
๑ 

 

 

ธุง หรือ ทุง และ ปะคือ? 
ความหมาย  ความส าคัญ ในบริบทมรดกทางวฒันธรรม* 

 
  

ธง เป็นส่ิงหนึ่งซ่ึงสะบัดไหวในอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมาย เครื่องแสดง เครื่องสังเกต ให้กับมนุษย์ 
ในเผ่าชนของโลกทั้งในอดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาช้านาน  หน้าที่ของธงในปัจจุบันแม้จะไม่ผิด
แผกแตกต่างจากเดิม  แต่ก็มีพัฒนาการทั้งทางด้านรูปแบบ สีสันเป็นจ านวนมากหลากหลาย ตามพื้นที่ 
ตามแต่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ หากแต่ ผืนธง และ เสาธง ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักอย่างที่เคยเป็นมา
แต่ในอดีต 

 
 ภาคอีสานในอดีต จนถึงปัจจุบันนั้น ธง หรือ ธุง มีบทบาทในวิถีวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  นอกจากพบใน
ประเพณ ีพิธีกรรมแล้ว ยังพบธงอยู่ในวรรณกรรมต่างๆทั้ง ประเภทนิทาน วรรณกรรมต านาน วรรณกรรมค าสอน 
ที่จารในเอกสารใบลานเป็นจ านวนมาก เช่น ท้าวฮุ่งขุนเจือง คัชชนาม  อุรังคธาตุ  ปู่สอนหลาน ธรรมดาสอนโลก 
เป็นต้น  มักปรากฏในฉากขบวนแห่ ฉากการสู้รบ  และมีบางค าศัพท์เกี่ยวกับธงได้สูญหายไปเช่น ประคือ  อัน
หมายถึงธงประเภทหนึ่ง  ยังมีวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ สลองอานิสงส์ ได้กล่าวถึงที่มาของธงในพุทธศาสนา 
ประเภทของธง การใช้ ในลักษณะต่างและอานิสงส์ของการถวายธง โดยเขียนตามขนบภาษาถิ่นคือ ใช้ ท แทน ธ 
เช่น ทุงกระดาษ,  ทุงซาย,  ทุงไซ,  ทุงทอง, ทุงเผิ่ง,  ทุงฝ้าย,  ทุงเหล็ก เป็นต้น โดยคนอีสานมักจะจารทั้ง
ตัวอักษรธรรม และไทยน้อย ด้วย ท ผสมสระ อุ และมี ง เป็นตัวสะกด  ดังตัวอย่าง 
 

ทุง ตัวอักษรธรรมอีสาน  มีอักขรวิธี ได้แก่  m6’  หรือ m6& 
ทุง ตัวอักษรไทยน้อย  มีอักขรวิธี ได้แก่  m6’ 

 
ซ่ึงตรงกบัรูปตัวอักษรธรรมล้านนาที่เขียนทุง   ทุง   แต่ออกเสียงว่า ตุง 

ผู้คนสมัยใหม่จึงรับรู้แล้วว่า ทุง นั้นเป็นค าเก่าโบราณ ก็คือ ธช, ธฺวช ในภาษาบาลี-สันสกฤต และ ธง ใน
ภาษาไทยสมัยปัจจุบันด้วยความคุ้นชิน การพลิกแผลงทางภาษาและความรุ่มรวยด้านตัวอักษร  จึงไม่เกิน
ความสามารถที่จะบัญญัติศัพท์ใหม่ว่า ธุง ขึ้นได้ เป็นเพราะสามารถเขียน-อ่าน ได้โดยไม่ละทิ้งความหมายเดิม  ซึ่ง

                                                           
*
 เรียบเรียงโดย รองศาสตราจารย์วณีา วีสเพญ็ และคณะ เป็นเอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ธุงผะเหวดอีสาน : พุทธ
ศิลป์แห่งพลังศรัทธา” วันพุธท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโถงช้ัน ๑ สถาบันวิจัยศลิปะและวัฒนธรรมอสีาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม       

 



๒ 

 

ถือเป็นศัพท์ประชานิยมที่ผู้คนอีสานปัจจุบันเขียนอย่างสนิทใจกันได้เป็นอย่างดี  ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ค าว่า “ธุง”
ตลอดทั้งเล่ม 

 
ในปัจจุบัน ธุงอีสานมีหลายบทบาทเช่นเดียวกับท้องถิ่นต่างๆ ที่มีบทบาทใหม่อย่างโดดเด่นมากในปัจจุบัน

คือ การใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวในงานบุญประเพณีต่าง ๆ  เช่น งานเทศกาลมาฆบูชา “มาฆ
ปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า” เมืองฟ้าแดดสงยาง ณ พระธาตุยาคู ต าบลหนองแปน  อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์,  
งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน  าพระธาตุยาคูฯ  เป็นต้น เพ่ือดึงดูดสายตาและสร้างความบันเทิงเริงใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการใช้ธุงเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วย    

 

                                            
ทุงซาววา ในงานบุญผะเหวด บ้านนาหนองแคน ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
                                                   ( ปริวรรต ไวสู้ศึก บันทึกภาพ ๒๕๖๐) 

                

                                 
 ตุงท่ีพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย   บุญกฐิน วัดไชยมงคล อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 
             (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๕๘)                        (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๒๕๖๑) 



๓ 

 

  
๑. ความหมายของค าว่า ธง ธุง ทง ทุง 

 ความหมายของ ธง ในที่นี้เป็นความหมาย ธง โดยทั่วไปและเลือกขยายความประเภทธุงตามที่ปรากฏ
ลักษณะเฉพาะตามแบบของอีสาน เพ่ือให้กระชับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ ดังนี้ 

ธง นั้น มาจากค าบาลี-สันสกฤต  คือ ธช, ธฺวช    แปลตามศัพท์ว่า “ผ้าที่สะบัดไป” หมายถึง ธงทั่วไป ซึ่ง
ใช้เป็น สัญลักษณ ์, เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, เครื่องสังเกต 

 ส่วนค าว่า ธง ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า   

ธง น. ผืนผ้าสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม  โดยมากเป็นสีและบางอย่างมีลวดลายเป็นรูปต่าง ๆ ที่ท าด้วย
กระดาษ และสิ่งอ่ืน ๆ ก็มี ส าหรับ (๑) ใช้เป็นเครื่องหมายบอกชาติ  ต าแหน่งในราชการ โดยมีก าหนดกฎเกณฑ์
เป็นต้น เช่น ธงชาติ ธงแม่ทัพนายกอง.  (๒) ใช้เป็นเครื่องหมายตามแบบสากลนิยม เช่น ธงกาชาด  บอกที่ตั้งกอง
บรรเทาทุกข์, ธงขาว บอกความจ านนขอหย่าศึกหรือยอมแพ้,  ธงเหลือง บอกเป็นเรือพยาบาลคนป่วยหรือเรือที่มี
โรคติดต่ออันตราย,  ธงแดง  บอกเหตุอันเป็นภัย. (๓) ใช้เป็นเครื่องหมายเรือเดินทะเล คณะ สมาคม อาคาร 
การค้า และอ่ืน ๆ. (๔) ใช้เป็นอาณัติสัญญาณ. (๕) ใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริง. (๖) ใช้ถือเข้าขบวน
แห่... (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : ๕๙๒) 

 ธงจระเข้ น. ธงผืนผ้าที่มีรูปจระเข้ตรงกลาง มักปักไว้ที่ท่าน้ าหน้าวัด แสดงว่ารับกฐินแล้ว, และคู่กับ ธง
นางเงือก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : ๕๙๒) 

  ธงตะขาบ น. ธงชนิดหนึ่งท าด้วยผืนผ้าเป็นชิ้น ๆ เย็บติดกันเป็นพืด มีไม้สอดระหว่างชิ้น ที่ปลายไม้ทั้ง ๒ 
ข้างติดธงสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ท าให้มีลักษณะคล้ายตัวตะขาบขนาดกว้างยาวตามต้องการ มักแขวนไว้ยอดเสาหงส์
ตามหน้าวัดเป็นพุทธบูชา, ธงประดาก ก็เรียก (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖ : ๕๙๓) ดังภาพตัวอย่าง 

           
                                                                                      ธงในงานกฐิน  (www.dhamathai.org.)                                                                    

ธงอีกประเภทที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันกับธงตะขาบ คือ ธงบดาก (ในจารึกวัดเขาสุมนกูฏ-ที่จะกล่าวใน
หัวข้อต่อไป), ประดาก, ปฎาก, ปตาก หรือ ปฏาก หมายถึงธงแผ่นผ้า ท าเป็นผืนๆ ยกขึ้นเพ่ือประดับ มุ่งหมาย
ทางการบูชาหรือยกย่องยกยอ เช่น ประดับสถูปเจดีย์ ประดับต้นไม้ใหญ่ที่คิดว่ามีเทวดาสิงสถิต ต่อมาธงประเภทนี้
อาจกลายในบางแง่มุมมาเป็นภาพเขียนลงบนผืนผ้าที่ยกขึ้นเพ่ือบูชาสิ่งที่เคารพบูชาด้วยก็ได้ เรียกว่า "พระบฏ" ซึ่ง
มาจากศัพทบ์าลีว่า "ปฏ" (อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน.  ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์) 



๔ 

 

 นอกจากนี้ยังมบีางศัพท์ที่เก่ียวข้องที่กล่าวถึงการปรากฏของ ธง อย่าง ธุมเกตุ [ทุมะเกด] น. ไฟ, ดาวหาง, 
ดาวตก, สิ่งที่เป็นหมอกควันเกิดข้ึนในอากาศผิดธรรมดามีรูปคล้ายธงเป็นต้น. 
     

 
                          ธุงในวัฒนธรรมผูไ้ท วัดนรการาม บ้านหนองโอ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

                                                                 (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

สารานุกรมภาษา อีสาน-ไทย-อังกฤษ ของ ปรีชา  พิณทอง ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ธง ไว้ว่า 
 ทุง  น. ธง ธงเรียก ทุง ทุงท าด้วยกระดาษเรียก ทุงกระดาษ ที่ท าด้วยผ้าเรียก ทุงผ้า ที่ทอด้วยผ้า  ใช้ไม้ไผ่
สาน เรียก ทุงช่อ ที่ท าเพ่ือใช้ในเวลารบ เรียก ทุงชัย อย่างว่า มีทังทุงทองพร้อมทุงชัยทุงกระดาษ (เวส) ทุงสะอาด
เหลื อมทุงเบิกไกวลม (กา) ทุงหยาดเหลื อมเหลือท่งเงินยาง  แมนก็ยอสมคามเคียดชูชิงม้าง ลุงบ่วางโสมแก้วสองศรี
เสียง่าย ฮุ่งค่ าอ้างเถิงท้าวที่เซ็ง (ฮุ่ง) (ปรีชา  พิณทอง, ๒๕๓๒ : ๔๑๐) 
 นอกจากนี้ ในวรรณกรรมอีสานหลายเรื่องยังพบค าศัพท์อ่ืนที่มีความหมายใกล้เคียงกับ ธุง คือ ปะคือ แต่
ในสารานุกรมภาษา อีสาน-ไทย-อังกฤษ ได้ให้ความหมายว่า ร่ม, ฉัตร (ปรีชา  พิณทอง, ๒๕๓๒ : ๕๐๔)  ซึ่งใน
เชิงอรรถอธิบายค าศัพท์โบราณ ในหนังสือที่ปริวรรตวรรณกรรมหลายเล่ม ได้ให้ความหมายว่า ธง และหากเมื่อ
สังเกตตามลักษณะในการแกว่งไกวเคลื่อนไหวของปะคือแล้ว  น่าจะมีความหมายถึง ธง มากกว่า ดังตัวอย่างที่คัด
มาแสดงจากวรรณกรรมเรื่องคัชชนาม ทีจ่ะกล่าวไว้ในหัวข้อ “ธุง  ในเอกสารโบราณ” ต่อไป 
 

จะเห็นได้ว่า ธุง ในความหมายและรูปลักษณ์ที่คนอีสานคุ้นเคยนั้น มีลักษณะหลากหลายทั้งวัสดุ ลวดลาย 
หรือแม้กระทั่งหน้าที่ความส าคัญอันเป็นวัฒนธรรมสากลของโลก  ถึงแม้หากค้นหาค าศัพท์ในพจนานุกรมอีสานที่
ได้น าเสนอมานั้นแล้ว จะไม่ปรากฏค าว่า ธุง ก็ตามที หากถืออนุโลมว่าใช้กันตามสมัยนิยม เพียงเพ่ือให้เหมือนคล้าย
กับรูปค าบาลี-สันสกฤต  คือ ธช, ธฺวช   

วัฒนธรรม ทุง/ธุง ต่างพ้ืนที่แต่มีการใช้ ธง สอดคล้องกับวัฒนธรรมอีสานคือ วัฒนธรรมล้านนา  เนื่องจาก
มีค าเรียกขานและมีการใช้ในประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน อีกท้ังสืบเนื่องจากความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม 
จนเป็นจุดขายหนึ่งด้านการท่องเที่ยวของทางภาคเหนือ  จนเกิดกระบวนการการรับรู้ทางวัฒนธรรมอย่าง



๕ 

 

กว้างขวาง   ส่งผลให้คนอีสานบางส่วนเมื่อเห็น ธุง ก็มักจะเรียก ตุง ตามการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ซึ่งแท้
ที่จริงแล้ว เป็นการใช้ค าไม่ถูกต้อง จึงควรช่วยกันแก้ไข ดังข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดในประเด็นที่ ๑ แล้ว 

 
๒. ความส าคัญของธงในทางพระพุทธศาสนา 
 ธงมีความเก่ียวข้องกับวิถีชาวพุทธมาตั้งแต่บรรพกาล ธงในพระพุทธศาสนา ปรากฏใน ธชัคคสูตร ซ่ึง
พระพุทธเจ้าตรัสเล่าแก่พระภิกษุทั้งหลาย ว่าเป็นถ้อยค าของพระอินทร์ตรัสปลุกใจทวยเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ในขณะที่ก าลังท าสงครามกับอสูรว่า ถ้าถึงคราวเข้าท่ีคับขันอันตรายเกิดความสะดุ้งกลัวแล้ว  ก็ให้แลดูธงประจ า
กอง จะท าให้หายหวาดกลัว  ตามความนี้ พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า ถ้าภิกษุเกิดความสะดุ้งกลัว  ก็ให้พึงระลึกถึง
พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ คือ บทสวดอิติปิโส ภควา ฯลฯ ก็จะก าจัดความขลาดกลัวให้พ้นไป
(เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเบ็ดเตล็ด ๒๕๐๘ : ๕๒) 
 ด้วยเหตุนี้ในต านานการสวดมนต์  ซึ่งเป็นการสวดเพ่ือความเป็นศิริมงคลและป้องกันอันตราย ในเวลา
ท าบุญ พระสงฆ์สมัยก่อนจึงได้เลือกเอาพระสูตรและพระคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยมาสวดเป็นมนต์เรียกว่า 
การสวดพระปริต แปลว่า ความต้านทาน  ความป้องกัน  โดยมีการคัดเลือกเอาคาถาที่นับถือกัน  มาปรุงเป็นบท
สวดขึ้น เรียกว่า ราชปริต  แบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ จุลราชปริต หรือบทสวดเจ็ดต านาน  และมหาราชปริต หรือ
บทสวดสิบสองต านาน โดยมีผู้กล่าวว่า ต้นเค้ามาจากประเทศศรีลังกา  ทั้ง พม่า มอญ ไทย เขมร ต่างรับการสวด
พระปริตนี้มา  ถ้ามีการสวดพระปริตที่ใด ที่นั้นย่อมต้องมีบาตรหรือหม้อน้ าใส่น้ ามีเทียนจุดติดไว้  และผูกด้าย
สายสิญจน์  ล่ามมาให้พระสงฆ์ท้ังปวงถือในเวลาสวดพระปริตร  และมีพิธีเอาเทียนจุ้มน้ าในหม้อน้ ามนต์ดับไฟและ
ถือเป็นน้ าที่ต้านทาน ป้องกันสิ่งชั่วร้าย    บทสวดที่เก่ียวข้องกับ ธง ในเจ็ดต านาน หรือสิบสองต านานชื่อว่า ธชัคค
ปริต แปลว่า ว่าด้วยเคารพธง  ขอยกตัวอย่างบทสวดเจ็ดต านานว่าต้องสวดบทใดบ้าง  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
เล็กน้อยดังนี ้
 ต านานหรือปริตทั้ง ๗ ประกอบด้วย 
  ๑. มงคลสูตร    ว่าด่วยสิ่งที่เป็นมงคล 
  ๒. รัตนสูตร  ว่าด้วยแก้วรัตนะ ๓ ประการ คือพระรัตนตรัย 
  ๓. กรณียเมตตสูตร ว่าด้วยเรื่องหน้าที่เก่ียวด้วยเจริญเมตตา 
  ๔. ขันธปริต  ว่าด้วยขันธ์ ๕ 
  ๕. โมรปริต  ว่าด้วยมนต์ของนกยูง 
  ๖. ธชัคคปริต      ว่าด้วยเคารพธง 
  ๗. อาฏานาฏิยปริต      ว่าด้วยเมืองอาฏานาฏิยนคร 

(เสฐียรโกเศศ. ประเพณีเบ็ดเตล็ด. ๒๕๐๘ : ๔๘-๔๙) 

จากเนื้อความข้างต้นจะเห็นว่า  ในทางพระพุทธศาสนา มีการใช้ธงทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม คือ
เป็นผ้าที่สะบัดไป  ใช้เป็น สัญลักษณ์ , เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, เครื่องสังเกต ตามนิยาม  และ เป็นความรู้สึก
ร าลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือ สอนให้ยึดเหนี่ยวเป้าหมายคือ ความกตัญญูรู้คุณ อันจะสร้าง
อานิสงส์สูงยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติ นั่นเอง 

 
 



๖ 

 

๓. ธุง ในเอกสารโบราณ 
 ค าว่า ธุง (ทง/ทุง) มีปรากฏในเอกสารโบราณหลายประเภท ทั้งประเภทจารึกหินสมัยสุโขทัย สมุดข่อย 
และ ใบลาน โดยปรากฏทั้งในคัมภีร์พุทธศาสนา  ในวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทนิทานพ้ืนบ้าน ทั้งวรรณกรรม
ต านาน เช่น ต านานอุรังคธาตุ  ในวรรณกรรมประโลมโลกย์ วรรณกรรมประวัติศาสตร์เป็นต้น เพราะหากศึกษาวิถี
ชีวิตของคนทุกยุคสมัยแล้ว ธง ธุง ทุง ได้เข้ามาเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตโดยตลอด เอกสารโบราณที่ปรากฏล้วน
เป็นหลักฐานที่น ามาอ้างอิงได้เชิงวิชาการว่า ธง อยู่ในวิถีของบรรพชิตและฆราวาสมาโดยตลอด  ทั้งธงในฐานะ
เครื่องป้องกันอันตรายบูชา เป็นเครื่องสะบัดพัดดวงวิญญาณของสัตว์ให้ออกจากอบายภูมิ  ธงในฐานะเป็นสิ่งยึด
เหนียวจิตใจ  ธงในฐานะสะพานบุญสู่สรวงสวรรค์  โดยจะน าเอกสารโบราณต่างๆ  มาเสนอพอสังเขปดังนี้ 
  

๓.๑ จารึก 
  ค าว่า ทง เป็นปรากฏในศิลาจารึกภาษาไทยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ ศิลาจารึกวัดบาง
สนุก อ. วังช้ิน จ. แพร่  ใช้อักษรไทย ภาษาบาลีและภาษาไทย สร้างปีกัดเหม้า สันนิษฐานว่าตรงกับพ.ศ. ๑๘๘๒ 
ผู้ปริวรรต คือ ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๐๙) มี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๐๙) เป็น
ผู้ตรวจ ดังภาพ 
 

 

เนื้อหาของจารึกเริ่มด้วยการกล่าวนมัสการพระ
รัตนตรัย ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงเมืองตรอกสลอบ 
ชักชวนบรรดาลูกเจ้าขุนมูลนาย ไพร่ไทย ตลอด
ทั้งชาวแม่ ชาวเจ้าทั้งหลาย สร้างพระพุทธรูป
ด้วยดีบุก ด้วยดิน และได้กล่าวถึงการบ าเพ็ญ
กุศล  ต่าง ๆ รวมถึงการกล่าวถึง "ทง” (ในค า
ปริวรรต) ซึ่งอาจอยู่ในขบวนแห่หรือในพิธีส าคัญ 
ดังค าอ่าน “.. .พระงาสอง ทั งขันหมากเงิน 
ขันหมากทอง จ้อง ธง รอบ ชอบด้วยเสียงพาทย์
เสียงกลอง และขันข้าวตอกดอกไม้...” 
 
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย.   ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร.  (๒๕๕๕).   จารึกวัดบางสนุก. 

 
ส่วนอีกค าคือ “ทงบดาก” คือ ธงประดาก/ปฏาก ที่มีรูปลักษณะคล้ายตัวตะขาบ ก็ปรากฏในศิลาจารึก

วัดเขาสุมนกูฏ จังหวัดสุโขทัย ใช้อักษรไทย ภาษาไทย สร้างพุทธศักราช ๑๙๑๒ ผู้ปริวรรต คือ ยอร์ช เซเดส์ 
(พ.ศ. ๒๕๒๑), (พ.ศ. ๒๕๒๖)  ผู้ตรวจ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. ๒๕๒๑)  ข้อมูลดังภาพ 



๗ 

 

 

เนื้อหาปรากฏในด้านที่ ๒ เป็นเรื่องท าการสักการบูชา 
ในเวลาที่ได้แห่รอยพระพุทธบาทขึ้นบนเขาสุมนกูฏ มี
การกล่าวถึงการปลูกธงบดากสองฟากหนทาง  ดังค า
อ่านว่า “...ดอกไม้ตามไต้เทียนประทีปเผาธูปหอมตระ
หลบทุกแหง่  ปลูกธงปฎากทั งสองปลาก (ฟาก) 
หนทาง ยอมเรียงขันหมากขันพลูบูชา...” 
 
 
 
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย.   ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร.  (๒๕๕๕).   วัดเขาสุมนกูฏ. 

 
 ๓.๒ ใบลาน 

ในต้นฉบับเอกสารใบลาน โดยเฉพาะวรรณกรรมอีสานประเภทนิทานพ้ืนบ้าน ต านานอุรังคธาตุ 
วรรณกรรมค าสอน มีปรากฏให้เห็นอย่างหลากหลาย ทั้ง ทุง และ ปะคือ ในที่นี้จะน าเสนอทั้งตัวบทค าประพันธ์ที่
ปริวรรต และ รูปภาพ มาเพ่ือให้ผู้สนใจได้เห็นการปรากฏของค า ความหมายและความส าคัญ รวมไปถึงวรรณศิลป์
ที่ปรากฏ ดังตัวอย่าง 

 
“ไผผู้ยังบุญน้อย 
บ่ควรสร้างทุงดอกค า  เจ้าเอย” 

(ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน.  ธรรมดาสอนโลก, ๒๕๕๑ : ๓๒) 
 

“คอยคึดว่าใจประสงค์สร้าง 
ทุงไซยให้อาจ  หลานเฮย 
ตีท่อคันหากสั่น(สั น)แขน(แขวน)ไว้ก็บ่ปลิว 
มนุษานี มิสมหลายหลาก 
ก็บ่แลหล่ าถ้วนกระบวนใดชู่เซิง่” 

(ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน.  ปู่สอนหลาน, ๒๕๕๑ : ๖๕) 
 

“มีวัดอาฮามใหญ่ตั ง  หลายย่ายเจดีย์   
ทุงไชย์กาง   แผ่นลมเฟือนฟ้อน   
ดีท่อสังโฆสร้าง   ในธรรมมูลมาก”   

(คัชชนาม, ๒๕๖๒ : ๒๐๕) 
 



๘ 

 

“...ถัดนั นเทวดาทั งหลาย  แสน ๑ ถือเทียน แสน ๑ ถือทุง แสน ๑  ถือดอกไม้ 
 ถัดนั นพระยาทั ง ๔  ถือ ลักคังค า (ระฆังค า) มีประริวานแสน ๑ ถือช่อทุง เทียน 
 ดอกไม้ แห่ก  าขวา...” 

                                                  (อุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗.  ๒๕๖๒ : ผูกที่ ๓ ลานที่ ๒ หน้าที่ ๑) 
 

 

จากภาพแสดงถึงอักขรวิธีธรรมที่จาร  ซึ่งในตอนนี้ได้
กล่าวถึง ทุง ในขบวนแห่ของเหล่าเทวดา ที่แต่ละตนถือ
ของมงคลมาร่วมในการนมัสการอุรังคธาตุ ดังนี้ 
“...ถัดนั นนางเทวดาทั งหลาย ๓ แสน 
-ถือช่อทุง  เทียนดอกไม้ตามใจมัก...”   
 
 
 
 
(อุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗.  ๒๕๖๒ : ผูกที่ ๓ ลานที่ ๒ หน้าที่ 
๑) 

 

 

กล่าวถึง การถือประคือไชย อยู่หน้า-หลังราชรถของ
พระอินทร์ ซึ่งบอกลักษณะนามเป็นจ านวนหาง ดังค า
ประพันธ์ ดังนี้ 
“...อะนุมาเทวบุด  ถือประคือไชเก้าพันหาง อยู่ก  าหน้า 
นางคั (นังค) สสารัตถีเทวบุด  อยู่ก  าขวา เห (แห่) รชรด   
ถัดนั น  สุริยเทวบุด เล่าหาง- 
-ราชรด ถือประคือไช ๗ หาง กวัดแก้ว (กวัดแกว่ง) 
เหนือไปมา เทวดาเทวบุดทั งหลาย…” 
 
(อุรังคธาตุ จ.ศ.๑๑๖๗.  ๒๕๖๒ : ผูกที่ ๓ ลานที่ ๙ หน้าที่ ๒
(ไร)) 

 
๓.๓ สมุดข่อย 
ในสมุดข่อย มีค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ ธง คือ ค าว่า “ปะคือ/ประคือ/ปักคือ” ซึ่งเป็นธงที่มีหางในภาพสมุด

ข่อย นิทานขุนบูฮม (บุญชู ภูศรี.  ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์)  ดังภาพ 



๙ 

 

 
ภาพจาก : หอสมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว. (ม.ป.ป.). พงสาวดารลาว ปวัตกานส้างเมืองเชียงดง 
เชียงทอง. สืบค้นวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. ใน  ຫໍສະໝຸດດິ ຈິ ຕອລໜັງສື ໃບລານລາວ. 
http://www.laomanuscripts.net 

๏ เจ้าผู้เป็นผัวนั นใช้ชื่อว่าขุรบูฮมมะ
ฮาชาธิฮาส ลูกแถนคื่นฟ้าคื่น คือลูก
อินทาเจ้าฟ้าแล ให้เป็นผัวนางยม
ผลา นางเอ็ดแคง 
๏ ลูกแถนคม (?) ผู้ ๑ ใส่ชื่อว่า ยมม
ผาลา ให้เป็นเทวีก  าขวาแล 
๏ ลูกแถนชั่งนั น ใช้ชื่อว่านางเฮ็ด
แคง เป็นเทวีก  าซ้าย 
๏ นี่ชื่อขุนสานที่ท้ายช้าง ถือปักคือ 
ไกวแกว่ง 
 
 (บุญชู ภูศรี.  ๒๕๖๒ : สัมภาษณ์) 
(ถอดความโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์) 

  
ส่วน ปะคือ ทีป่รากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องคัชชนาม พบมากในฉากรบในเรื่อง ดังค าประพันธ์ 

“เบื องฝ่ายก  า  ขุนเอกกองหาญ     
ปะคือไชย์แดง   แกว่งพลน าหน้า  
ปะคือแดงเบื อง   ภายขวาท้าวเถือก    
ทัพใหญ่ตั ง   เฮียงท้าวฝ่ายขวา  
ปะคือแดงเหลื่อม  บาคานท้าวเกส    
ตั งทัพไว้   ภายซ้ายใส่ปะคือ  
ท้าวม่อนตั งทัพไว้  ปะคือมุ่ยหมายพล   
เดินตามหลัง   แทบบาจอมเจ้า  
ปะคือค าตั ง   ทันกางห้อมไพ่   
อันนี  ทัพใหญ่ตั ง   พระเมืองเจ้าแปดแสน  แท้แล้ว”  

                                                                        (คัชชนาม, ๒๕๖๒ : ๓๔๓) 
 

 จากการน าเสนอในประเด็น ธุง ในเอกสารโบราณ พบว่ามีการ ปรากฏค าว่า ทง, ทงบดาก ในจารึกสมัย
สุโขทัย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ในสมัยนั้นมีการใช้รูปอักษร ธ ปรากฏอยู่ หากแต่ยังไม่พบการเขียน ธุง แต่อย่างใด 
ทั้งที่ค าว่าธง ถ้าตามการสันนิษฐานว่าเป็นค าศัพท์มาจากค าบาลี-สันสกฤต  คือ ธช, ธฺวช ก็ตาม  ส่วนในเอกสาร
ประเภทใบลาน และสมุดข่อยนั้น ปรากฏพบค าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่อทุง,  ทุง,  ทุงไซย,  ทุงดอกค า,  ประคือไช,  
ปะคือ,  ปะคือไชย์ และ ปักคือ โดยจะน าเสนอวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง คือ วรรณกรรมอานิสงส์/สลอง เพ่ือ
แสดงให้เห็นความเป็นมาของธุงแต่ละชนิด ความส าคัญ และความหมายอ่ืนๆ ในหัวข้อต่อไป 



๑๐ 

 

 
๔. อานิสงส์ของการถวายธุง 
 อานิสงส์ที่น ามาเสนอในหัวข้อนี้จะน าเสนอจากเอกสาร ๓ ส่วน ส่วนแรกจะเป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎก 
เรื่องผลแห่งการถวายธงมากล่าว ส่วนที่สอง เสนอเนื้อหาวรรณกรรมอานิสงส์/ฉลอง (สอง/สลอง) อันได้แก่ สลอง
ทุงซาย, สลองทุงเผิ่ง,  สลองทุงฝ้าย,  สลองทุงเหล็ก  และ ส่วนที่สาม อานิสงส์สร้างเสาธงและผ้าธง ในหนังสือ 
อานิสงส์ ๑๐๘ ของ จ. เปรียญ ซึ่งน าเสนอข้อมูลในแต่ละส่วนโดยสังเขปดังนี้ 
  

๔.๑ ผลแห่งการถวายธงในพระไตรปิฎก 
ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงผลแห่งการถวายธงในอุปวาณเถราปทานที่ ๒ (๒๒) เล่มที่ ๓๒ พระ

สุตตันตปิฎก เล่มท่ี ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ โดยได้กล่าวถึงบุพกรรมของพระอุปวาณเถระ ที่ท่านได้เอา
เชือกผูกผ้าห่มของท่านอันซักขาวสะอาดแล้ว คล้องไว้ที่ยอดไม้ไผ่ ยกเป็นธงขึ้นไว้ในอากาศ ยักษ์อภิสมมตจับ
ธงของท่านน าขึ้นไปในอัมพร ท่านเห็นธงอันลมสะบัด ได้เกิดความยินดีอย่างยิ่ง โดยได้อานิสงส์ต่างๆ ตามมา มี
ข้อความโดยสังเขป ดังนี้ 
 “ในสมัยพระสัมพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ...เสด็จปรินิพพานแล้ว มหาชนมาประชุมกันบูชาพระตถาคต กระท า
จิตกาธารอย่างสวยงาม แล้วปลงพระสรีระ มหาชนทั งหมดพร้อมทั งเทวดาและมนุษย์ ท าสรีรกิจเสร็จแล้ว รวบรวมพระธาตุไว้ ณ ที่
นั น ได้สร้างพระพุทธสถูปไว้ชั นท่ี ๑ แห่งพระพุทธสถูปนั นส าเร็จด้วยทอง ชั นที่ ๒ ส าเร็จด้วยแก้วมณี ชั นที่ ๓ ส าเร็จด้วยเงิน ชั นที่ 
๔ ส าเร็จด้วยแก้วผลึก ชั นที่ ๕ ในพระพุทธสถูปนั น ส าเร็จด้วยแก้วทับทิม ชั นที่ ๖ ส าเร็จด้วยแก้วลาย (เพชรตาแมว) ... เวลานั น 
เทวดาทั งหลายมาร่วมประชุมปรึกษากัน ณ ที่นั นว่า แม้พวกเราก็จักสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ พระธาตุจะได้ไม่
เรี่ยราย พระสรีระจะรวมกันเป็นอันเดียว เราทั งหลายจักท ากุญแจใส่ในพระพุทธสถูปนี  เทวดาทั งหลายจึงยังประโยชน์อื่นให้เจริญ
ด้วยรัตนะ ๗ ประการ ... นาคทั งหลายมาประชุมร่วมปรึกษากัน ณ ท่ีนั นในเวลานั น... จึงร่วมกันรวบรวมแก้วอินทนิล แก้วมหานิล 
และแก้วมณี มีรัศมีโชติช่วงปกปิดพระพุทธสถูป พระพุทธเจดีย์ประมาณเท่านั น ส าเร็จด้วยแก้วมณีล้วน สูงสุด ๓ โยชน์ ... ฝูงครุฑ
มาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั นว่า มนุษย์เทวดาและนาคได้สร้างพระพุทธสถูปแล้ว ... ฝูงครุฑจึงได้สร้างสถูปอันส าเร็จด้วยแก้ว
มณีล้วน และกุญแจก็เช่นนั น ได้สร้างพระพุทธเจดีย์ต่อขึ นไปให้สูงอีกโยชน์หนึ่ง พระพุทธสถูปสูงสุด ๔ โยชน์ ... และพวกกุมภัณฑ์ก็
มาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั นว่า ... พวกเราจักปกปิดพระพุทธเจดีย์ต่อขึ นไปด้วยรัตนะ พวกกุมภัณฑ์ได้สร้างพระพุทธเจดีย์
ต่อขึ นไปในท่ีสุดอีกโยชน์หนึ่ง เวลานั นพระสถูปสูงสุด ๕ โยชน์ สว่างไสวอยู่  พวกยกัษ์มาประชุมร่วมปรึกษากัน ณ ที่นั นในเวลานั น
ว่า เวลานั น มนุษย์ เทวดา นาค กุมภัณฑ์ (และ) ครุฑ ได้พากันสร้างสถูปอันอุดมถวายเฉพาะแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ... พวก
คนธรรพ์พากันมาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั น... จึงพากันสร้างไพรที ๗ ชั น ได้สร้างตลอดทางเดิน เวลานั นพวกคนธรรพ์ได้
สร้างสถูปส าเร็จด้วยทองค าล้วน ในกาลนั น พระสถูปจึงสูงสุด ๗ โยชน์ สว่างไสวอยู่ กลางคืนกลางวันไม่ปรากฏ แสงสว่างมีอยู่เสมอ
ไป พระจันทร์พระอาทิตย์พร้อมทั งดาวครอบง ารัศมีพระสถูปนั นไม่ได้ ก็แสงสว่างโพลงไปไกลร้อยโยชน์โดยรอบ (พระสถูป)   ใน
เวลานั น มนุษย์เหล่าใดจะบูชาพระสถูป พวกเขาไม่ต้องขึ นพระสถูป พวกเขายกขึ นไว้ในอากาศ  

ยักษ์ตนหนึ่งพวกเทวดาตั งไว้ ช่ือว่าอภิสมมต มันยกธงหรือพวงดอกไม้ขึ นไปในเบื องสูง มนุษย์เหล่านั นมองไม่เห็นยักษ์ 
เห็นแต่พวงดอกไม้ขึ นไป ครั นเห็นเช่นนี แล้วกลับไป มนุษย์ทั งหมดย่อมไปสู่สุคติ มนุษย์เหล่าใดชอบใจในปาพจน์ และเหล่าใด
เลื่อมใสในพระศาสนา ต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์ ย่อมบูชาพระสถูป เวลานั้นเรา(พระอุปวาณเถระ)  เป็นคนยากไร้อยู่ในเมืองหง
สาวดี เราได้เห็นหมู่ชนเบิกบาน จึงคิดอย่างนี ในเวลานั นว่า เรือนพระธาตุเช่นนี  ของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด พระผู้มีพระภาค
พระองค์นี โอฬาร ก็หมู่ชนเหล่านี มีใจยินดีไม่รู้จักอ่ิมในสักการะที่ท าอยู่ แม้เราก็จักท าสักการะแด่พระโลกนาถผู้คงที่บ้าง เราจักเป็น
ทายาทในธรรมของพระองค์ในอนาคต เราจึงเอาเชือกผูกผ้าห่มของเราอันซักขาวสะอาดแล้ว คล้องไว้ที่ยอดไม้ไผ่ ยกเป็นธงขึ้น
ไว้ในอากาศ ยักษ์อภิสมมตจับธงของเราน าขึ้นไปในอัมพร เราเห็นธงอันลมสะบัด ได้เกิดความยินดีอย่างยิ่ง เรายังจิตให้เลื่อมใส
ในพระสถูปนั นแล้ว เข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง กราบไหว้ภิกษุนั นแล้ว ได้สอบถามถึงผลในการถวายธง ท่านยังความเพลิดเพลินและ
ปีติให้เกิดแก่เรา กล่าวแก่เราว่า ท่านจักได้เสวยวิบากของธงนั้นในกาลทั้งปวง จตุรงคเสนา คือ พลช้าง พลม้า พลรถ และพล



๑๑ 

 

เดินเท้า จักแวดล้อมท่านอยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการถวายธง ดนตรีละ ๖ หมื่น และกลองเภรีอันประดับสวยงามจะประโคม
แวดล้อมท่านเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการถวายธง หญิงสาวแปดหมื่นหกพัน อันประดับงดงาม มีผ้าและอาภรณ์วิจิตร สวมใส่
แก้วมณี และกุณฑล หน้าแฉล้ม แย้มยิ้ม มีตะโพกผ่ึงผาย เอวเล็ก เอวบาง จักแวดล้อม (บ าเรอ) ท่านเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่ง
การถวายธง ท่านจักร่ืนรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป จักได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่  ๘๐ คร้ัง จักได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ๑๐๐๐ คร้ัง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ในแสนกัลป พระศาสดาทรงพระนาม
ว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ท่านอันกุศลมูลตักเตือน เคลื่อนจากเทวโลกแล้ว ประกอบด้วย
บุญกรรม จักเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ ท่านจักละทรัพย์ ๘๐ โกฏิ ทาสและกรรมกร เป็นอันมากออกบวชในพระศาสนาของพระผู้มี
พระภาคพระนามว่าโคดม ท่านจักยังพระสมัพุทธเจ้า พระนามว่าโคดมศากยบุตร ผู้ประเสริฐให้โปรดปรานแล้ว จักได้เป็นพระสาวก
ของพระศาสดา มีชื่อว่าอุปวาณะ กรรมที่เราท าแล้วในแสนกัลป ให้ผลแก่เราในท่ีนี แล้ว เราเผากิเลสของเราแล้ว ดุจก าลังลูกศรพ้น
แล่งไปแล้ว เมื่อเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นใหญ่ในทวีปทั ง ๔ เธอทั งหลายจักยกขึ นโดยรอบ ๓ โยชน์ทุกเมื่อ ในแสนกัลปแต่กัลป
นี  เราได้ท ากรรมใดไว้ในเวลานั น ด้วยผลแห่งกรรมนั น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี เป็นผลแห่งการถวายธง คุณวิเศษเหล่านี  คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และแม้อภิญญา ๖ เราท าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท าเสร็จแล้ว ฉะนี แล ทราบว่า ท่านพระอุป
วาณเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี  ด้วยประการ ฉะนี แล.”   จบ อุปวาณเถราปทาน. 

(อุปวาณเถราปทานที่ ๒ (๒๒) ว่าด้วยผลแห่งการ
ถวายธง ในเนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒                       

บรรทัดที่ ๑๕๙๑-๑๖๘๓ หนา้ที่ ๗๑-๗๔.) 
 
๔.๒ วรรณกรรมอานิสงส์/สอง (สลอง) 
 ค าว่า”อานิสงส์” หมายถึง ผลแห่งกุศลกรรมหรือผลบุญ  ส่วนค าว่า สอง หรือ สลองเป็นค า

ภาษาปากที่ชาวบ้านใช้แทนค าว่า ฉลอง หมายถึง ยกย่องสรรเสริญหรือ เสริมให้ดีขึ้น ดังนั้นวรรณกรรม
อานิสงส์หรือสลอง จึงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท าบุญในพุทธศาสนาด้วยแนวทางต่างๆ ซึ่งทุกการกระท า
ล้วนแล้วได้รับผลบุญทั้งสิ้น และผู้ใดท าบุญด้วยอาการต่างๆ ย่อมเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ เสริมให้ผู้กระท าดีขึ้น 
จึงมักใช้ค าทั้งสองคู่กันเสมอ มีการบันทึกลักษณะบุญที่ท าและระบุผลบุญที่ผู้กระท าจะได้รับอย่างชัดเจน ในสมัยที่
ยังไม่ใช้กระดาษ จะบันทึกลงในใบลานโดยใช้วิธีการจาร หนังสือเหล่านี้ได้มีคัดลอกลงในใบลานและเผยแพร่ไปใน
วงกว้าง  และบางครั้งปราชญ์หรือพระสงฆ์วัดต่างๆ ได้จารด้วยตนเอง ท าให้เกือบทุกวัดจะมีใบลานเรื่องอานิสงส์
และสองหรือสลองเสมอ 

การท าบุญด้วยการสร้างธุง การทอธุงหรือการถวายธุงและอานิสงส์ที่จะได้รับในหนังสือสลองที่
น ามาเสนอนี้ เป็นเอกสารชั้นต้นจาก ๓ แหล่ง ปริวรรตโดยนาย ณัฐพงค์  มั่นคง  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

แหล่งที่ ๑ ส าเนาต้นฉบับจากหนังสือ les cetiya de sable au laos en thailande มีเนื้อหา
อานิสงส์และสลองทุงซาย และ สลองทุงฝ้าย 

แหล่งที่ ๒  ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน  ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด เนื้อหาเก่ียวกับสลองทุงเหล็ก (ส านวน ๑), สองทุงเหล็ก (ส านวน ๒) และสลองทุงซาย 

แหล่งที่ ๓  ต้นฉบับจากวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สอง
ทุงเผิ่ง (ธุงผึ้ง) 

ขอยกตัวอย่างภาพใบลานต้นฉบับ ๒ ทุงเผิ่ง(สลองธุงเผิ่ง) วัดมณีวนาราม จารด้วยตัวอักษร
ธรรม จ านวน ๓ หน้าลานเพื่อท าให้เห็นลักษณะตัวอักษร ดังนี้ 
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การยกตัวอย่างหนังสือสลองต่างๆนี้ แม้จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน แต่น ามาเสนอค่อนข้างสมบูรณ์
แม้มีชื่อซ้ ากัน แต่มาจากคนละแหล่ง เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบในเนื้อหาว่า มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
ในการเขียนนั้นต้นฉบับจะมีคาถาบาลีน าก่อนและตามด้วยค าแปลเป็นภาษาร้อยแก้ว ในการยกมาครั้งนี้ ได้ตัดพล
ความที่ไม่ส าคัญออกบางส่วน จัดวรรค ย่อหน้าให้อ่านง่าย เพ่ือให้เกิดความกระชับของข้อมูล ดังนี้ 

 
๔.๒.๑ สลองทุงซาย 
 ๑) สองทุงซาย จากหนังสือ les cetiya de sable au laos en thailande 
 
“ยังมีสมัยกาลคาบ ๑ คือว่ากาลอันจักเทศนาแห่งสัพพัญญูเจ้า...ก็อาศัยแล้วเซิ่งเมืองแก้วสาวัตถี...ในป่าเช

ตะวันอาราม...ในกาละเมื่อนั น ... ยังมีเจ้ากษัตริย์ตน ๑ ... ซื่อว่าพระยาปะเสน ....จักถาม ... ยังสัพพัญญูเจ้า ... อันว่าบุคคลผู้ใดผู้ 
๑ คือว่าอันทั งมวลก็ดี ... เล่าไปน าเอา...เม็ดซายมากระท าสร้างแปงให้เป็น ทัชชัง ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ... ก็จักได้เสวย 
...ยังผลอานิสงส์สิ่งใดก็ข้าจา ... สัพพัญญูเจ้าก็จิ่งประวุตติเทศนาธรรม เซิ่งเจ้ากษัตริย์ปัสเสนว่าดั่งนี  ...ดูรามหาราช ...อันว่าบุคคล
ผู้ใดผู้ ๑ ...อันว่ายิง...ผู้ชาย...ท้าวพระยา...นางพระยา...พราหม...นางพราหมณ์...พ่อเฮือน...แม่เถ้าเจ้าเฮือน...พ่อค้า...พ่อครัว...คน
ก าพร้า...คนทุกข์ไฮ้...คนผู้ฮั่งมี...คนใบ้...คนผู้มีผญา...คนผู้ซ่างเสียเลิศฮ้าย...คนค้อมเปี้ย...คนขาห่าน...คนผู้บอด...คนหูหนัก...อัน
ประกอบด้วยใจใส...แลมากระท า ...ยังเม็ดซายให้เป็น ...ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดกระท าบาปแต่น้อยๆ เท่าเถ้าก็ดี ...ก็วินาศจิบหายไปด้วยผลอานิสงส์อันบุคคลผู้ได้ไปน าเอามา 
...ยังเม็ดซายมากระท าสร้างแปง...ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั นแล ... 

ประการ ๑ ...อันว่าคนผู้ใดได้น าเอามา ...ยังเม็ดซายมากระท าตบปั้นแปงให้เป็นทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...
ก็จักได้เสวย ...ยังสุข ๓ ประการทัน ๑ คือว่าสุขในเมืองคนจักได้เป็นพระยาจักก็ได้แสนซาติแลอัน ๑ คือว่าสุขในเมืองฟ้าจักได้เป็น
พระยาอินทร์ก็ได้แสนซาติแล อัน ๑ คือสุขในเมืองนีรพานอันประเสริฐล  าเลิศกว่าสุขทั งมวล คือว่าบ่ฮู้เถ้าบ่ฮู้ตายบ่ฮู้ทุกขเวทนาจัก
เทื่อแท้ดีหลีแล ...อันนี ก็หากเป็นผลอานิสงส์แห่ง  

บุคคลผู้ได้ปั้นซายให้เป็นฮูปคันทุงบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล้ว  
อันว่าคนผู้ใดได้ปั้น ...ยังเม็ดซายให้เป็นฮูปทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าคนผู้นั น ...ก็บ่ห่อนได้ไปเกิด ...

ในกระกูลอันถ่อยอันฮ้ายนั นจักเทื่อแท้ดีหลีแลบุคคลผู้นั น ...ก็บ่ห่อนจักได้ไปเกิดในอบายทั ง ๔ นั นสักเทื่อแล ... 
แม่นว่าบุคคลผู้นั นฮอดนารกก็ดีสายทุงซายอันนั น ก็จักมาเกี ยวมากอดเอายังบุคคลผู้นั นคู่เม็ดดินซายนั นแท้

ดีหลีแล อันว่าจ่านารกก็บ่กระท าฮ้ายแก่บุคคลผู้นั นได้แล อันนี ก็ด้วยผลอันบุคคลผู้ได้เอาเม็ดซายมาปั้นให้เป็นสายทุงซายนั นแท้
ดีหลีแล... 

อันว่าบุคคลผู้ใดเอาเม็ดซายมาปั้นเป็นฮูปนกฮูปนาคใส่หัวทุงซายดังนั นก็บ่อาจจักนับได้แล ผลอานิสงส์อันนั น
แท้ดีหลีแล บุคคลผู้นั น...จักได้เป็นพระยานันทาตุราชอันมีอิทธิฤทธีอนุภาพอันมาก ... เล่าจักได้เป็นพระยาธรรมราช ...จักได้เป็น



๑๓ 

 

พราหมณ์ตนประเสริฐ ...เล่าจักได้เป็นพระยาในประเทศราชอาจจักนับจักคัณนาบ่ได้แล  ก็หากได้เป็นพระยาคู่เม็ดซายนั นแท้ดีหลี
แล ด้วยผลอานิสงส์อันบุคคลผู้ได้ปั้นเม็ดซายให้เป็นฮูปนกฮูปนาคใส่หัวทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ตอกหลักอันจักก่อทุงซายดังนั น จุตโต คันว่าตายจากเมืองคนก็ได้เอาตนเมือเกิดในสวรรค์เท
วโลก ...ก็จักได้เป็นพระยาอินเทวราชมีอายุยืนได้ ๓๘ พันปีทิพย์ด้วยอานิสงส์อันได้เอาไม้มาตอกหลักก่อทุงซายนั นก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ไปตักเอา ...ยังน  ามาหดมาพม ...ยังเม็ดซายให้เหนียวแล้วแลปั้นก่อให้เป็นทุงซายบูซาแก้วทั ง 
๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นเกิดมาก็จักมีโบกขรณีทิพย์ ...ประหมานว่าได้  ๘ หมื่น ๔ พันโบกขรณี ...ยังสระพังวังโบกขรณี ...มี
ดอกบัวค าก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันดอก ...อันว่าดอกบัวแลดอกนั น ...มีผาสาทก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันหลัง ...อันว่าผาสาทแลหลังนั น ...มี
แท่นแก้วได้ ๘ หมื่น ๔ พัน ...อันว่าแท่นแก้วแลอันนั น ...มีนางฟ้าทั งหลายก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันนาง ...อันว่านางฟ้าแลนางนั น ...มี
ปริวารก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันคน ...มีข้อยซว่งใซ้ตีนมือก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พัน ก็ด้วยผลอานิสงส์อันได้ตักน  ามาหดมาสรงทุงซายนั นแล  

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ปัดข่วงไม้ศรีมหาโพดอันจักก่อทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นได้เกิดมาในเมืองคนก็จัก
มีวรรณเนื อตนอันงาม ...เป็นที่รักถืกเนื อเพิงใจแก่ตนแลเทวดาทั งหลายแล ...พยาธิบ่ได้แล ...ประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันซาติก็มี
แล  

อันว่าบุคคลผู้ใดได้ไม้อัน ๑ ก็ดีมาป้องมากาบเมื่อจักก่อทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นเกิดมาก็จัก...ยังแก้ว
มณีโชติ จตุราสิติประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันลูกแล  

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมีใจใสศรัทธามาแต้มมาเขียนฮูปทั งหลายคือว่าฮุปนกฮูปนาคแลลายดอกแลลายเครืออันเจือ
กันไปเกี ยวกอดลามไปดังนั นก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าอันซื่อว่าจาตุมมหาราชิกานั นก็จักได้อยู่เสวยสุข
สมบัติตาบต่อเท่าอายุแห่งตนยังจักได้ ๕๖ ปีทิพย์ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนเฮานี  ก็ได้ ๙  ล้านปีในเมืองคนเฮานี แล คันว่าจุติตายจาก
ซั นฟ้าซื่อว่าจาตุมมหาราซิกาแล้วก็ได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าอันซื่อว่าตาวติงสาสวรรค์เทวโลกก็จักได้ตั งอยูเสวยสุขสมบัติทิพย์ตาบ
ต่อเท่าอายุแห่งตนยังได้อานิสงส์ผลยืนพันปีทิพย์ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนเฮานี ก็ได้ ๓ ล้านปีในเมืองคนเฮานี แล คันว่าจุติตายจาก
ซั นฟ้าแล้วก็ได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าซื่อว่ายามาก็จักได้เสวยสุขสมบัติทิพย์ตาบต่อเท่าอายุแห่งตนได้ ๒ พันปีทิพย์ผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนเฮานี ได้ ๑๔ โกฏิ ปลาย ๔ ล้นปีในเมืองคนเฮานี แล คันว่าจุติตายจากซั นฟ้าอันซื่อว่ายามานั นแล้ว ก็จักได้เอาตนเมือเกิดใน
ซั นฟ้าซื่อว่าดุสิตา แล้วก็จักได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าซื่อว่านิมมานรติ ก็จักได้ตั งอยู่เสวยสมบัติทิพย์ตาบต่อเท่าอายุแห่งตนก็ยังจัก
ได้ ๒ พันปีทิพย์ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนเฮานี  ก็จักได้ ๙ พันโกฏิปลายฮ้อยโกฏิปีก็มีแล คันว่าจุติตายจากซั นฟ้าอันซื่อว่านิมมานรติ
แล้วก็จักได้เอาตนเมือเกิดในซั นฟ้าปรนิมิตวัสสวัตติก็จักได้  ๒ หมื่นปลาย ๖ พันปีทิพย์ก็มีแล ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนเฮานี ก็จักได้ 
๙ โกฏิปลาย ๔ ล้านปีในเมืองคนเฮานี ก็มีแล คันว่าจุติตายจากซาติอันนั นก็จักได้เถิงซั นฟ้าคือว่านีรพานเป็นท่ีแลว้เถิงยอดแก้วอรหัน
ตาเจ้าดังนั นก็มีแล อันนี ก็เป็นผลอานิสงส์อันได้ไปน าเอามา ...ยังเม็ดซายมาให้เป็นทุงซายแล้วแลมาแต้มมาเขียนยังฮูปทั งหลายคือ
ว่าฮูปนกแลฮูปนาคแลลายดอกแลลายเครือทั งหลายนั นแล  

อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายนั นไปเบื องบัวรพา ...ก็จักได้เป็นพระยาแก่เทวดาทั งหลายก็จักได้แสนซาติแล 
... 

อันว่าลม ...พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอาคเณ ก็จักได้เป็นพระยาพรหมก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องทักขิน ...ก็จักได้เป็นพระยาจักรก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องหรดี ...จักได้เป็นพระยาพรหมราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องปัจฉิม ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องพายับ ก็จักได้เป็นมหาเศรษฐีหลวงก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอุดรจักได้เป็นพระยาเวสสุวรรณก็ได้แสนซาติ ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอีสานจักได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแท้ดีหลีแล กริยา

จาบุคคลผู้ใดสร้างทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ก็เสด็จบรบวนควรเท่านี ก่อนแล...” 
  
 



๑๔ 

 

๒) สลองทุงซาย ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน  ต าบลหนองหิน อ าเภอเมือง
สรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
“...ยังมีสมัยก่อนคาบ ๑ ...อันว่าสัพพัญญูเจ้าแห่งเฮา ...เจ้าก็อาศัย ...เซิ่งเวียงสาวัตถี ... ในป่าเชตะวันมหา

วิหาร ...ในกาละเมื่อนั น ...ยังมีเจ้ากษัตริย์ตน๑ ...อันมีซื่อว่าพระยาประเสนธิโกศล ... ก็ถือเอาแล้วคันทะมะลาที่นี ยังสิ่งทั งหลาย
หมายมีต้นว่าประธูปประทีปดอกไม้คันทมาลารดพระธรรมของหอมทั งหลายกับทั งบริวารแห่งตนนี  ... พระยาบูชาแล้วแลไหว้นกคม
ลบย าแยง ...ยังสัพพัญญูเจ้าแล้ว ...พระยาก็ไหว้ถาม ... อันว่าบุคคลทั งหลายฝูงใดฝูง ๑ คืออันทั งมวล ...อันประกอบด้วยใจใส
ศรัทธา ...แลไปน าเอามา ...ยังเม็ดซายมากระท าสร้างแปง วาลุกกะทัชชะ ยังทุงทราย ...หากบูชา รัตนไตร ยังแก้วทั ง ๓ ...ยังผละ
อานิสงส์ดังรือก็ข้าจา ... เจ้าจึง ... เทศนาธรรมเซิ่งกษัตริย์ประเสนว่า ...อันว่าบุคคลผู้ใดผู้ ๑ คืออันทั งมวล ...คือว่าผู้ยิง... ผู้ซาย...
ท้าวพระยา...นางพระยา...พราหมณ์...นางพราหมณ์...พ่อเฮือน...แม่เฮือน...พ่อค้า...พ่อครัว...คนก าพร้า...คนทุกข์ไฮ้ขีนใจ...คนผู้มัก
มีเป็นดี...คนป่า...ผู้มีผญา...คนหูหนักตาบอดคนเปี้ยคนค่อม...อันประกอบด้วยใจใสศรัทธา ...ในศาสนาพระตถาคตา ...แลมา
กระท า ...ยังทุงบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ... 

อันว่าบุคคลผู้นั นได้กระท าบาปมาแต่น้อยเถิงเถ่าก็ดี ...ก็หมดก็เสี ยงไปด้วยผละอานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้เอา ...ยัง
เม็ดซายมากระท าแปงทุงบูซาแก้วทั ง๓นั นแล ... 

ประการ ๑ ...อันว่าบุคคลผู้ใดได้น าเอามา ...น ายังเม็ดซายมากระท าตบแปงให้เป็นทุงบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...ก็
จักได้เสวย ...ยังสุข ๓ ประการอัน ๑ คือว่าสุขในเมืองคนก็จักได้เป็นพระยาจักรได้แสนซาติ สุขในเมืองฟ้าได้เป็นอาจกว่าสวรรค์คือ
ว่าจาตุมหาราชิกาตาวติงสาเป็นอินทาองค์ประเสริฐล  ากว่าเทวดาทั งหลายแล สุขในนีระพานธรรมเจ้าคันบ่ฮู้เถ้าบ่ฮู้เข้าพยาธิบ่ตาย 
บ่ฮู้จิบหายสักสิ่งล  ากว่าสุขทั งมวลแล ...อันนี ก็หากเป็นผลอานิสงส์แห่งบุคคลผู้ใดได้แปงเม็ดซายให้เป็นทุงบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 

อันว่าคนผู้ใดได้ปั้นแปง ...ยังซายให้เป็นฮูปทุงซายบูชาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นไปฮอดนาฮกก็ดี 
สายทุงงายอันนั นก็น าไปเกี ยวกอดสอดเอายังบุคคลผู้นั นอันจากนาฮกไปสู่เม็ดซายสายทุงอันนั นแล จ่านาฮกก็บ่กระท าฮูแก่บุคคลผู้
นั นได้อันนี ก็ด้วยผละอานิสงส์ 

อันบุคคลผู้ได้เอาเม็ดซายมาปั้นให้เป็นสายทุงซายนั นแล ... 
อันว่าบุคคลผู้ใดได้ปั้นซายให้เป็นฮูปนกฮูปนาคฮูปหงส์ ใส่หัวทุงซายดังนั น ก็ได้ผละอนิสงส์เต็มค ามักคู่เม็ดหิน

เม็ดซายนั นแล บุคคลผู้นั น ...จักได้เป็นพระยามันทะตุราชอันมีอิทธิฤทธิ์อนุภาพอันมาก ... จักได้เป็นพระยาธรรมราช ...จักได้เป็น
มหาพรหมตนประเสริฐ ...จักได้เป็นพระยาในประเทศราชอาจจักไดนับอ่านบ่ได้เป็นพระยาคู่เม็ดทรายนั นแท้ดีหลีแล ด้วยผละ
อานิสงส์  

อันบุคคลผู้ใดปั้นแปงซายให้เป็นฮูปนกฮูปนาคใส่หัวทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 
อันว่าบุคคลผู้ใดตัดหลักก่อแปงทุงซายนั น จุตโต คันว่าตายจากเมืองคนก็ได้เกิดในเมืองฟ้า สักโกเทวาราชา จัก

ได้เป็นพระยาอินทาทิราช อันมีอายุยืนได้พันปีทิพย์ด้วยผลอานิสงส์อันได้เอาไม้มาตอกหลักก่อทุงซายนั นแล ... 
อันว่าบุคคลผู้ใดได้ไปตักเอา ...ยังน  ามาพรม ...ยังเม็ดซายให้เหนียวแล้วแลปั้นก่อให้เป็นทุงบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั น 

...อันว่าบุคคลผู้ใด ...เกิดมาก็จักได้สระพังวังโบกขรณีทิพย์ ...มีประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พันโบกขรณี ยังสระพังวังโบกขรณีแลอัน
นั น ...ยังมีดอกบัวค าก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันดอกบัวแลดอกนั น ...อันว่ามีผาสาทก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันหลัง ...อันว่าผาสาทแลหลังนั น ...
อันมีแท่นแก้วแลหลังแล ๗ ...อันว่าแท่นแก้วแลหลังนั น ...อันมีนางฟ้าทั งหลายก็ได้แลอันแล ๗ ...อันว่านางฟ้าแลนางนั น ... อันได้
แลนางแล ๗ ...อันว่าบริวานแลคนนั น ...อันมีข้อยซ่วงใซ้อันได้แลนางแล ๗ คนก็ด้วยผลอานิสงส์อันตักน  ามาหดมาพรมก่อแปงทุง
ซายนั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้นั นได้ปัดข่วงศรีมหาโพชอันจักก่อแปงทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น ...เกิดมามนุษยโลกเมือง
คน ...เนื อตนอันงาม ...เป็นที่ฮักถืกเนื อเพิงใจแก่คนทั งหลาย ...โรคาบ่ได้ ...มีประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔ พัน ซาติแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้เอาไม้อันใดอัน ๑ ก็ดี มาแปงคาดเมื่อจักก่อทุงซายดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นเกิดมาจักได้ ...
ยังแก้วมณีโซติ ...ประหมานว่าได้ ๘ หมื่น ๔พันหลังแล ... 



๑๕ 

 

อันว่าบุคคลผู้ใดได้สร้าง ...ยังทุงซายบูซาแก้วทั ง ๓ ดังนั นบุคคลผู้นั นก็จักได้เถิงสุข ๓ ประการมีนิพานเป็นที่
แล้วก็มีแล ... 

อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องหรดีดังนั น ...จักได้เป็นพระยาพรหมราชก็จักได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องปัจสิมดังนั น ...ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชบ้านแลเมืองใหญ่ก็ได้

แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องภายบัวระพาดังนั นก็จักได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอุดรดังนั น ก็จักได้เป็นพระยาเวสสุวรรณก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอิสาน ก็จักได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแล ... 
บุคคลทั งหลายได้เอามาจัดแจ่งแต่งแปงให้เป็นทุงบูชาแก้วทั ง ๓ ประการ นิตฐิตัง ก็เสด็จบรบวนควรแล้วท่อนี 

ก่อนแลเจ้าเอ้ย ....ลิจนาแล้วยามแถใกล้เที่ยงแลเจ้าเอ้ย ขอโกศลน ามากๆแด่ท้อนครูบาเอ้ย อัน ๑ ขอให้ฮอดพ่อแม่พี่น้องแด่ท้อน
ผู้ตายไปก็ดี บ่ตายก็ดี เขียนบ่เป็นแลเจ้าเอ้ย...” 

 
 

                   
ทุงทรายที่เมืองหลวงพระบาง 

(ภาพโดย เพจ Luang Prabang Moradok) 
 
๔.๒.๒ สลองทุงเผิ่ง 
 
 สองทุงเผิ่ง ต้นฉบับจากวัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

        “...สูตรดวงนี หากเป็นนิทานแห่งสูตรทั งหลายหมายมีพรหมชาระสูตร...อันว่าสัพพัญญูเจ้า...ก็จักเทศนา...อันว่า
บุคคลนรยิงซายทายกทั งหลายฝูงใดก็ดี มีใจใสศรัทธาได้เผิ่งมาเพาะโมทนา สามุทุเปนะทะชา ยังทุงเผิ่งบูชาแก้วทั ง ๓ ...จักได้เป็น
พระยาทุกคนๆหั นแล ...มีบริวารก็ได้คนหมื่นแล ...อันว่าคนผู้ใดมีใจใสศรัทธาแลมาสร้าง มุทุเปนะทะชัง ยังทุงเผิ่งบูชาแก้วทั ง ๓ 



๑๖ 

 

คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าก็มี ...อันว่าคนทั งหลายผู้ใดก็ดีแลมา ...ภิกขุก็ดี ...นางท้าวนางเพียฮ้างหม้ายก็ดี ...อันว่าคน
ทั งหลายฝูงนี มีใจใสศรัทธาแลมาสร้างแปงทุงเผิ่งบูซาแก้วทั ง ๓ คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...น้อยก็ดี ...สั นก็ดี ...ใหญ่ก็ดี 
...ยาวก็ดี ... ประหมานว่าคืบ ๑ ก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในจาตุมนั นก็จักได้ ๕ ฮ้อยซาติ
บริวารก็ได้ ๒ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็ได้ ๙ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคลลผู้ใดแลมาซ่อยปั้นแปงเผิ่งเป็นทุงบูชาพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...ประหมาน ๒ คืบดังนั น ...
อันว่าบุคคลผู้นั นก็ได้เอาตนเมอืเกิดเปน็พระยาเสวยสุขในตาวตงิสาก็ไดพ้ันปีทิพย์ มีบริวารก็ได้ ๓ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้โกฏิปลาย ๘ ล้านปีก็มีแล... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาเหลาเสาทุงแปงฮูปนกฮูปนาคฝั้นสานใส่หัวทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ... 
ประหมาน ๓ คืบดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในยามานั นก็ได้พัน ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีประหมานก็
ได้ ๔ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็ได้ ๒ โกฏิปลาย ๗ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...ประหมาน ๔ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเป็นพระยาเสวยสุขในตุดสิดาก็ได้ ๒ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๕ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็ได้ ๘ โกฏิ
ปลาย ๗ ล้านปีก้มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...มีประหมาน ๕ คืบก็ดี ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในนิมมานั นก็ได้ ๒ พัน ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๖ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้ ๔ โกฏิปลาย ๕ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...ประหมาน ๖ คืบก็ดี ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในปะระนิมนั นก็ได้ ๓ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๗ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีในเมือง
คน ก็ได้ ๕ โกฏิปลาย ๔ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น  ...ประหมานว่า ๗ คืบก็... อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในพรหมปรินั นก็ได้ ๓ พัน ๕ ฮ้อย ปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๘ หมื่นแล ผิจักนับเป็น
ปีในเมืองคน ก็ได้ ๖ โกฏิปลายล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...มีประหมาน ๘ คืบก็ดี ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมอืเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในพรหมปรโล ก็ได้ ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวาร ๙ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้ ๗ โกฏิปลาย ๒ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั น ...ประหมานว่าได้ ๙ คืบก็ดี ...อัน
ว่าบุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในมหาพรหมก็ได้ ๔ พัน ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๑ แลผิจักนับเป็นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๘ โกฏิปลายล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้า ...ประหมานว่าสิบคืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาก็ได้เสวยสุขในปริตตานัง ก็ได้ ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสนปลายหมื่น ๑ แล ผิจักนับเป็นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๙ โกฏิปลาย ๒ ล้านปีก็มีแล ... 



๑๗ 

 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๑ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอะปะมาได้ ๕ พันปลาย ๕ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๒ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๙ โกฏิปลายล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตรา ๑๒ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอาภัสสารานั นก็ได้ ๖ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๓ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีในเมือง
คนก็ได้กือปลาย ๒ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๓ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็ได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในปริตาสุภานั นก็ได้ ๗ พันปลาย ๗ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๔ หมื่นแลผิจักนับเป็น
ปีในเมืองคนก็ได้กือ ปลาย ๓ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๔ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอับปมานั นก็ได้ ๘ พันปลาย ๘ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๕ หมื่นแล ผิจัก
นับเป็นปีในเมืองคนก็ได้กือปลาย ๔ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๕ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในสุภาคิมหานั นก็ได้ ๙ พันปลาย ๙ ฮ้อยปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๖ หมื่นแล ผิจักนั น
เป็นปีในเมืองคนก็ได้กือปลาย ๕ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๖ คืบก็มีแล ...อันว่า
บุคคลผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขเวอับปะลานั นก็ได้หมื่นพันปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๗ หมื่นแลผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้กือปลาย ๖ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพรสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๖ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคลผู้
นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอาเวหานั นก็ได้หมื่น ๒ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสนหมื่นผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้กือปลาย ๗ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๗ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอัตถาปานัง ก็ได้หมื่น ๓ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้แสน ๙ หมื่นแล ผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้กือปลาย ๘ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๑๙ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในสทุัสสะนัง ก็ได้หมื่น ๔ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๒ แสนแลผิจักนับเป็นปีในเมืองคนก็
ได้กือปลาย ๙ ล้านปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๒๐ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในสุทัสสี นั นก็ได้ ๕ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๒ แสนปลายหมื่น ๑ แลผิจักนับเป็นปีใน
เมืองคนก็ได้กือปลายโกฏิปีก็มีแล ... 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นมาตราว่า ๔๐ คืบก็ดี ...อันว่าบุคคล
ผู้นั นก็จักได้เอาตนเมือเกิดเป็นพระยาเสวยสุขในอากะนิตถานัง ก็ได้หมื่น ๖ พันปีทิพย์มีบริวารก็ได้ ๕ แสน ๒ หมื่นแลผิจักนับเป้นปี
ในเมืองคนก็ได้ ๒ กือปลายแสนโกฏิปีก็มีแล ... 



๑๘ 

 

อันว่าบุคคลผู้ใดแลมาสร้างทุงเผิ่งบูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าดั่งนั นน้อยก็ดีใหญ่ก็อี ๔๕ คืบก็ดี ๕๐ คืบ
ก็ดี ยิ่งกว่า ๕๐ คืบเมือหน้าก็ดีบุคคลผู้ใดไปแผ่เผิ่งมาเพาะมาโมก็ดี บุคคลผู้ใดมาแปงฮูปนกฮูปนาคถากไม้แก่นเป็นเสาขูดเกาเหลา
ก่นปลูกกางทุงเผิ่งขึ นบูซาแก้วทั ง ๓ ดั่งนั น ... 

อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...มีผลาก็มาก ...มีอานิสงส์ก็มาก ...มีบุญก็มากสมภารก็มาก ...มีเตชะก็มาก ...มี
อานุภาพก็มาก ...มีก าลังก็มาก ...มีผญาก็มาก ...มีเข้าของบริโภคก็มาก ...ในภาวะที่ใดๆก็ดี ...อาจจักนับบ่ได้ ...อันหาประหมานบ่
ได้ก็ด้วยผลาอานิสงส์มาได้สร้างทุงเผิ่งบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 

ในเมื่อแล้วรสธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าปางนั น  ...อันว่าคนทั งหลายอันมาก ...ก็จักได้เถิงสะกิทาคาก็มีแล
อานาคาก็มีอรหันตามรรคญาณบุญสมภารอันตนหากได้หอมหับนับมาแต่บุรมนาถซาติก่อนภายหลังก็มีแล กล่าววรรณนาจายังอานิ
สงสาผลาแห่งบุคคลนรยิงซายทายกทั งหลายอันได้สร้างทุงเผิ่งบูซาแก้วทั ง ๓ นั นแล นิตถิตา ก็เสด็จบรบวนควรเท่านี ก่อนแล.ฯฯ” 

๓.๒.๓ สสองทุงฝ้าย 
 สองทุงฝ้าย จากหนังสือ les cetiya de sable au laos en thailande 
 
“...สูตรดวงนี หากเป็นนิทานแห่งสูตรทั งหลายหมายมีพรหมชาลสูตรเป็นเค้า ...มีสมัยกาลคาบ ๑ คือกาลอันจัก

เทศนา ...อันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาตนมีภาคยะวรรณงามกว่านาคครุฑมนุษย์เทวดาทั งหลาย ...เจ้าก็อยู่ส าราญ...ในป่าเชตะวัน ...
แห่งนายอนาถะบิณฑิกะมหาเศรษฐี ...อันมีที่จิ่มใกล้ไขว่เมืองสาวัตถีก็มีแล ...ในกาลเมื่อยามนั น ...ยังมีในวัน ๑ ...พระยาปัสเสนทิ
โกศล ...ถือเอาแล้ว ...ยังสิ่งทั งหลายมีประทูปประทีปดอกไม้คันธรสของหอมเป็นเค้า ...ก็บูชา ...ไหว้แล้ว ...ยังพระพุทธเจ้า ...คันว่า
พระยานั นอยู่แล้ว ...จักกล่าว ...ยังถ้อยค าอันนั น ...เซิ่งพระพุทธเจ้าว่า ...อันว่าคนทั งหลายฝูงใด ...ในโลกอันนี  ...แลมากระท า ทัช
ชัง ยังทุงบูชา ...ยังแก้วทั ง ๓ ...ก็จักได้ ...ผลอานิสงส์ดังลือก็ข้าจา ...อันว่าพระพุทธเจ้า ... ก็กล่าวว่า ...ดูรา... อันว่าบุคคลผู้ใดผู้ ๑  
...ผู้ยิง...ผู้ซาย...ภิกข.ุ..นักปราชญ์...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...อันกระท า ...ยังทุงบูชา ...ยังแก้วทั ง ๓ ประการ ...มีผลอานิสงส์อัน
มาก ... 

อันว่าบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั งหลาย ...ได้ ๕ พันซาติ ... 

จักได้เป็นพระยาจักรวัตติราช ...ได้ ๕ พันซาติ ... 

จักได้เป็นมหาเศรษฐีก็ได้ ๕ พันซาติ ... 

มีบริวารอันมาก ...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...ก็จักได้ ...ยังซ้างทั งหลายก็ได้ ๕ พันตัว ...ยังม้าทังหลายก็ได้ ๕ 
พันตัว ...ยังแท่นแก้วก็ได้ ๕ พันแท่นแล  ...เหตุดั่งนั น ... 

อันว่าพระพุทธเจ้า ...ก็กล่าวว่าดั่งนี ... 

อันว่าคนทั งหลายฝูงใด ...กระท าแล้ว ...ยังทุง ...ก็บูซา ...ยังแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...ก็จักได้ไปเกิด ...ในกระกูล ๒ 
แห่ง ...คือว่ากระกุลท้าวพระยามหากษัตริย์แลกระกูลพราหมณ์ผู้ฮั่งมี ...ก็บ่ห่อนได้ไปเกิด ...ในกระกูลอันถ่อยอันฮ้ายสักเทื่อแล ...
อันนี ก็เป็นผล ...แห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงเป็นทานนั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้นั น ...มีวรรณะอันงามดั่งค า ...มีฮูปอันงาม ...มีวรรณะเนื อตนอันงาม ...เป็นที่ฮักจ าเริญใจ ...แก่
คนแลเทวดาทั งหลาย ...อันนี ก็เป็นผลแห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงบูซาพระพุทธเจ้านั นแล ...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...ก็บ่มีฮู้ ...ยังที่อัน
เป็นทุกข์นั นสักเทื่อ ...อันว่าลูกแลเมีย ...แห่งบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...อันประเสริฐยิ่งนัก ...มีเตชะอันมาก ...ก็มีแล ...ในกาละเมื่อแล 
...อันว่าข้าเสิกศัตรูทั งหลาย ...ก็บ่เพิงว่าจักเบียดเบียนได้  ...มีอานุภาพอันมาก ...มีริทธีอันมาก ...มีผญาอันเสี ยมแหลม ...มีเพื่อน



๑๙ 

 

อันมาก ...อันทรงฮูปโสมงามเป็นประดุจดั่งพระยาจักร ...ในกาละทุกเมื่อ และบุคคลผู้นั น ...อันประกอบไปด้วยองคะอันน้อยใหญ่ดี
งามก็มีแล ...อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...ก็ได้ ...ในสถานท่ีใดก็ดี ...อันมีคนและเทวดาทั งหลาย ...ก็สักการบูชา ...ในสถานที่นั น ...จัก
ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ ...ในทีปทั ง ๔ ...มีก าลังอันมากเป็นประดุจดั่งพระยาจกันั นแล ...อันประกอบไปด้วยแก้ว ๗ ประการ ...อันนี เป็น
ผลอานิสงส์แห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุง บูซาพระพุทธเจ้านั นแล เตชะนา อันว่าคนทั งหลายฝูงนั น ...แม่นว่าได้เกิด ...ในเมืองฟ้าก็ดี ...จัก
ได้เป็นพระยาแก่เทวดาทั งหลาย ...แม่นว่าได้เกิดในเมืองคนก็ดี ...ก็จักได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คนทั งหลายก็มีแล ...คันว่าตายแล้ว ...
จากมนุษโลกเมืองคน ...ก็ได้เมือเกิด...ในวิมานค าอันมีในสวรรค์เทวโลก ...อันประเสริฐ...อันนี ก็เป็นผลอานิสงส์อันได้สร้างทุงบูซา
พระพุทธเจ้านั นแล  ... ดูรามหาราช  ... 

   อันว่าทุง ...ศอก ๑ ก็ดี ...วา ๑ ก็ดี ...อันว่าทุงอันนี  ...ซื่อว่าวินะยะธัชชาแล ... 

   อันว่าทุง ...ยาว ๒ วาก็ดี ...๓ วาก็ดี ...อันว่าทุงอันนี  ...ซื่อว่าสุตันตะธัชชาแล  

...อันว่าทุง ...ยาว ๔ วาก็ดี ...๕ วาก็ดี ล าดับขึ นเมือตาบต่อเท่าเถิงสิบวาซาววา ...อันว่าทุง ...ซื่อว่าอภิธรรมธัช
ชาแล ... 

ดูรามหาราช ... 

อันว่า ทุงวินะยะธัชชานิเทติ ก็ให้ ...ยังสมบัติในเมืองฟ้าแล ... 

ซื่อว่า ทุงสุตันตะธัชชานิเทติ ก็ให้ ...ยังศรีสมบัติในเมืองพรหมแล  

อะภิธัมมะธัชชานิเทติ ก็ให้ ...ยังสุข ๓ ประการคือว่าสุขในเมืองคนแลเมืองฟ้าและนีระพานนั นแล ...  

ดูรามหาราช... 

อันว่าทุง ...แลพัดไปหนทิศาบัวรพาวันออกนั นแล ...อันว่าทุง ...แลพัดไป ...ในส่วนทิศก  าอาคะเนดั่งนั น ...อัน
ว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้ ...ยังอันเป็นพระยาในทิศก  าอาคะเนนั นแล  

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าใต้ดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้ ...ยังสมบัติอันเป็นพระยา
จักรวรรติราชในทิศก  าใต้นั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในทิศก  าหรดีดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยายมมะราชในทิศก  า
หรดีนั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในทิศก  าวันตกดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยาในทิศก  าวันตก
นั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าพายัพดั่งนั นแล ... 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าหนเหนือดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นพระยา     
เวสสุวรรณแล 

อันว่าทุง ...ก็พัดไป ...ในส่วนทิศก  าอุดรดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าทุงนั น ...ก็จักได้เป็นนักปราชญ์ ...อันองค์
อาจสามารถธรรมกลางแห่งคนทั งหลายอันมีในทิศหนอุดรนั นแล ... 



๒๐ 

 

ดูรามหาราช ...อันว่าบุคคลผู้ใด ...มีใจซมซื่นยินดี ...ในศาสนาพระพุทธเจ้า...ก็มาตัด ...ยังทุงบูซาพระพุทธเจ้า
ดั่งนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น ...ก็จักได้เมือเกิด ...ในวิมานค า ...อันสูงได้ ๑๒ โยชน์ ...ในซั นฟ้าตาวติงสาอันมีปราสาทอันอาเกียรติเดีย
ระดาษเต็มไปด้วยทุงกระดาษแลทุงไซ แลมีนั นไปด้วยนางขับแลนางฟ้อนย้อนแก้วแกว่งตีเพลงเสียงตุริยะนันตี ๕ สิ่งมวนมี่เสพทุก
ยามก็มีแล ...อันว่าพระพุทธเจ้าเมตไตรตนจักลงมาเป็นพระภายหน้านั นแลบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...ได้บวชแล้ว ...ก็จักได้เถิงนีระ
พานอันดับเสียยังทุกข์ทั งมวลนั นแล ...อันนี ก็เป็นผล ...แห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงบูซาพระพุทธเจ้านั น ...ในเมื่อแล้วรสธรรมเทศนาแห่ง
พระพุทธเจ้าปางนั น ...อันว่าคนทั งหลายอันมาก ...ก็ได้เถิง ...ยังธรรมวิเศษทั งหลายหมามีโสดาปฏิผลเป็นต้นตามบุญสมภาร อันตน
หากได้หอมหับนับมาแต่บูรมนาทซาติก่อนภายหลังนั นก็มีแล ...อันว่ากริยาอันกล่าวยังอานิสงส์ผลแห่งบุคคลผู้ได้สร้างทุงบูซาแก้ว
ทั ง ๓ ประการ ...ก็เสด็จบรบวนควรเท่านี ก่อนแล...ฯ” 

๔.๒.๔ สลองทุงเหล็ก 
  ๑) สลองทุงเหล็ก (ส านวน ๑) ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน  ต าบลหนองหิน 

อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
“นะโมตัสสัตถุ มหาราช ดูรามหาราช ...อันว่ายิงซายทายยกผู้ใดมีใจใสศรัทธาปรารถนาหาสุข ๓ ประการ คือ

ว่าสุขในเมืองคนได้เป็นพระยาจักรวรรติราชเป็นอาจในทีปทั ง ๔ สังในเมืองฟ้าได้เป็นพระยาอินทร์ สุรินทเทวราชได้เป็นอาจในชั น
ฟ้า ๒ สวรรค์ มีดาบได้พัน ๑ ดวง อันประเสริฐ ล  าเลิศกว่าสุข ๓ ประการ นั นแล ...อันว่าทายยกผู้ใดสร้างแปง ... ยังผละอานิสงส์
สระอันบุคคลาผู้ได้สร้างแปงยังทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ ดั่งนั น อิริยะเจ้าตนแปงคัมภีร์อันนี ให้แจ้งแก่สัปปุริสะทั งหลายนั นแล ...อันว่า
พระพุทธเจ้าตนเป็นท่ีเพิ่งแก่คนแลเทวดาทั งหลายไปได้เข้าสู่นีรพานยังทัวรมานนานนักดังนั น 

ยังมีภิกขุตน ๑ ...ช่ือว่าสารภูตายก็ได้เป็นเผดกั๊บแก้ตัว ๑ อยู่ป่าไม้ไฮค าในป่าใหญ่ดงหนา ดังนั นเศรษฐีผู้ ๑ ก็
เอาลังผู้หาโทษบ่ได้ซื่อว่านางอมราไปป่อยเสีย ก็หลงไปเห็นกั๊บแก้ตัวนั นอยู่โกนไม้ไฮค าที่นั น ... 

อันว่ายักษ์ตัว ๑ นั น ...ก็บ่กินนางต่อยังนางผู้นั น กั๊บแก้ตัวนั นก็เอานางเมือไว้เทิงต้นไม้ ...อันว่ายักษ์ตนนั น ...
มันก็กินบ่ได้มันก็หนีหั่นแลสา อันว่านางผู้นั น ...ก็ถามกั๊บแก้ว่าเจ้ากูเป็นบาปกรรมสิ่งใดจึงเป็นเผดอยู่ที่นี่นั นจา กั๊บแก้ก็กล่าวว่า
เมื่อก่อนพุ้นเฮาก็เป็นซ่างเหล็กสูบก็แตกเสียกิ่ง ๑ ดังนั นเมื่อจักใกล้ตายฮอมฮ่อเฮาก็ระนึกคึดเถิงไม้ไฮค าว่าจักแปงสูบดังนั น ตายก็
ได้มาอยู่ท่ีนี่แล คันว่านางเมือฮอดบ้านแล้วจึงสร้างทุงเหล็กหาเฮาแดเทิ น นางอมราก็ลาจากกั๊บแก้ตัวนั นก็จึงเมือฮอดบ้านเมืองแห่ง
ตนหั่นแล  

นางก็มีผัวก็มีลูกซายผู้ ๑ ก็จึงสั่งไว้ให้สร้างทุงเหล็ก บูชาแก้วทั ง ๓ ให้หยาดน  าไปหาสารภูภกิขุเทิ น นางก็ตายไป
เป็นเผดแมงหมาตืกอยู่เฝ้าบ่อเหล็กก็มีแล อันว่าซายผู้นั นก็ดีก็มีลูกซาย ๗ คนแล เมื่อจักใกล้ตายเสียอันว่าซายผู้นั นก็ไปสั่งลูก ๗ คน
ไว้ให้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ แล้วจงหยาดน  าหาสารภูภิกขุเทิ น ว่าดั งนั นตายแล้วก็ได้เป็นเผดมอดปากเหล็กผู่ก็มีแล ส่วนอันว่า
นางผู้นั นก็บอกยังลูกแห่งตนว่าเจ้าพรหมปิตตาดังนั นก็มีแล ส่วนอันว่าเจ้าพรหมปิตตาก็จ าเริญขึ นใหญ่มาได้ ๗ ปี แล้วดังนั น พ่อก็
สั่งให้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ คันว่าเจ้าพรหมปิตตาได้ยินค าพ่อสั่งดังนั นเจ้าก็สร้างทุงเหล็กดวง ๑ บังกางไว้บูชาแก้วทั ง ๓ หั่น
แล คันว่าทานสร้างทานที่นั น แล้วหยาดน  าอุทิศส่วนบุญไปเถิงเซื อซาติทั งหลายมีเจ้าสารภูเป็นต้นหั่นแล ... 

สารภูจักข่ายังลูก ...อันว่าเผดกั๊บแก้สารภูภิกขุจักขาเผดแมงหมาตืกก็ดี ...อันว่าเผดมอดมากเหล็กก็ดีก็ได้ไปสู่
สวรรค์เทวโลกอยู่วิมานค าสูงได้ ๑๒ โยชน์ เสี ยงทุกคนวันนั นแล อันนั นก็ด้วยผลอานิสงส์แห่งคนอันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ 
นั นแล โยบุคคโลผู้ใด๋แลได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ ดังนั นพ้นจากกรรมเวรทั งมวลคือว่าเป็นเผดแลผีตกนาฮกก็ได้เกิดเป็นเทว
บุตรเทวดาอยู่วิมารค าปราสาทนั นแล ... 

อันว่าบุคคลผู้จักได้โลกียะสมบัติทั งมวลนิทานเพิงได้ก็ดีก็ได้เสวยบุญตนตามวัตถุเข้าของทานนั นแลล  าแท้ตาม
สัตติแลค าปรารถนาแห่งตนทานนั นแลฮักษาศีลภาวนาก็ดีธรรมเทศนาพระเจ้าอย่าขาดอย่าได้ประมาทแก้ว ๓ ประการ หากจักได้
ดังค ามักค าปรารถนาสู่ประการแล ...ในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งสัพพัญญูเจ้าปางนั น ...อันว่าคนทั งหลายอันมากอันบ่พรากจาก
ธรรมเทศนา ...ก็ได้เถิงธรรมวิเศษมีประเภทว่า โสตาปฏิผลญาณตานบุญสมภารทานอันตนหากได้ฮ่วมหยับนับมาแต่บูรมซาติ
ภายหลังนั นก็มีแลธรรมเทศนา...อันว่าพระยาจาพระพุทธเจ้าเทศนาแห่งซาย ๔ คนแลพรหมปิตตาสัมมะตาก็แล้วเท่านี แล” 

 



๒๑ 

 

๒) สองทุงเหล็ก (ส านวน ๒) ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน  ต าบลหนองหิน อ าเภอ 
เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

“...อันว่าสูตรดวงนี หากเป็นนิทานแห่งสูตรทั งหลายอันมีพรหมชราสูตรเป็นเค้าอันเจ้าอานนท์ตนเป็น
ภัณฑาคารืก อันถือคันตาลปัตรอันพิจิตรริจนาแล้วด้วยคันงาเจ้าก็ลีลาขึ นเหนือธรรมมาสน์สนา อันพระยามัคคุตตราชตนซื่อว่าอชา
ติศัตรูหากปูแปงไว้แทบปากถ  าซื่อว่าสัตตะปันนะคูหา อันมีในฝ่ายข้างก  าขวาแห่งดอยเวภารปัพพัตตะคีลี ...เจ้ากล่าวแก้เปรสสนา
แก่อรหันตาเจ้าทั งหลายได้ ๕ ตนอันมีมหากัสปะเถระเจ้าเป็นเค้าเป็นประทานในเมื่อปฐมสังฆายนาธรรมวันนั นว่า ...ข้าแห่งเจ้า
มหากัสปะเถรเจ้า ... 

อันว่าสูตรอันนี  ...อันผู้ข้าตนซื่อว่าอานนท์ ...หากได้สดับฮับฟังเอาแต่ปากแห่งสัพพัญญูเจ้าเมื่อยังทัวระมานไป
ได้เข้าสู่นีระพาน เอวังด้วยอาการดั่งผู้ข้าจักวิสัชนาจาไปภายหน้าน่เท่าวันเทิ่น ...ประการมี ...เป็นประทานมีนีระพานสัมมะยะเป็น
ปริโยสารแล ... 

ยังมีในกาลอัน ๑ สัพพัญญูเจ้ากล่าวแก้ยังเปรสสนาปัญหาแห่งสุปินะพราหมณ์แล ...อันว่าสัพพัญญูเจ้าวิหะระติ
ก็อยู่ด้วยอิทธิบท ๔ ประการให้เป็นไป ...ในป่าเชตะวัน ณ อารามเมอันเป็นอารามแห่งอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีพอมีที่จิ่มใกล้เวียง
สาวัตถีราชานีมีประหมานได้ ๕ ฮ้อยซั่วข้าธนูก็มีแล ... 

 
 

                        
 
            ทุงเหล็กเสาหงส์ ข้างธรรมมาสน์สิงห์ วัดสีนวลสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี
                                                                                       ( ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๖๐) 
 

ในกาลอันนั น ...ยังมีพราหมณ์ผู้ ๑ สุปิโณ ซื่อว่าสุปินะพราหมณ์ ...อันอยู่ในเมืองสาวัตถีนั น ...ก็ไหว้แล้ว ... ยัง
สัพพัญญูเจ้า ... ข้าไหว้สัพพัญญูเจ้า ...ก็จงกล่าวแก้ยังเปรสสนาปัญหาแห่งผู้ข้าเทิ น ...อันว่าบุคคลผู้ ๑ ผู้ใดในศาสนาอันนี  ...ผู้ยิงก็ดี 
...ผู้ชายก็ดี ...พระยาก็ดี ...นางพระยาก็ดี ...พราหมณ์ก็ดี ...พ่อค้าก็ดี ...พ่อครัวก็ดี ...พ่อเฮือนก็ดี ...คนทุกข์ไฮ้ขีนใจก็ดี ...ผู้ฮั่งมีเป็น
ดีก็ดี ...ประกอบด้วยศรัทธาเหลื่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้า ...สร้างด้วยตนก็ดี ...จ้างทานผู้อื่นก็ดี ...ยังทุงเหล็กเป็นทานบูซาแก้ว



๒๒ 

 

ทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น...จั่งได้ยังผละอานิสงส์เท่าใดก็ข้าจา... อันว่าสัพพัญญูเจ้า ...ยังปากอันแดงเป็นสะพาดดั่งผ้าก่ า ...
จึงกล่าวเป็นไนยะคาถา...ดังนี เป็นเค้าพระเจ้าแก่ยังเปรสสนาปัญหาให้แจ้งแก่สุปินะ ... 

อันว่าบุคคลทั งหลายอันมีพราหมณ์เป็นเค้า ...อันมีใจใสศรัทธาเหลื่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้า ...สร้างด้วยตน
ก็ดี ...จ้างผู้อื่นให้สร้างก็ดี ...ยังทุงเหล็กแลมาบูชาแก้วทั ง ๓ ดังนั น ...อันว่าบุคคลผู้นั น ...ก็จักได้ยังผละอานิสงส์ ...มีประหมานว่าได้ 
๓๐ กัป...คันว่าคลาดจากซาติอันนั น ...ได้เมือเกิดในกามาวจรเทวโลกทั ง ๖ ...ก็จักได้เสวย ทิพสมบัติ ยังมีสมบัติ สมบัติทิพย์เสี ยง
เจียระการนานนักแท้ดีหลีแล ...คันว่าคลาดจากซั นฟ้าทั ง ๓  แล้ว ...จักได้เป็นพระยาจักรอิสโลได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ ...ในทิศทั ง ๔ 
อันมีทิศน้อยได้ ๒ พันทิศเป็นปริวารแห่งพระยาจักรตนนั นเทียรย่อมประกอบด้วย จะตุรงค์องคเสนาเจ้าซ้าง เสนาเจ้าม้า เสนาเจ้า
รถ เสนาไต่แผ่นแล่นทางตีน ...ก็มีแล ...อันว่าผาสาททั งหลายก็จักได้แสนหลัง ...ก็เกิดมีมาแก่พระยาจักรตนนั น ...อันว่านางฟ้า
ทั งหลายก็ได้แสน ๑ ท้าวพระยาทั งหลายก็น ามาถวายแก่พระยาจักรตนนั น ...ด้วยผละอานิสงส์อันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก่แก้วทั ง ๓ 
... 

อันว่าพระยาจักรตนนั นท่ี ๑ ...มีอายุยืนยาวได้หมื่นสี่พันปี คันว่าตายจากซาติอันเป็นพระยาจักรนั นแล้วก็ได้ไป
เกิดในประเทศบ้านน้อยแลเมืองใหญ่ทั งหลายอาจจักนับบ่ได้ด้วยผลาอานิสงส์อันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ นั นแล ... 

อันว่าคนทั งหลายฝูงใด ...อันปรารถนาเถิงสุขภายหน้าดังนั น ...ก็เกิดมีมาแก่ตนอันแปงยังใหญ่ ๒ ซ่อ ยังทุง
เหล็กแล้วแลสักการะบูชากระท ากระท าการเบิกสลองด้วยใจใสสัทธาโดยไนยะธรรมค าสอนแห่งพระพุทธเจ้าหากเทศนามาในลัมพ
สังขยาชาดกอันขีณาสกอรหันตาเจ้าทั งหลายหากสังคายนาในเมืองสาวัตถีมีมหากัสโปเถระเจ้าเป็นเค้ามีมหาอานนท์เจ้าเป็นผู้
วิสัชชนาก็มีแล ... 

อันว่าคาถาพันทะอันนี อาจารย์เจ้าตนแก่ได้ออกมาแต่คัมภีร์กลสังขยาชาดกมาเทศนาให้แจ้งแก่ตุชะนะสับปุริสา
ทั งหลายฝูงนั น ... ดั่งได้ยินมานี  ... 

ในกาลเมื่อล่วงไปแล้ว ...ยังมีนางผู้ ๑ ...ซื่อว่าสุขุมา ...อันเป็นลูกสาวแห่งพระยามธราช ...ก็ตะเดินไปในป่า
กว้างไพรหนา ...ก็ได้ยังผัว ๗ คนนั นแล้วออกมาจากป่าแล้วก็มายุที่ก  าก็ข้าเสิกศัตรูฝูงนั นก็แก้ด้วยอนุภาพแห่งผัว ๗ คนนั นแล้วนาง
ก็ได้เสวยราชสมบัติบ้านเมืองแทนพ่อแห่งตนวันนั นแล คันว่านางได้เสวยราชสมบัติบ้านเมืองอยู่บ่นานได้ปี ๑ แล้ว ...นางก็ทงคัพได้
สิบเดือนแล้ว ...นางก็ประสูติออก ...ยังลูกผู้ ๑ แล ...อันว่านางนั นก็กระท าใส่นามยังซื่อลูกแห่งตนว่าพหุปิตากุมมานแลเหตุว่ามีพ่อ
หลายคนแล แต่นั นพหุปิตากุมมานเจ้าเฮียนขึ นใหญ่มาได้ ๖ ปี ...อันว่าพ่อทั งหลาย ๗ คนกล่าวเซิ่งเจ้าพหุปิตาอันเป็นลูกนั นว่า ...
อันว่าเจ้า ...ก็จงกระท าสร้างแปง ...ยังทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ จิ่งอุทิศน าส่งบุญไปให้ฮอดวงศาทั งหลายมีภิกขุสารภูกับแก้เป็นต้น
เทิน คันว่าเจ้าพหุปิตาฮู้ยังพ่อสั่งดังนั นแล้ว เจ้าก็สร้างยังทุงเหล็กดวงกระท าด้วยเสาไม้แก่นก็บังกางบูชาแก้วทั ง ๓ หั นแลคันว่าเจ้า
สร้างทุงแล้วดังนั น ก็อุทิศน าไปให้ฮอดเซื อซาติวงศาทั งหลาย มีภิกขุสารภูเป็นต้นหั นแล ... 

อันว่าบุคคลทั งหลายฝูงนั น ...อันว่าเผดกับแก้ก็ดี ...คือว่าเผดแม่หม้ายก็ดี ...คือว่าเผดมอดปากเหล็กก็ดี ...อัน
ว่าบุคคลทั งหลายมีต้นว่าแม่แลญาติพี่น้องวงศาอันตายได้ไปตกนารก อันว่าบุคคลทั งหลายผู้นั นก็พ้นจากอันเป็นเผดเวทนาพ้นจาก
นารกแล้วก็จักได้เอาตนเมือเกิดในสวรรค์เทวโลกมีวิมานค าลวงสูงได้ ๑๒ โยช อันประดับประดาแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ... ก็มีแล 
...อันนี ก็เป็นผลาอานิสงส์อันได้สร้าง ...ด้วยผลาอานิสงส์อันได้สร้างทุงเหล็กบูชาแก้วทั ง ๓ นั นแล 

กรรมมะวิบากแห่งภิกขุสารภูกับแก้ในกาลเมื่อซาติก่อนข่อยก็เป็นช่างตีเหล็กแล ...มีใจติคนิงกับด้วยไม้ซ่อล านั น
ว่าอยากเอาเฮาสุบแลว่าดั่งนั น ...คันว่าจุติจากซาติอันภิกขุนั นก็ได้ไปเป็นเผดภิกขุสารภูกับแก้ผู้ฮักษาโกนไม้หินประหมานว่าได้ ๕ 
ฮ้อยชาติแล ...อันว่ายังมีนางผู้หนึ่งซื่อว่านางกาโรจะระติ ก็ตะเดินไปแสวงหาหัวมันแลลูกไม้ ...ยังมียักษ์ตัว ๑ ...ก็เห็นยังนางผู้นั น
เพื่อว่าจักกินเจ้าภิกขุสารภูกับแก้ก็มีใจกรุณากล่าวว่า ...ดูรานางมหายักษ์จักกินท่านแลว่าดั่งนั นกล่าวว่า ...ข้าไหว้เจ้าภิกขุขอเอาผู้
ข้าขึ นอยู่ดอมใกล้ปายตีนเจ้ากูเทิ่น เจ้าภิกขุสารภูกับแก้ก็คนิงในใจว่ากูจักเมตตายิงผู้นี เทิ่น ว่าดั่งนั นยังมีในกาลยามนั นมหายักษ์จัก
มาเพื่อว่าจักกินมันกล่าวว่าดูราภิกขุสารภูกับแก้ท่านยังเห็นยิงนี ไปที่ใดจา ภิกขุสารภูกับแก้ออกหาลูกไม้หัวมันก็เห็นยังเจ้าภิกขุเจ้า
ตนนั นให้สร้าง ...ยังทุงเหล็กหาพระยาเจ้ากล่าวว่าจิงสรา้งเทิ่น พระยาเล่าอยู่เสียบ่สรา้งภายลนุนางจุติตายไปแล้วได้เป็นเผดใช้กรรม
เวรภิกขุเจ้าตนนั นจิ่งไปเถิงโสดาแลภายลนุพระยาจิ่งสร้าง ...ยังทุงเหล็กบูชาพระพุทธเจ้ากรรมวิบากอันนางเกิดในสวรรค์เทวโลกแท้
ดีหลีแล ... 



๒๓ 

 

 อันว่าสัพพัญญูเจ้า ...ก็น ามายังอติตะชาดกอันล่วงแล้วมาเทศนาแก่สุปินะพราหมณ์ ...ด้วยประการดังกล่าวมา
นี แล ...อันว่านักปราชญ์เจ้าทั งหลายฝูงมีผญา ...ก็เพิงกระท าสร้างแปงให้ท่านฮักษาศีลภะวันนาอย่าคาดหากจักได้ดั่งค าปราถนา
นี จั่งเที่ยงแท้ดีหลีแล ...ในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าปางนั น ...อันว่าคนทั งหลายอันมากอันไต่เต้าเข้ามาฟังธรรมเทศนา
ดวงนั น ...ก็ได้เถิง โสดา สกิทาคา อนาคา อรหันตา มัคคญาณตานยุญสมภารอันตนหากได้หอมหับนับมาแต่ในกาลเมื่อก่อนก็มีแล 
...อันจายังสร้างทุงเหล็ก นิตถิตัง ก็แล้วท่อนี แล ฯฯฯ.” 
 

 
ทุงเหล็ก 

 (ภาพโดย เว็บไซต์ ส านักฝรั่งเศสเอเชียปลายบรูพาทศิ) 
                                                                   
๔.๓ อานิสงส์สร้างเสาธงและผ้าธง 

 
“...ในสมัยดึกด าบรรพ์ ครั นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ บุพพาราม กรุงสาวัตถี สมเด็จพระ

เจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จเข้าเฝ้าถึงที่ประทับ ทูลถามถึงอานิสงส์แห่งการสร้างเสาธงว่ามีประการใด พระพุทธเจ้าข้า สมเด็จพระบรม
ศาสดาทรงน าอดีตนิทานมาแสดงว่า ครั งศาสนาพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าวิปัสสี มีพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่า กากวดี เสวย
ราชสมบัติอยู่ในนครกากวดี ครั งนั นมีชายเข็ญใจคนหนึ่ง ช่ือกุมภการ ภรรยาช่ือนางภควดี วันหนึ่งชายนั นได้เข้าไปป่าพบต้นไม้ต้น
หนึ่งนึกชอบใจ จึงตัดมาท าเป็นเสาธงเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ขณะที่ท าเสาธงอยู่นั่นเอง เขาได้ตายพลัดพรากจากเมียสุดที่รักไปเสีย 
ด้วยเหตุที่เขามีใจเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ท าให้เขาได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตร อยู่ในวิมานทองสูงถึง ๑๒ โยชน์ มีนางเทพอัปสร
แวดล้อมอยู่รอบข้าง เสวยสมบัติทิพย์นานาประการ อยู่ในสวรรค์นั นแลฯ ครั งต่อมา มีชายคนหนึ่งได้มาพบเสาธงนั นเข้า จึงจัดการ
ลงรักปิดทองท าให้สวยงามดุจทองชุมพูนุท ครั นต่อมาอีกมีพวกพ่อค้าจ านวน ๕ คน ได้มาเห็นเสาธงนั นเข้าแลว้ ได้ชักชวนกันสละผ้า
ของตน ๆ ออกท าธงยกขึ นบนยอดเขา เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ครั นต่อกาลนานมาชนเหล่านั นท ากาละตายไป แล้วก็
ได้พากันไปบังเกิดในสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมเป็นบริวารเสวยสมบัติทิพย์มากมายเหลือจะพรรณนา...” 

(อานิสงส์ ๑๐๘ เรื่อง, ๒๕๓๕ : ๒๕๑-๒๕๓) 



๒๔ 

 

   

 
เสาทุงที่เมืองหลวงพระบาง (ภาพจาก www.quaibranly.frfr) 

 
จากอานิสงส์ที่น ามาเสนอใน ๓ ส่วน คือ ๑) เรื่องราวในพระไตรปิฎก เรื่องผลแห่งการถวายธงมากล่าว ๒)

วรรณกรรมอานิสงส์/ฉลอง (สอง/สลอง) อันได้แก ่สสองทุงซาย, สลองทุงเผิ่ง,  สลองทุงฝ้าย,  สลองทุงเหล็ก  และ 
๓) อานิสงส์สร้างเสาธงและผ้าธง ในหนังสือ อานิสงส์ ๑๐๘ ของ จ. เปรียญ  นั้น มีจุดร่วมเดียวกันคือ 

 
“เพ่ือเสวยทิพยสมบัติในสรวงสวรรค์ อันมีทิพยวิมานอันเกษม แม้ว่าตกนรกสายธุงที่สร้างไว้จะกอดเกี้ยว

ขึ้นสวรรค์ เนื่องจากอานิสงส์ที่ได้สร้างธุงในส่วนต่าง ๆ ไว้ หรือ ได้เป็นพระยามันทะตุราช ได้เป็นพระยาธรรมราช 
ได้เป็นพราหมณ์ตนประเสริฐ ได้เป็นพระยาในประเทศราช ได้เป็นพระยาอินเทวราชมีอายุยืนได้ ๓๘ พันปีทิพย์ 
มีวรรณเนื้อตนอันงาม ...เป็นที่รักแก่ตนแลเทวดาทั้งหลาย และยังสุข ๓ ประการ  คือว่าสุขในเมืองคนจักได้เป็น
พระยาจักก็ได้แสนซาติแลอัน ๑ สุขในเมืองฟ้าจักได้เป็นพระยาอินทร์ก็ได้แสนซาติแลอัน ๑ และสุขในเมืองนีรพาน
อันประเสริฐล้ าเลิศกว่าสุขท้ังมวล คือว่าบ่ฮู้เถ้าบ่ฮู้ตายบ่ฮู้ทุกขเวทนา  

นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อลมพัดชายธุงไปในทิศใดก็จะเกิดอานิสงส์ตามมา เช่น ตัวอย่าง 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายนั นไปเบื องบัวรพา ...ก็จักได้เป็นพระยาแก่เทวดาทั งหลายก็จักได้แสนซาติ

แล ... 
อันว่าลม ...พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอาคเณ ก็จักได้เป็นพระยาพรหมก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องทักขิน ...ก็จักได้เป็นพระยาจักรก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องหรดี ...จักได้เป็นพระยาพรหมราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องปัจฉิม ก็จักได้เป็นพระยาในประเทศราชนั นก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องพายับ ก็จักได้เป็นมหาเศรษฐีหลวงก็ได้แสนซาติแล ... 
อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายไปเบื องอุดรจักได้เป็นพระยาเวสสุวรรณก็ได้แสนซาติ ... 



๒๕ 

 

อันว่าลม ...ก็พัดรัสมีรังสีทุงซายอันนั นไปเบื องอีสานจักได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ก็ได้แสนซาติแท้” 
  
จากการศึกษาเรื่องอานิสงส์ทั้งมวล จึงไม่เป็นที่แปลกใจอีกต่อไป ที่ชาวพุทธ แม้ว่าหลายคนไม่เคยอ่าน

หนังสือประเภทฉลอง  สลอง หรืออานิสงส์ของการสร้างธงและถวายธง  แม้เพียงได้ยินค าบอกเล่าต่อๆมาของปู่ ย่า 
ตา ยาย ต่างก็ท าบุญด้วยการสร้างธง ถวายธง หรือท าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับธงแล้ว ด้วยคิดว่า “ได้บุญ”  แต่หากได้
ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นแล้ว  ย่อมเกิดพลังศรัทธามหาศาล เพราะมีหลักฐานของการท ากรรม
ดีและวิบากย่อมดี ดังกล่าว 

 
๕. ประเภทของธุงและการใช้ในโอกาสต่างๆ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง ธุงอีสาน ระหว่าง ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๙ พบว่า มีผู้ศึกษา
จ านวนน้อยมาก  มีประมาณ ๔ รายการ โดยในแต่ละรายการที่ยกมานั้นได้มีการจ าแนกประเภทของธุงและการใช้
ในโอกาสต่างๆ ไว้พอสังเขป  ดังนี้ (การสะกดยึดตามต้นฉบับของผู้วิจัย) 

 
ธวัช ปุณโณทก ได้อธิบายการใช้ธุงประดับในพิธีต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกอธิบายไว้ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรม

ไทยภาคอีสาน เล่ม ๖ (๒๕๔๒ : ๑๘๖๙-๑๘๗๑) สรุปได้ว่า ทุงนั้นใช้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล แต่งานอวมงคล
ใช้ไม่มากนัก ส่วนใช้งานมงคลและที่เด่นชัดที่สุดจะขาดเสียมิได้ คือ งานบุญพระเวสส์ (บุญผะเหวด) หรืองานเทศน์
มหาชาติ 
 ทุงพระเวสส์ (ธงบุญมหาชาติ) 
 ทุงพระเวสส์ คือทุงที่ปักบริเวณที่มีงานบุญพระเวสส์ ๔ มุม หรืออาจทั้ง ๘ ทิศ เพ่ือแสดงขอบเขตของ
พิธีกรรม และยังเป็นเครื่องหมายแสดงว่าวัดนี้ก าลังมีงานบุญพระเวสส์ (เทศน์มหาชาติ) อีกด้วย ทุงพระเวสส์นี้จะ
ปักอยู่นอกอาคารศาลาโรงธรรม หรือศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นสถานที่เทศน์มหาชาติ ใช้ไม้ไผ่ขนาดเล็ก (ไม้รวก) 
ทั้งต้นเป็นเสาทุง โดยเหลือกิ่งก้าน และใบไผ่ส่วนที่อยู่ปลายยอดไม้รวก เพ่ือความสวยงาม และใช้ทุงพระเวสส์ห้อย
อยู่ที่เสาไม้รวกนี้ทั้ง ๔ หรือ ๘ ทุง 
 เนื่องจากความเชื่อที่ว่าทุงชนิดนี้กระท าขึ้นเพ่ือเป็นพุทธบูชาองค์พระราชา พระมหากษัตริย์ แม่ทัพเวลา
ออกรบทัพจับศึก ปราบอริราชศัตรู นอกจากน าพระพุทธรูปอันเป็นอุเทสิกเจดีย์ คือสิ่งที่ระลึกถึงคุณงามความดีของ
พระพุทธองค์ เอาไปประดิษฐานไว้แหย่งช้าง – สัปคับช้าง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ เพ่ือความสวัสดีและความมี
โชคชัยแล้ว ยังน าทุงชนิดนี้ไปด้วย จึงเรียกทุงชนิดนี้ว่า ทุงชัย 
 ทุงพระเวสส์ กว้างประมาณ ๑ ฟุต ยาว ๒ – ๓ เมตร ส่วนชายด้านล่างอาจจะใช้ดอกไม้ประดับชายทุงเพ่ือ
ความสวยงาม หรืออาจจะใช้ดอกไม้สี (กระดาษสี ผ้าสี) ประดับก็มี 
 ผ้าที่ใช้ท าทุงพระเวสส์นี้ทอเพ่ือใช้เป็นทุงพระเวสส์โดยเฉพาะ นั่นคือจะทอเป็นผ้าตาห่างๆ เหมือนกับผ้ามุ้ง 
โดยร้อยด้ายเส้นยืน ที่เรียกว่า “ด้ายเครือ” ห่างกว่าทอผ้าทั่วไป ส่วนด้ายเส้นพุ่งจะทอไม่แน่น คือให้เส้นด้ายห่าง
เหมือนตามุ้ง วิธีทอผ้าทุงพระเวสส์ จะต้องวางลวดลายไปพร้อมกับการทอด้วย นั่นคือส่วนใดที่จะใช้เส้นด้าย ส่วน
ใดที่จะใช้ตอก (ตอกไม้ไผ่บางๆ กว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร ยาวเท่ากับส่วนกว้างของผ้า) การที่ใช้ตอกเป็น
เส้นด้ายนี้เพ่ือท าลวดลายเป็นห้องๆ และเป็นรูปสัตว์ (ปลาตะเพียน ช้าง) รูปลายเรขาคณิต ฯลฯ โดยใช้ ตอกไม้ไผ่
เป็นลวดลายสลับกับด้ายเส้นพุ่ง 



๒๖ 

 

 สีทุงพระเวสส์ ส่วนใหญ่นิยมเป็นสีพื้น เพื่อที่จะให้เห็นลวดลายตอกไม้ไผ่ได้ชัดเจนหรืออาจจะทอสีสลับกัน
เป็นตอนๆ เพ่ือให้ลวดลายตอกไม้ไผ่เด่นก็มี หรืออาจจะทอผ้าให้แน่นสลับสีเป็นตอนๆ ก็มี 
 ทุงพระเวสส์จะน ามาผูกติดกับเสาไม้รวก ให้ชายล่างห้อยลงมา ส่วนที่เสาสูงจากพ้ืนดิน ประมาณ ๑.๒๐ 
เมตร จะมีตะกร้าไม้ไผ่สาน หรือไม้ไผ่ผูกติดอยู่ทุกเสา เพ่ือใช้เป็นที่ใส่ข้าวพันก้อนและดอกไม้ อันเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรม 
 

                                
 

         ทุงผะเหวดวัดบ้านโพนทราย ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
                                                                   (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๕๙)  
          ทุงช่อ  
 มนัส สุขสาย (๒๕๔๖) ได้อธิบายทุงชนิดนี้ว่าท าด้วยผ้าฝ่าย – ผ้าไหม หรือกระดาษ (เจี้ย) โดยท าเป็นรูป
สามเหลี่ยม               กว้าง ๑๕ ซ.ม. ยาว ๓๐ – ๓๕ ซ.ม. และน าไปติดที่ซีกไม้ไผ่ ซึ่งยาว ๑๐๐ – ๑๒๐ ซ.ม.  
 ทุงช่อนิยมปักตามเจดีย์ทรายในเทศกาลบุญสงกรานต์ (เจดีย์ทรายองค์ใหญ่ซึ่งท าไว้ตรงกลางเจดีย์บริวาร
นั้นจะปักด้วยทุงพระเวสส์ – ทุงชัย) ทุงช่อปักทั่วๆ ไป ตามเจดีย์ประธาน และยังปักกลางเจดีย์ทรายบริวาร 
 

ทุงท่ีใช้งานอวมงคล เรียกว่า ทุงบุญแจกข้าว (บุญแจกข้าว คือ บุญอุทิศกุศลแก่ผู้วายชนม์ที่ได้ปลงศพไปได้
ระยะหนึ่งญาติมิตรพี่น้องได้ท าบุญอุทิศส่วนกุศลส่งให้ เชื่อกันว่าวิญญาณจะไม่สงบสุขหรืออดอยาก หากญาติพ่ีน้อง
ไม่ท าบุญอุทิศให้) 

ทุงบุญแจกข้าว หรือ ทุงแจกข้าว 
คือทุงผ้าแถบยาวที่ปักไว้บริเวณวัดหรือรั้ววัดเพ่ือแสดงถึงว่ามีการอุทิศกุศลในบุญแจกข้าว และเพ่ือแจ้งให้

ภูตผีและวิญญาณทราบว่า ขณะนี้ได้มีการบ าเพ็ญกุศลบุญแจกข้าว ให้ภูตผีวิญญาณมารับแบ่งส่วนบุญกุศลโดยทั่ว
กัน โดยทั่วไปจะกระท าพิธีเมื่อว่างจากงานไร่นา หรือญาติพ่ีน้องมีทรัพย์สินพอที่จะบ าเพ็ญกุศลได้ ปัจจุบันมักจะ
ก าหนด ๑๐๐ วันหลังจากปลงศพ (คงได้จากการท าบุญร้อยวันของชาวภาคกลาง) วันท าบุญแจกข้าวนี้ ญาติพ่ีน้อง
มักจะน ากระดูกบรรจุในธาตุอัฐิด้วย หากไม่ได้ก่อธาตุก็จะบรรจุไว้ที่ก าแพงวัดหรือท าธาตุไม้บรรจุก็ได้ 
 



๒๗ 

 

                             
การปักธุงช่อ ธุงชัยในเทศกาลสงกรานต์                                                  

              บุญสรงน้ าพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม ๒๕๕๘ สรงน้ าพระแก้วบุศราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม ๒๕๖๐ 
 

                  
                  การประดับธุงราว(ฮาว) ในงานไหว้พระพุทธกันทรวิชยั ฯ การประดับธุงชัยงานสงกรานต์ วัดศรีอุบลรัตนาราม   
                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                          จ.อุบลราชธาน ี  (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ)                                                                                                                                                    



๒๘ 

 

                            
  ทุงช่อจะใช้ไม้ไผ่ซี่เล็ก ๆ ท าเป็นเสาแล้วบากให้เป็นรอยเพื่อเอาเส้นไหมหรือด้ายเกี่ยวไว้เป็นช้ัน ๆ  
    ในภาพเป็นทุงช่อ ที่ใช้ประกอบเครื่องร้อยคายสวดยอดมุกในงานศพ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
                                                                  (ปริวรรต ไวสู้ศึก บันทึกภาพ. ๒๕๖๑) 

 
ในวันท าบุญแจกข้าว เมื่อถวายภัตตาหารพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ญาติผู้ใหญ่จะน าอาหารเครื่องเซ่น

อย่างละเล็กละน้อยจัดใส่กระทงใบตอง น าไปฝังไว้บริเวณวัด ส่วนใหญ่จะไว้ริมรั้ววัดหรือหลังอุโบสถ หรือบริเวณที่
อยู่ใกล้ธาตุกระดูกแล้วกล่าวบอกชื่อผู้วายชนม์ให้มารับอาหาร รวมทั้งผีไม่มีญาติให้มารับอาหารที่ญาติพ่ีน้อง 
บ าเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลให้ และน าทุงปักไว้ที่ฝังอาหาร เครื่องเซ่นนั้น ทุงแจกข้าวนี้จะปักอยู่บริเวณนั้นจนกว่าจะ
เสื่อมสลายไปเอง 

ลักษณะทุงบุญแจกข้าว 
๑. ใช้ผ้าแถบสีขาวกว้างประมาณ ๑ ฟุต ยาวประมาณ ๒.๐๐ – ๒.๕๐ เมตร มีไม้ไผ่เหลาขนาดกว้าง ๑ 

เซนติเมตร หนาพอสมควร ๑๔ นิ้ว ๒ อัน เย็บชายผ้าแถบทั้งสองชายติดกับไม้ไผ่ทั้ง ๒ อัน (พบในจังหวัดอุดรธานี 
ใช้ธงสีเหลือง และสีขาว) 

๒. ดอกไม้ น าดอกไม้มาร้อยประดับอยู่ชายธงด้านล่างเพื่อความสวยงาม 
๓. เสาไม้รวก (ไม้ไผ่ขนาดเล็ก) ๑ ล า ส่วนยอดไม้ไผ่รวกเหลือก้าน และใบไผ่พอสมควรเพ่ือความสวยงาม 

ไม้ไผ่ใช้เป็นเสาทุง โดยน าผ้าแถบที่ประดับดอกไม้ชายด้านล่างแล้วน ามาห้อยไว้เสาไม้ไผ่รวก 
 
 



๒๙ 

 

                   
               ทุงเผาผีหรือทุงเผาศพ ท าจากกระดาษจังโก 
          และไม้ไผ่ท าเป็นเสา ใช้ปักเป็นเขตบรเิวณเชิงตะกอน    ทุงแจกข้าว บ้านหนองตื่น ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

                        หรือเมรุที่จะเผาศพ ๔ มุม                         ( ชาร์ล เอฟ ไคน์ บันทึกภาพ ๒๕๐๖ ) 
            ( ณัฐพงค์  มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๖๒)  
 
พวงเพชร  ชุปวา ได้ศึกษา ธุงผะเหวดกับวิถีชีวิตชาวบ้านหนองคู่ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด (๒๕๔๒ : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า  ธุงผะเหวดเป็นภาษาท้องถิ่นที่เรียกชื่อธุงที่ปักรอบศาลาการ
เปรียญ เนื่องในพิธีท าบุญเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน  เป็นเครื่องแสดงสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ร่วมกันว่า
เวลานี้และสถานที่แห่งนี้ จะท าการประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญทางศาสนา  คือประเพณีการท าบุญผะเหวด  ธุงผะ
เหวดที่ได้จากบ้านหนองดู่ ต าบลธงธานี อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๓๓ ผืน ทอด้วยกี่ที่มีหน้ากว้าง
ระหว่าง ๓๐-๖๐ เซนติเมตร  เส้นยืนและเส้นทอท าด้วยด้ายประเภทเดียวกัน  ชาวบ้านทอผสมด้วยวัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดน้ าหนักและความสวยงาม ด้วยไม้เป็นชิ้นแบนๆ ทอคั่นผสมเป็นลายตัดขวาง  การวางระยะและ
ความยาวของไม้จะท าให้เกิดลายซ้ าๆ กันตลอดแนวความยาวของผืนธง  ซึ่งมีความยาวเฉลี่ ย ๓.๖๑ เซนติเมตร 
ส่วนชายธงได้รับการออกแบบประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงามเป็นพิเศษ  ภาระการท าผืนธงเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ส่วน
ผู้ชายมีหน้าที่ท าเสาธง  วิธีการท าธุงผะเหวดได้รับการพัฒนาด้วยวัสดุและวิธีการตามความก้าวหน้าทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ธุงผะเหวดที่ชาวบ้านท าขึ้นมาจึงมีรูปแบบและลวดลายแตกต่างกันตามกาลเวลา  การท าธุงผะเหวด
ของชาวบ้าน  ทะเพ่ือถวายวัดไปใช้ในงานท าบุญประเพณีและเพ่ือเป็นการไถ่บาปของตนเอง ตามความเชื่อในพุทธ
ศาสนาของชุมชน และนิยมท าธุงผะเหวดถวายเป็นคู่  เพื่อปรารถนาความสมบูรณ์ทางด้านการครองเรือน 

  
อรชร พรประเสริฐ และคณะ ได้ศึกษาทุง ในจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๔๘ : บทคัดย่อ) โดยศึกษาในเรื่อง

รูปแบบและลักษณะ โอกาสและพิธีกรรมการใช้ทุง ตลอดจนศึกษาการทอและแหล่งเก็บรักษาทุงในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยศึกษาเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอเขื่องใน อ าเภอม่วงสามสิบ และอ า เภอ



๓๐ 

 

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๔๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ ผลการศึกษาพบว่า ทุง 
เกือบทั้งหมดเป็นทุงที่ทอจากเส้นใยด้ายและฝ้าย ซึ่งจะใช้เป็นเส้นยืน ส าหรับเส้นขวางใช้ทั้งด้าย ฝ้าย อาจมีไหม
บ้าง และบางแห่งใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นแผ่นกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร ยาวเท่าที่ต้องการ แทรกเส้นด้ายให้เป็น
ลวดลาย เช่น เป็นลายเจดีย์ ลายเลขาคณิต เป็นต้น การทอทุงนิยมทอเป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น รูป
พระพุทธเจ้า รูปปัญจวัคคีย์ รูปเจดีย์ รูปปราสาท รูปสัตว์ เช่น ช้าง สิงห์ เสือ นาค เป็นต้น แต่เดิมชาวอุบลราชธานี 
นิยมใช้ทุงในงานบุญพระเวสส์ (เดือน ๔) ซึ่งกระท าที่วัด ส่วนงานอ่ืน ๆ ไม่นิยมใช้ทุง การเก็บรักษาทุงในวัดก็ไม่ได้
จัดเก็บอย่างถูกต้อง ม้วนพับทับรวม ๆ กันไว้ ท าให้สัตว์แทะช ารุดเสียหาย นับวันทุงจะด้อยค่าลง ต่อมาปี ๒๕๔๕
คนกลุ่มหนึ่ง มีนายมีชัย แต้สุจริยาและคณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นความส าคัญและต้องการสืบทอด จึง
ได้ทอทุงและใช้ทุงประดับสถานที่ต่าง ๆ นอกจากวัด ตลอดจนน ามาใช้ตกแต่งในงานศพบุคคลที่เคารพนับถือ อีก
ทั้งจัดให้มีการประกวดทุงขึ้น ตั้งแต่นั้นบุคคลกลุ่มนี้ก็ใช้ทุงทุกโอกาสที่อ านวย และท าให้บุคคลอ่ืนน าทุงมาใช้
ประดับสถานที่ที่ตนจัดงาน จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสืบทอดวัฒนธรรมการใช้ทุงในจังหวัดอุบลราชธานีให้
แพร่หลายขึ้น  

 
ประทับใจ สิกขา ได้ บันทึก ศึกษา ธุงอีสาน (๒๕๕๙) เพ่ือเป็นองค์ความรู้จากงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลธุงอีสานในรูปแบบและประเภทของธุง 
กรรมวิธี/เทคนิคการผลิต ลวดลายบนผืนธุง รวมถึงความเชื่อของคนอีสานเกี่ยวกับธุง ดังนี้ 

ด้านรูปแบบและประเภทของธุง พบว่า รูปแบบของธุงในภาคอีสาน มีความแตกต่างกันตามพ้ืนที่ 
เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่ในภาคอีสานมีความถนัดในการทอผ้าที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ผลิตธุงโดยส่วนใหญ่มักมีการ
พัฒนาการมาจากการทอผ้าพ้ืนเมือง เช่น เขตพ้ืนที่ใดมีความถนัดทางด้านการเก็บขิดก็จะใช้เทคนิคการเก็บขิดใน
การสร้างภาพและลวดลายบนผืนผ้าธุง เขตพ้ืนที่ใดถนัดการทอผ้าขาวม้าก็จะใช้รูปแบบของลายผ้าขาวม้ามาผลิต
เป็นผ้าธุง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรูปแบบบนผ้าธุงที่แตกต่างกัน ส่วนรูปทรงมักเกิดจากความนิยมที่สืบต่อกันมา เช่น 
เขตพ้ืนที่ใดนิยมผลิตธุงเป็นผืนผ้ายาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะสืบทอดรูปทรงนั้นต่อ ๆ กันมา เขตพ้ืนที่ใดที่นิยมน า
ผืนผ้ามาตัดเย็บเป็นรูปทรง เพ่ิมเติมให้มีหาง มีกระเป๋าส าหรับใส่ดอกไม้และเงิน ก็จะถือรูปทรงนั้นผลิตสืบต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ดังนั้น หากจ าแนกประเภทของธุงอีสาน อาจจ าแนกได้เป็น ๔ กลุ่ม 
ดังนี้ 

๑. ธุงโบราณ เป็นการผลิตโดยใช้รูปแบบดั้งเดิม เช่น ใช้ผ้าขาวหรือสีธรรมชาติแล้วใช้ไม้ไผ่สอดคั่นสร้าง
รปูภาพ การใช้ผ้าพ้ืนสีขาวติดระบายเพ่ือถ่วงน้ าหนักและสร้างความสวยงาม การเขียนภาพตามความเชื่อบนผืนผ้า 
เป็นต้น 

๒. ธุงประยุกต์ เป็นการประยุกต์จากธุงโบราณ ทั้งนี้อาจเป็นประยุกต์ด้านวัสดุหรือเทคนิควิธีการผลิตก็ได้ 
เช่น ใช้เทคนิคการพ่นสีบนผืนผ้าแทนการเขียน การพิมพ์สกรีนด้วยเทคนิคต่าง ๆ บนผืนผ้า การเปลี่ยนวัสดุจากไม้
ไผ่ที่เคยใช้สอดคั่นเป็นใช้เส้นพลาสติก หรือริบบิ้น แทนการใช้กระดาษสี หรือวัสดุต่าง ๆ พันบนเส้นตอกไม้ไผ่ก่อน
น ามาสอดค่ัน เป็นต้น แต่รูปแบบยังพยายามรักษารูปแบบและลวดลายดั้งเดิมไว้ 

๓. ธุงสร้างสรรค์ เป็นธุงที่คิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ และความสวยงาม เช่น การน าผ้าสีมา
เย็บต่อเติมและตกแต่ง การตัดแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยพยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ การพิมพ์ภาพ
หรือลายตามสมัยนิยมลงบนผืนผ้า การน าภาพถ่ายต่าง ๆ มาตัดแยกและสอดสลับเพ่ือให้เกิดภาพโมเสค เป็นต้น 



๓๑ 

 

๔. ธุงอย่างง่าย เป็นการน าผืนผ้าที่สามารถหาได้จากท้องถิ่น หรือจากท้องตลาดทั้งที่เป็นสีพ้ืน หรือลาย
ต่าง ๆ น ามาตัดเย็บตกแต่งขอบและระบายเพ่ือใช้ในพิธีกรรม 

ความเชื่อของคนอีสานเกี่ยวกับธุง พบว่า ความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องจากธุงของคนอีสานไม่แตกต่างกันมากนั ก 
ทั้งนี้จากจ าแนกออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านการถวายผ้าธุง และด้านการน าธุงมาใช้ 

ส าหรับความเชื่อที่เกี่ยวกับการถวายธุงให้วัดส่วนใหญ่ เชื่อว่า ได้กุศลแรง เพราะธุงถือเป็นของสูงใน
พิธีกรรม และมักถูกน ามาใช้ตกแต่งในงานบุญที่ส าคัญเสมอ หากถวายเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย เชื่อว่าบุญจะถึง
และได้บุญมาก ดังนั้นผ้าธุงที่ญาติโยมน ามาถวายวัดจึงมักนิยมเขียนหรือปักชื่อทั้งญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว และชื่อผู้
อุทิศส่วนกุศลไปให้ ดังนั้น คนอีสานจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับธุงใน ๒ ลักษณะ คือ การท าบุญ เมื่อได้ท าบุญด้วยการ
ถวายธุงแล้ว จะอยู่เย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การให้ทาน เมื่อได้ให้ทานด้วยการถวายธุงแล้วจะช่วยให้
วิญญาณผู้ตายหลุดพ้นจากนรกหรือวิบากกรรม 

ความเชื่อเกี่ยวกับการน าธุงมาใช้ เชื่อว่า ๑) การปักหรือแขวนธุงในเขตงานบุญเป็นการบอกกล่าวหรือเป็น
สัญลักษณ์ให้ผู้คน รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นได้รับรู้สถานที่แห่งนี้ก าลังมีงานบุญ บางแห่งได้เย็บกระเป๋าติดกับตัวธุง
ส าหรับใส่เงิน ดอกไม้และอ่ืน ๆ ไว้ด้วย ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เงินอาจมีแตกต่างกันไปบ้าง เช่น บางแห่งเชื่อ
ว่าเป็นการส่งเงินให้คนหรือญาติที่ตายไปแล้ว บางแห่งบอกว่าให้กับเจ้ากรรมนายเวร ๒)การปักหรือแขวนธุงเป็น
การป้องกันพญามารมารบกวนเขตพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา ๓)การปักหรือแขวนธุงเป็นการ
ตกแต่งสถานที่งานบุญที่ส าคัญท่ีเคยยึดถือสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี  

 

              
           ธุงใยแมงมุม แขวนไว้ป้องกันสิ่งช่ัวร้าย              ธุงใยแมงมุม งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู 
             อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ                                      อ.กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์  
   (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ : ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)        (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ : ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒) 
                

นอกจากนี้แล้ว จากการสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นกลุ่มผู้ไท โดยชาญชวิศ  ทุ่มโมง และ ปกรณ์  ปุกหุต พบว่า 
ชาวบ้านนาหนองแคน ต าบลหนองสูง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไดส้ร้างธุงเช่นกัน ได้แก่ ทุงซาววา และ  
ทุงแมงมุง หรือ ทุง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน (เสาวนีย์  วิเศษศรี, รัชนี นครชัย และ พันใจ นครชัย, ๒๕๖๒ :  
ชาญชวิศ  ทุ่มโมงและปกรณ์  ปุกหุต, สัมภาษณ์)  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ทุงท่ีใช้ในพื้นที่อ าเภอหนองสูง ในงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ 



๓๒ 

 

พฤษภาคม ของทุกปี นั้นประกอบด้วยทุงหลายประเภท  แต่มีทุง ที่ส าคัญของชุมชนและจะปักที่ริมหนองสูง อย่าง
โดดเด่นและขาดไม่ได้คือ  “ทุงซาววา” เป็นทุง ที่มีขนาดยาว ๒๐ วา หากวัดเป็นเมตร จะได้ ๔๐ เมตร เป็นทุงที่
ปักก่อนวันจัดงาน  โดยมีคติการท าแต่ดั้งเดิมว่า เป็นลักษณะการท าทุงสามัคคี อาศัยความร่วมแรงร่วมใจชาวบ้าน
เป็นส าคัญ เนื่องจากฝ้ายเป็นสิ่งหายาก จึงรวมตัวกันเป็นเจ้าภาพ หรือบริจาคอุปกรณ์ทอ เช่น ฝ้าย ฯลฯ คัดเลือก
ตกลงแบ่งผู้จัดท า ใช้เวลาไม่ถึงเดือน ใครมีความสามารถหรือมีฝีมือด้านใดก็จะมาช่วยกันท า คนละ ๑ คืบ – ๒ คืบ
บ้าง  ฝ่ายชายเป็นฝ่านเตรียมเสาไม้ไผ่ และเหลาไม้เพ่ือ เตรียมท าราชวัตร ฉัตร ธง อ่ืนๆประกอบในวันงาน แล้วแต่
ความถนัดของบุคคล และข้อส าคัญคือ ทุงนี้เป็นสีขาวเท่านั้น เนื่องจากใช้ฝ้ายเข็นมือในการทอ 
     

                                  
 

                              
                                  การยกทุงซาววา บุญผะเหวด ปี ๒๕๖๒ ของชาวอ าเภอหนองสูง 
                                                                (พันใจ นครชัย,วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ) 
 

๒. ทุงแมงมุง หรือ ทุง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน จัดเป็นเครื่องกิริยาบูชาในงานบุญผะเหวดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้
มีสิ่งของครบถ้วนอย่างละพัน ซึ่งมีที่มาจากมหาเวสสันดรชาดก ที่พระเจ้ากรุงสัญชัยต้องไถ่กัณหา  ชาลี จากชูชก 
เป็นสิ่งของมากมายเป็นพัน ๆ ทุงดังกล่าวเหล่านี้อิงจ านวนตัวเลขจากหลักธรรมหรือคติทางพุทธศาสนา  สามารถ
แบ่งได้ดังนี้  



๓๓ 

 

๑) ทุงโสฬส เป็นทุงแมงมุมจ านวน ๑๖ ชิ้น แทนจ านวนสวรรค์ชั้นพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น 
๒) ทุงขันธ์ ๕ เป็นทุงแมงมุงจ านวน ๕ ชิ้น แทนขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)  
๓) ทุงสัตบุรุษ เป็นทุงแมงมุมจ านวน ๗ ชิ้น แทนธรรมของสัตบุรุษ ๗ ประการ 
๔) ทุงไตรรัตน์ เป็นทุงแมงมุมจ านวน ๓ ชิ้น แทนพระรัตนตรัย อันประกอบด้วยพระพุทธ พระ

ธรรม และพระสงฆ์ 
 

                               
                 ทุงสตับุรุษและทุงโสฬส บ้านหนองสูง ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
                                             (ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

 
คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องทุงซาววา ซึ่งจัดเป็นสัญลักษณ์ของงานบุญผะเหวด เนื่องจากเป็นงานบุญใหญ่ 

คล้าย ๆ การประกาศว่าจะมีบุญผะเหวดแล้ว ในการปักทุงซาววาจะต้องใช้เสาทุงท าจากไม้ไผ่สีสุก สี่ล า ไม้สร้างไผ่
อีกล า เป็นตัวค้ า ไม้ดังกล่าวนี้หลังจัดงานบุญผะเหวดแล้วสามารถน าไปใช้ในงานบุญบั้งไฟต่อได้ นอกจากนี้เมื่อ
เสร็จงานบุญผะเหวด ต้องมีพิธีล้างบ้าน มีฟ้อนกลองตุ้มด้วย 

สรุปแล้ว ประเภทของธุงที่ปรากฏในเอกสารต่างๆที่กล่าวมา สามารถระบุชื่อธุงได้  ๒๓ รายการดังนี้ 
จากการน าเสนอข้อมูล จึงสามารถจัดประมวลธุงอีสานที่ปรากฏทั้งในเอกสารโบราณ ในเอกสารงานวิจัย ใน
พจนานุกรมภาษาอีสาน บทสัมภาษณ์ จ านวน ๒๓ รายการ ดังนี้ 

 
ทงบดาก/ธงประดาก/ปฏาก       ทุงกระดาษ  
ทุงช่อ/ช่อทุง                        ทุงชัย/ทุงไชย 
ทุงซาย        ทุงซาววา 
ทุงดอกค า   ทุงบุญแจกข้าว 



๓๔ 

 

ทุงผ้า    ทุงเผิ่ง 
ทุงฝ้าย    ทุงพระบฏ 
ทุงแมงมุม   ทุงเหล็ก 
ธงจระเข้   ธงตะขาบ 
ธุงผะเหวด   ปะคือ/ประคือ/ปักคือ 
ทุงพันหาง   ทุงเผาผี 
ทุงเงิน    ทุงค า 
ทุงทอง    

 
เรื่องเกี่ยวกับธุงประเภทต่างๆนี้ ยังมีอีกมากตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ เพราะในภาคอีสานมีทั้ง

ไทยลาว ผู้ไท ไทยแสก ไทยญ้อ ไทยกะเลิง ไทยโซ่ ไทยถิ่นเขมร ไทยส่วย ไทยพวน ฯ รูปลักษณะของธุง และการใช้
ในโอกาสต่างๆ ย่อมเหมือนและแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่สามารถกล่าวให้ครบในหนังสือเล่มนี้ได้ เป็นเรื่องที่ผู้สนใจ
ใคร่รู้ ควรศึกษาต่อไป  

 
๕. ภาพธุงและการใช้ในพิธีแห่งชีวิต 
 

                
 ธุงในงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ าพระธาตยุาค ู

                                                     (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ  : ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒) 
 
 



๓๕ 

 

                                
               ธุงประดับพิพิธภัณฑป์ภสสฺโร อนสุรณ์พระครูวิจารณส์งัฆกิจ  วัดศรีจันทร์  บ้านนาอ้อ อ.เมือง จังหวัดเลย  
                                                             (ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ : ๖  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๙) 
 

      
     ธุงประดับหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก        ธุงประดับหอแจก วัดมโนภิรมย์ อ.หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร 
                                        (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ)                  (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

                     
 
               ธุงพันหางวัดลัฏฐิกวัน  อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร   ธุงหลากหลายประเภท ในวัฒนธรรมผู้ไท บ้านหนองโอ 
                                ( ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ)                              จ.มุกดาหาร    
  
     
 



๓๖ 

 

๖. ภาพธุงและการใช้ในฮีต ๑๒ 
    

                      ธุงผจญมารหรือธุงชนะมารหรือธุงอุปคุต แบบโบราณ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
                                                      (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
            



๓๗ 

 

   
                  ธุงผจญมารหรือธุงชนะมารหรือธุงอุปคุต แบบปัจจุบัน ในงานบวช อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
                                                                (วีณา วีสเพ็ญ บันทึกภาพ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 

จะเห็นว่า ธุงที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต  มีหลายรูปแบบและการใช้ก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างหลากหลาย 
จุดมุ่งหมายของหนังสือนี้  ต้องการขยายความรู้เกี่ยวกับธุงในงานบุญเทศน์มหาชาติโดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ธุงผะเหวด” ซึ่งนอกจากจะสร้างและถวายวัดแล้ว  สิ่งหนึ่งที่ปรากฏในผืนธุงผะเหวดคือ ฝีมือการทอที่
ประณีต สวยงาม เป็นงานศิลปะเพ่ือพุทธศาสนาโดยแท้  ในบทต่อไป จึงขอเสนอเกี่ยวกับ ธุงผะเหวดและ
ประเพณีเทศน์มหาชาติ พิธีกรรม ความเชื่อและพุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา 
 
๗. ธุงผะเหวดและประเพณีเทศน์มหาชาติ 

ประเพณีการเทศน์มหาชาติ จัดเป็นประเพณีท่ีเก่าแก่และส าคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกภาค  
โดยถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดให้มีการเทศน์เป็นประจ า  มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยมีบันทึกไว้ทั้งในรูป
หนังสือ แทรกในวรรณคดี เขียนเป็นภาพจิตรกรรมหรือฮูปแต้ม ตามผนังอุโบสถซึ่งทางภาคอีสานเรียกว่า สิม  



๓๘ 

 

                                                 
                                         พระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี ในสมุดพระมาลัย มีการปักธงประดับ 
                                             พบรูปลักษณะเช่นนี้ในสมุดภาพเรื่องพระมาลัย ทุกฉบับ 
                                            (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สมุดพระมาลัย. ๒๕๕๘ : หน้าปก) 
 
 หากจะกล่าวถึงที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติ ก็ต้องกล่าวถึงเรื่องราวของพระอรหันต์ของสุดท้ายใน
ต านานพระพุทธศาสนา เพราะอรหันต์รูปนี้เป็นผู้น าเรื่องราวจากสวรรค์มาบอกกล่าวแก่ผู้คนในชมพูทวีปว่า หาก
ปรารถนาพบศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย  ต้องบ าเพ็ญบุญเป็นนิจ ต้องฟังเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรให้จบ
ภายในวันเดียว และถวายเครื่องบูชาแก่แก้วทั้งสาม คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ทุกวันพระได้แก่ เทียน 
ธูป ธงทอง ธงไชย ร่ม ผ้าเพดาน  ดอกไม้สีขาว เป็นต้น  พระอรหันต์รูปนี้ชื่อ พระมาลัย กล่าวกันว่า เกิดที่โรหชน
บท ในเกาะลังกา มีอิทธิฤทธิ์ไปโปรดสัตว์ถึงนรก และเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปบนสวรรค์ ได้พบพระศรีอาริย
เมตไตรยซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหน้า เรื่องนี้ได้มีผู้เรียบเรียงในคัมภีร์ชื่อ มาลัยสูตร ซึ่งเป็นคัมภีร์
นอกนิบาต ไม่ได้รวมในคัมภีร์พระไตรปิฎก  ได้น าไปใช้สวดในงานพิธีมงคลสมรสของบ่าวสาว เป็นท านองโอด
ครวญ อ่อนหวาน  เพ่ือสั่งสอนเจ้าบ่าว เจ้าสาวให้รู้จักบาป บุญคุณโทษ ประพฤตแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์  ต่อมา
ภายหลังได้น ามาสวดในงานศพเป็นส่วนใหญ่ตามหัวเมือง (อารักษ์  สังหิตกุล. อ้างในพระมาลัยค าหลวง แต่งโดย 
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ, ๒๕๕๐ : ๖)  

เรื่องพระมาลัยนี้  มีผู้น ามาแต่งโดยใช้ค าประพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น พระมาลัยค าหลวง พระนิพนธ์ของ
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ (กุ้ง)  พระมาลัยกลอนสวด ส านวนชาวบ้าน  สมุดไทยเรื่องพระมาลัย ตัวอักษรขอมไทยพร้อม
ภาพประกอบ เป็นต้น  ส าหรับสมุดไทยนั้นมีการคัดลอกออกเป็นหลายฉบับและมีผู้น าไปถวายวัดต่างๆ  ส่วนใน
ภูมิภาคมีผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องมาลัย เช่นเดียวกัน แต่ใช้ตัวอักษรท้องถิ่น ค าประพันธ์ท้ องถิ่นในการบันทึก เช่น
ภาคอีสานใช้ตัวอักษรธรรมหรืออักษรไทยน้อย โดยจารลงในใบลาน  ภาคเหนือใช้ตัวอักษรธรรมเหนือ เป็นต้น 



๓๙ 

 

เรื่องพระมาลัย ส านวนต่างๆ ได้ระบุถึงสิ่งที่พุทธศาสนิกชน ควรกระท าและสิ่งๆที่ควรท าบุญถวายพระไว้ชัดเจน ขอ
ยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้ 
  ในหนังสือเรื่องพระมาไลยเลียบโลก ส านวนอีสาน ที่ภูวนาท  มาตบุรม ปริวรรตจาก
อักษรไทยน้อย 

   “ลางพ่อง  บูชาแก้ว   ทั งสามมีขาด 
      เทียนธูปไต้  บูชาไหว้ซุศีล 
      ธุงทองพร้อม  ธุงไชยธุงช่อ 
   เศตฉัตร   ทั งฮ่มกั ง   พิดานพร้อมพร่ างาม 
   บางพ่อง   สร้างสิมมาศ  ธรรมจักร 
   เป็นที่   สังโฆเทียว  ช าระบาปเวนประชุมหั น 
   อันว่า   มนุษย์พร้อม  ฝูงคนภายลุ่ม เฮาเฮย 
   อันนี             เล่าแก่มหาราชเจ้า พอฮู้ข่าวเขา พระเอย” 
                                                         (ภูวนาท  มาตบุรม, พระมาไลยเลียบโลก .๒๕๕๕ : ๕๐) 

  สมุดภาพพระมาลัยฉบับวัดบูรพ์ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิมพ์
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ ได้ปริวรรตจากต้นฉบับสมุดไทย ตัวอักษรขอมไทย
และตัวอักษรไทยโบราณ ที่วัดบูรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางวัดได้เก็บรักษาไว้ออกมาเป็นภาษาไทย
ปัจจุบัน ในสมุดไทยเรื่องพระมาลัยนี้ มีข้อความแสดงที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติและการถวายสิ่งต่างๆในงาน
บุญดังกล่าว จึงจะได้พบพระศรีอาริย์และศาสนาของพระศรีอาริย์ไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งเป็นตอนที่พระมาลัยได้ไปท่อง
สวรรค์พบพระอินทร์และพระศรีอาริยเมตไตรย พระมาลัยได้ถามพระศรีอาริยเมตไตยว่า ท าอย่างไรชาวชมพูทวีป
จะได้พบพระศรีอาริย์และศาสนาพระศรีอาริย์  ทรงตอบว่า ต้องไม่ผิดศีล ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรให้จบภายใน
วันเดียวและถวายสิ่งต่างๆชนิดละพัน เช่น ข้าว ขนม  ฉัตร ธง ผ้าเพดาน ธูป เทียน ดอกไม้เพลิง ดอกบัวชนิดต่างๆ 
ดอกไม้ขาวบริสุทธิ์ เป็นต้น ดังข้อความที่คัดมาจากเรื่อง สมุดพระมาลัย ความว่า 

   “๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่พบ   ขอประสบ      หน่อทศพล 
   อย่าท า  เป็นสนละวน   ด้วยเมียท่าน     มิเป็นการ 
    ๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่ทัน   ศาสนา     พระศรีอาริย์ 
   อย่ากินเหล้า สุราปาน            ผู้กินนั น             มิทันพระเลย 
             ๏ ผู้ใด  จะใคร่ทัน         เมื่อเป็นพระ       น่าชมเชย 
   ผู้คน  ทั งหลายเอย        อย่าได้กล่าว     มุสาวาท 
     ๏ ผู้ใด  จะใคร่เห็น       หน่อทศพล        สร้อยศาสนา 
   ให้จ าศีล  ภาวนา      ทรงธุดงค ์     กรรมฐาน 
    ๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่เห็น   สมเด็จองค์     พระศรีอาริย์ 



๔๐ 

 

   ให้ตั ง  ใจชื่นบาน   ฟังนิทาน     พระเวสสันดร 
    ๏ ถ้าผู้ใด จะใคร่ไหว้   เมื่อท่านได้     เป็นพระบวร 
   ให้ฟังนิทาน พระเวสสันดร    ในวันเดียว     จบทั้งพัน 
    ๏ ฟังบาลี เทศนา    ฟังคาถา      ถ้วนทั งพัน 
   ข้าวบิณฑ์ แลขนมนั น   ทุกสิ่งละพัน      จงมากมาย 
    ๏ ฉัตรธง เพดานกั้น   รูปนั น                 ผูกแขนสาย 
   ประทีป  ธูปเทียนถวาย   ดอกไม้เพลิง       เรืองรัศมี 
    ๏ ดอกบัวหลวง ดอกบัวขาว   ดอกสามหาว       จงกลณี 
   ดอกอุบล อันมีสี    นิลุบล        ดอกมณฑา 
    ๏ ดอกไม้ ขาวบริสุทธิ์   ดอกสัตบุษย์       แดงรจนา 
   สิ่งละพัน ถวายบูชา   มหาชาติ       พระเวสสันดร..”   
     (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สมุดพระมาลัย . ๒๕๕๘ : ๑๙๒) 

 

  ข้อความข้างต้นนี้  สะท้อนให้เห็นว่า การถวายธุง เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของที่ต้องน ามา
ถวาย ในการฟังท าบุญมหาชาติ พร้อมกับสิ่งต่างๆเช่น ข้าว ขนม ฉัตร ธง ผ้าเพดาน ประทีป ธูป เทียน ดอกไม้
เพลิง ดอกบัวชนิดต่างๆอย่างละพัน จึงจะได้พบพระศรีอริยเมตไตร 
                        

 

     (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สมุดพระมาลัย . ๒๕๕๘ : ๖๓) 
 

ภาพจิตรกรรมในสมุดพระมาลัย เป็นเรื่องราวของพระอินทร์พร้อมบริวารทั้งหลาย ไดม้ากราบไหว้เจดีย์ทั้ง
แปดทิศ แล้วกระท าทักษิณารอบพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี เสร็จแล้วจึงมานั่งลงและได้เห็นพระมาลัยนั่งอยู่ พระ
อินทร์จึงได้ถามพระมาลัยว่า มาถึงสวรรค์นั้น ต้องการสิ่งใด พระมาลัยก็ตอบจุดประสงค์ให้ทราบ  ผู้สนใจควร
ศึกษาจากฉบับจริง                 



๔๑ 

 

                                           
ในหนังสือมหาชาติส านวนอีสาน ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จากด้วยตัวอักษรธรรมอีสาน ภาษาไทย

ถิ่นอีสาน หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรมอบให้นายประภาส สุระเสน ปริวรรตและตรวจช าระนั้น ได้น าเรื่อง 
มาลัยหม่ืน มาลัยแสน มาไว้ตอนต้น เนื้อหาในเรื่องพระมาลัย กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติและการถวายสิ่งต่างๆ จึงจะ
ได้พบพระศรีอาริยเมตไตรและมีข้อความระบุถึงการถวายธุง ดังนี้ 

 “โพธิสตฺโต  อันว่าอริยะเมตตรัยตนบุญกว้างส่างสมภาร สุตฺวา ได้ยินข่าวซาว 
ซุมพูทีปดังนั น  ก็มีใจซมซื่นยินดี  อาห กล่าวว่า ข้าจักไหว้เจ้ากู  คนทั งหลายใน 
ซุมพูที่นั น  เขายังปรารถนาเห็นผู้ข้า  เมื่อจักลงไปเป็นพระบ่คลาด จงให้เขาโสตา 
ปราสาท  ฟังมหาเวสสันตรซาดกให้แล้วม้ือ ๑ วันเดียวแล  คนทั งหลายฝูงนั น   
จงน ามายังเคื่องบูชาหลายส่ า  ประทีปพ่ าพอพันดวง  ดอกบัวหลวงพันงามยิ่ง   
ดอกบัวน้อยได้พัน ๑ สิ่งสันเดียว  ดอกผักตบเขียวบานแบ่ง  พัน ๑ แต่งบูซา   
ดอกกางของอย่าน้อย พัน ๑ ค่อยขนขวาย  ซ่อธุงยายซะพาด  ข้าวพันก้อน 
อาจบูซา  ซวนกันมาทุกเทศ  ตั งใจเจตน์จงฟัง  มหาเวสสันตรอย่าคลาด  อย่า 
ประมาททุกคน  ก็จักได้เถิงอรหันตาองค์ประเสริฐ ล  าเลิศท่ัวโลกโลกา  ในการจัก 
มาภายหน้า  เมื่อผู้ข้าได้ตรัสสัพพัญญู  เป็นพระบ่อย่าก็ข้าแล  ปุนเมื่อภายลุน   
เมตตรัยโพธิสัตว์เจ้า  จักส าแดงยังภาวะ  อันบ่ได้เห็นหน้าแห่งผู้ข้า  มีต้นว่าคน 
อาธรรมฝูงบาป  เมื่อผู้ข้าได้เป็นพระผาบโลกาอาห กล่าวว่า  ปฏิฆ   ภิกขุนี   
โทส   ดังนี เป็นเค้า...” 
        (กรมศิลปากร. มหาชาติส านวนอีสาน. ๒๕๓๑ : ๑๘)               

                           
  นอกจากนี้ในเรื่องมาลัยหมื่น กัณฑ์ที่ ๑ ได้สะท้อนให้เห็นว่า ธง หรือธุง ใช้ประกอบการเดินทาง
เป็นขบวนของเทพบุตรและเหล่าเทวดาเมื่อมาบูชาพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี ประหนึ่งเครื่องยศ ดังข้อความว่า 

“อปโร เทวปุตฺโต  อันว่าเทพบุตรตนใหม่ ๑ อาคโต  ก็เข้ามากับด้วยปริวาร 
ประหมาน ๘ หมื่น  มียศหลื่นภายหลัง  ยายยังมาบ่ขาด ถือธุงกระดาษแล  
ธุงไชย  ทิสฺวา เทพบุตรมาลัยหล่ าหลิง  ไปเห็นแต่ไก คองว่าแหม่นเมตตรัย 
เจ้า  ก็จึงยื่นค าถามโดยนัยดังก่อน  เห็นแจ้งเหล่าซมบาน...” 
     (กรมศิลปากร.  มหาชาติส านวนอีสาน. ๒๕๓๑ : ๘ - ๙)             

 
๘. ธุงในจิตรกรรมท้องถิ่น 

ธุงในจิตรกรรมท้องถิ่นนอกจากนี้ เรื่องพระมาลัย ยังปรากฏในท้องถิ่นต่างๆในรูปของภาพเขียนหรืองาน
จิตรกรรมพ้ืนบ้าน  ซึ่งทางภาคอีสานเรียกว่า “ฮูปแต้ม” โดยวาดไว้ที่ผนังภายในหรือภายนอกอุโบสถ เป็นภาพพระ
มาลัยท่องนรกและโปรดสัตว์นรกต่างๆ  ภาพพระอินทร์พบพระมาลัยและพบพระศรีอาริยเมตไตรบนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ต่อจากนั้นเป็นการวาดภาพเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑ ์ ซึ่งปรากฏในในสิมหลายแห่งในภาค
อีสาน ใน ฮูปแต้มนั้น มักปรากฏภาพธุงยาว ๑ คู่ เคียงข้างพระธาตุเจดีย์ เมื่อเป็นเนื้อหาเรื่องพระเวสสันดรชาดก 
มักมมีีรูปธุงตอนการเดินทางเป็นขบวนเช่น แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง แม้กระทั่งฮูปแต้มเกี่ยวกับประวัติ
พระพุทธเจ้าในสิม ก็ปรากฏฮูปแต้มธุงขนาดยาว ข้างพระจิตกาธาร ดังรูป 



๔๒ 

 

 

                                  
ฮูปแต้มพระเจดีย์เกศแก้วจุฬามณ ีบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ วัดสระบัวแก้ว 

อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น แสดงให้เห็นการประดับธง ๑ คู่ข้างเจดีย ์
(ณัฐพงค์ มั่นคง บันทึกภาพ ๒๕๖๑) 

 
  ฮูปแต้มภายในสิมวัดโพธาราม ต.ดงบัง บ้านดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นรูปตอน
ที่งานพระบรมศพพระพุทธเจ้า มีการประดับธุงขนาดยาวภายในราชวัตร ใกล้พระเมรุมาศ สะท้อนโอกาสในการ
ใช้ธุงประดับพิธีศพที่ส าคัญ ดังรูป 
 

    
ฮูปแต้มภายในสมิวัดโพธาราม ต.ดงบัง บ้านดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

(ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ บันทึกภาพ ๒๕๖๒) 



๔๓ 

 

       
            ฮูปแต้มวัดโพธาราม  มธีุงโบกสะบัด              แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง วัดป่าเลไลย์ ต.ดงบัง บ้านหนอกพอก 
                       เหนือกุฏิพระ                                                 โดยมีทหารถือธุงน าหน้า 

               
              ขบวนช้าง ม้า ทหารถือธุง ตอนแห่พระเวสสันดรเข้าเมอืง                พระเวสสันดรมาถึงศาลากู่แก้ว 
                  วัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น                วัดโพธาราม บ้านดงบัง อ.นาดูน 
                                          (ณัฐพงค์ มั่นคง บนัทึกภาพ ๒๕๖๑)         (ณรงค์ศกัดิ์ ราวะรินทร ์บันทึกภาพ ๒๕๖๒)     
               
นอกจากจิตรกรรมฝาหนังแล้ว ยังมีภาพจิตรกรรมบนตู้พระธรรมอีกด้วย 
 

                       ตู้คัมภีร์ใบลาน วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
 



๔๔ 
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-สลองทุงเหล็ก (ส านวน ๑).  ต้นฉบับจากวัดชมพู บ้านหนองหิน  ต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัด
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