. Apparently, sacrifices, worships, and blessing 

performed in every ceremony requires rice as the main course which can be made as drinks and 

snacks e.g. Satho, Kao Sarn, Kao Toktak, Kao Dum, Kao Dang, Kao Tom Mad, Kao Larm, Kao 

Poon, Kao Pard, Kao Mao, Kao Tib, etc. For these reasons, notion of rice presented in either 

literature or ceremony is the local people’s respect to fertility of nature reflecting their belief 

about God, economy system, and social class system.        

 

Key words: rice, notion, Isan Local Literature 

 
1.เกริ่นน า 
 

จากสภาพภูมิศาสตร์ ของภาคอีสานและพื นที่บริเวณดินแดนลุ่มน ้าโขง ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะการ
เจริญเติบโตของข้าวซึ่งเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารอันมีความส้าคัญหลักๆของชีวิตคนในภูมิภาคนี   ภาคอีสานและพื นที่
บริเวณดินแดนลุ่มน ้าโขง จึงเป็นดินแดนหนึ่งที่ข้าวมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างสูง เราจึงพบ
ความคิดเกี่ยวกับข้าวแทรกอยู่ทุกระบบวิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆดังส้านวนที่ว่า “มีข้าวเต็มนา มีปลาร้าเต็ม
ไห”อันมีความหมายสะท้อนภาพความจริงของคนลุ่มน ้าโขง (Mekong basin) ให้มีอยู่มีกินอย่างไม่ขาดแคลน อัน
แฝงถึง “ความสุขอันอุดมสมบูรณ์” ความคิดเรื่องข้าวจึงมีปรากฏแทรกเสริมอยู่ทั งในประเพณี 12 เดือน ซึ่งพบว่ามี
บุญที่เห็นเกี่ยวข้องกับข้าวโดยตรง ได้แก่ เดือนยี่หรือเดือน 2 จัดงานบุญคูนลาน  เดือน 3 จัดงานบุญข้าวจี่  เดือน 
4 จัดงานบุญมหาชาติ (แห่ข้าวพันก้อน)  เดือน 9 จัดงานบุญข้าวประดับดิน  และเดือน 10 จัดงานบุญข้าวสาก 
หรือบุญข้าวสลาก (บุญสลากภัตร)  นอกจากนี ยังพบการเซ่นสรวงบูชาในโอกาสต่าง ๆ ในตลอดทั งปี เช่น พิธี
กรรมการบายศรีสู่ขวัญต่าง ๆ  ก็ล้วนมีข้าวเป็นองค์ประกอบ เป็นทั งเครื่องดื่ม หรือขนมขบเคี ยวของกินเล่น
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มากมาย เช่น เหล้าสาโท เหล้าอุ ข้าวสาร ข้าวตอกแตก ข้าวด้า ข้าวแดง ข้าวเหลือง ข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวปุ้น 
ข้าวปาด ข้าวจี่ ข้าวเม่า ข้าวทิพย์ เป็นต้น 

ข้าวจึงไม่ใช่เพียงอาหารหลักของคนในภูมิภาคนี เท่านั น  แต่หากเป็นวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของภูมิภาค 
อาจจะตีขลุมได้ทั งภูมิภาคอาเซียนเลยก็คงไม่ผิด  เพราะต่างก็มีข้าวอยู่ในสังคมวัฒนธรรมของทุกเผ่าพันธุ์ ผู้เขียนได้
ให้ความสนใจในประเด็นความคิดเกี่ยวกับข้าวที่ผ่านมีผู้ศึกษาข้อมูล รวมถึงงานวิจัย งานวิชาการเป็นจ้านวนมาก  
แต่เมื่อศึกษาความคิดข้าวในวรรณกรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมลายลักษณ์ยังมีผู้น้าข้อมูล หรือผลที่ได้น้ามาเสนอ
ค่อนข้างน้อย ผู้เขียนจึงเห็นโอกาสที่จะน้าเสนอข้อมูลความคิดเรื่องข้าวผ่านทางบทความนี  เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
ระบบความคิด ความเชื่อ เศรษฐกิจ และชนชั นทางสังคม ที่สะท้อนอีกมุมมองหนึ่งผ่านทางวรรณกรรม ซึ่งอาจ
ไม่ใช่เรื่องที่เหลวไหล แต่อาจเป็นตรรกะอีกชุดหนึ่ง ที่ชวนคิด ชวนศึกษาผ่านสัญญะ (sign) ในโอกาสต่อไป 
มากกว่าจะศึกษาผ่านทางมโนทัศน์ (concept) เพียงอย่างเดียว 
 
2.ข้าวในหลักฐานโบราณคดี 

 
สุจิตต์  วงษ์เทศ ได้กล่าวไว้ใน ข้าวไพร่-ข้าวเจ้าของชาวสยาม ว่า ข้าวจัดเป็นพืชเลี ยงเดี่ยวตระกูล Oryza 

วงศ์ Gramineae เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและอบอุ่น  ระหว่างเส้นรุ้งที่ 53 องศาเหนือ -35 องศาใต้ จาก
ระดับน ้าทะเลจนถึงความสูง 2,500 เมตร ปลูกได้ดีในดินที่เป็นกรดระดับตั งแต่ ph 3-10 หรือดินเค็ม 0-1 สามารถ
เติบโตได้ในอุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส ในประเทศไทยหลักฐานเมล็ดข้าวที่เก่าแก่สุดพบในถ ้าปุงฮุง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่ง Gorman ได้ค้นพบหลักฐานเมล็ดข้าวและก้าหนดอายุได้ 3,000-5,000 ปี ก่อนคริสตกาล  เมล็ด
ข้าวที่พบมีลักษณะใกล้เคียงกับข้าวเหนียวเมล็ดใหญ่ ในพวก Javanica และข้าวเจ้าพวก Indica จากหลักฐานท้า
ให้ทราบว่ามนุษย์รู้จักการปลูกข้าวมาก่อน 3,000-5,000 ปี ก่อนคริสตกาลแล้ว  จากการขุดค้นที่บ้านเชียง จังหวัด
อุดรธานี โดย C.F. Gorman ได้พบร่องรอยของแกลบข้าวซึ่งผสมกับดินที่น้ามาใช้ท้าภาชนะดินเผาก้าหนดอายุได้
คาบเก่ียวกับหลักฐานแกลบข้าวที่ถ ้าปุงฮุง มีอายุ 3,000-3,500 ปี ก่อนคริสตกาล และที่โนนนกทา  อ้าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น พบร่องรอยประทับของแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมของภาชนะดินเผา ก้าหนดอายุได้ราว 3 ,500 ปี 
ก่อนคริสตกาล  นอกจากนี ยังพบว่าที่ผาหมอนน้อย อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี พบร่องรอยหลักฐานของ
แกลบบนเครื่องมือเหล็กและภาพเขียนสีที่สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์รู้จักการปลูกข้าวแล้ว (สุจิตต์  วงษ์เทศ, 2531:27-
62)   

จากการศึกษาแกลบข้าวจากอิฐในโบราณสถาน 108 แห่ง ของ Tayado Watabe, Tomoya Akihama 
และ Osama Kinoshita  พบว่า ก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 มีข้าวเมล็ดป้อมมากที่สุด  รองลงมาได้แก่ข้าวเมล็ดใหญ่ 
ข้าวเมล็ดเรียวพบบ้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไม่พบในลุ่มน ้าเจ้าพระยา  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16 -20 
ยังพบข้าวเมล็ดป้อมอยู่ ข้าวเมล็ดเรียวมีเพ่ิมมากขึ นทั่วประเทศ ข้าวเมล็ดใหญ่ลดจ้านวนน้อยลง  ระหว่างราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-23  พบข้าวเมล็ดป้อมกระจายอยู่ทั่วไป ข้าวเมล็ดเรียวเพ่ิมจ้านวนมากขึ นอย่างฉับพลันในที่ราบภาค
กลาง และข้าวเมล็ดใหญ่มีจ้านวนลดลง  ระยะหลังพุทธศตวรรษที่ 23 เป็นต้นมาข้าวเมล็ดเรียวพบมากที่สุดและ
นิยมปลูกมากในภาคกลาง  ส่วนข้าวเมล็ดป้อมและเมล็ดใหญ่พบเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เท่านั น  สันนิษฐานว่า ข้าวเมล็ดป้อมน่าจะเป็นข้าวเหนียวที่งอกในที่ลุ่ม ข้าวเมล็ดใหญ่น่าจะเป็นข้าวเหนียวที่งอก
ในที่สูง และข้าวเมล็ดเรียวคือข้าวเจ้า   ในสมัยรัตนโกสินทร์  ตั งแต่เริ่มมีการค้าขายข้าวเป็นสินค้าส่งออก  ข้าวเจ้า
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ได้ปลูกแพร่กระจายไปทั่วประเทศ  ทั งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่ข้าวที่กินก็ยังคงแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนคือภาคกลางและภาคใต้นิยมข้าวเจ้า  ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังคงกินข้าวเหนียวเช่นเดิม   (สุ
จิตต์  วงษ์เทศ, 2531:41-44)    
 
3.ข้าวในวรรณกรรม 
 3.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ 

 เรื่องราว นิทาน ต้านานวรรณกรรมทั งวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าวนั นได้รับความสนใจ
จากนักวิชาการ ปราชญ์ท่านต่าง ๆ ได้น้าเสนอผ่านเอกสารวิชาการ ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นจ้านวนมาก  ผู้เขียนจึงขอ
ยกตัวอย่างเพียงบางส่วนใช้ประกอบในบทความ เพื่อให้เห็นถึงความคิดเรื่องข้าวที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทมุข
ปาฐะ ในต้านานขุนบูลม เช่น คนสองฝั่งโขงเชื่อว่า ควายให้ก้าเนิดคน โดยออกมาจากน ้าเต้าปุงที่งอกจากซากจมูก
ควายที่ตายแล้ว หลังจากพญาแถนส่งควายลงมาบนโลก  อีกทั งยังมีนิทานเล่ากันในลุ่มน ้าเจ้าพระยาว่า ควายสอน
คนให้ปลูกข้าว (พันธุ์ทิพย์  ธีระเนตร, มติชนรายวัน, ประชาชื่น, 29 ,29. มิ.ย. 2558:14)   

สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้เขียนไว้ในเรื่อง "ข้าว" ที่เกี่ยวกับ หมา ปีจอ เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ของคนในสุวรรณภูมิ 
เมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งยกย่องหมาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มี 9 หาง เอาพันธุ์ข้าวจากเมืองฟ้า ลงมาให้มนุษย์ปลูกกิน
เป็นอาหาร มีค้าบอกเล่าของชาวจ้วง อ้าเภอหลงโจว ในมณฑลกวางสี มีความว่า แต่ก่อนคนเรายังโง่ ยังไม่มีข้าวกิน 
เพราะไม่รู้จักและไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ครั งนั นมีหมา 9 หางตัวหนึ่งขึ นไปบนสวรรค์ แล้วเอาหางทั ง 9 จุ่มลงไปใน
กองข้าวของสวรรค์ เพ่ือขโมยพันธุ์ข้าวมาให้มนุษย์ พันธุ์ข้าวสวรรค์ก็ติดที่หางทั ง 9 แล้วหนีมา แต่ เทวดาเห็นก่อน
จึงไล่ตาม แล้วเทพใช้อาวุธฟาดฟันหมาที่ขโมยพันธุ์ข้าว เทพอาวุธฟาดถูกหางขาดไป 8 หาง หมาจึงเหลือหางเดียว 
พร้อมพันธุ์ข้าวที่ติดหางมาให้มนุษย์ นับแต่นั นมามนุษย์ก็ปลูกข้าวกิน แล้วยกย่องหมาเป็นผู้วิเศษที่ท้าคุณแก่มนุษย์  
(หมา ปีจอ เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ของคนในสุวรรณภูมิ เมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว, มติชนรายวัน. วันที่ 6 มกราคม 2549.) 

นอกจากนี ยังมีนิทานที่เก่ียวกับข้าวโดยตรง คือ นิทานนางโคสก(อีสาน) หรือ แม่โพสพ ซ่ึง เอ่ียม ทองดี ได้
รวบรวมจากชาวบ้าน บ้านอัมพวัน อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “...นางโคสกนั้นเป็นเทวดา มเหสีของ
ท้าวสักกะเทวราช ได้เกิดเป็นข้าวตามความปรารถนา ภายใต้ความช่วยเหลือของฤๅษีตาไฟ ซึ่งท าให้ข้าวแผ่กระจาย
ไปทั่วโลกแล้ว  ข้าวมีชีวิตเหมือนคน มีปีกบินไปไหนมาไหนได้เหมือนนก เมล็ดข้าวโตเท่าผลแตงโม ข้าวมีจิตใจ รู้จัก
รัก รู้จักโกรธ ใครท าดีพลีถูก ข้าวจะบินเข้ามาอยู่ในเล้าเอง มนุษย์ไม่ต้องปลูกข้าว เพียงแต่สร้างยุ้งไว้คอยท่าเท่านั้น 
ถึงฤดูกาลข้าวจะบินมาอยู่จนเต็มยุ้ง เมื่อน าข้าวมากิน ไม่ต้องต า เพียงแค่เอามีดผ่าเอาเมล็ดข้าวสารก็หุงกินได้   
ต่อมามีแม่หม้ายนางหนึ่ง ถึงฤดูกาลที่ข้าวจะบินมาเข้ายุ้งแล้ว แต่ก็ยังสร้างยุ้งไม่เสร็จ ท าให้เกิดความวุ่นวาย และ
เนื่องจากนางเป็นคนใจร้ายจึงเอาไม้คานหาบไล่ตีข้าวแตกกระจายพร้อมกับด่าว่าต่าง ๆ นานา ข้าวถูกตีก็ตกใจหนี
ไป และคิดว่ามนุษย์นี้ใจด าใจร้ายนัก เรามาอยู่เพ่ือให้กินเป็นอาหารก็ยังไล่ด่าไล่ตีคิดแล้วน้อยใจจึงชักชวนกันไปอยู่
ป่าอยู่เขา เกิดเป็นเผือกเป็นกลอย ท าให้มนุษย์ไม่มีข้าวกิน อดอยากหิวโหยตายไปมากมาย สองเฒ่าตายายเห็นท่า
ไม่ดีจึงชักชวนกันไปหาฤๅษีตาไฟในป่าหิมพานต์ เล่าเรื่องให้ฟัง พระฤๅษีสงสารมนุษย์ จึงรับอาสาว่าจะไปตามนาง
โคสกกลับคืน เมื่อฤๅษีพบนางโคสกก็ขอร้องให้นางกลับ แต่นางไม่ยอมกลับ โดยกล่าวว่ามนุษย์ใจร้าย พระฤๅษีจึง
อ้อนวอน นางบอกว่า ถ้าจะให้กลับไปพวกมนุษย์ต้องปฏิบัติต่อนางอย่างเคารพบูชา   ว่าแล้วนางจึงกลั้นใจตาย 
กลายเป็นเมล็ดข้าวให้พระฤๅษีน าไปมอบให้ตายาย และฤๅษีสอนตายายว่าจงเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกขยายพันธุ์ 
ต่อไปนี้มนุษย์จะต้องปลูกข้าวกิน และอย่าลืมบุญคุณนางโคสก การกระท าต่าง ๆ ต่อนางโคสก เช่น จะปลูก จะ
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เกี่ยว จะหาบ จะนวด ต้องขอขมาต่อนางเสียก่อนและหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะต้องบายศรีสู่ขวัญให้นาง ก่อนจะ
ปลูกข้าวก็ต้องขอที่ต่อนางธรณี พระภูมิ และตาแฮกเสียก่อน ต้องแต่งพาหวาน 4 พาหมาก 4 ค า ยา 4 กอก บูชา
สิ่งเหล่านี้ เวลาจะฟาดจะตีต้องท าเช่นเดียวกัน จงปฏิบัติต่อนางให้ดี ตายายรับค าฤๅษีแล้วน าข้าวกลับมาปลูกแพร่
พันธุ์ และท าพิธีกรรมต่าง ๆ แต่บัดนั้น”3  

 
3.2วรรณกรรมลายลักษณ์ 
วรรณกรรมลายลักษณ์ ได้แก่ วรรณกรรมต้านาน เช่น ต้านานพญาอินทร์ ขุนบุลม ต้านานแม่โพสพ ฯลฯ 

วรรณกรรมชาดก เช่น  มหาชาติ พญาคันคาก ท้าวเจ็ดหวดเจ็ดไห สุพรมโมกขาหมาเก้าหาง  คัชนาม ฯลฯ 
วรรณกรรมค้าสอน และกฎหมายโบราณ เช่น  ผญา ธรรมดาสอนโลก ย่าสอนหลาน ชนะสันทะ หลานสอนปู่  
พญาค้ากองสอนไพร่  มูลขึด ลุงสอนหลาน  เสียวสวาด  อินทิญาณสอนลูก  กาพย์พระมุนี  ท้าวค้าสอน และ
ธรรมศาสตร์โบราณ เป็นต้น วรรณกรรมพิธีกรรม เช่น บทสู่ขวัญข้าว ต้าราพรหมชาติ โหราศาสตร์อีสาน พบว่ามี 
ชื่อพันธุ์ข้าวพื นเมือง ฤกษ์ยามในการเพาะปลูก ยันต์ป้องกันสัตว์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ ซึ่งล้วนมีความคิดภูมิปัญญาเรื่อง
ข้าวปรากฏอยู่ในองค์ประกอบเป็นจ้านวนมากทั งสิ นจึงไม่แปลกที่จะเรียกดินแดนแห่งนี ว่า “สังคมข้าว”  จาก
ตัวอย่างในข้างต้น ผู้เขียนขอน้าเสนอตัวอย่างรายละเอียดตัวบทในวรรณกรรมซึ่งคัดเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้าว โดยแสดงให้เห็นถึงความคิดเรื่องข้าวที่ปรากฏในวิถีชีวิตและสะท้อนผ่านออกมาทางวรรณกรรมลายลักษณ์ 
ดังนี  

 
3.1ข้าว ในวรรณกรรมต านานอีสาน 

  ผู้เขียนได้คัดเลือกวรรณกรรมต้านานที่เด่น ๆ จ้านวน 4 ต้านาน เพ่ือน้ามาเสนอให้เห็นถึง
ความคิดเรื่อข้าวที่น้ามาเกี่ยวข้อง  ซึ่งต้านานแรกเป็นต้านานนางโพสพ ต้นฉบับวัดมหาชัย  ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
โครงเรื่องเดียวกันกับ ของ เอ่ียม ทองดี ทีร่วบรวมมุขปาฐะจากชาวบ้าน บ้านอัมพวัน อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
หากแตกต่างกันเพียงส้านวนการแต่ง ดังตัวอย่าง 

“...เจ้ารสี มาแบ่งพันธุ์ให้เป็นเข้าก่ าแลเข้าขาว  เข้าเจ้าแลเข้าเหนียว  เข้าเดือนเพ่ือว่าจักปลูกไฮ่ 
แลนา..นางโพสพก็บ่ขืนวาจา  ท่านรสีได้นางก็แปงกากออกไว้ถวยทานไท้แก่เจ้ารสี...”   

(ต้านานนางโพสพ. ลาน 5 หน้า 1-2) 
 
จากค้าประพันธ์ได้สะท้อนถึง ต้นก้าเนิดของข้าวนั นเกิดจากฤาษี ที่ไปขอข้าวจากนางโพสพเพ่ือ

ปลูกปันแบ่งแจกเพ่ือหล่อเลี ยงผู้คนในผืนโลก  ซึ่งแตกต่างกับ ต้านานพระยาอินทร์ ที่ใช้ข้าวเป็นข้ออ้างอิงเหตุ
เภทภัยและหวังผลทางการเมืองของผู้มีบุญ เนื่องด้วยการปกครองที่ไม่เป็นธรรม ท้าให้ฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง  
ดังค้าประพันธ์ 

 

                                                        
3
 http://e-shann.com/?p=2054  อ้างอิงจาก  ข้าวปลาหมาเกา้หาง นิทานข้าวส านวน อีสาน 1, เอี่ยม ทองดี รวบรวมจากชาวบ้าน บ้านอัมพวัน 

อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, สืบค้นเมือ่ 29 มิถุนายน 2558. 
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“...คันว่าเขาบ่ให้ทันใช้กินเบี้ยดอกเงินกับด้วยไพไท คันว่าเสี้ยงแล้วกับเอาแถมเหล้าเอามาเป็น
ของอาณาประโยชน์แห่งตนแลอัน 1 ก็เล่าแต่ค่อยตัดความบ่ถืก ลางแห่งพลอยให้ร าคราญแก่กัน คันว่าได้
เข้าของแห่งเขาแล้วก็ยินดีก็เอาไปสู่กันกินแล โทษอันนี้...ก็ผิดฮีตบ้านคองเมืองแลฝนตกแล ปถีระดูแล
เดือน 5 ฝนตกน ้านอง เดือน 11 เดือน 12 ดับจิงได้เฮ็ดไฮ่ไถนา ข้าวตายค้างกองกันแลคนทั งหลายจัก
ตาย อยากน ้าอยากข้าวก็มากนัก เพราะว่าท้าวพระยาบ่ชอบรัสสาธรรมแลท้าวพระยาก็มาโฮมกันเอาเข้า
ของเงินค าเก็บเอามาเป็นของตนจักวินาสจิบหาย...” 

(ต้านานพระยาอินทร์. ลาน 1 หน้า1-2) 
   

ส่วนวรรณกรรมต้านาน สองเรื่อง อันได้แก่ ต้านานอุรังคธาตุ และ ต้านานพระเจ้าเลียบโลก เป็น
ต้านานฝ่ายศาสนาพุทธ เราจึงเห็นความคิดเรื่องข้าว เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของบารมีทาน และภาพวิถีชีวิตที่
ตอบสนองต่อการท้ากุศลเพ่ือจะให้เกิดในภพภูมิอ่ืนและมีชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ในภายภาคหน้า  ดังตัวอย่างค้า
ประพันธ์ของทั งสองต้านาน 

 
“...เมื่อพระสัพพัญญูเจ้ามาสถิตภูก าพร้าซ่ าบอกให้วิสุกัมมเทวบุตร  ควัดลายฮูบสัพพัญญูเจ้ายืน

อยู่ในฮ่มไม้รัง จิ่งรูปพญาติโคตรบูรถือบาตรโอยคีงต่ าหัวลงน้อมถวายแก่สัพพัญญูเจ้าแล  ควัดรูปภูก าพร้า  
รูปพระเจ้านั่งฉันข้าวกับบาตร  รูปเจ้าอานนท์ฉันข้าวเหนือพดไม้  รูปพญาอินทร์ มือขวาถวายน้ าเต้าธัมม
พก  มือซ้ายนบ  ควัดรูปฝูงนี้ไว้เทิน  ด้านตะวันตกเพียงรูปมหากัสสปะหั้นแล...”   

        (ต้านานอุรังคธาตุ. ผูกที่ 3 ลาน 12 หน้า 2) 
 
“...บัดนี้  จักกล่าวพระเจ้าเลียบโลกกัณฑ์หกสืบต่อ  พอให้ญาติพ่ีน้องเห็นแจ้งฮ่อมนิทาน  

พระพุทธเจ้ายังอยู่ดอยหลวง  เสด็จมาภิกขาจารทั่วคาเมบ้าน  เขาก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าตามขอกหนทาง  
มีลางเฮือนนอนตื่นสวายใส่บ่ทันพระพุทธเจ้า  จิงได้ชื่อว่า  “บ้านนอนหลับ” แท้ตะวันสายก็บ่ตื่น มันก็ลุก
นึ่งข้าวสวยแท้ใส่จังหัน แล้วจิงเสด็จสู่ห้องเสวยโภชน์จังหัน เหนือดอยหลวงสั่งสอนช้าวบ้าน อันนี้เพื่อน
กล่าวไว้เมืองกาสี คนบ่ฟังความกันบ่เซาเถียงถ้อย จิงชื่อว่า “เมืองแล้ง” บ่มีคนน้อยใหญ่ บ่ย าแยงแยงพ่อ
บ้านเมืองซิแล้งไหง่ผง...” 

(ต้านานพระเจ้าเลียบโลก. ผูกที่ 6 ลาน 1 หน้า 1) 
 

สรุปแล้ววรรณกรรมต้านานที่น้าเสนอ สะท้อนถึงความคิดและอุดมการณ์เกี่ยวกับข้าวที่แตกต่าง
กัน  ต้านานแม่โพสพได้แสดงให้เห็นถึงการรู้คุณแห่งข้าวเป็นส้าคัญเพราะข้าวเปรียบเป็นเครื่องหล่อเลี ยงชีวิต  ส่วน
ต้านานพระยาอินทร์ กลับใช้ความแห้งแล้ง ความอดอยากเป็นเครื่องต่อรองทางการเมือง  และต้านานอุรังคธาตุ 
และ ต้านานพระเจ้าเลียบโลก เป็นต้านานฝ่ายศาสนาพุทธ ให้ภาพข้าว เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนให้ไปเกิด
ในภพภูมิที่ดีขึ นในโลกหน้า เป็นสิ่งที่พึงสละให้กับศาสนาเพ่ือหล่อเลี ยงพระสงฆ์ผู้สืบต่อศาสนาจะได้อานิสงส์ผลมาก 
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3.2ข้าว ในวรรณกรรมชาดก 
 วรรณกรรมชาดกที่คัดเลือกมาน้าเสนอ มีจ้านวน 4 เรื่อง  คือ สุพรมโมกขา คัชนาม   สังข์ศิลป์

ไชย  และจันทคราส-สุริยคราส  สะทอ้นให้เห็นความคิดท่ีแตกต่างกันในหลายด้านดังจะน้าเสนอผลการตีความเป็น
ล้าดับ ๆ ไป 

วรรณกรรมกลุ่มแรกที่แสดงถึงความคิดด้านความเชื่อก่อนการเพาะปลูก เช่นการใช้กระดูกหัวของ
พ่อเป็นเครื่องบูชาเพ่ือรักษาผืนนาให้รอดปลอดภัย ให้มีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์  และการจัดการผืนดินที่เ ดิมเป็นที่
รกเรื อ ปรับที่ให้กลายเป็นผืนนาเพ่ือให้ง่ายต่อการเพาะปลูก ดังค้าประพันธ์ในเรื่อง สุพรมโมกขา  คัชนาม ที่ยกมา 
ดังนี  

“...จนว่าหวัพ่อหล้อน  เหลือดายแต่กระดูก 
คือหมากน้ าเต้า   สังแท้บ่ต่างกัน 
ให้เอาไปเก็บเมี้ยนไว้  อัดแจบไผบ่เห็น 
พอเถิงเดือนหกมาท านา  จั่งค่อยเอามาไว้ 
ให้เจ้าแก่หัวพ่อไปไว้  หัวนาตกแต่งดีเทอญ 
.... 

 ท้าวก็หลิงแผ่นพื้น  เห็นแจ้งไฮ่นา 
 วางเชือกแล้ว   เก็บหัวพ่อไว้หินผา 

เอาผดไม้ปกบัง   แล้วต่าวคืนเมือห้อง   หั้นแล้ว” 
     (สุพรมโมกขา. หน้า 3-4.) 
 
จากค้าประพันธ์ที่ยกมาสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อดึกด้าบรรพ์ ที่เคารพในผีบรรพชน ที่ใช้หัวคน 

หัวสัตว์ ปกป้องเสนียดจัญไรต่าง ๆ และปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีมีสุข  อีกนัยหนึ่งคือเครื่องแสดงถึงอาณา
เขตของเผ่าตน  รวมถึงความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณที่มีอ้านาจเหนือคนเผ่าอื่น หรือสัตว์สิ่งอื่น 

 
“...ไฮ่ได้เผาไปแล้ว  แปนเป่าไฟสุม 

 กูสิมาไถ    ต่อไปเมื่อหน้า 
เมื่อท้าวคึดฮ่ าแล้ว  คืนสู่เฮือนตน 

 พอเมื่อฝนฮวายฮ า  แผ่นดินในพ้ืน 
 สุพรหมโมกขาท้าว  หาแนวเข้าปลูก 

เข้าโคดถั่งงาบ่ไฮ้   ดีแล้วสิหว่านไถ” 
     (สุพรมโมกขา. หน้า 4.) 
 

“...เขาก็ป ้าต้นไม้   สร้างก่อแปงนา  
เขียวด างาม   เกิดเป็นกอข้าว  
ตั้งเป็นเจ็ดพันบ้าน  นิคมตามเมืองใหญ่   
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ลาดเคื่องตั้ง   เลียบไว้แต่งแปง” 
(คัชนาม. หน้า 351.) 
 

จากค้าประพันธ์ ของ สุพรมโมกขา และคัชนาม ที่ยกมาข้างต้น เพ่ือเปรียบเทียบถึงวิธีการ การ
บุกเบิกพื นที่ใหม่เพ่ือใช้ท้าการเกษตร  ในเรื่องสุพรมโมกขา จะบุกเบิกพื นดินคนเดียวในระดับครัวเรือน สะท้อน
ความคิดการท้าการเกษตรแบบพอยังชีพแบบปฐมภูมิ  เรียกว่าการ “ส่าวนา” โดยการใช้ไฟ ส่วนในเรื่องคัชนาม 
จะบุกเบิกในระดับเมือง หรือเรียกอีกอย่างว่า “สร้างบ้าน แปงเมือง” สะท้อนความคิดการท้าการเกษตรแบบมห
ภาคแบบตติยภูม ิเพ่ือจัดท้าแปลงนาปลูกข้าวเลี ยงไพร่บ้าน พลเมืองในอาณาจักร      

  
“พอกาลดูเข้า   สาลีเขียวแก่ 
ท้าวก็เก่ียวเข้าแล้ว  ยีให้หล่นดี 
ท้าวเอาไปฝากพ่ีน้อง  ผู้เพิ่นมีคุณ 
ทั้งถ่ัวงา    เข้าโคดหวานปิดต้ม 
... 
ท้าวเอาหมากอึแตงน้ าเต้า  ในฮ้ัวไฮ่สวน 
เข้าไปเมืองใหญ่กว้าง  แจกแบ่งผู้มีคุณ 
ดอมตนไปคนเดียว  แบ่งปันยอให้” 

     (สุพรมโมกขา. หน้า 5.) 
 

“หลังนั้นชื่อว่าวิสูตรกว้าง  เต็มผ่อพันเสา 
   ที่นั้นซุมชาวสนม   หมื่นนางเนาว์หั้น 
   ทันที่ฮวานๆด้าน   แดงแสงสีชาด 
   พ้ืนพุ่มห้อง   หินกล้าก่อตัน 

หลังนั้นฉางใหญ่เมี้ยน  ทุกขอบค าแดง 
   เรียกชื่อพระคลังหลวงยัง  ยื่งพอเพียงข้าว 
   หลังถันพุ้น   ฉางเงินยังยิ่ง 
   ทุกขอบข้า   ขนน้อมส่วยสิน” 
       (สังข์ศิลป์ไชย. หน้า 284) 
 

จากค้าประพันธ์ ของ สุพรมโมกขา และสังข์ศิลป์ไชย  ที่ยกมาข้างต้น เพ่ือเปรียบเทียบถึงวิธีการ
เก็บเก่ียว ทั งในระดับครัวเรือนและในระดับอาณาจักร ที่มีความแตกต่างต่างกัน ในเรื่อง สุพรมโมกขา แสดงถึงการ
เพาะปลูกพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อใช้ยังชีพ    สะท้อนว่า ในระดับครอบครัวนั นแม้จะผลผลิตจะมีปริมาณ
น้อยแต่มีการเพาะปลูกที่หลากหลาย อาจเพ่ือใช้ผลผลิตที่นอกเหนือจากข้าวน้าไปใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของอย่างอ่ืน
จากเพ่ือนบ้าน และยิ่งสะท้อนว่า สุพรมโมกขา ได้แจกจ่ายพืชพรรณให้กับผู้มีพระคุณก็ยิ่งแสดงให้ภาวะเศรษฐกิจ
แบบพ่ึงพาในระดับรากหญ้า  แต่ในเรื่องสังข์ศิลป์ไชย กลับแสดงให้เห็น ข้าว ที่ถูกเก็บไว้ในคลังหลวงเพียงอย่าง
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เดียว  อาจด้วยเหตุผลที่ข้าวมีค่าทางเศรษฐกิจใช้ค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างอาณาจักร  หรือเพ่ือใช้ข้าวหล่อเลี ยง
ไพร่พล เพ่ือใช้ในการศึกสงครามเพ่ือขยายอาณาเขตซึ่งเป็นการแผ่บารมีอันเกรียงไกรของกษัตริย์ 

 
“...เถิงแดนท้าว  กาสีนครราช   
สองแจ่มเจ้า  ผันผ่ายฮีบผาย   
แม่งหนึ่งเถิงแห่งห้อง บ้านนอกคาเม   
สองนงค์แพง  ขั่วขอกินข้าว     
พอประมาณแล้ว  ลีลายัวระยาตร ไปนั้น” 

(จันทคราส สุริยคราส. ผูก1 ลาน 9 หน้า 2) 
 

  จากค้าประพันธ์ ของ จันทคราส สุริยคราส ที่ยกมาข้างต้น แสดงถึงความแร้นแค้น อดอยากของ
ตัวละครที่ต้องออกหาขอทานเพ่ือหล่อเลี ยงชีวิต  การขอทานเป็นระบบเศรษฐกิจพ่ึงพาประเภทหนึ่ง เพราะการ
ขอทานเกิดขึ นจากหลายสาเหตุ  สาเหตุใหญ่คือความแห้งแล้งทางสภาพดินฟ้าอากาศ  ส่งผลให้มีผลผลิตไม่พอ
เลี ยงชีพ  จนจ้าเป็นต้องอพยพไปบุกเบิกในพื นที่อ่ืน  หรือไม่ก็ใช้ชีวิตแบบ “ไปตายเอาดาบหน้า” โดยการขอทาน
เพ่ือประทังชีพ  อีกสาเหตุคือการสงครามท่ีแย่งชิงทรัพยากร  การอวดเบ่งศักดาในระหว่างอาณาจักร  หรือเป็นศึก
ชิงนางที่เราพบมากในประวัติศาสตร์ชาติต่าง ๆ  
  วรรณกรรมชาดกโดยสรุปนั น โดยเฉพาะ เรื่อง สุพรมโมกขา  คัชนาม และจันทคราส สุริยคราส 
ตัวเอกในเรื่องล้วนเป็นสามัญชน ที่อยู่ในสังคมแบบชาวบ้าน  คือวัฒนธรรมแบบราษฎร์  มีฐานะยากจน เป็นลูก
ก้าพร้า  แต่มีจิตใจดี มีเทวดา พระราชา  ยักษ์ ผี เป็นผู้อุปถัมภ์   ส่วน เรื่องสังข์ศิลป์ไชย  ตัวเอกอยู่ในราชวงศ์
สะท้อนภาพสังคมวัฒนธรรมแบบหลวง  แสดงภาพความโอ่อ่า  ความประณีต  ความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้าง มี
ความอุดมด้วยทรัพย์สินอย่างเหลือเฟือ  แต่ก็ปรากฏภาพแห่งความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น  แต่ตัวเอกก็สามารถ
เอาชนะอุปสรรคนานาประการได้ด้วยคุณธรรมความดี  เช่นกัน 
 

3.3ข้าว ในวรรณกรรมค าสอน 
วรรณกรรมค้าสอนที่คัดเลือกมาน้าเสนอ มีจ้านวน 3 เรื่อง  คือ  มูลขึด  ธรรมดาสอนโลก และ

พญาค้ากองสอนไพร่   แสดงความคิดเรื่องข้าว ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มของความเชื่อ อันได้แก่ มูลขึด  ธรรมดา
สอนโลก และ ค่านิยมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตการกินอยู่ คือ  เรื่องพญาค้ากองสอนไพร่   ซึ่งสะท้อนให้เห็นความคิดที่
แตกต่างกันในหลายด้านดังจะน้าเสนอผลการตีความเป็นล้าดับ ๆ  ดังนี  

 
“...อัน  1  คนทั้งหลายบ่ควรกินนั้น 
ข้าวแห่งแม่หม้าย  1  ข้าวแห่งแม่หมัน  1  บ่ควรแล  
 ผู้ใดกินก็ผ่อนลักษณะทั้งมวลแล   
ประการ  1  ข้าวอันท าข้าวบูชาพระเจ้าก็บ่ควรกินแล” 
    (มูลขึด. ลาน  12  หน้า  2) 

สถ
าบั
นวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธรร
มอี
สา
น



10 
 

จากค้าประพันธ์ ในเรื่อง มูลขึด  เราจะเห็นค้าสอนที่มุ่งเน้นการละ ในสิ่งที่เป็นอัปมงคล  โดยเชื่อ
ว่าสิ่งที่เป็น ขึด หรือ คะล้า นั นนั น ถ้าละได้จะท้าให้มีการด้ารงชีวิตที่เป็นปกติ  จะเห็นว่า  ข้าวที่เป็นของไม่ดีนั น 
คือ ข้าวจาก แม่หม้าย และแม่หมัน  ความคิดที่สะท้อนผ่านหมายถึงอะไร  หมายถึงว่า ความเป็นหม้าย  เป็นหมัน
นั น มันคือบาป  หรือผลของกรรมที่ท้าในชาติก่อนที่ตกต่อมาถึงชาตินี   ท้าให้เกิดเป็นคนอาภัพ กลายเป็นแม่หม้าย 
ทั งผัวตาย ชาวบ้านอาจเชื่อว่ามีดวงกินคู่ครองหรือมีดวงชะตาตกพุ่มหม้าย ผัวทิ งหรือไม่มีผัว  แต่  อีสานมักใช้ค้าว่า 
“แม่ฮ้าง” หรือ แม่ร้าง  เป็นผู้ที่สังคมเหยียดหยาม  ไม่สามารถทัดเทียมหญิงผู้มีครอบครัวอันสมบูรณ์  และแม่
หมัน  คือหญิงที่ไม่มีบุตร ธิดา สืบสกุล อีสานจึงมีส้านวนที่ว่า “สืบหน่อ  แทนแนว” ซึ่งสังคมสมัยก่อนนั น การมี
ลูกหลานมากมายเป็นสิ่งส้าคัญ  เพราะเพ่ือตอสนองต่อเศรษฐกิจ  มีแรงงานใช้  ยิ่งมีลูกชายมากก็มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรมากขึ น ส่าวนาได้กว้างขึ น  มีที่ดินมากขึ น ผลผลิตก็มากขึ นตามตัว  และยิ่งได้ลูกสาว ก็แทบจะเป็นบุญ
เพราะจะได้แต่งดอง  ขยายครอบครัวและมีญาติวงศ์เพ่ิมขึ น  โดยเฉพาะการแต่งดองที่มีระบบพ่อล่าม แม่ล่าม ด้วย
แล้ว ก็ยิ่งได้ญาติอุปถัมภ์พ่อแม่บุญธรรมเพ่ิมขึ น  เพราะการคัดเลือกพ่อล่ามแม่ล่าม ต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  มี
อิทธิพลพอสมควร  เป็นที่นับหน้าถือตาในท้องถิ่น 

 
“อัน  1  ผิจักไปทางไกลใคร่ฮู้นิมิตอันฮ้ายอันดีดังนั้นให้ห่อข้าวเป็น  3  ห่อ   
ข้าวเปลือก  ห่อ  1  ให้ใส่หมากถ่ัว  ห่อ  1  ให้ใส่ถ่านไฟด า(ห่อ  1) 
แล้วให้อธิษฐานเอาไปไว้ให้กากิน 
ครั้นว่ากากินจับห่อเข้าเปลือกนั้นดีนักแล   
ครั้นว่า   กาจับห่อหมากถ่ัวนั้นพอประมาณ   
ครั้นว่ากาจับห่อถ่านไฟนั้นบ่ดีแล”   

(มูลขึด. ลาน  15  หน้า  1-2) 
 

จากค้าประพันธ์ ในเรื่อง มูลขึด   .ในข้างต้นจะเห็นความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง  ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็น
ลิขิตที่เป็นผลมาจากการให้ความช่วยเหลือของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ  จะเห็นได้ว่า  ข้าว คือสัญลักษณ์แห่งความ
เป็นศิริมงคล  เมื่อใช้สัตว์เสี่ยงทายได้ข้าว ก็ยังความมั่นใจในการเดินทาง  และจะได้พบผลส้าเร็จในการเดินทาง
ตามท่ีมุ่งมาดปรารถนาไว้ 

 
“...ราชาให้ขุดอารามฮ้างเก่า  กับท้ังพระธาตุม้างให้ขุดไว้ที่ควร 
ทั้งหมู่โพธิ์ศรีต้นตายยืนให้ฟันล่าว  ขุดก่นต้นถมให้ฮาบเพียง 
แล้วให้เข้าไปสร้างปลูกเฮือนบ้านอยู่ เข้าจิงไปสร้างบ้านเฮือนพร้อมไฮ่นา 
แต่นั้นข าเขือกพร้อมโพยพยาธิโรคาอนตายเถิงขวบเมืองพญาเจ้า 
โภยภัยเข้ามาเถิงต่างๆกลายอึดข้าวพร้อมตายเจ็บท้องแลปวดหัว...” 

(ธรรมดาสอนโลก ลานที่ 5 หน้าที่ 1-2) 
 

  จากค้าประพันธ์ ในเรื่อง ธรรมดาสอนโลก   .ในข้างต้นจะเห็นความเชื่อด้านการเคารพใน
ธรรมชาติ  ในค้าสอนของบรรพชน  ที่เรียกว่า “ฮีตเก่า คองหลัง”  ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะน้าผลอันเป็นภัยพิบัตมาสู่
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บ้านเมือง  จากวรรณกรรมเราจะเห็นว่า  เมื่องเมืองมั่งคั่งจนถึงที่สุด  มักจะหลงลืมสิ่งเก่าที่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์  
วัดร้าง พระธาตุเก่า เจดีย์ผุ ต้นโพธิ์ตายยืน  สิ่งเหล่านี เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ควรแก่การเคารพ หากถูกบุกรุก
เพ่ือสร้างบ้านเรือน และที่ท้ากิน  ย่อมเป็นการลบหลู่ดูหมิ่น จนไร้ที่พ่ึงทางใจ  หรืออาจมีผลท้าให้สภาวะแวดล้อม  
ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป  สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้พืชผล ข้าวกล้า สัตว์ คน ได้รับผลกระทบ เกิดโรคภัย
ระบาด  ภัยพิบัตเข้าท้าลายล้างต่าง ๆ นาๆ 
 

“จักเฮ็ด  ปลาปิ่นปิ ง   ประสงคจ์้ าแจ่วบอง 
แกงลาบก้อยโส้เหร่  ใส่หมากนาวศรี 
แปงส้มปลาหม่ าปลา  ห่อตองแปงปั น 
ส้มปลาน้อยปลาแส้  ลงไหปุงแต่ง เจ้าเอย 
กระเทียมหอมบั่วขั่ว  ดีแล้วใส่ภาช ์
ทั้งแจ่วผงจ้ า   เข้าเหนียวดีกับแซบ 
น้ าปลาแดกคนแจ่วไว้  เข้าเหนียวตุ้ยโหม่มกิน” 

                       (พญาค้ากอง: 22-23) 
 

  จากค้าประพันธ์ ในเรื่อง พญาค้ากอง   .ในข้างต้นสะท้อนค่านิยมวัฒนธรรมการกินอาหารสดใหม่ 
และการถนอมอาหารประเภทปลา  เช่น แจ่วบอง  ส้มปลา  หม่้าปลา  ส้มปลาน้อย  ปลาแส้  ปลาแดก   แจ่วผง 
ฯลฯ  วัฒนธรรมปั้นจ ้า  ปั้นตุ้ย  โดยมีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก  มีปลาเป็นอาหารรอง มีผักเป็นกับแกล้มทุกมื อ  
อาจมีการบริโภคเนื อบ้างตามโอกาสพิเศษในงานประเพณี  เช่น เนื อวัว ควาย หมู จากงานแต่งดอง  งานประเพณี
เลี ยงบ้าน  ฯลฯมีการปรุงแบบ ต้ม แกง ลาบ ก้อย ฯลฯ 

โดยสรุปแล้ว  วรรณกรรมค้าสอนได้สะท้อนความคิดในหลากหลายประเด็น เช่น  ความเชื่อในสิ่ง
อัปมงคล  ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง  การเคารพในธรรมชาติ  การเคารพในค้าสอนของบรรพชน    ความไม่เท่า
เทียมทางสังคม  ระบบญาติอุปถัมภ์  และ  ค่านิยมวัฒนธรรมการกิน  การถนอมอาหาร 
 

3.4 ข้าว  ในวรรณกรรมกฎหมายโบราณ 
วรรณกรรมกฎหมายโบราณที่คัดเลือกมาน้าเสนอ มีจ้านวน 1 เรื่อง  คือ  หลักค้าเมืองร้อยเอ็ด. 

ต้นฉบับส้าเนาภาพหอสมุดแห่งชาติประเทศไทย  ผู้เขียนได้คัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้าวมาน้าเสนอ  ดังค้า
ประพันธ์ 

ล.14 น.1...อันหนึ่ง เทศกาลฉางเข้ากล้าไฮ่นา เจ้าช้างเจ้าม้าเจ้างัวเจ้า
ควยให้เลี้ยงฮักษาเจ้าไฮ่เจ้านาให้ล้อมฮ้ัวฮบให้มีวาสามหลักชักสามฮาว ถ้าผู้ใด
เลี้ยงช้างม้างัวควยผูกไว้ใกล้ไฮ่นาท่านยังหลูดขาดกินเข้า กินกลางวันกลางคืนก็
ให้ใช้ อันหนึ่งช้างม้างัวควยปล่อยละไว้ให้มีขิกมีเขาะ มีโปงยังมากินเข้ากิน
กลางวันอย่าใช้ กินกลางคืนให้ใช้ อันหนึ่งเจ้าไฮ่เจ้านามีราชการและเป็นเหตุ
ป่วยการตายให้บอกเจ้าช้างเจ้าม้าเจ้างัวควยให้เลี้ยง ให้ฮักษาเจ้าสัตว์แจ้งแล้วบ่
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ฮักษา มากินเข้าท่านกลางวันกลางคืนก็ให้ใช้ ฯ อันหนึ่งช้างม้างัวควยกินเข้า
หมาก  

ล.14 น.2  เข้าฮวงในท่งไฮ่ท่งนากินกลาง หางฟาด กินทั้งคืนซอดฮุ่ง 
ช้างให้เอาเต็มหลังมันมาให้เอาบุงหนึ่ง งัวควยให้เอาตัวหาบหนึ่ง อันหนึ่ง ช้าง
กินเข้าแฮก เข้าขวัญ เข้ากุ้ม เข้าลอมให้เจ้าช้างแปลงขวัญเข้าท่าน มีเงินบาท
หนึ่ง สิ้นผ้าไบผืนหนึ่ง เหล้าไหไก่ตัวตามฮีตแล้ว เงินบาทกับสิ้นผ้าไบ นั้นให้ขืน
เจ้าช้างเขาหมดท่อใดให้เจ้าช้างใช้ท่อนั้น อันหนึ่งม้างัวควยกินเข้าแฮก เข้าขวัญ 
เข้ากุ้ม เข้าลอมท่านให้แปลงขวัญเข้ามีเงินสลึงหนึ่ง สิ้น ผ้าใบหนึ่งเหล้าไหไก่ตัว
ตามบูฮานฮีต เงินกับสิ้นผ้าไบนั้นให้ขืนเจ้าผิด เข้าหมดท่อใดให้เจ้าสัตว์ใช้ท่อนั้น 
ฯ อันหนึ่ง ช้างม้างัวควยกินเข้าต้นล าเข้าอ่อนในท่งไฮ่นา ให้เอาแต่หูตาเถ้าแก่
ทั้งสองก้ าพิจารณาให้เที่ยงแท้ เจ้าเข้าอย่าตัด เจ้าสัตว์อย่า 

ล.15 น.1 ว่า เถ้าแก่ว่าหมดท่อใดก็ให้ใช้ท่อนั้น อันหนึ่ง ผู้ใดปล่อยละ
ช้างม้างัวควยไว้ทั้งกลางวันกลางคืนมากินเข้าท่านทั้งกลางวันกลางคืน เจ้าเข้า
บอกให้เลี้ยงให้ฮักษาเข้านาก็ให้มาเบิ่ง เจ้าสัตว์แจ้งแล้วสัตว์ก็บ่เลี้ยงบ่ฮักษาเข้า
นาบ่มาเบิ่งยังมากินเข้าท่านเถิงสองทีสามที ให้เจ้าไฮ่เจ้านาจับเอาสัตว์ให้ได้แล้ว
ให้ใส่โทษเจ้าของสัตว์แล้ว จึงขืนสัตว์ให้เจ้าของ เข้าหมดท่อใดให้เจ้าสัตว์ใช้ท่อ
นั้น ฯ 

      (หลักค้าเมืองร้อยเอ็ด. ต้นฉบับส้าเนาภาพหอสมุดฯ) 
 

 จากค้าประพันธ์ ในหลักค้าเมืองร้อยเอ็ด  สะท้อนบรรทัดฐานทางสังคม ที่จ้าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์  
เพ่ือลดความขัดแย้งในสังคม  เราเห็นว่า  ข้าวนั นมีความส้าคัญมาก  จึงมีกฎเกี่ยวกับข้าวมากพอสมควร  แต่อาจ
เป็นกฎหมายแบบจารีต  เน้นการประนีประนอม  มีการสมมาลาโทษ  มีการชดใช้ค่าปรับบ้างแต่ก็มีการยืดหยุ่นกัน  
เช่น การชดใช้ด้วยเงินตรา ซิ่น  ผ้าสไบ  เหล้าไหไก่ตัว  เป็นต้น  

 
3.5ข้าว  ในวรรณกรรมสู่ขวัญ  พิธีกรรม และโหราศาสตร์ 
วรรณกรรมวรรณกรรมสู่ขวัญ  พิธีกรรม และโหราศาสตร์ที่คัดเลือกมาน้าเสนอ มีจ้านวน 4 เรื่อง  

คือ  สู่ขวัญข้าวต้นฉบับใบลานสั นบ้านดอนยม  สู่ขวัญข้าวต้นฉบับใบลานสั นบ้านสูงเนิน  ต้าราปลูกเรือน และสมุด
ข่อยพรมชาติวัดศรีจันทร์บ้านนาอ้อ   ได้จ้าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มแรก เปรียบเทียบบทสู่ขวัญที่น้าเสนอ
ชื่อพันธุ์ข้าว  กลุ่มที่ 2  ความเชื่อเกี่ยวกับโชค ลาง  ฤกษ์ยาม ซึ่งเป็นความเชื่อทางจักรวาลวิทยาแบบชาวบ้าน  
ผู้เขียนได้คัดขอ้ความที่เก่ียวข้องกับข้าวมาน้าเสนอ  ดังค้าประพันธ์ 

 
(ล. 4 น. 2) ... แถนหลวงจิงใช้กูไปเฮ็ดนาฮ้าป่อนฮวงข้าวก่อนหัวปี เป็นดียิ่งก่อ

เมืองฟ้า กูจักกวัดแก่งผ้าเอ้ินเฮียกเอาขวัญ ขวัญเอยมาเยอ  ศรี ๆ มื้อนี้แม่นมื้อดี ปีนี้
เป็นปีเฮาข้าจักเฮียกเอาขวัญข้าวมาเล้าแลมานา ตามภาสาด าหล้า ถอกช้าแม่นข้าวงัน 
ล าชันแม่นข้าวหมากพอกด านอก 
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(ล. 5 น. 1) แม่นข้าวหมากเขีย เม็ดเจี้ยข้าวประหลาด เม็ดอาดแม่นข้าวกะ
แสนดอ เม็ดมันแข็งแม่นข้าวจ้าว ถอกฟ้าวแม่นข้าวดอ หอมสมพอแม่นข้าวด้าน้อย 
หอมค้อยๆ แม่นข้าวเล็บมือนาง  เปลือกบางแม่นข้าวก่้า อ่ าท่ าแม่นข้าวอึมฝนตกฮ้า 
มันงอกลูกแผ่ออกแม่นข้าวขาวหลวง ฮวงพวงแม่นข้าวพั ว เม็ดดั้วแม่นข้าวกนเบีย 

(ล. 5 น. 2)   เฟียงเขียวงามข้าวหินช้อน เม็ดอาดนั้นข้าวดอกจาน แดงฮุน
ฮานแม่นข้าวเล็บแฮด มาเยอขวัญเฮย 

        (สู่ขวัญข้าวต้นฉบับใบลานสั นบ้านดอนยม) 
 

“ฮวางชันนั้นข้าวหมากกอก ด าขอกนั้นข้าวหมากเขือ เม็ดเจือข้าวป้องแอ้ว
แลแข้วงู เป็นฮวางฮูข้าวปลาหลาด  เม็ดอาดข้าวหมากโพ เม็ดโป้ข้าวขี ช้าง ข้าวขว้าง
แลข้าวกะแสนดอ ฮวางแดงข้าวจ้าว แก่ฟ้าวนั้นข้าวดอ หอมสบพอข้าวด้าน้อย หอมคี
ค้อยข้าวจอมนาง ฮวางบางข้าวเลือดแฮด เกี่ยวตากแดดป่องแซง เม็ดขาวแดงข้าว
ดอกไม้ อยู่เบื้องใต้ข้าวแดงหลวง เป็นฮวางข้าวงาช้าง เม็ดขวางข้าวหมากเค็ง เม็ดเป่ง
ข้าวปลาซิวเฮือง เม็ดเหลืองข้าวน ้านมงัว ข้าวกาบยางแลข้าวพั ว ล าดั้วข้าวพิมลาย 
เม็ดด าข้าวก่้า อ าท าขี กา ดังซาวซีข้าวหมากหิ่ง แข็งยิ่งนั้นข้าวลอดเกียนเสียน(เลียน)ดู
อาดกะต่า ฝูงไทนาเข้าเลือกไว้ ก าอยายใต้โคสาหินะ  มาเยอขวัญเฮย (ขวัญ)ข้าวเหนียว
ไปตกเมืองล้านช้าง ก็ให้ม้างกันมามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปตกเมืองหงสาวดีก็ให้มามื้อนี้
วันนี้  ขวัญข้าวจ้าวไปตกเมืองห้อ(ฮ่อ) ก็ให้กอกกันมามื้อนี้วันนี้” 

        (สู่ขวัญข้าวต้นฉบับใบลานสั นบ้านสูงเนิน) 
 
  จากการเปรียบเทียบวรรณกรรมสู่ขวัญทั งสองส้านวน  พบว่ามีชื่อพันธุ์ข้าวโบราณแตกต่างกันบ้าง  
แต่ได้สะท้อนผ่านชื่อเรียก  ลักษณะเด่นของข้าวแต่ละพันธุ์  ท้าให้เห็นว่า  สมัยก่อนมีความหลากหลายทางพันธุ์
ข้าว  โดยได้บันทึกไว้ผ่านวรรณกรรม  ในหนังสือใบลานประเภทลานสั น  หรือเรียกอีกอย่างว่า  “ลานก้อม”  อีก
ทั งได้สะท้อนถึงโลกทัศน์ของคนในสมัยก่อนเกี่ยวกับชื่อประเทศเขตใกล้เคียง  ที่ขวัญข้าวไปตกในที่ต่าง ๆ เช่น 
เมืองล้านช้าง  เมืองหงสาวดี และเมืองฮ่อ  เป็นต้น  นอกจากนี ยังปรากฏความเชื่อเรื่องแถนที่อ้านวยความอุดม
สมบูรณ์ให้กับมนุษย์หรือ เรียกอีกอย่างว่า “ชาวมืองลุ่ม”และได้ มอบหน้าที่ให้กับหมอสูดเรียกขวัญข้าวกลับ ดัง
ข้อความที่ว่า “แถนหลวงจิงใช้กูไปเฮ็ดนาฮ้าป่อนฮวงข้าวก่อนหัวปี เป็นดียิ่งก่อเมืองฟ้า กูจักกวัดแก่งผ้าเอ้ินเฮียก
เอาขวัญ”  
 

“...ผิว่าว่าจักเอาไม้คีไฟให้เอาไม้ดู่(ประดู่)เป็นแม่คีไฟหนึ่งข้าวกินอยู่ดีแลฯ 
ไม้เปือยเป็นไม้คีไฟมักต้องถืกไข้หนึ่งข้าวบูชาผีแล 
ไม้จิกไม้ฮัง(รัง)แก่นหมั้นหนึ่งข้าวเพ่ือคนหลาย 
ไม้ทั้งมวลฝูงนี้ดีแลฯ...” 

(ต้าราปลูกเรือน. ลานที่ 29 หน้า 1-2) 
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 จากต้าราการปลูกเรือน  ได้สะท้อนความคิดเรื่อง ครัว  ที่ใช้ในการหุงหาอาหาร  เพราะครัวเป็น
สิ่งจ้าเป็น  เป็นส่วนประกอบหลักท่ีส้าคัญในเรือนที่สร้างใหม่  มักเรียกรวมกันว่า “ครัวเรือน”  คือ เรือน  หลังย่อม
มี  1 ครัว  แม้ว่าจะมีสมาชิกในเรือนหลายคนก็ตาม  จะเป็นครอบครัวเล็ก หรือ ครอบครัวใหญ่  ก็ต้องมี 1 ครัว ถ้า
เรือนหลังใดมีมากกว่า 1 ครัว ถือว่าไม่ดี  คะล้า  จากวรรณกรรมเราจะเห็นว่าการเลือกไม้มาสร้าง “แม่คีไฟ”  ซึ่ง
ถือเป็นหัวใจหลักของครัวนั น จงึจ้าเป็นต้องคัดสรรไม้ที่เป็นมงคลเพ่ือให้เกิดความสุขแก่คนครอบครัว 

 
“...สิทธิการิยะ  เดือนขึ้นค่ าหนึ่ง  ถ้าจะหว่านข้าวแลด านา   
อันมีต้นเปล่ามิดี  มีต้นแลรวงจึงให้หว่าน  ด านาเถิดดีแล ฯ   
สิทธิการริยา เดือนขึ้นค่ า 1 ตกกล้าดีแล  2 ค่ ามิดี  3 4 5 6 ดีแล  7 8 ค่ ามิดี  

9 ค่ าดีนักแล  10  11 12  ค่ ามิดีแล  13  14 ค่ าดีแล  15 ค่ า  มิดดีแลฯ 
แรมค่ า 1 ดีแล  2  3  4  5  6  ค่ ามิดีแล  7 8 ค่ า ดีนักแล  9 ค่ ามิดี  10 ค่ าดี

แล   11  12 ค่ ามิดีแล  13 14 ค่ าดีนักแล  15 ค่ ามิดีเลย ฯ  ถ้าผู้ใดจะท านาให้ดูต ารานี้
เถิด” 

       (สมุดข่อย พรมชาติ. เลขที่ ข.001 วัดศรีจันทร์) 
 

 จากต้าราพรมชาติ  ได้สะท้อนความคิดเรื่อง ความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาแบบชาวบ้าน  ที่ใช้ข้าว
เป็นเหมือนปฏิทินแห่งฤดูกาล  เพราะการท้านาจ้าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับฤดูกาล  ผ่านการลองผิดถูกและ
เก็บสถิติต่าง ๆ จนสามารถน้ามาเขียนถาพอย่างง่ายสื่อถึงยามในข้างขึ น ข้างแรม ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกที่
ได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังภาพที่ 1  และ ภาพที่ 2 อีกอย่างก็ถือเป็นจิตวิทยาส้าหรับชาวนาโบราณที่มีที่พ่ึง
ส้าหรับการท้าการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาฟ้าฝนเป็นส้าคัญ  นาปี  จึงเป็นเหมือนปฏิทินแห่งวิถีชีวิต  ที่สามารถก้าหนด
รูปแบบวิถีของสังคม วัฒนธรรมผ่านทางรูปแบบประเพณีพิธีกรรม  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น   5  ช่วง ได้แก่ 1)
พิธีกรรมบวงสรวง อ้อนวอน  เสี่ยงทาย  2)พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก  3)พิธีกรรมเพ่ือการบ้ารุงรักษา  4)พิธีกรรม
เพ่ือการเก็บเกี่ยว  และ 5)พิธีกรรมเพ่ือเฉลิมฉลอง   นอกจากนี ยังพบว่า มีการใช้ความเชื่อเกี่ยวกับยันต์เพ่ือใช้
ป้องกันศัตรูโดยธรรมชาติของพืชอีก  ดังภาพที่ 3 ตัวอย่างยันตร์กันหนูกัดเทะข้าวของและพืชผล 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างยามปลูกพืชพันธุ์  จากใบลานสั น(ลานก้อม)โหราศาสตร์อีสาน. 
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 ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพเขียนยามหว่านข้าวและด้านา  จากสมุดข่อย พรมชาติ เลขท่ี ข.001 วัดศรีจันทร์. 
  
   

 

   ณวิลากเรามุสิ 
                5 ลูกนี กันหนูแล 
   ติยิลาปเคา 
 
 
 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างยันตร์กันหนูกัดเทะข้าวของและพืชผล 

 
 
4.  ข้าว ระบบคิดในวรรณกรรม 
 จากผลการน้าเสนอข้อมูลข้าวในวรรณกรรม  ทั ง 16 เรื่อง ใน 5 หมวดวรรณกรรม  คือ  1) วรรณกรรม
ต้านาน  จ้านวน 4 ต้านาน ได้แก่ ต้านานนางโพสพ ต้านานอุรังคธาตุ ต้านานพระเจ้าเลียบโลก และ ต้านานพระ
ยาอินทร์ 2)  วรรณกรรมชาดก  จ้านวน 4 เรื่อง  คือ  สุพรมโมกขา คัชนาม   สังข์ศิลป์ไชย  และจันทคราส -สุริย
คราส  3) วรรณกรรมค้าสอน  จ้านวน 3 เรื่อง  คือ  มูลขึด  ธรรมดาสอนโลก และพญาค้ากองสอนไพร่              
4)  วรรณกรรมกฎหมายโบราณ   จ้านวน 1 เรื่อง  คือ  หลักค้าเมืองร้อยเอ็ด  และ 5) วรรณกรรมวรรณกรรมสู่
ขวัญ  พิธีกรรม และโหราศาสตร์   จ้านวน 4 เรื่อง  คือ  สู่ขวัญข้าวบ้านดอนยม  สู่ขวัญข้าวบ้านสูงเนิน  ต้าราปลูก
เรือน และสมุดข่อยพรมชาติวัดศรีจันทร์   ท้าให้เราสามารถตจ้าแนกระบบความคิดเรื่องข้าวอย่างน้อย  3  ระบบ 
ได้แก่ 1)ระบบความคิดด้านความเชื่อ  2)ระบบความคิดด้านเศรษฐกิจ  และ 3)ระบบความคิดด้านชนชั นทางสังคม  
ดังบทสรุปดังนี  

4.1  ระบบความคิดด้านความเชื่อ   
จากวรรณกรรมหมวดต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการรู้คุณแห่งข้าวเป็นส้าคัญเพราะข้าวเปรียบเป็นเครื่องหล่อ

เลี ยงชีวิต  ต้านานฝ่ายศาสนาพุทธ ให้ภาพข้าว เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ นในโลก
หน้า เป็นสิ่งที่พึงสละให้กับศาสนาเพ่ือหล่อเลี ยงพระสงฆ์ผู้สืบต่อศาสนา  เห็นถึงความเชื่อดึกด้าบรรพ์ ที่เคารพในผี
บรรพชน ที่ใช้หัวคน หัวสัตว์ ปกป้องเสนียดจัญไรต่าง ๆ และปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีมีสุข  อีกนัยหนึ่งคือ

สถ
าบั
นวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธรร
มอี
สา
น



16 
 
เครื่องแสดงถึงอาณาเขตของเผ่าตน  รวมถึงความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณที่มีอ้านาจเหนือคนเผ่า
อ่ืน หรือสัตว์สิ่งอื่น   

ค้าสอนที่มุ่งเน้นการละ ในสิ่งที่เป็นอัปมงคล  โดยเชื่อว่าสิ่งที่เป็น ขึด หรือ คะล้า นั น  ถ้าละได้จะท้าให้มี
การด้ารงชีวิตที่เป็นปกติ  มีความเชื่อว่าข้าวจาก แม่หม้าย และแม่หมัน  เป็นสิ่งไม่ดี    .เห็นความเชื่อเกี่ยวกับโชค
ลาง  ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นลิขิตที่เป็นผลมาจากการให้ความช่วยเหลือของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ  พบว่า  ข้าว คือ
สัญลักษณ์แห่งความเป็นศิริมงคล  เมื่อใช้สัตว์เสี่ยงทายได้ข้าว ก็ยังความมั่นใจในการเดินทาง  และจะได้พบ
ผลส้าเร็จในการเดินทางตามที่มุ่งมาดปรารถนา  เห็นถึงความเชื่อด้านการเคารพในธรรมชาติ  ในค้าสอนของบรรพ
ชน  ที่เรียกว่า “ฮีตเก่า คองหลัง”  ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะน้าผลอันเป็นภัยพิบัตมาสู่บ้านเมือง  เมื่องเมืองมั่งคั่งจนถึง
ที่สุด  มักจะหลงลืมสิ่งเก่าที่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์  วัดร้าง พระธาตุเก่า เจดีย์ผุ ต้นโพธิ์ตายยืน  สิ่งเหล่านี เป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนาที่ควรแก่การเคารพ หากถูกบุกรุกเพ่ือสร้างบ้านเรือน และที่ท้ากิน  ย่อมเป็นการลบหลู่ดูหมิ่น 
จนไร้ที่พ่ึงทางใจ  หรืออาจมีผลท้าให้สภาวะแวดล้อม  ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป  สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นผล
ให้พืชผล ข้าวกล้า สัตว์ คน ได้รับผลกระทบ เกิดโรคภัยระบาด  ภัยพิบัตเข้าท้าลายล้างต่าง ๆ นาๆ  พบว่าปรากฏ
ความเชื่อเรื่องแถนที่อ้านวยความอุดมสมบูรณ์ให้กับมนุษย์โดยได้มอบหน้าที่ให้กับหมอสูดเรียกขวัญข้าวกลับคืน  
จากต้าราการปลูกเรือน  พบว่าจะเป็นครอบครัวเล็ก หรือ ครอบครัวใหญ่  ก็ต้องมี 1 ครัว ถ้าเรือนหลังใดมีมากกว่า 
1 ครัว ถือว่าไม่ดี  คะล้า  จากวรรณกรรมเราจะเห็นว่าการเลือกไม้มาสร้าง “แม่คีไฟ”  ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของ
ครัวนั น จึงจ้าเป็นต้องคัดสรรไม้ท่ีเป็นมงคลเพ่ือให้เกิดความสุขแก่คนครอบครัว    

จากต้าราพรมชาติ  ได้สะท้อนความคิดเรื่อง ความเชื่อด้านจักรวาลวิทยาแบบชาวบ้าน  ที่ใช้ข้าวเป็น
เหมือนปฏิทินแห่งฤดูกาล  เพราะการท้านาจ้าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับฤดูกาล  ผ่านการลองผิดถูกและเก็บ
สถิติต่าง ๆ จนสามารถน้ามาเขียนถาพอย่างง่ายสื่อถึงยามในข้างขึ น ข้างแรม ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกที่ได้ผล
ผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกอย่างก็ถือเป็นจิตวิทยาส้าหรับชาวนาโบราณที่มีที่พ่ึงส้าหรับการท้าการเกษตรที่ต้อง
พ่ึงพาฟ้าฝนเป็นส้าคัญ  นาปี  จึงเป็นเหมือนปฏิทินแห่งวิถีชีวิต  ที่สามารถก้าหนดรูปแบบวิถีของสังคม วัฒนธรรม
ผ่านทางรูปแบบประเพณีพิธีกรรม  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น   5  ช่วง ได้แก่ 1)พิธีกรรมบวงสรวง อ้อนวอน  เสี่ยง
ทาย  2)พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก  3)พิธีกรรมเพ่ือการบ้ารุงรักษา  4)พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเกี่ยว  และ 5)พิธีกรรม
เพ่ือเฉลิมฉลอง   นอกจากนี ยังพบว่า มีการใช้ความเชื่อเกี่ยวกับยันต์เพื่อใช้ป้องกันศัตรูโดยธรรมชาติของพืชอีกด้วย 

4.2  ระบบความคิดด้านเศรษฐกิจ     
จากการวรรณกรรมได้เห็นถึงวิธีการ การบุกเบิกพื นที่ใหม่เพ่ือใช้ท้าการเกษตร  จะบุกเบิกพื นดินคนเดียว

ในระดับครัวเรือน สะท้อนความคิดการท้าการเกษตรแบบพอยังชีพแบบปฐมภูมิ  เรียกว่าการ “ส่าวนา” โดยการ
ใช้ไฟ  และพบว่ามีการบุกเบิกในระดับเมือง หรือเรียกอีกอย่างว่า “สร้างบ้าน แปงเมือง” สะท้อนความคิดการท้า
การเกษตรแบบมหภาคแบบตติยภูมิ เพ่ือจัดท้าแปลงนาปลูกข้าวเลี ยงไพร่บ้าน พลเมืองในอาณาจักร  วิธีการเก็บ
เกี่ยว ทั งในระดับครัวเรือนและในระดับอาณาจักร ที่มีความแตกต่างต่างกัน  

ในเรื่อง สุพรมโมกขา แสดงถึงการเพาะปลูกพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลาย เพ่ือใช้ยังชีพ    สะท้อนว่า ใน
ระดับครอบครัวนั นแม้จะผลผลิตจะมีปริมาณน้อยแต่มีการเพาะปลูกที่หลากหลาย อาจเพ่ือใช้ผลผลิตที่
นอกเหนือจากข้าวน้าไปใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของอย่างอ่ืนจากเพ่ือนบ้าน มีการแจกจ่ายพืชพรรณให้กับผู้มีพระคุณก็ยิ่ง
แสดงให้ภาวะเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาในระดับรากหญ้า  แต่ในเรื่องสังข์ศิลป์ไชย กลับแสดงให้เห็น ข้าว ที่ถูกเก็บไว้ ใน
คลังหลวงเพียงอย่างเดียว  อาจด้วยเหตุผลที่ข้าวมีค่าทางเศรษฐกิจใช้ค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างอาณาจักร  หรือ
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เพ่ือใช้ข้าวหล่อเลี ยงไพร่พล เพ่ือใช้ในการศึกสงครามเพ่ือขยายอาณาเขตซึ่งเป็นการแผ่บารมีอันเกรียงไกรของ
กษัตริย์  รวมถึงเรื่องจันทคราส สุริยคราส ได้ แสดงถึงความแร้นแค้น อดอยากของตัวละครที่ต้องออกหาขอทาน
เพ่ือหล่อเลี ยงชีวิต  การขอทานเป็นระบบเศรษฐกิจพ่ึงพาประเภทหนึ่ง เพราะการขอทานเกิดขึ นจากหลายสาเหตุ  
สาเหตุใหญ่คือความแห้งแล้งทางสภาพดินฟ้าอากาศ  ส่งผลให้มีผลผลิตไม่พอเลี ยงชีพ  จนจ้าเป็นต้องอพยพไป
บุกเบิกในพื นที่อ่ืน  หรือไม่ก็ใช้ชีวิตแบบ “ไปตายเอาดาบหน้า” โดยการขอทานเพ่ือประทังชีพ  อีกสาเหตุคือการ
สงครามที่แย่งชิงทรัพยากร  การอวดเบ่งศักดาในระหว่างอาณาจักร  หรือเป็นศึกชิงนางที่เราพบมากใน
ประวัติศาสตร์ชาติต่าง ๆ   

สังคมสมัยก่อนนั น การมีลูกหลานมากมายเป็นสิ่งส้าคัญ  เพราะเพ่ือตอสนองต่อเศรษฐกิจ  มีแรงงานใช้  
ยิ่งมีลูกชายมากก็มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรมากขึ น ส่าวนาได้กว้างขึ น  มีที่ดินมากขึ น ผลผลิตก็มากขึ นตามตัว  และ
ยิ่งได้ลูกสาว ก็แทบจะเป็นบุญเพราะจะได้แต่งดอง  ขยายครอบครัวและมีญาติวงศ์เพ่ิมขึ น  โดยเฉพาะการแต่งดอง
ที่มรีะบบพ่อล่าม แม่ล่าม ด้วยแล้ว ก็ยิ่งได้ญาติอุปถัมภ์พ่อแม่บุญธรรมเพ่ิมขึ น  เพราะการคัดเลือกพ่อล่ามแม่ล่าม 
ต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  มีอิทธิพลพอสมควร  เป็นที่นับหน้าถือตาในท้องถิ่น   

ในเรื่อง พญาค้ากอง  สะท้อนค่านิยมวัฒนธรรมการกินอาหารสดใหม่ และการถนอมอาหารประเภทปลา  
เช่น แจ่วบอง  ส้มปลา  หม่้าปลา  ส้มปลาน้อย  ปลาแส้  ปลาแดก   แจ่วผง ฯลฯ  วัฒนธรรมปั้นจ ้า  ปั้นตุ้ย  โดย
มีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก  มีปลาเป็นอาหารรอง มีผักเป็นกับแกล้มทุกมื อ  อาจมีการบริโภคเนื อบ้างตามโอกาส
พิเศษในงานประเพณี  เช่น เนื อวัว ควาย หมู จากงานแต่งดอง  งานประเพณีเลี ยงบ้าน  ฯลฯมีการปรุงแบบ ต้ม 
แกง ลาบ ก้อย ฯลฯ  จากต้าราการปลูกเรือน  ได้สะท้อนความคิดเรื่อง ครัว  ที่ใช้ในการหุงหาอาหาร  เพราะครัว
เป็นสิ่งจ้าเป็น  เป็นส่วนประกอบหลักท่ีส้าคัญในเรือนที่สร้างใหม่  มักเรียกรวมกันว่า “ครัวเรือน”  คือ เรือน  หลัง
ย่อมมี  1 ครัว  แม้ว่าจะมีสมาชิกในเรือนหลายคนก็ตาม 

4.3  ระบบความคิดด้านชนชั้นทางสังคม   
จากต้านานพระยาอินทร์ พบว่ามีการใช้ความแห้งแล้ง ความอดอยากเป็นเครื่องต่อรองทางการเมือง  

เรื่อง สุพรมโมกขา  คัชนาม และจันทคราส สุริยคราส ตัวเอกในเรื่องล้วนเป็นสามัญชน ที่อยู่ในสังคมแบบชาวบ้าน  
คือวัฒนธรรมแบบราษฎร์  มีฐานะยากจน เป็นลูกก้าพร้า  แต่มีจิตใจดี มีเทวดา พระราชา  ยักษ์ ผี เป็นผู้อุปถัมภ์   
ส่วน เรื่องสังข์ศิลป์ไชย  ตัวเอกอยู่ในราชวงศ์สะท้อนภาพสังคมวัฒนธรรมแบบหลวง  แสดงภาพความโอ่อ่า  ความ
ประณีต  ความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้าง มีความอุดมด้วยทรัพย์สินอย่างเหลือเฟือ  แต่ก็ปรากฏภาพแห่งความ
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น  แต่ตัวเอกก็สามารถเอาชนะอุปสรรคนานาประการได้ด้วยคุณธรรมความดี  เช่นกัน   

ในเรื่องมูลขึด แสดงให้เห็นว่า ความเป็นหม้าย  เป็นหมันนั น มันคือบาป  หรือผลของกรรมที่ท้าในชาติ
ก่อนที่ตกต่อมาถึงชาตินี   ท้าให้เกิดเป็นคนอาภัพ กลายเป็นแม่หม้าย ทั งผัวตาย ชาวบ้านอาจเชื่อว่ามีดวงกินคู่ครอง
หรือมีดวงชะตาตกพุ่มหม้าย ผัวทิ งหรือไม่มีผัว  แต่  อีสานมักใช้ค้าว่า “แม่ฮ้าง” หรือ แม่ร้าง  เป็นผู้ที่สังคมเหยียด
หยาม  ไม่สามารถทัดเทียมหญิงผู้มีครอบครัวอันสมบูรณ์  และแม่หมัน  คือหญิงที่ไม่มีบุตร ธิดา สืบสกุล อีสานจึง
มีส้านวนที่ว่า “สืบหน่อ  แทนแนว”   

ในหลักค้าเมืองร้อยเอ็ด  สะท้อนบรรทัดฐานทางสังคม ที่จ้าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์  เพ่ือลดความขัดแย้งใน
สังคม  เราเห็นว่า  ข้าวนั นมีความส้าคัญมาก  จึงมีกฎเกี่ยวกับข้าวมากพอสมควร  แต่อาจเป็นกฎหมายแบบจารีต  
เน้นการประนีประนอม  มีการสมมาลาโทษ  มีการชดใช้ค่าปรับบ้างแต่ก็มีการยืดหยุ่นกัน  เช่น การชดใช้ด้วย
เงินตรา ซิ่น  ผ้าสไบ  เหล้าไหไก่ตัว  เป็นต้น 
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5.บทสรุป 
 

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน ท้าให้ประเพณี พิธีกรรมและ วรรณกรรมบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้าวขาดหายไป เนื่องจากการบีบรัดทางด้านเศรษฐกิจ หรือมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงเพ่ิมมากขึ น รวมถึง
ความซับซ้อนทางสังคม  สังคมมีการพัฒนาด้านวัตถุจนละทิ งรากเหง้าเดิม เมื่อเกิดวิกฤตการณ์เช่น ผลผลิตข้าว 
หรือผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า ชาวบ้านจึงเกิดความทุกข์ร้อนเพราะขาดหลักที่พ่ึงที่ยังให้เกิดความตระหนักใน
ความจริงของชีวิต นื่องจากขาดการสืบสานสายธารแห่งวัฒนธรรม ขาดความเข้าใจรากเหง้าแห่งวิถีบรรพชน ซึ่ง
ส่วนหนึ่งได้ประกอบสร้างผ่านพิธีกรรม/วรรณกรรมท้องถิ่นมาอย่างช้านาน  ทั งองค์ความรู้ด้านต่างๆ และ
สุนทรียภาพทางวรรณศิลป์  จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่จะได้ใช้งานวิชาการเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนสังคมให้เกิดความสนใจ ใน
องค์ความรู้ที่น้าเสนอผ่านความคิด ผ่านทางมโนทัศน์ (concept)   หรืออาจตีความผ่านสัญญะ (sign)  การศึกษา
เหล่านี ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมสมัยใหม่  ให้สามารถพ่ึงตัวเอง รู้ราก รู้ตัวเองได้ “เพ่ือความมั่นคง  
อย่างยั่งยืน”  
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จังหวัดเลย 
 
 
อ้างอิงเว็บไซต์ 
http://e-shann.com/?p=2054  อ้างอิงจาก  ข้าวปลาหมาเก้าหาง นิทานข้าวส้านวน อีสาน 1, เอ่ียม 

ทองดี รวบรวมจากชาวบ้าน บ้านอัมพวัน อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2558. 
 

สถ
าบั
นวิ
จัย
ศิล
ปะ
แล
ะว
ัฒน

ธรร
มอี
สา
น




