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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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 ในวารสารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล เล่มปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคาม – ธันวาคม) 2560 นี ้ 

มีบทความท่ีผ่านการกลั่นกรองและประเมินเพ่ือตีพิมพ์อยู่จ านวน 7 เร่ือง ซึง่ในทัง้ 7 เร่ืองก็มีข้อมลู 

รายละเอียด และทศันะทางวิชาการท่ีหลากหลายน่าสนใจต่างกนัออกไป โดยเร่ิมจากเร่ืองท่ี หนึง่ คือ 

“พระอริยวงสา: ตวัตน ผลงาน และการบนัทึกประวติัศาสตร์ล้านช้าง”  โดย  อ.ดร.บุญชู ภูศรี งาน

เร่ืองนี ้ต้องการสืบค้นประวตัิและผลงานของพระอริยวงสาในฐานะผู้ มีบทบาทส าคญัในการแต่ง

วรรณกรรมท่ีส าคัญๆ ของล้านช้าง และในฐานะบุคคลส าคัญผู้ หนึ่งท่ีมีส่วนในการบันทึก

ประวตัิศาสตร์ล้านช้างในช่วงต้น ความน่าสนใจของงานเร่ืองนีค้งอยู่ท่ีการศึกษาและตรวจสอบ

ข้อมลูจากเอกสารใบลานจ านวนมาก  

เร่ืองท่ีสอง คือ “มนษุย์กบัการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา”  โดย รศ.ดร.มานพ 

นกัการเรียน และ อ.ดร.บานช่ืน นกัการเรียน อนัเป็นงานท่ีมุ่งน าเสนอเก่ียวกับหลักการบริหารและ

การปกครองตามแนวทางของพระพุทธศาสนาว่ามีลักษณะอย่างไร ผู้ปกครอง ผู้ ใต้ปกครอง และ

ข้าราชการของรัฐ มีพนัธกิจท่ีต้องปฏิบตัติามอย่างไรบ้างเพ่ือให้เกิดความสงบสุขขึน้ในสงัคม  

ส่วนเร่ืองท่ีสาม คือ “พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชมุชนโบราณเมืองด่านซ้าย” โดย 

อ.ธีระวฒัน์ แสนค า ซึง่ถือเป็นงานส่วนหนึ่งในงานศึกษาเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นของผู้ เขียน 

โดยในงานเร่ืองนีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย ในฐานะท่ีเป็นเมือง

โบราณเมืองหนึง่ในพืน้ท่ีแถบอีสาน วา่มีการก่อตวัและก้าวหน้ามาโดยล าดบัอย่างไรบ้าง  

ถดัมาในเร่ืองท่ีส่ี คือ “พลวตัของตลาดผ้าบ้านนาข่า จงัหวดัอุดรธานี” อนัเป็นผลงานของ 

อ.สุนิตย์ เหมนิล ท่ีได้มุ่งน าเสนอเก่ียวกบัพฒันาการท่ีส าคญัของตลาดค้าผ้าบ้านนาข่าในแต่ละยุค

สมยัวา่ มีเหตปัุจจยัใดบ้างท่ีส่งผลให้ตลาดค้าผ้าเล็กๆ แหง่นี ้ได้กลายเป็นตลาดค้าผ้าพืน้ถิ่นท่ีใหญ่

ท่ีสดุของจงัหวดัอดุรธานีอย่างในปัจจุบนั  

เร่ืองที่ห้า คือ “การเปรียบต่างค าคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม”   โดย  

อ.ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร งานชิน้นีเ้ป็นงานด้านภาษาศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจ เพราะเป็นการ

เปรียบต่างเก่ียวกับหน้าท่ีของค าคณุศพัท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ว่ามีความเหมือน 

บทบรรณาธิการ 



 

ต่าง หรือคล้ายคลึงกนัอย่างไรบ้าง ซึง่ผู้ เขียนก็ได้ยกตวัอย่างประกอบการวิเคราะห์และการน าเสนอ

ได้คอ่นข้างดี  

และในสองเร่ืองสุดท้ายนัน้เป็นบทความวิจัย ซึ่งเป็นงานท่ีมีลักษณะร่วมกัน กล่าวคือ 

เป็นงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนาของท้องถิ่น ต่างแต่เร่ืองแรกนัน่เป็นพืน้ท่ีภาคเหนือ ส่วนอีก

เร่ืองเป็นพืน้ท่ีภาคอีสาน เร่ืองแรก คือ “กมัมฏัฐานโบราณล้านนา: ทีม่า ลกัษณะ และการเสือ่มสูญ” 

โดย อ.ศิริศกัดิ์ อภิศกัดิ์มนตรี และคณะ งานเร่ืองนีต้้องการแสดงให้เห็นเก่ียวกับความเป็นมาของ

กัมมัฏฐานโบราณในล้านนาว่ามีก่ีแบบ มีลักษณะส าคัญอย่างไรบ้าง และเหตุปัจจัยท่ีส่งผลให้

กมัมฏัฐานแบบโบราณดงักล่าวนีเ้ส่ือมสูญไปจากล้านนานัน้คืออะไร โดยหลกัฐานท่ีคณะผู้ เขียนได้

ใช้เพ่ือศกึษาวิเคราะห์นัน้มาจากเอกสารโบราณประเภทใบลานของล้านนา  

ขณะท่ีเร่ืองสุดท้าย คือ “การศึกษาวิเคราะห์พทุธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนมและ

พระธาตุเชิงชุม” โดย พระค าพันธ์ ผิวกระจ่าง และผศ.ดร.ประยูร แสงใส งานเร่ืองนีต้้องการศึกษา

พัฒนาการของพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อผู้คนในแถบอีสานตอนเหนือ (โดยเฉพาะในจังหวัด

นครพนม และสกลนคร) โดยอาศยัการวิเคราะห์และตีความจากต านานท่ีเก่ียวข้องกบัพระธาตุพนม

และพระธาตเุชิงชมุ ซึง่เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และส าคญัของผู้คนในแถบดงักล่าว อนัท าให้พบว่า

พระพุทธศาสนามีบทบาทและอิทธิพลต่อผู้คนในพืน้ท่ีมานาน นอกจากนีต้ านานทัง้สองยงัสะท้อน

แง่มมุด้านสงัคมวฒันธรรมเก่ียวกบัช่ือบ้านนามเมืองท่ีส าคญัๆ ของอีสาน  

ส่งท้ายด้วยบทวิจารณ์หนังสือ เร่ือง “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ประเภทชีวประวติัใน

ลาว ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้: ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ โดย ผศ.ศศิพงษ์ ศรีสวสัดิ์ ผู้

วิจารณ์ได้ให้ทัศนะไว้น่าสนใจว่า งานเขียนเล่มนีถื้อเป็นหนึ่งในงานท่ีช่วยเติมเต็มองค์ความรู้

เก่ียวกบัพฒันาการของประวตัิศาสตร์แหง่ชาตขิองลาวผ่านตวัแสดงท่ีเป็นวีรบรุุษในแตล่ะช่วงเวลา     

และในท่ีสดุ ในนามของกองบรรณาธิการหวงัว่าผู้ท่านทกุท่านจะได้รับอรรถรสท่ีดีจากวารสารเล่มนี ้ 

 
     เชิดชาย บตุดี 
     บรรณาธิการ 
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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสืบค้นช่วงการมีชีวิตอยู่ ผลงาน และการ
บนัทกึประวตัิศาสตร์ของพระอริยวงสา ผลการศกึษาพบวา่ พระอริยวงสาน่าจะมี
ชีวิตอยู่ในช่วงปลายรัชกาลพระวิชลุราช (พ.ศ.2044 - 2063) จนกระทัง่ถึงรัชกาล
พระวรรัตนธรรมประโชติฯ (พ.ศ.2127 - 2141) โดยพระอริยวงสาได้แต่ง
วรรณกรรมอย่างน้อย 4 เร่ือง  คือ  ต านานพระบาง ต านานพระแก้ว ต านาน 
พระแซกค า และขุนบรมราชาธิราช  ในด้านการบันทึกประวัติศาสตร์พบว่า 
พระอริยวงสาบันทึกประวัติศาสตร์ล้านช้างตัง้แต่รัชสมัยเจ้าฟ้างุ้ มจนถึงหลัง 
รัชสมยัพระวรรัตนธรรมประโชติฯ โดยผลงานมีข้อความท่ีขดัแย้งกนัในเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ในรัชกาลเจ้าฟ้างุ้ม และมีการกล่าวยกย่องพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์ 
คือ พระยาสามแสนไท พระยาหล้าแสนไท พระยาวิชุลราช พระยาโพธิสาลราช 
และพระไชยเชษฐาธิราช โดยการกล่าวยกย่องยึดโยงกับการประพฤติตามหลัก
ค าสอนทางพทุธศาสนา  
ค าส าคัญ: พระอริยวงสา  ประวตัศิาสตร์ล้านช้าง   
  

                                                           
1 อ.ดร. ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก คณะศิลปศาสตร์  
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พระอริยวงสา: ตัวตน ผลงาน และการบนัทกึประวัติศาสตรล์้านช้าง 

Phra Ariyawongsa: Living, Accomplishment, and Historical Record  
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Abstract 
 

This study aimed to investigate the living period, accomplishment, 
and historical record of Phra Ariyawongsa. Results of the study revealed 
that Phra Ariyawongsa might live during the end of the reign of Phra 
Vichulraj (B.E. 2044-2063) to the reign of Phra Worarat Thammaprachot 
(B.E. 2127-2141). For his accomplishment, he wrote at least four literature 
books comprised of Legend of Phra Bang, Legend of Phra Kaeo, Legend 
of Phra Saek Kham, and Khun Boromarachathirat. Regarding the historical 
record, Phra Ariyawongsa had recorded the history of Lan Xang since the 
reign of Chao Fah Ngum until after the reign of Phra Worarat 
Thammaprachot. This record also indicated conflicts found during the reign 
of Chao Fah Ngum and admiration of five kings, namely Phraya Sam Saen 
Thai, Phraya Lah Saen Thai, Phraya Vichulraj, Phraya Posararaj, and King 
Sai Setthathirath who behaved in a good way and had Buddhist principles 
as their spiritual anchors.   
Keywords:  Phra Ariyawongsa,  Lan Xang History 
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บทน า 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านช้างจะละเลยขุนบรมราชาธิราชซึ่งเป็น
ต านานการสร้างบ้านแปงเมืองของล้านช้างไม่ได้ ซึ่งเม่ือกล่าวถึงขุนบรม
ราชาธิราชแล้วจะละเลยท่ีจะกล่าวถึงพระอริยวงสาไม่ได้ เน่ืองจากพระอริยวงสา
เป็นบคุคลหนึง่ท่ีได้แตง่ขนุบรมฉบบัท่ี 2 ซึง่บคุคลท่ีกลา่วถึงพระอริยวงสาคนแรก
คือ มหาสิลา วีรวงส์ ซึง่จากงานเขียนของมหาสิลา วีรวงส์ เป็นต้นมา ยงัไม่มีการ
สืบค้น อธิบายความเก่ียวกบัพระอริยวงสาให้กระจ่างชดัเจนกว่าผลงานของมหา
สิลา  วีรวงส์ ซึ่งผลงานของพระอริยวงสามีความส าคญัต่อประวัติศาสตร์ล้าน
ช้างในช่วงต้นก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาท่ีเวียงจนัทน์เป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัมี
ประโยชน์ต่อการล าดับพระมหากษัตริย์ และท าให้เห็นและทราบการมอง
ประวตัศิาสตร์ของผู้ ท่ีอยู่ใกล้เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพ่ือสนันิษฐานชว่งอายขุองพระอริยวงสา 
  2. เพ่ือสืบค้นผลงานของพระอริยวงสา 
  3. เพ่ือศกึษาการบนัทึกประวตัิศาสตร์ของพระอริยวงสา 
 
ตัวตนพระอริยวงสา 
  มหาสิลา  วีรวงส์ เป็นบคุคลแรกท่ีน าเสนอตวัตนของพระอริยวงสา โดย
กล่าวว่า “ในสมยัของพระโพธิสาลราชมีนกัปราชญ์ในทางศาสนาเกิดข้ึนหลาย
คน ที่มีชื่อเสียงส าคญัคนหน่ึงนัน้คือพระอริยวงสา ซ่ึงเป็นผู้แต่งนิทานพระแก้ว 
นิทานพระบาง นิทานพระแซกค า นิทานพระแก่นจันทน์แดง และนิทานขุนบรม 
ฉบบัที่ 2 เป็นต้น พระอริยวงสารูปนี้มีอายุมาจนถึงสมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
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ฉะนัน้หนงัสือต่างๆ ที่ท่านนี้แต่งข้ึน อาจแต่งมาตัง้แต่สมยัของพระโพธิสาลราช 
จนถึงสมยัของพระไชยเชษฐาธิราช...” (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103 - 104) 
  นอกจากมหาสิลา  วีรวงส์ จะกลา่วถึงพระอริยวงสาแล้ว ยงัมีนกัวิชาการ
ลาว คือ บแ่สงค า  วงดาลา กล่าวว่า มาถึงกลางศตวรรษท่ี XCII นกัปราชญ์ด้าน
ศาสนาอีกผู้ หนึ่งช่ือว่า พระอริยวังโส ได้แต่งนิทานพระแก้ว นิทานพระบาง 
นิทานพระแซกค า นิทานพระแก่นจนัทน์ และนิทานขนุบรม ฉบบัท่ี 2 ซึง่ล้วนเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์ของชาต ิ(ບ ໍ່ ແສງຄ າ  ວົງດາລາ  ແລະ
ຄະນະ, 1987: 188) และมีงานเขียนของสเุนด  โพทิสาน (2006: 61 - 62) กล่าวว่า 
ในสมยัพระโพธิสาลราช พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง ยกเลิกนบัถือผี จึงมี
นกัปราชญ์เกิดขึน้มากมาย เช่น พระสมุทรโฆษ พระเทพมงคล พระอริยวงสา 
เป็นต้น (ສຸເນດ  ໂພທິສານ, 2006: 66)  
  การกล่าวถึงพระอริยวงสาของนกัวิชาการลาว ท าให้เห็นตวัตนของพระ
อริยวงสา ว่าเป็นนกัปราชญ์ล้านช้างท่ีมีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างรัชกาลพระโพธิสาล
ราชเป็นต้นมา อยา่งน้อยถึงรัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
 
  1. อริยวงสานาม   
 ช่ือของพระอริยวงสาปรากฏในตอนต้นเอกสารใบลาน 4 ฉบับ คือ 
ต านานพระบาง ต านานพระแก้ว ต านานพระแซกค า และต านานขุนบรม
ราชาธิราช และปรากฏช่ือในตอนท้ายในลักษณะเป็นบทอวสานพจน์  
(Colophon) ในต านานพระแซกค า และต านานพระแก้วมรกตบางฉบบั การเขียน
ช่ือของพระอริยวงสานัน้จะยกบาลีขึน้ตัง้แล้วแปลเป็นช่ือภาษาไทย ดงัต่อไปนี ้      
“     อห  อันว่าผู้ข้า อริยวงฺโสนาม  
ชื่อว่า อริยวงสา”  ซึ่งเป็นการกล่าวหลงับทปณามพจน์ ซึ่งลกัษณะเช่นนีช่ื้อของ
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 กวีจะคงอยู่ตลอด ดงัวรรณกรรมเร่ืองสงัข์ศิลป์ชยัท่ีมีช่ือกวีในตอนต้นเร่ือง ท าให้

ช่ือกวีนัน้ยงัอยู่กับวรรณกรรมมาตลอด แม้ว่าจะมีการคดัลอกหลายครัง้ก็ตาม 
ช่ือพระอริยวงสามีการใช้อยู่ใน 2 ลักษณะ คือ เรียกตามแบบภาษาไทยเป็น  
“พระอริยวงสา” และเรียกแบบบาลีเป็น “พระอริยวงัโส” ซึ่งช่ือ อริยวงัโส น่าจะ
เป็นช่ือท่ีมาจากสมณนามหรือฉายาของพระสงฆ์ เป็นช่ือท่ีพระอุปัชฌายะตัง้
ให้แก่ผู้ขอบวชเป็นภาษาบาลี เรียกว่า ช่ือฉายา (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 
2543: 53)  
 จากการสืบค้นรายนามพระสงฆ์ท่ีปรากฏในจารึก และท่ีปรากฏใน
เอกสารใบลานท่ีจารขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22  ไม่ปรากฏว่ามีช่ือของ 
พระอริยวงสาเลย พบเพียงช่ือท่ีคล้ายคลงึกนั คือ ช่ือพระสงฆ์ฝ่ายอโยธยา ในพิธี
ฉลองอุทิศเจดีย์ จารึกพระธาตุศรีสองรัก (พ.ศ.2103) แต่จารึกไม่ชัดเจน วินัย  
พงศ์ศรีเพียร (2554: 26) สนันิษฐานว่า คือ พระ(อริย)วงส์ แตช่ื่อดงักล่าวคงไม่ใช่
พระอริยวงสา เน่ืองจากพระอริยวงสาเป็นพระสงฆ์ชาวล้านช้าง  
  การไม่ปรากฏช่ือในเอกสารโบราณอ่ืนใด สามารถท่ีจะสนันิษฐานได้ว่า
เอกสารจ านวนมากผ่านช่วงเวลามานาน และส่วนหนึ่งเอกสารอาจจะสูญหาย
หรือถกูท าลายโดยภยัธรรมชาติหรือภยัมนษุย์ เช่นเดียวกนักบัพระเถระหลายรูป
ท่ีปรากฏช่ือในต านานตา่งๆ แตไ่ม่ปรากฏช่ือว่าเป็นผู้สร้างหรือผู้ เขียนเอกสารใบ
ลานเลย เช่น พระมหาเถรปาสมันต์ พระเทพมงคล พระเทพลังกา พระมหา
สทัธาธิโก พระมหาเทพหลวง พระมหามงคลสิทธิ เป็นต้น ซึง่พระสงฆ์เหลา่นีล้้วน
มีช่ือในต านานขุนบรม แตไ่ม่พบว่ามีช่ือปรากฏในจารึกหรือช่ือในการสร้างหรือ
เขียนเอกสารใบลานแตอ่ย่างใด  
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  2. ช่วงอายุพระอริยวงสา 
 พระอริยวงสามีอายอุยู่ในช่วงรัชกาลใดนัน้ ดเูหมือนว่ามหาสิลา วีรวงส์ 
สนันิษฐานไว้โดยท่ีไม่ได้ชีช้ดัว่าอยู่ในสมยัใด เพราะมหาสิลา วีรวงส์ สนันิษฐาน
ตามผลงานการแตง่ของพระอริยวงสา กล่าวคือ “พระแซกค า” ซึ่งเป็นผลงานของ
พระอริยวงสาอาจจะแตง่มาตัง้แต่รัชกาลของพระโพธิสาลราช จนถึงรัชกาลของ
พระไชยเชษฐาธิราช  เพราะต านานพระแซกได้บนัทึกเหตุการณ์มาถึงพระไชย
เชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาตัง้เวียงจันทน์ และได้น า
พระแซกค าและพระแก้วมาประดิษฐานท่ีเวียงจนัทน์  ภายหลงัมามีภิกษุรูปหนึ่ง
ช่ือ จนัทคนัโธ ได้แตง่เพิ่มในรูปแบบของพงศาวดาร (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103 - 
104) แตต่ านานพระบางเหตกุารณ์นัน้สิน้สดุในรัชกาลพระวิชลุราช (พ.ศ. 2063 -
2090) ซึ่งสนันิษฐานจากข้อความในต านานว่าพระอริยวงสาจะมีชีวิตในรัชกาล
พระวิชลุราชด้วย  
  ในช่วงปลายชีวิตนัน้ มหาสิลา วีรวงส์ (2505: ข - ค) สนันิษฐานว่า พระ
อริยวงสาน่าจะมีชีวิตอยู่จนกระทัง่ถึงเห็นเหตกุารณ์ท่ีพระยาแสนสริุนทร์ขึน้ครอง
ราชย์เป็นเจ้าแผ่นดินล้านช้าง แต่ไม่กล้าท่ีจะพูดความจริงจึงกล่าวว่า “ตัง้แต่นี้
เมือหนา้นกัปราชญ์เจ้าทัง้หลาย ผูใ้ดมกัใคร่ตื่มใคร่แถมสืบต่อแต่นีไ้ปให้กว้างให้
ขวาง ก็จ่งให้ตื่มให้แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้เทอญ แผ่นดินนี้บ่มีต านาน ให้แปง
สืบต่อไปเทอญ”  จากข้อความท่ีมหาสิลา วีรวงส์ ได้กล่าวไว้ อาจพอสรุปได้ว่า 
มหาสิลา วีรวงส์เห็นว่าพระอริยวงสาคงมีช่วงชีวิตอยู่ถึงรัชกาลพระสุมังคละ
โพธิสตัว์  
 ในต านานขนุบรมฉบบัท่ีพระอริยวงสาแตง่มีการกล่าวถึงเหตกุารณ์หลงั
รัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมาถึงพระวรรัตนธรรมประโชติฯ สิน้พระชนม์
คอ่นข้างจะละเอียด รวมถึงมีศกัราชคอ่นข้างท่ีจะแม่นย ากว่าฉบบัอ่ืนๆ อยา่งเช่น 
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 ช่วงการขึน้ครองราชย์ของพระวรรัตนธรรมประโชติฯ พงศาวดารล้านช้าง ฉบบั

ตามถ้อยค าส านวนเดิมกล่าวว่า ครองราชย์ 2137 - 2152 (ประชุมพงศาวดาร
ฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2539: 37)  พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง ตามฉบบั
ท่ีมีอยู่ในศาลาลูกขุน กล่าวว่า ครองราชย์ 2126-2128 (ประชมุพงศาวดารฉบบั
กาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2539: 64)  แต่ขุนบรมฉบับพระอริยวงสา ได้กล่าวว่า 
พระหน่อเมืองเกิด พ.ศ.2114 ซึ่งเป็นปีเดียวกบัพระไชยเชษฐาธิราชหายสาบสูญ 
จากนัน้เกิดการสู้ รบระหว่างพระยาแสนและพระยาจันทน์  พระยาแสนได้รับ 
ชยัชนะและวา่ราชการแทนพระหน่อเมืองซึง่ทรงพระเยาว์อยู ่จนกระทัง่เกิดศึกกับ
พม่าจึงถกูน าตวัไปท่ีหงสาวดี กระทัง่ พ.ศ.2125 จึงให้พระยาแสน พระยาจนัทน์ 
พระยานคร พระยาขวา รักษาเมืองล้านช้างไว้รอพระหน่อเมือง โดยพระยาทัง้ส่ี
ได้แต่งบ้านเมืองไว้ 8 ปี จึงมีพิธีราชาภิเษกพระหน่อเมืองเป็นพระวรรัตนธรรม
ประโชตฯิ ใน พ.ศ.2133 และครองราชย์มาจนกระทัง่ถึง พ.ศ.2139  

ขณะท่ีต านานขุนบรมกล่าวไว้ว่า นางสนมได้ใส่ยาพิษเป็นเหตุให้
สวรรคต ซึ่งในขนุบรมฉบบัพระอริยวงสานี ้สอดคล้องกบัหลกัฐานจากศิลาจารึก
มากท่ีสดุ เพราะจารึกหลกัแรกของรัชกาล คือ จารึก (วดั) แขวงเหนือ สร้างขึน้ใน 
พ.ศ.2127 ซึ่งเป็นช่วงท่ีต านานขุนบรมกล่าวถึงพระยาทัง้ 4 แต่งบ้านเมืองไว้รอ
พระหน่อเมือง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพระหน่อเมืองเสด็จประทบัท่ีเวียงจนัทน์แล้ว 
แต่ยงัทรงมีพระชันสาน้อยอยู่จึงมีเสนาอ ามาตย์ช่วยราชการ หรืออาจจะยังไม่
เสด็จกลับจากเมืองหงสาวดี แต่ศิลาจารึกนัน้สร้างในนามของพระหน่อเมือง
เช่นเดียวกับจารึกวดัสุวรรณคูหา 2 (2115)  ซึ่งแม้ว่าจะมีพระชนมายุเพียง 1 ปี  
แตเ่ม่ือสร้างจารึกต้องอ้างพระนามพระวรรัตนธรรมประโชติฯ และพระสมุังคละ
โพธิสัตว์ ส่วนจารึกหลักสุดท้ายท่ีออกพระนามพระวรรัตนธรรมประโชติฯ คือ 
จารึกวัดมุจลินทอารามและจารึกวัดศิลาเขตอุดม (2537) และจารึกท่ีไม่ออก 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

8 

พระนาม คือ จารึกวดัมจุลินทอาราม 2 (2139)2  ดงันัน้ ต านานของพระอริยวงสา
จึงบันทึกเหตุการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานจากศิลาจารึกมากท่ีสุด จึง
สนันิษฐานได้ว่า พระอริยวงสาน่าจะมีอายเุลยมาถึง พ.ศ.2139 ซึ่งเป็นปีสดุท้าย
ของรัชกาลพระวรรัตนธรรมประโชตฯิ  
 

  3. ตัวตนพระอริยวงสาในผลงาน 
 การท่ีช่ือพระอริยวงสายังปรากฏอยู่ในเอกสารใบลาน เหตุผลหนึ่ง
เพราะว่าช่ือปรากฏอยู่ในเนือ้หาตอนต้น และอีกเหตุผลหนึ่งน่าจะเกิดจาก
รูปแบบการแตง่ต านานซึ่งเป็นการแตง่แบบนิสสยั คือ ยกบาลีขึน้ตัง้แล้วแปลเป็น
ภาษาท้องถ่ิน ซึ่งการแต่งแบบนิสสยั ผู้ จารหรือผู้คดัลอกสามารถเติมเสริมแต่ง
ความได้ยาก เพราะจะติดปัญหาท่ีภาษาบาลีเป็นค าตัง้ เน่ืองจากเป็นภาษา
ส านวนท่ีค่อนข้างจะคงตวั ดงันัน้ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่าเหตท่ีุช่ือพระอริยวงสา 

                                                           
2 จารึกหลกัสดุท้ายในรัชกาล คือ จารึกวดัมจุลินทอาราม 2 (พ.ศ.2139) จารึกหลกัแรก
ของรัชกาลต่อมา คือ จารึกวดัหมื่นน้อย ศกัราช 962 (พ.ศ.2143) ต านานขุนบรมฉบบั
พระอริยวงสา กลา่วว่า พระวรรัตนธรรมประโชติฯ สวรรคตใน ศกัราช 958 (พ.ศ.2139) 
ซึ่งเป็นการสวรรคตกะทนัหนั ซึ่งตามธรรมเนียมการบนัทึกศิลาจารึกช่วงรอยตอ่ของการ
สวรรคต จะไม่มีการบนัทึกพระนามของพระมหากษัตริย์ (บญุชู  ภศูรี, 2559: 461) เช่น 
จารึกวดัมจุลนิทอาราม 2 (พ.ศ.2139) ซึง่เป็นช่วงรอยตอ่ระหวา่งรัชกาลพระวรรัตนธรรม
ประโชติฯ กบัพระวรวงษามหาธรรมิกราช และจารึกวดัวิชยัอาราม (พ.ศ.2171 และ พ.ศ.
2172) ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหวา่งรัชกาลพระบณัฑิตยโพธิสารกบัพระยามหาพรหมเทโว
โพธิสตัว์ แสดงให้เห็นวา่รัชกาลพระวรวงษาธรรมิกราช ต้องเร่ิมก่อนที่จะสร้างศิลาจารึก
หลกัที่ 1 ของรัชกาล คือ จารึกจารึกวดัหมื่นน้อย (พ.ศ.2143) ดงันัน้ รัชกาลพระวรรัตน
ธรรมประโชติฯ จะไมเ่ลย พ.ศ.2139 มา   
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 ยังคงอยู่ในต านานพระบาง ต านานพระแก้วมรกต ต านานพระแซกค า และ

ต านานขุนบรม เพราะมีภาษาบาลีก ากับในตอนต้นหลังบทปณามพจน์ และ
ต านานพระแซกค ามีก ากบัอยู่ตอนท้ายเร่ือง ซึง่วรรณกรรมล้านช้างโดยส่วนใหญ่
มักจะไม่ปรากฏช่ือในตอนต้น แต่นิยมเขียนช่ือผู้ ริจนาในตอนท้ายเร่ือง ซึ่งผู้
คดัลอกสามารถน าช่ือออก และใสช่ื่อตวัเองเป็นผู้ ริจนาได้  
  ผลงานของพระอริยวงสา ทัง้ผลงานท่ีปรากฏต้นฉบบัเอกสารใบลานใน 
สปป.ลาว และในภาคอีสานของไทย จะปรากฏช่ือของพระอริยวงสาในตอนต้น
เสมอ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ตารางที่ 1 ช่ือพระอริยวงสาในต านานพระแก้ว ฉบับ สปป.ลาว และฉบับ
ภาคอีสาน 
 

พระแก้ว ฉบับ สปป.ลาว ล าพระแก้ว ฉบับวัดสว่างท่าสี 

นมิตฺวา รตฺตนเตยฺย  อริยวงฺโส นามห  พุทฺธ
...รกฺตสฺสวตฺถ ุนิทาน ฯ กริสฺสามิสฺสถาพลงั ตงั 
สณุาถะ สาธโว ดรูาสบัปริุสะทัง้หลาย อห  อนั
ว่าผู้ ข้า อริยวงฺโส นาม ตนช่ือว่า อริยวงสา 
นมิตฺวา น้อมไหว้แล้ว รตฺตนเตยฺย  ยงัแก้วทัง้ 
3 ด้วยกายทวาร กริสฺส  ก็จักกระท า วตฺถุ นิ
ทานัง ยังอันส าแดงต านานนิทาน พุทฺธอมฺ
มรกตสฺส แห่งอมรกตเจ้า ยถาพล  ตาม
ก าลงัผญาแหง่ตน....  
                   (พระแก้ว, 2465: ผกู 1/1/1 - 4) 

นมามิ นมิตฺวา รตฺณตฺต ย  อริยวงฺโส นมาห  
พุทฺธอมรุกฏสฺส วตฺถุนิทาน  กริสฺสยถาพล  ต  
สุทโว ดรูาสบัปริุสะทัง้หลาย อห  อนัว่าพระ
แก้วผู้ ข้า อริยวํโส นาม ช่ือว่าอริยวงสา 
นมิตฺวา น้อมไหว้แล้ว รตนตฺตย  ยังแก้วทัง้
สามด้วยกายทวารแลวจีทวาร มโน กริสฺส ก็
จักกระท า วตฺถุนิทาน  ยังวัตถุต านานแห่ง
พระแก้วอมรกตเจ้า ยถาพล  โดยดังค า
แลผญาแหง่ตน...” 
       (ล าพระแก้ว, ม.ป.ป.: ผกู 1/1/1 - 2)3 

                                                           
3 ในการอ้างองิเอกสารใบลานจากหอสมดุดจิิทลัเอกสารใบลานลาวนัน้ จะอ้างองิแบบ 
(ช่ือเอกสาร, ศกัราชที่จาร: ล าดบัผกู (ถ้ามี)/หน้าลาน/บรรทดั)   สว่นเอกสารใบลานใน
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ตารางที่ 2  ช่ือพระอริยวงสาในต านานพระบาง ฉบับสปป.ลาว และฉบับ
ภาคอีสาน 
 

นิทานพระบางเจ้า สปป.ลาว หนังสือล าพระบาง ฉบบัวดัสว่างท่าสี 
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ นโม พุทฺธาย นาถ  สมฺพุทฺธ  
ปวร  ส ทฺธมฺมค ณุตฺตม  อ ริยว งฺ โสนามห  
อภิวนฺทยิรจิสฺสามิยถาพล  สมาสโต โภ สาธโว 
ดูราสับปุริสทัง้หลาย อห  อันว่าผู้ ข้า อริยวงฺ
โสนาม ช่ืออริยวงสา.....รจิสฺสามิ ก็จกัริจนา
บดันี ้นิทาน  ยงันิทาน พทฺุธรูปสฺส แหง่พทุธรูป
เจ้า อฆภาวคนามกสฺส อันมีช่ือว่าพระบาง 
เจ้า ยถาพล  ตามก าลงัแหง่ผู้ ข้า สมาสโต ด้วย
อันสามารถบ่กว้างบ่กบสมบทบาลีพระพุทธิ
เจ้า  
        (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.: 1/1-3/2) 

นโมพุทฺธสฺส นาร  สมฺพท  ปวริสฺสทมฺมา 
คณุตฺตม  อริยวงฺโส นามห  อภิวนฺทิยรจิสฺสย
จา  พล  สมาส โต  โภ  สาธ โว  ดู ร าสับ 
ปุริสะทัง้หลาย อห  อันว่าพระแก้วผู้ ข้า  
อริยว โส นาม ช่ือว่าอริยวงสา...จินฺสมิ ก็
จักริจนาแปง นิทาน  ยังนิทาน พุทฺธรูปสฺส 
แห่งพุทธรูปเจ้า อฏภนามกสฺส องค์ช่ือว่า
พระบาง ยถาพล  ตามก าลงัแหง่ผู้ ข้า สมสโต 
มัด อันสามารถบ่กว้างบ่แคบพอสมบาลี
พระพทุธเจ้า 
 (หนงัสือล าพระบาง, ม.ป.ป.: ผกู1/1/1-2) 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ภาคอีสาน จะใช้การอ้างอิงแบบ (ช่ือเอกสาร, ศกัราชที่จาร: ล าดบัผกู (ถ้ามี)/ลาน/หน้า
ลาน/บรรทดั) 
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 ตารางที่ 3 ช่ือพระอริยวงสาในต านานพระแซกค า ฉบับสปป.ลาว และ

ฉบับภาคอีสาน 
 

พืน้พระแซกค า ฉบบั สปป.ลาว หนังสือพระแซกค า ฉบบัวดัสว่างท่าสี 
นมิตฺวา สมฺพุทฺธสงฺฆญฺจ อุตฺตมอริยสวงฺโส 
นามาห  สุจเกสุจิพุทฺธสฺส วตฺถุ นิทาน รวิสฺส  
ยถพล  สมาสกฺเกต  สุณาถ สาธุก  ดูราสับ 
ปริุสทัง้หลาย อห อนัวา่ผู้ ข้า อาริยวงโฺส นา 
ตนช่ือว่า อริยวงสา นมิตฺวา น้อมไหว้แล้ว 
สมฺพุทฺธ  จ ยังพระพุทธเจ้าองค์ตรัสรู้ธรรม
ทัง้มวล ... ภาสิสฺสามิ ก็จกักล่าว วตฺถนิุทาน  
ยังวัตถุอันจายังต านานนิทาน สุวณฺณสุจิ
พทฺุธสฺส แหง่พระแซค่ า 
   (พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: ผกู 1/1/1 - 4) 

นโมสิตฺวาน สมฺพุทฺธสญาญฺจตฺตม  อริยวงฺโส 
นมาห   สุวณฺณสิจีพุทสวตฺถุนิทาน   รีวิสฺส ย   
ธาจาพหาล  สมาสโต ต  สุณาถ สาธุก  ดรูาสบั
ปริุสะทัง้หลาย อห  อนัวา่ผู้ ข้า อริยวงฺโสนาม 
ตนช่ือว่า อริยวงสา นมสฺสิตฺวา นบัน้อมไหว้
นบด้วยอนัคมรพ สมฺพุทฺธ  จายงัพระพุทธเจ้า
ตนตรัสรู้ธรรมทัง้มวล...อาสิสฺสมิ ก็จักกล่าว 
วตฺถุนิทาน  ยังวัตถุอันจายังต านานนิทาน 
สวุณฺณสจุิพทฺุธสฺส แหง่พระแซกค า 
 (หนงัสือพระแซกค า, ม.ป.ป.: ผกู1/1/1 - 2) 

 

 ความเคร่งครัดของผู้คดัลอกท่ียงัคงช่ือผู้แต่งไว้ไม่ได้อยู่เฉพาะตอนต้น
เร่ืองเท่านัน้ แตค่วามเคร่งครัดนีอ้ยู่ในเนือ้หาด้วย ดงัท่ีสิลา  วีรวงส์ (1996: 103-
104) กล่าวว่า “พระแซกค านี้ พระอริยวงสา แต่งมาส้ินสดุเพียงเวลาพระแซกค า
และพระแก้วได้มาอยู่เวียงจันทน์ พร้อมกบัพระไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวง
จากหลวงพระบางมาตัง้เวียงจันทน์ ภายหลงัมีภิกษุรูปหน่ึงชื่อ จันทคนัโธ ได้
แต่งเพ่ิมในรูปแบบพงศาวดาร จนถึงครั้งพระยาสุโพครองเมืองแทนเจ้าบุญสาร 
ซ่ึงเป็นการผิดพลาดคาดคะเนเอาเป็นส่วนมาก...”  ดงันัน้ พระแซกค าส านวนพระ
อริยวงสาจบในตอนกล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีพระแซกค าประดิษฐานท่ีเวียงจนัทน์ ใน
ตอนท้ายพระอริยวงสาได้กล่าวถึงความปรารถนาของตน คือ อธิษฐานขอให้ได้
เป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต และขอให้ได้รับลทัธพยากรณ์จากพระศรีอริยเมตไตย
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พุทธเจ้าด้วย ซึ่งจากการเปรียบเทียบพืน้พระแซกค าฉบบั สปป.ลาว และฉบบั
ภาคอีสาน ปรากฏว่ามีข้อความคล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเร่ือง
สว่นตวัของผู้แตง่ แตแ่ทรกอยู่ในเนือ้หา ผู้จารก็ไมต่ดัออก ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอวสานพจน์ของพระอริยวงสาในพืน้พระแซกค า  
 

พืน้พระแซกค า ฉบบัสปป.ลาว หนังสือพระแซกค า ฉบบัวดัสว่างท่าสี 
อห  อนัวา่ผู้ ข้า ตนช่ืออริยวงสา พทฺุโธ เวยฺย  
ขอให้ได้เลียงลดัตรัสผญาสพัพญัญุตญาณ
การเป็นพระองค์หนึ่ง อนาคเต ในกาละอนั
จักมาภายหน้า อย่าคลาดอย่าคลา อิมินา
พุทฺธนิทานากตผเลน ด้วยผละอานิสงสะ
อันผู้ ข้าได้กระท าแปงยังนิทานพระแซ่ค า
เจ้านีเ้ทอญ ประการหนึ่ง อห  อันว่าผู้ ข้า 
ลเภยฺย ขอให้ได้ ลทฺธพยากรณ  ยังลัทธ
พยากรณ์ สนฺติเก ในส านกั อริยเมตฺเตยฺโย 
แห่งพระเจ้าองค์ช่ือว่าอริยเมตไตย นิส ย  
บ่สลัง้ สงกาเทอญ ตติยนิทาน  อนัว่ากริยา
อันกล่าวยังวัตถุต านานทาน สุวณฺณสุจิ
พุทฺธสฺส แห่งพระแช่ค าเจ้า อาคตสฺส อัน
มาแล้วก็ยัง้อยู่ สีสตนาคานหุตฺนคเร ใน
เมืองสีสตนาคนหุตอุตตมราชธานีศรีล้าน
ช้าง สมต  ก็บรบวรณ์ควรแล้ว อิต ิมกัวา่ อิมิ 
นา วุตฺตกาเรน ด้วยประการดงักล่าวมานี ้
แล    (พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: 15/3-16/4) 

อห  อันว่าผู้ ข้าตนช่ืออริยวงสา  พุทฺโธภาว  
ข อ ใ ห้ ไ ด้ เ ถิ ง เ ลี ย ง ลั ด ต รั สป ร า ( หญา )
สพัพญัญตุญาณอนัเป็นพระหนึง่ อนาคเต ใน
กาละอนัจกัมาภายหน้าอย่าคลาดอย่าคลา อิ
มินา พทฺุธนิทานกตาผเลน ด้วยผละอานิสงสา
อนัผู้ ข้าได้กระท าแปงยงันิทานพระแซกค าเจ้า
นีเ้ทอญ ประการหนึ่ง อห  อันว่าผู้ ข้า ลเภยฺย  
ขอให้ได้ ลทพฺรยากอร พลพ  ยงัลทัธพยากรณ์ 
สนฺติเก ในส านัก อริยเมตฺเตตยสฺส แห่งอริย
เมตไตย นิส สย  บ่สลัง้สงกาเทอญ ตติยนิทาน  
อันว่ากริยาอันกล่าวยังวัตถุต านานนิทาน 
สุ ว ณฺณสุจิพุท สฺส  แห่ งพระแซกค า เ จ้ า 
อาคตสฺส อันมาแล้วตัง้อยู่ สีสตฺตนาคนหุตฺ
ตนคเร ในเมืองศรีสตนาคนหุตอุตมราชธานี
ศรีล้านช้าง สมต  ก็บรบูรณ์แล้ว อิติ มักว่า 
วตฺุตปกาเรน ด้วยประการดงักล่าวมานีแ้ล  
 

(หนังสือพระแซกค า, ม.ป.ป.: ผูก 2/15/1/2 - 
15/2/3) 
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 เหตผุลหนึ่งท่ีช่ือพระอริยวงสายงัปรากฏอยู่ในตอนท้ายส านวนต านาน

พระแซกค า อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นท้ายเร่ืองจริงๆ เพราะเม่ือพระจันท
คนัโธแต่งเพิ่มเติมนัน้ ไม่ได้น าช่ือและการตัง้ความปรารถนาของพระอริยวงสา
ออก แตไ่ด้เขียนเนือ้หาต่อจากบทอวสานพจน์ของพระอริยวงสา ท าให้ผู้คดัลอก
ตอ่มาเคร่งครัดกบัการคดัลอกมาทัง้หมด ท าให้ช่ือพระอริยวงสาติดมาด้วย  
  ส่วนต านานพระบาง พระแก้วมรกต และต านานขุนบรม พระอริยวงสา
น่าจะตัง้ความปรารถนาด้วย แต่ไม่มีนักปราชญ์มาแต่งเพิ่มเติมเหมือนกรณี
ต านานพระแซกค า บทอวสานพจน์ในต านานพระแก้วมรกต ต านานพระบาง 
และขนุบรม ของพระอริยวงสาจึงน่าจะถกูตดัออกไป โดยมีบทอวสานพจน์ของผู้
ริจนาหรือผู้คดัลอกเข้ามาแทน ท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ บทอวสานพจน์ในต านานพระ
แก้วมรกตบางฉบบัยงัปรากฏช่ือพระอริยวงสา และบางฉบบัผู้จารได้ตดัช่ือพระ
อริยวงสาออก ดงัตารางการเปรียบเทียบในหน้าถดัไป  
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พระแก้ว ฉบับ สปป.ลาว ล าพระแก้ว ฉบับวัดสว่างท่าสี 

ปน ด้วยมีแท้ ปสฺเสน ทกตจนฺทพทฺุธรุโป อนั
ว่าพุทธรูปเจ้าอันแล้วด้วยแก่นจันทน์แดง 
อันพญาปัสเสนทิ์หากสร้างนัน้ อาคมิสฺสติ 
ก็ยงัจกัมา อิมสฺม ึสีสตฺตนาคามหานคเร ใน
เมืองจนัทบุรีศรีสตนาคอันนี ้ยทา ในกาละ
ยามใด อิท  สีสตฺตนาคานหตฺุตมหานคร  อนั
ว่าเมืองจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตตมรา
ชธานีอนันี ้อติวิโรจติ ก็รุ่งเรืองเป็นอนัล า้ยิ่ง 
ภูมิปาโลปิ แม่นเจ้าแผ่นดิน อคฺคราชาเป็น
พญาอนัล า้ยิ่ง สพฺพราชูหิ  กว่าท้าวพระยา
ทัง้หลายมวล สพฺพนคเรส ุในเมืองทัง้หลาย 
ทิสฺสติ ก็ผากฎ ตทา ในกาละยามนัน้แล หิ 
ด้วยมีแท้ พุทฺธนิทาน   อนัว่านิทานอนันี ้โย 
ปุคฺค โล  อันว่าบุคคละทั ง้หลายฝูง ใด 
อภิปสนฺนา อันเล่ือมใสยิ่งนัก รตฺตนเตยฺย  
ในแก้วทัง้ 3 ลิกิขติ วา เขียนด้วยตนก็ดี 
ลกฺขเปติ วา จ้างท่านผู้ อ่ืนเขียนให้ก็ดี เท
เสนฺติ วา ก็เทศนาให้ท่านฟังก็ดี สุณนฺติ วา 
ฟังด้วยตนก็ดี สทายสทฺธหนฺติ วา ได้เช่ือใส
ก็ดี อิม  พทฺุธนิทาน  ยงัพทุธนิทานอนันี ้
(พระแก้ว, 2465: ผกู 2/49/1 - 50/3) 

ปน ด้วยแท้ ปสฺเสนคตจนฺทพุทฺธรูโป อันว่า
พุทธรูปเจ้าอันแล้วด้วยแก่นจันทน์แดง อัน
พญาปัสเสนทิ์หากสร้าง อาคมิสฺสติ ก็จักมา 
อิมสฺมึ สีสตนาคนหุตฺตมหานคเร ในเมือง
จนัทบุรีศรีสตนาคอนันี ้ยทา ในกาลใด อิท  สี
สตนาคนหตฺุตมหานคร  อนัว่าเมืองจนัทบุรีศรี
สตนาคนหุตอุตมราชธานี อติวิโรจติ ก็จัก
รุ่งเรืองเป็นอันยิ่งนักแล ภูมิปาโล อันว่าเจ้า
แผ่นดิน อคฺคราชา อันเป็นพญาตนล า้ยิ่ง 
สพฺพราชหิ กว่าท้าวพญาทัง้มวล สพฺพนคเรสุ 
ในเมืองทัง้หลายทัง้มวล ทิสฺสนฺติ ก็ผากฎ 
ตทา ในกาละยามนัน้แล หิ  ด้วยแท้ อิท 
พุทฺธานิทาน  อันว่าพุทธนิทานอันนี ้เม มยา 
อันผู้ ข้า อริวงฺสเถรนาม ตนอันมีช่ือว่า
อริยวงฺสาเถร ปเถนฺเตน อันปรารถนาเอา 
สพฺพญุต  ยงัประญาสพัพัญญุตญาณ ริวิต  ก็
หากริจนาแต้มเขียน โลกหิตตฺถาย เพ่ือเป็น
ประโยชนะแลเป็นคณุแก่โลกแล ต  ปน พทฺุธนิ
ท าน  ส่ ว นดั ง อั น ว่ า พุ ท ธ นิ ท านอั น นั ้น 
สพฺพญุตฺตญาณปจฺจโย โหตุ ก็จงเป็นปัจจัย
แก่ประญาสัพพัญญุตญาณ มยฺห  แห่งข้า 
อนาคเต ในกาละอนัจกัภายหน้านัน้เทอญ 
(ล าพระแก้ว, 2423: ผกู 2/16/1/4 - 17/1/1) 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบอวสานพจน์ในต านานพระแก้ว ฉบับสปป.ลาว 
และฉบับภาคอีสาน 
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 จากข้อความในตารางท่ี 5 ท าให้เห็นว่าบทอวสานพจน์ หรือบทท้ายของ

ต านานพระแก้วมรกตฉบบัภาคอีสานของไทยมีช่ือพระอริยวงสาปรากฏอยู่ และ
ได้ตัง้ความปรารถนาโดยให้ต านานพระแก้วมรกตเป็นปัจจยัแก่พระนิพพานของ
ตน ส่วนฉบบัท่ีปรากฏใน สปป.ลาว ได้ตดัช่ือพระอริยวงสาออก และเพิ่มเติม
ข้อความอ่ืนๆ แทน ซึ่งพระอริยวงสาน่าจะตัง้ความปรารถนาของตนในทกุเร่ืองท่ี
แต่ง แต่การคดัลอกต่อมาได้ตัดช่ือของพระอริยวงสาออกและน าข้อความอ่ืน
เขียนแทนความปรารถนาของพระอริยวงสา ดงันัน้ ช่ือของพระอริยวงสาจึงมกัจะ
ปรากฏในตอนต้นของต านาน สว่นในตอนท้ายมกัจะหายไป  
  
ผลงาน 
  1. ผลงาน  
  นกัวิชาการลาวทัง้สอง คือ สิลา วีรวงส์ (1996: 103 -104)  และบแ่สงค า 
วงดาลา (1987: 188) กลา่ววา่ พระอริยวงสา ได้แตง่วรรณกรรมอยา่งน้อย 5 เร่ือง
ด้วยกนั คือ ต านานพระแก้วมรกต ต านานพระแซกค า ต านานพระบาง ต านาน
พระแก่นจันทน์แดง และต านานขุนบูรมราชาธิราช ฉบบัท่ี 2 ซึ่งแต่ละต านาน
สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

   1.1 ต านานพระบาง 
  พระอริยวงสาได้จดัแบ่งผลงานเป็น 2 ตอน คือ บุพนิทานกถา 
และอปรนิทาน บพุนิทานหรือปฐมนิทาน กล่าวถึง พระจลุนาคเสนสร้างพระบาง
เม่ือ พ.ศ.236 จากนัน้กล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีพระบางประดิษฐานท่ีเมืองอินทปัตถ
นคร ส่วนอปรนิทานกล่าวถึงเหตกุารณ์ในล้านช้างจาก พ.ศ.1869 ในรัชกาลของ
พระยาค าผงเป็นต้นมา และสิน้สดุท่ีรัชกาลของพระวิชลุราช 
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   ต านานพระบางนี ้สุเนด โพทิสาน (2006: 61 - 62) อธิบายว่า 
ต านานพระบางถูกเขียนขึน้ในรัชกาลพระวิชุลราช โดยพระมหาเทพหลวงและ
พระมหามงคลสิทธิเป็นผู้แตง่ แตจ่ากเอกสารใบลานต านานพระบาง ในตอนต้น
มีช่ือของพระอริยวงสาปรากฏชดัเจนทกุฉบบั  จงึคอ่นข้างท่ีจะชดัเจนว่าผู้แตง่คือ 
พระอริยวงสา โดยอาจจะแตง่ในปลายรัชกาลพระวิชลุราช ทัง้นีเ้พราะว่าต านาน
พระบางได้กล่าวถึงการสร้างวัดวิชุล ของพระวิชุลราชแล้วอญัเชิญพระบางมา
ประดษิฐานท่ีวดัวิชลุ จากนัน้กลา่วถึงพระวิชลุราชสวรรคตแล้วจบเร่ืองพระบาง  
 

   1.2 ต านานพระแก้วมรกต 
  พระอริยวงสาได้จดัแบง่ผลงานเป็น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา 
ทตุิยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานเร่ิมตัง้แต่การริเร่ิมสร้างพระแก้ว
มรกตจนกระทัง่พระแก้วมรกตประดิษฐานท่ีเมืองปาฏลีบุตร ทตุิยนิทานเร่ิมจาก
เกิดสงครามในรัชกาลพระสิริธรรมกิตติราช เมืองปาฏลีบตุร จงึน าพระแก้วมรกต
มาประดิษฐานท่ีลงักาทวีป จนกระทัง่พระเจ้าอนิรุทธแห่งเมืองพุกามส่งพระสีล
ขนัธ์ไปเมืองลงักา และกล่าวถึงการเดินทางของพระแก้วมรกตมาประดิษฐานท่ี
เมืองอินทปัตถนคร อยธุยา ก าแพงเพชร เชียงราย และเชียงใหม ่ตามล าดบั ตติย
นิทานกถา กล่าวถึงรัชกาลพระโพธิสาลราช ครองราชย์เม่ือพระชนมายุ 15 
พรรษา เล่ือมใสในพุทธศาสนาและท าลายหอผี จนกระทัง่พระแซกค าได้เสด็จ
จากล้านนามาประดิษฐานท่ีล้านช้างเอง เป็นเหตุให้ล้านนาต้องเช่ือมสัมพันธ์
โดยการถวายพระนางเทวีหอสูงมาเป็นพระอัครมเหสีและให้ประสูติพระไชย
เชษฐาธิราชกมุาร เม่ือพระไชยเชษฐาธิราชมีพระชนมายไุด้ 12 พรรษาได้เสด็จไป
ครองเมืองล้านนา จนกระทัง่พระราชบิดาสวรรคตจงึเสดจ็กลบัล้านช้าง เม่ือเสด็จ
กลับล้านช้างได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานท่ีล้านช้างด้วย ใน
ตอนท้ายกล่าวถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงท่ี
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 เวียงจนัทน์ และกลา่วถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยกทพัไปท่ีเมืองลามลกัษณ์และ

สิน้พระชนม์ท่ีนั่น  โดยก่อนสิน้พระชนม์นัน้พระองค์ได้ร าลึกถึงพระแก้วมรกต 
พระแซกค า และพระธาตหุลวง แล้วจงึได้เสดจ็สูส่วรรคเทวโลก 
    พระอริยวงสาน่าจะแตง่มาสิน้สุดท่ีรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราช 
หลงัจากเหตุการณ์พระไชยเชษฐาธิราชสวรรคตไม่มีการกล่าวถึงรัชกาลต่อมา 
แตก่ล่าวในลกัษณะพยากรณ์ว่า เม่ือศาสนาล่วงมาได้ 2182 ปี พระพทุธรูปทัง้ 3 
องค์ คือ พระแก้ว พระบาง และพระแซกค า ได้ประดิษฐานท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ท า
ให้เมืองเวียงจันทน์เจริญรุ่งเรือง และเม่ือพระแก่นจันทน์แดงมาประดิษฐานท่ี
เมืองล้านช้างเพิ่มขึน้อีก จะท าให้เมืองเวียงจันทน์เจริญรุ่งเรืองทวีมากยิ่งขึน้ 
จากนัน้กล่าวถึงอานิสงส์ของการบูชาพระแก้วมรกตและพระแซกค า สุดท้าย
กลา่วจบตติยนิทาน  
 

   1.3 ต านานพระแซกค า 
  พระอริยวงสาได้จดัแบง่ผลงานเป็น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา 
ทุติยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานกล่าวถึงเม่ือศาสนาล่วงไปได้ 
700 ปี กษัตริย์ลงักาปรารถนาเห็นพระพุทธเจ้า จึงสร้างพระแซกค าประดิษฐาน
ในมหาธาตท่ีุเมืองลงักา จากนัน้พระอรหนัตเถระจงึตัง้ช่ือให้พระพทุธรูปนัน้ 2 ช่ือ 
คือ พระสิหิงค์ และพระแซกค า ทุติยนิทานกล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีกษัตริย์สุโขทัย 
อยุธยา ปรารถนาพระแซกค า และกล่าวถึงเหตกุารณ์พระแซกค าประดิษฐานท่ี
เมืองวิเทหนคร อยธุยา ก าแพงเพชร และประดิษฐานเมืองเชียงใหม่ ตติยนิทาน
กล่าวถึงพระพุทธสิหิงค์เสด็จเมืองล้านช้างในรัชสมัยพระโพธิสาลราชมาถึง
เหตกุารณ์ในรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราช ได้อญัเชิญพระแซกค า และพระแก้ว
มรกต มาประดิษฐานท่ีเวียงจันทน์ โดยประดิษฐานพระแซกค าและพระแก้ว
มรกตอยู่ปราสาทภายในบริเวณพระราชวงั พร้อมถวายข้าโอกาสคอยอุปัฏฐาก
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พระพุทธรูปทัง้ 2 ในขณะนัน้พุทธศาสนาล่วงไป 2108 วัสสา ซึ่งพระอริยวงสา
นา่จะแตง่มาถึง พ.ศ.2108 และกลา่วจบเร่ือง ภายหลงัมีพระภิกษุรูปหนึง่ช่ือจนัท
คนัโธได้แตง่เพิ่มในรูปแบบพงศาวดาร (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103 - 104)   
 

   1.4 ขุนบรม  
   พระอริยวงสาได้จดัแบง่ผลงานเป็น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา 
ทุติยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานได้กล่าวถึงประวัติของจันท
พาณิชย์ตัง้แตเ่ร่ิมแรก จนกระทัง่จนัทพาณิชย์สวรรคต และวงศ์ของจนัทพาณิชย์
ก็กระจดักระจายไปในท่ีตา่งๆ ทตุยินิทานพระอริยวงสาได้น านิทานขนุบรมตัง้แต่
แถนให้ขนุบรมลงมาสร้างเมืองนาน้อยอ้อยหนจูนกระทัง่ขนุบรมสง่ลกูชายทัง้เจ็ด
ไปครองเมืองต่างๆ โดยขนุลอมาครองเมืองหลวงพระบาง จากนัน้สืบสนัตติวงศ์
เร่ือยมา เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพระอริยวงสาไม่กล่าวจบทุติยนิทาน แตก่ล่าวบนัทึก
เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ จนกระทัง่ถึงพระวรรัตนธรรมประโชติฯ สวรรคตใน 
พ.ศ.2139 จากนัน้จึงกล่าวจบตติยนิทาน ดงัข้อความต่อไปนี ้“...ตติยนิทาน
กถา อนัว่ากริยาอนัจายงันิทานอนัถ้วน ๓ ปรัมปราอนัสืบ ๆ กนัมาแหงราชวงศา
ท้าวพญามหากษัตริย์ทัง้หลายหมายมีขุนผีฟ้าเป็นเค้า ตราบต่อเท้าพระรัตนวล
พระรัสสาธิราช ( ) เพือ่ให้นกัปราชญ์เจ้าทัง้หลายฟังหญิง
ชายทุกหมู่ ฝงูเจ้าเขามาสู่กองฟังธรรม จงพร้อมกนัจ าน าจ่ือไว้ในมโนทวาร ยงั
นิทานอนัถ้วน 3 นิฏฺฐิต  ก็เสด็จ บรบวรณ์ควรแล้วเท่านี้ก่อนแล...” (ล าพืน้ขุน
บูรม, 2443: ผูก 3/18/2/3 -19/1/1) แสดงว่าพระอริยวงสาจัดแบ่งเนือ้หาเป็น 3 
สว่น ทตุยิกถาอาจจะมีเนือ้หาจบก่อนท่ีจะกลา่วถึงประวตัิของเจ้าฟ้างุ้มนัน่เอง 
 ต านานขนุบรมนี ้มหาสิลา  วีรวงส์ (2505: ข-ค) กล่าวว่า พระอริยวงสา
แต่งขุนบรมฉบับท่ี 2 ซึ่งน่าจะแต่งขึน้ในสมัยของพระยาแสนสุรินทร์เป็นเจ้า
แผ่นดินในนครเวียงจนัทน์ แตมี่ข้อความสิน้สดุลงในสมยัของพระยาแสนสริุนทร์
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 เป็นเจ้าแผ่นดินนัน้เอง ดงัมีกล่าวอยู่ในตอนท้ายของหนงัสือผูกว่า “ทัง้หลายจ่ึง

ให้พระยาแสนฮักษาเมืองไว้ปีหน่ึง พระยาแสนจะเป็นเจ้าแผ่นดิน พระยาจัน
คดัค้าน พระยาแสนจ่ิงฆ่าพระยาจันเสียลวดเป็นเจ้าแผ่นดินหัน้แล หนงัสือขุน
บรมราชาธิราชเจ้าผู้มีบุญหากได้แต้มได้เขียนไว้สืบ ๆ มาหลายชาติหลายเซ่น 
ตัง้แต่นี้เมือหน้านกัปราชญ์เจ้าทัง้หลาย ผูใ้ดมกัใคร่ตื่มใคร่แถมสืบต่อแต่นี้ไปให้
กวา้งให้ขวาง ก็จ่งใหตื้่มให้แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้เทอญ แผ่นดินนี้บ่มีต านาน 
ให้แปงสืบต่อไปเทอญ” ข้อความในประโยคสุดท้ายท่ีว่า “แผ่นดินนี้บ่มีต านาน 
ให้แปงสืบต่อไปเทอญ” นี้แสดงว่าแม่นสมัยของพระยาแสนสุรินทร์นัน้เอง แต่
พระอริยวงัโส ผู้แต่งต านานไม่กล้าที่จะกล่าวถึงเป็นไปของบ้านเมืองในสมัยนัน้
ได้ เพราะยงัเป็นปัจจุบนัอยู่ ทัง้กลวัจะเป็นการผิดพระราชอาชญาด้วย จึงได้
กล่าวไว้อย่างนัน้” จากข้อความท่ีมหาสิลา  วีระวงศ์กล่าวไว้นัน้ สอดคล้องกับ
ข้อความท่ีพบในเอกสารใบลานเร่ืองนิทานขนุบรมท่ีกล่าวในลกัษณะเดียวกันกับ
ข้อความท่ีมหาสิลา  วีรวงส์ กลา่วไว้ในตอนต้น ดงันี ้ 

หนังสือขุนบรมราชาธิราชเจ้าผู้มีบุญหาได้แต้มเขียนไว้สืบๆ มา
หลายชาติหลายเซ่นแล ตัง้แต่นี้เมือหน้าก็หากฮู้แจ้งนกัปราชญ์เจ้า
ทัง้หลายผู้ใดมกัใคร่แถมสืบต่อแต่นี้ไปให้กว้างให้ขวางก็จ่ิงให้ตื่มให้
แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้เทอญฯ แผ่นดินนี้บ่มีต านานให้แปงสืบ
ต่อไปเทอญ  

(นิทานขนุบรูม, 2454: ผกู 5/36/2-4) 
  

แม้จะพบว่ามีข้อความในตอนท้ายนิทานขุนบรมมีเนือ้หาคล้ายกับ
ข้อความท่ีมหาสิลา  วีรวงส์กล่าวถึง แต่ข้อความในตอนต้นของผูกท่ี 1 ซึ่งหาก
เป็นงานของพระอริยวงสา จะไมล่ะเลยท่ีจะกล่าวถึงช่ือของตนเองหลงับทปณาม
พจน์ แตข่นุบรมฉบบัดงักล่าวนีไ้มไ่ด้กลา่วถึงช่ือของพระอริยวงสาเลย ดงัตอ่ไปนี ้ 
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“นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพทฺุธสฺส นโม อนัว่ากริยาอนั
น้อมไหว้ เม แห่งผู้ข้า อตฺถุ ก็จงมี ตสฺส พทฺุธสฺส แห่งพระพทุธเจ้า
ตนนัน้ ภควโต ตนมีธาเนาเลาตนอนังามหาบคุคละผู้จกัเปรียบเทียม
บ่ได้ อรหโต ตนไกลแต่ราคาทิกิเลส สมาสมฺพุทฺธสฺส ตนตรัสรู้ยัง
ธรรมทัง้มวลด้วยดีด้วยตนแล อห  อนัว่าข้า ผู้ นมสิตฺวา ไหว้แล้ว 
พทฺุธ  ธมฺม  สงฺฆ ยงัพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า แลพระสงัฆเจ้าด้วย
คาถา ว่า สี สี อญฺชรี ปณฺณ เมไตฺยรตฺตนาคุณฺณนโมพทฺุธายโลโก 
ปครนสมฺพทฺุธ  ดงันี”้  

     (นิทานขนุบรูม, 2454: ผกู 1/1-4) 
  

เม่ือย้อนกลบัมาดเูหตกุารณ์ท่ีพระยาสริุนทร์ขึน้ครองราชย์ ขนุบรมฉบบั
ของพระอริยวงสาบรรยายเหตุการณ์ช่วงนีค้่อนข้างละเอียด กล่าวคือ หลงัจาก
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชหายสาบสญู พระยาแสนสริุนทร์ข่วงฟ้า และพระยาจนัท
สีหราช ตา่งต้องการเลีย้งดพูระหน่อเมืองจึงเกิดวิวาทและจะใช้ก าลงัเข้าสู้ รบกัน 
พระสงฆ์ได้ห้ามไว้เหตกุารณ์จึงสงบลงถึง 3 เดือน ในครัง้ท่ี 2 พระสงฆ์ไมส่ามารถ
ห้ามไว้ทนั ปรากฏว่าพระยาจันทสีหราชเสียชีวิต  เสนาอามาตย์จึงราชาภิเษก 
พระยาแสนเป็นเจ้าแผ่นดิน ซึ่งการกล่าวถึงพระยาแสนสริุนทร์ของพระอริยวงสา
ไม่มีการกล่าวเชิงลบเลย และค่อนข้างท่ีจะอธิบายชีวประวตัิอย่างละเอียดกว่า
ทุกรัชกาล ซึ่งเป็นไปได้ว่าพระยาแสนสุรินทร์เป็นขุนนางผู้ ใหญ่รับราชการใน
อาณาจกัรล้านช้างมาแต่รัชสมยัพระโพธิสาลราช และอาจจะเป็นท่ีคุ้นเคยรู้จัก
ของราษฎรและพระสงฆ์เป็นอย่างดี ดังนัน้ การท่ีต านานขุนบรมกล่าวว่า 
“แผ่นดินนีไ้ม่มีต านาน” จึงแย้งกบัข้อความท่ีปรากฏในต านานขุนบรมท่ีปรากฏ
ช่ือของพระอริยวงสาอย่างชดัเจน ซึ่งงานเขียนดงักล่าวอาจไม่ใช่ผลงานของพระ 
อริยวงสาก็เป็นได้ 
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    ต านานทัง้ 4 ต านานนีห้ากเรียงล าดบัการแต่ง พืน้พระบางน่าจะแต่ง

ก่อน ทัง้นีเ้พราะเหตกุารณ์เร่ิมสมยัเจ้าฟ้างุ้มมาจบลงท่ีสมยัพระวิชลุราช ต านาน
ท่ีพระอริยวงสาแต่งล าดบัถัดมา คือ ต านานพระแซกค า ทัง้นีเ้พราะเหตุการณ์
เร่ิมจากสมัยท่ีพระแซกค าเข้ามาล้านช้างในรัชสมัยพระโพธิสาลราชและ
เหตกุารณ์จบท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาตัง้ท่ี
เวียงจนัทน์ จากนัน้พระอริยวงสาแต่งต านานพระแก้วมรกต กล่าวถึงเหตุการณ์
พระแก้วมรกตเข้าสูล้่านช้างและสิน้สดุเหตกุารณ์ตอนกล่าวถึงเหตกุารณ์พระไชย
เชษฐาธิราชไปรบเมืององกาน ผลงานล าดบัสุดท้าย คือ เป็นขนุบรม เหตกุารณ์
เร่ิมตัง้แตเ่จ้าฟ้างุ้มจนกระทัง่ถึงพระวรรัตนธรรมประโชตฯิ สวรรคต  
  เป็นท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ไม่พบต้นฉบบัพระแก่นจันทน์แดง 
ดงัท่ีนกัวิชาการลาวกล่าวว่า พระอริยวงสา แตง่วรรณกรรมอย่างน้อย 5 เร่ือง คือ 
นิทานพระแก้ว นิทานพระบาง นิทานพระแซกค า นิทานพระแก่นจนัทน์ และขุน
บรมฉบบัท่ี 2 (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103-104; ບ ໍ່ ແສງຄ າ  ວົງດາລາ ແລະຄະນະ, 
1987: 188)  ซึ่งความจริงพระอริยวงสารับรู้ถึงการมีอยู่ของพระแก่นจนัทน์แดง 
เพราะมีการกล่าวถึงพระแก่นจันทน์แดงในต านานพระแก้วมรกต โดยกล่าวว่า
พระพทุธรูป 4 องค์ คือ พระแก่นจนัทน์แดง พระบาง พระแก้วมรกต และพระแซก
ค า ประดษิฐานอยูเ่มืองใด เมืองนัน้จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งนกั ดงัข้อความตอ่ไปนี ้ 
 

จตฺตาโร พุทฺธรูปา อันว่าพระพุทธรูปเจ้าทั้งหลาย 4 องค์ ปสฺเส
นกตจนฺทนพุทฺธรูโป จ ชื่อว่าพระแก่นจันทน์แดงเจ้าอนัพระยาปัส
เสนหากสร้างนัน้ก็ดี อฆภากพุทฺธรูโป จ คือว่าพระบางเจ้านั้นก็ดี 
อมฺมรกฎพทฺุธรูโป จ คือว่า พระแก้วมรกตเจ้าก็ดี สุวณฺณสุจิพทฺุธรู
โป จ คือว่าพระแซกค าเจ้าก็ดี พทุธรูปเจ้า 4 องค์นัน้ ปติฏฺฐาหนฺติ ก็
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ตัง้อยู่ ยสฺมึ นคเร ในเมืองอนัใด ต  นคร  อนัว่าเมืองอนันัน้ อติวโรจน  
อนัรุ่งเรืองย่ิงนกั  

      (พระแก้ว, ม.ป.ป.: ผกู 1/32/1-4) 
  

แม้ว่าพระอริยวงสารับรู้การมีอยู่ของต านานพระแก่นจนัทน์แดง แตเ่ม่ือ
กล่าวถึงอานิสงส์การบชูาพระพทุธรูปในตอนท้ายของต านานพระแก้วมรกตและ
ต านานแซกค า  พระอริยวงสากล่าวถึงเฉพาะอานิสงส์การบูชาพระแก้วมรกต  
พระแซกค า  และพระบาง  มีอานิสงส์ท าให้หายโรคาพยาธิ  และเม่ือใกล้สิน้ลม
หากร าลึกถึงพระพุทธรูปทัง้ 3 จะได้ไปเกิดในสวรรคเทวโลก โดยพระอริยวงสา
ไมไ่ด้กลา่วพรรณาถึงอานิสงส์การบชูาพระแก่นจนัทน์แดงเลย  
 การท่ีพระอริยวงสาไม่ได้กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระแก่นจันทน์ มี
เหตผุลท่ีปรากฏในตอนท้ายของต านานพระแก้วมรกตในลกัษณะพยากรณ์ ว่า 
พุทธศาสนาล่วงไป 2182 ปี คือ พระแก้วมรกต พระแซกค า และพระบาง จะมา
ประดิษฐานท่ีเมืองหลวงท าให้เมืองเวียงจันทน์เจริญรุ่งเรือง ส่วนพระพุทธรูป
แก่นจันทน์ท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลสร้างนัน้ ถ้าเสด็จมาประดิษฐานท่ีเมือง
เวียงจนัทน์ในเวลาใด เวลานัน้เมืองนีก็้จะเจริญรุ่งเรืองสงูสดุ (พืน้พระแก้ว, 2565: 
ผกู 2/48/1 - 49/4) แสดงให้เห็นว่าในขณะท่ีพระอริยวงสาแตง่ต านานทัง้หมดนัน้ 
พระแก่นจันทน์แดงยังไม่เสด็จสู่อาณาจักรล้านช้างและพระอริยวงสายังไม่ได้
แตง่ต านานพระแก่นจนัทน์แดง ข้อความดงักล่าวสอดคล้องกับข้อมลูในเอกสาร
ใบลานท่ีหอสมุดดิจิทัลเอกสารใบลานลาว  ท่ีไม่ปรากฏต้นฉบับใบลานเร่ือง 
พระแก่นจนัทน์แดงเลย แตท่ัง้นีใ้นอาณาจกัรล้านช้างไม่พบร่องรอยความขดัแย้ง
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 เร่ืองวสัดท่ีุใช้สร้างพระพุทธรูปเหมือนกับล้านนา4  ดงันัน้ เร่ืองท่ีไม่พบต้นฉบบั

เอกสารใบลานเร่ืองพระแก่นจนัทน์ ไมน่า่จะเก่ียวข้องกบัวสัดท่ีุใช้ท าพระพุทธรูป 
เพราะพบว่าในล้านช้างมีการถวายท่ีดินให้กับพระแก่นจนัทน์ในจารึกวดัสีเมือง 
เมืองเวียงจันทน์ โดยจารึกด้วยอักษรไทยน้อย ไม่ปรากฏศกัราช มีข้อความว่า 
“แตป่ากห้วยเฮียเข้าไปร่วมลวงแตง่ใต้ฟุน ภูแดนดินโตนใส่บ้านผกูไผไตน่ าสนัภู
แดนดนิลงไว้ขมุห้วยยมก า้ใต้  แมน่ดนิ พระเจ้าแก่นจันทน์แดงสีเมืองทัง้มวล” 
(Pierre - Marie Gagneux, 1975: 245) และอีกหลักหนึ่งกล่าวว่า “แต่ปากห้วย
หลวงทางเทิงจผุาได้มีทัง้เป็นเขตดินพระเจ้าแก่นจันทน์แดงสีเมืองทัง้มวลแล” 
(เพิ่งอ้าง, 1975: 246) ค าวา่ “พระเจ้าแก่นจนัทน์แดงสีเมือง” หมายถึง พระพทุธรูป
แก่นจันทน์แดงท่ีวัดสีเมือง ซึ่งวัดสีเมืองน่าจะเป็นวัดเก่า จากการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบจารึกท่ีเก่าท่ีสุดซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจารึกการสร้างหลักเมือง
เวียงจนัทน์ ลงศกัราช 901 ตรงกบั พ.ศ.2082 สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลพระโพธิสาล
ราช ซึ่งเป็นการวางแผนสร้างเมืองใหม่ จนกระทัง่ พ.ศ. 2103 พระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชจึงย้ายเมืองหลวงมาตัง้ท่ีเวียงจันทน์ (ຫ ຼັ ກເມື ອງວຽງຈຼັ ນ, 2010: 20 - 25) 
การสร้างจารึกท่ีกล่าวถึงพระแก่นจันทน์แดงสีเมืองน่าจะเกิดภายหลังจาก 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงมาตัง้ท่ีเวียงจนัทน์แล้ว ซึ่งพระอริยวงสา
อาจจะไม่ได้แต่งต านานพระแก่นจันทน์ เน่ืองจากสภาพบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะ
สงครามกบัเมืองหงสาวดี และการตอ่สู้ของกลุม่การเมืองภายในอาณาจกัรเอง 
 
 
                                                           
4 ล้านนามีความขดัแย้งเร่ืองวสัดทุี่ใช้สร้างพระพทุธรูป โดยสงฆ์ฝ่ายหนึง่เห็นวา่สร้างด้วย
หินแก้วคงทนกว่า ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าสร้างด้วยโลหะคงทนกว่า (ดูรายละเอียดได้ที่   
สจิุตต์ วงษ์เทศ, 2554: 28 - 30) 
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  2. ลักษณะเด่นของผลงาน 
    2.1 การอธิบายพระนามของพระมหากษัตริย์ 
    ในต านานขุนบรมฉบับพระอริยวงสา จะอธิบายมูลเหตุท่ีตัง้
พระนามของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ดงันี ้
   ก) พระอุ่นเรือน ภายหลังมีพระนามว่า พญาสามแสนไท 
ต านานขนุบรมฉบบัมหาสิลา  วีรวงส์ ไมไ่ด้กลา่วไว้ สว่นพงศาวดารล้านช้าง ตาม
ถ้อยค าในฉบับเดิม (2539: 28) และขุนบรมฉบับพระอริยวงสา (2543: ผูก 
3/14/2/1 - 2) กล่าวว่า มีการส ารวจประชากรพบว่ามีถึง 300,000 คน เสนา
อ ามาตย์จึงถวายพระนามว่า พญาสามแสนไท ซึ่งมีความขดัแย้งกบัต านานพระ
บางท่ีกล่าวว่า เม่ือเจ้าอุ่นเรือนครองราชย์ได้ 3 ปี มีพระราชโองการให้ส ารวจ
ประชากร ปรากฏว่ามีตระกูลท่ีมัง่มีถึง 300,000 ตระกูล เสนาอ ามาตย์จึงถวาย
พระนามว่า “ตสึสตสหสฺสอิสฺสริยธนกุลูราชา” มีพระนามเป็นภาษาไทยว่า “พญา
สามแสนไทไตรภูวนาธิบดี” (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.: 45/1 - 5)  
  ข) พระวิชลุราช สาเหตท่ีุพระนามดงักล่าว เพราะว่าเม่ือท าพิธี
ราชาภิเษกนัน้ มีสายฟ้าแลบ จึงเรียกว่า วิชุลราช (ล าพืน้ขุนบูรม , 2443: ผูก 
3/3/2/4)  
   ค) พระโพธิสาลราช  สาเหตท่ีุพระนามดงักล่าวเพราะพระอยักา
ได้สบุนิเห็นต้นโพธ์ิใหญ่รุ่งเรืองงามด้วยใบและดอก มีนกนานาพนัธุ์มาอาศยัเป็น
จ านวนมาก จงึตัง้พระนามวา่ โพธิสาลราช  (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/3/2/4)  
    ง) พระไอยโกโพธิสัตว์ เม่ือขึน้ครองราชย์พระนามว่า “พญา
สุมงัคลโพธิสัตว์อัยกราช” ทัง้นีเ้พราะพระองค์ตัง้ความปรารถนาเป็นพุทธังกูร
พระองค์หนึง่พระนามวา่ “สมุงัคละ” (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/5/1/3 - 4)  
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    จ) พระหน่อเมือง เกิดหลังจากพระไชยเชษฐาธิราชหาย

สาบสญูในขณะท่ียกทพัไปเมืององกาน ซึ่งขนุบรมกล่าวว่าเป็นวนัเสาร์ ขึน้ 3 ค ่า 
เดือน 4 จ.ศ.933 พระหน่อเมืองประสูติจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระนาง
แก้วประสกั เม่ือวนัองัคาร แรม 13 ค ่า เดือน 3 จ.ศ.933 จึงได้พระนามว่า “หน่อ
ไท้แก้วแก่นกมุาร” ทัง้นีเ้พราะเป็นลกูแทนพ่อหน่อแทนล า (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: 
ผกู 3/11/2/2 - 4)   
 

   2.2 พระนามภาษาบาลี 
    ลกัษณะเด่นอีกประการหนึ่งของผลงานของพระอริยวงสา คือ
การแตง่แบบนิสสยั โดยต านานพระบาง ต านานพระแก้ว และต านานพระแซกค า 
แต่งแบบนิสสัย ส่วนขุนบรมราชาธิราชขึน้ต้นแบบนิสสัย ส่วนเนือ้หาแต่งแบบ
ร้อยแก้วธรรมดา ซึง่ต านานพระบางได้กล่าวถึงพระนามพระมหากษัตริย์ล้านช้าง
ทัง้ภาษาบาลีและภาษาไทย ท าให้ทราบช่ือของพระเจ้าแผ่นดินชดัเจนยิ่งขึน้ ดงั
ตารางท่ี 6 ในหน้าถดัไป  
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ตารางที่ 6 ตารางพระนามภาษาบาลีของพระมหากษัตริย์ล้านช้าง 
 

ที่ พระบาง พระนามภาษาไทย 
1 จณฺุณสวุณฺโณ นาม พระยาค าผง 
2 ยกฺขเทโว ขนุผีฟ้า 
3 ปพฺภารเทโว ฟ้างุ้ม 

4 4.1 ฆรอณฺุหกมุาโร *5 
4.2 ตสึสตสหสฺสอิสฺสริยธนกุลูราชา** 

4.1 ท้าวอุ่นเรือน* 
4.2 พระเจ้าสามแสนไทย** 

5 รตฺตสวุณฺณทสสตสหสฺสกมุาโร ล้านค าแดง 
6 มขุราชา พระยาปาก 

7 ทสทหสฺสเชยฺยราชา พระยาหม่ืนชยั 
8 เคยฺยราชา พระยาไค 
9 ชยฺยสากมุาโร ท้าวเชียงสา 

10 ยคฺุครกมุาโร ยคุครกมุาร 
11 ชาตสุวณฺณกมุาโร ท้าวค าเกิด 

12 12.1 เชยฺยปากฏกมุาโร* 
12.2 เชยฺยจกฺกวตฺตสิาเธยฺโย** 
12.3 เชยฺยจกฺกวตฺตริาชา** 

12.1 ท้าวรือชยั* 
12.2 พระยาไชยจกัรพรรดแิผ่น
แผ้ว** 

13 เตสตสหสฺสปจฺฉิโมกมุาโร หล้าแสนไตร 

14 ชมฺพกุมุาโร พระยาชมพู 
15 15.1 สิริเภชฺชกมุาโร 

15.2 วชิลฺุลผลิตฺตาราชา** 
15.3 วชิลฺุลราชา 

15.1 ท้าวศีรเกษ* 
15.2 วชิลุลราช** 

 
                                                           
5 * หมายถงึ พระนามก่อนพิธีราชาภิเษก ** หมายถงึ พระนามหลงัพิธีราชาภิเษก 
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   ต านานพระแก้วมรกตและต านานพระแซกค า มีพระนามท่ีเป็นภาษา

บาลีของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ คือ พระวิชลุราช พระโพธิสาลราช และพระ
ไชยเชษฐาธิราช ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตารางที่ 7 พระนามภาษาบาลีของพระมหากษัตริย์ล้านช้างในต านาน
พระแก้วและต านานพระแซกค า 
 

ที่ พระแก้ว พระแซกค า พระนามภาษาไทย 
1 วชิลฺุลมหาขตฺตยิสฺส  วชิลุมหาขยสฺส พระวชิลุราช 
2 โพธิสาลกมุาโร* 

โพธิสาลมหาราชา** 
โพธิสาลกมุาโร* 
โพธิสาลมหาขตฺตยิสฺสา** 
โพธิสาลมหาขตฺตโิย** 

พระโพธิสาลราช 

3 เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา  เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา พระไชยเชษฐาธิราช  

 
 3. ฐานข้อมูลของพระอริยวงสา 
  ผลงานของพระอริยวงสาเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีล้านช้างได้รับอิทธิพล
จากล้านนา จึงเป็นไปได้ว่าผลงานส่วนท่ีหนึ่ง (ปฐมนิทาน) และส่วนท่ีสอง (ทตุิย
นิทาน) ของต านานพระแก้วและต านานพระแซกค า น่าจะน ามาจากชินกาลมาลี
ปกรณ์ ซึ่งพระรัตนปัญญา แต่งขึน้ใน พ.ศ.2060 - 2071 รวมถึงสิหิงคนิทาน ซึ่ง
เป็นผลงานการแตง่ของพระโพธิรังสี  
  พระอริยวงสาน่าจะมีช่วงอายุอยู่ในปลายรัชกาลพระวิชุลราช การ
บนัทกึเหตกุารณ์ก่อนหน้านัน้พระอริยวงสาน่าจะได้รับข้อมลูจากต านานขุนบรม
ฉบบัพระมหาเทพหลวงและพระมหามงคลสิทธิ (ขุนบรมฉบบัมหาสิลา วีรวงส์) 
และน ามาปรับเปล่ียนเหตกุารณ์และข้อความในบางตอนรวมถึงปรับเปล่ียนเป็น
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ส านวนของพระอริยวงสาเอง ทัง้นีเ้พราะว่าขุนบรมฉบบัพระอริยวงสา มีความ
แตกต่างกับขุนบรมฉบบัดงักล่าว นอกจากนีขุ้นบรมฉบบัพระอริยวงสา ได้น า
เร่ืองจันทพาณิชย์มาใส่ไว้ในตอนต้น โดยไม่ได้ตัดแต่งหรือเพิ่มเติมข้อความ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนือ้หาเร่ืองจันทพาณิชย์กับเร่ืองราวจันทพาณิชย์
ในขุนบรม 
 

จันทพาณิชย์ ขุนบรม 

ดูราสับปุริสะทัง้หลายในเม่ือศาสนาแห่งพระ
ศรีศากยมุนีโคดมบุรมบุพพิตเดือนดาวเสียง
พังวัสสาส่วนดังจันทพาณิชาก็เลียงชีวิตก็ดี
ด้วยค าอนัค้าขายยังพลูนัน้แล ยงัมีในวันหนึ่ง 
ท่านนัน้ก็หาบยงัพลูมาบ่ฮอดบ้านก็ขอแวนอน
ในกระตืบกุฏีดอมพระมหาเถรเจ้าตนหนึ่งช่ือ
ว่าบงัสุกุลตนวิเศษอันตะเดินประเทศแต่เมือง
ละโว้พุ้นมาแล้วก็อยู่เมืองจนัทา่พระนมหัน้แล  
                   (จนัทพาณิชย์, ม.ป.ป.: 1/3-2/1) 

ดูราสับปุริสะทัง้หลายในเม่ือศาสนาพระศรี
ศากยมุนีโคดมบูรมเจ้าแห่งเฮาเข้าเขตด่าน 
2 พัน ส่วนดังจันทพาณิชเลีย้งชีวิตด้วยค า
อันค้าขายพลูยังมีในวนัหนึ่ง ท่านก็หาบพลู
มาบ่ทันฮอดก็จิ่งขอจอดแว่นอนในกุฎีแห่ง
พระมหาเถรเจ้าปังสุกุลตนดีวิเศษอันตระ
เดินเทศมาสู่แต่ละโว้มาอยู่ในเมืองจันทบุรี
ศรีสตนาคนหตุนคร 
    (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 1/7/2/4-8/1/1) 
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การบันทกึประวัตศิาสตร์ในผลงานของพระอริยวงสา 
  การบนัทึกประวตัิศาสตร์ล้านช้างของพระอริยวงสา มีต านานท่ีบนัทึก
ประวัติศาสตร์โดยตรงอยู่ 1 เร่ือง คือ ขุนบรม ส่วนวรรณกรรมอีก 3 เร่ืองเป็น
วรรณกรรมศาสนา บนัทึกเร่ืองราวของพระพทุธรูปท่ีสมัพนัธ์กบัพระมหากษัตริย์ 
เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วพระพุทธรูปจะเสด็จมาในวาระท่ีพระมหากษัตริย์มี
บญุญาธิการ ดงันัน้ การบนัทึกเร่ืองราวของพระพทุธรูปจึงมีเร่ืองราวทางประวัติ
ศาสตร์บ้านเมืองด้วย ในการศึกษาครัง้นีจ้ะศึกษามุมมองต่อพระมหากษัตริย์
และความขดัแย้งของประวตัิศาสตร์ท่ีบนัทึกโดยพระอริยวงสา ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

  1. การบันทกึประวัตศิาสตร์เจ้าแผ่นดิน 
  การบนัทึกประวัติศาสตร์ในส่วนของชนชัน้ผู้ปกครองหรือเจ้าแผ่นดิน
ของพระอริยวงสานัน้ มมุมองหรือทศันคติของพระอริยวงสาตอ่พระมหากษัตริย์
นัน้ ตามปกติแล้วพระอริยวงสามีทัศนคติท่ีเป็นกลางต่อพระมหากษัตริย์เกือบ
ทุกพระองค์แม้ว่าพระมหากษัตริย์ในช่วงท่ีตกเป็นเมืองขึน้ของพม่า หรือกรณี
พระยาแสนสริุนทร์ขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ล้านช้าง พระอริยวงสายงักล่าวถึงใน
ลกัษณะให้เกียรติในฐานะกษัตริย์ ในการศึกษาหวัข้อนีจ้ึงจะกล่าวถึงมุมมองท่ี
เป็นบวกตอ่เจ้าแผน่ดิน ซึง่ผู้ศกึษามองจาก 2 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1.1 การออกพระนามด้วยภาษาบาลี 
   การบนัทึกพระนามพระมหากษัตริย์ของพระอริยวงสาใช้ค า
ธรรมดาทั่วไป แม้ในการแย่งชิงราชสมบตัิ กรณีเจ้าฟ้างุ้ มหรือการประพฤติตน
ของเจ้าฟ้างุ้มในช่วงท้ายรัชกาล ก็กล่าวบนัทึกเหตกุารณ์ตามปกติ ยกเว้นกรณี
การเข้าควบคุมราชส านักของพระมหาเทวีอามพนั (พ.ศ.1971 - 1992) ขุนบรม
ฉบบัพระมหาเทพหลวงและพระมหามงคลสิทธิ กลา่วเพียงว่า “นางเทวีนัน้มนัฮ้า
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ยกล้าแข็ง” (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ ແລະນວນ  ອຸເທນສຼັ ກດາ, 2510: 87) สว่นพระอริยวง
สา กล่าวว่า “ส่วนอนัว่านางมหาเทวีผู้นัน้ประกอบด้วยมายาสาไถยจงัไฮฮ้ายนกั
แล คนผู้ใดมาเป็นท้าวเป็นพญาแลบ่มักฮักแพงมันดังนั้น มันย่อมให้เสนา 
อามาตย์ข้อยคนมนัฆ่าเสียเพือ่อัน้แล” (พืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/17/2/4)  
    พระอริยวงสาเลือกกล่าวค าธรรมดาต่อพระมหากษัตริย์ 
ตอ่เม่ือต้องการยกย่องพระมหากษัตริย์พระอริยวงสาจะให้ค าว่า “มหาขตฺติยา” 
หรือ “มหาราชา” ซึ่งมีอยู่สองพระองค์ คือพระวิชลุราชและพระโพธิสาลราช โดย
ใช้ค าบาลีแทนพระวิชุลราชว่า “วิชุลฺลมหาขตฺติย” (พระแก้ว, 2465: ผูก2/25/2; 
พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: 42/2) เช่นเดียวกับพระโพธิสาลราช ใช้ค าว่า “โพธิสาล 
มหาขตฺติย” หรือ “โพธิสาลมหาราชา” (พระแก้ว, 2465: ผกู 2/27/4; พืน้พระแซก
ค า, ม.ป.ป.: ผูก 1/52/1) ในขณะท่ีใช้ค าแทนเจ้าแผ่นดินในสมัยต่อมาเป็นช่ือ
ธรรมดา แม้กระทัง่พระนามของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระอริยวงสายงัใช้ค าว่า 
“เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา” (พระแก้ว, 2465: ผูก 2/34/4; พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: ผูก 
2/12/2)  
   1.2 คตหิลังสวรรคต 
   คติ คือ การไปหรือสถานท่ีท่ีเสด็จไปหลงัจากสวรรคต ซึ่งพระ
อริยวงสาได้กล่าวถึงการเสด็จไปสู่ภพภูมิอ่ืนของพระมหากษัตริย์ โดยส่วนใหญ่
จะใช้ค าว่า “คโต ก็ไป ยถากมฺม  ตามกรรมแห่งตนแล” และเม่ือต้องการท่ีจะยก
ย่องพระอริยวงสา จะใช้ค าว่า “คโต ก็เมือ เทวโลก  สู่สวรรค์ เทวโลกหัน้แล” และ
พระมหากษัตริย์ท่ีพระอริยวงสากล่าวว่า “คโต เทวโลก ” นัน้มีเพียง 5 พระองค์
เทา่นัน้  
   ในช่วงแรกของการบนัทึกประวตัิศาสตร์ เม่ือพระอริยวงสาจะ
ยกย่องพระมหากษัตริย์เสด็จสู่สวรรค์เทวโลกนัน้ จะอ้างอิงกับหลักค าสอนกับ 
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 พุทธศาสนาโดยเฉพาะส านกัพระมหาเถระปาสมนัต์ เช่น กรณีเจ้าอุ่นเรือนหรือ

พญาสามแสนไทยไตรภูวนาถ ทัง้ๆ ท่ีพระอริยวงสาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงดงักล่าว 
หากแตก่ล่าวยกย่องพระเจ้าอุ่นเรือนว่า ทรงทศพิธราชธรรม เม่ือสวรรคตได้เสด็จ
ไปสู่สวรรคเทวโลก (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.: 46/1 - 2) ในพืน้ขนุบรมกล่าวว่า 
ทรงทศพิธราชธรรม เมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์และปฏิบตัิตามค าสอนแห่ง
พระมหาเถระปาสมนัต์ เม่ือสวรรคตได้เสด็จไปสู่สวรรค์เทวโลก (ล าพืน้ขนุบูรม, 
2443: ผูก 3/14/2/4) เป็นท่ีน่าสงัเกตในกรณีของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว 
(พ.ศ. 1992-2023) ซึ่งมีความพยายามท่ีจะอญัเชิญพระบางจากเมืองเวียงค ามา
ประดิษฐานท่ีหลวงพระบาง แตไ่ม่ส าเร็จ เม่ือสวรรคตนัน้พระอริยวงสากล่าวว่า 
"คโต ยถากมฺม ” คือ เสด็จไปตามกรรมท่ีทรงกระท าไว้ จนกระทัง่มาถึงพญาหล้า
แสนไทย (พ.ศ.2029 - 2039) ได้อญัเชิญพระบางมาประดิษฐานท่ีหลวงพระบาง
ได้ส าเร็จ ต านานขุนบรมกล่าวเป็นกลางๆ ว่า “เถิงอนิจกรรมตามกระท าทาน” 
(ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/3/1/4) แตต่ านานพระบาง กลา่ววา่ สวรรคตแล้วเกิด
ในสวรรคเทวโลก (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.:  59/2)  
   ในส่วนพระวิชลุราชและพระโพธิสาลราช พระอริยวงสายงัมอง
การประพฤติปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ท่ีสัมพันธ์กับค าสอนของพระเถระ 
ปาสมนัต์ โดยกล่าวว่า “พระโพธิสาลราชสร้างปิฎกทัง้ 3 แล้วด้วยบูราณขวบทัง้
มวลสืบแต่มหาเถระปาสมันต์อันได้ตั้งศาสนาในเมืองล้านช้างนี้แล” (ล าพืน้ 
ขุนบูรม, 2443: ผูก 3/6/1/4) ซึ่งทัง้สองพระองค์เม่ือสวรรคตแล้วได้เสด็จไปสู่
สวรรคเทวโลก  
   ส่วนพระไชยเชษฐาธิราชนัน้ต านานขุนบรมไม่ได้กล่าวถึง
ภายหลงัเสด็จสวรรคต ต านานพระแซกค าไม่ได้กล่าวถึงพระองค์ กล่าวเพียงว่า 
“บุคคลใดได้บูชาพระแก้วมรกตและพระแซกค า เมื่อใกล้ส้ินลมเมื่อระลึกถึง
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พระพุทธรูปทัง้ 2 องค์ จะได้ไปสู่สวรรคเทวโลก” (พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: ผูก 
2/15/1 - 3) ส่วนต านานพระแก้วมรกตกล่าวว่า พระไชยเชษฐาธิราชไปสู่เมืององ
กานและสวรรคตท่ีนัน่ เม่ือใกล้สวรรคตพระองค์ร าลึกถึงพระแก้วมรกต พระแซก
ค า และพระมหาเจดีย์ธาตเุชียงใหม ่จงึเสดจ็ไปสู่สวรรคเทวโลก (พระแก้ว, 2465: 
ผกู 2/46/1-47/2)  
 
ตารางที่ 9 การใช้ คโต เทวโลก  การเสดจ็สู่เทวโลกของพระมหากษัตริย์
ล้านช้าง 
 

พระนาม พระบาง พระแก้ว พระแซกค า ขุนบรม 
พระเจ้าอุ่นเรือน เกิดในเทวโลก - - เกิดในเทวโลก 

พระเจ้าหล้าแสนไทย เกิดในเทวโลก - - เถิงอนิจกรรมตามการ
กระท าทาน 

พระวิชลุราช  เกิดในเทวโลก - - - 
พระโพธิสาลราช  เกิดในเทวโลก เกิดในเทวโลก เกิดในเทวโลก  ไปสูโ่ลกภายหน้า  
พระไชยเชษฐาธิราช - เกิดในเทวโลก - - 

  
  2. ล าดับเหตุการณ์และล าดับกษัตริย์ล้านช้าง 
  ต านานท่ีแต่งโดยพระอริยวงสา 2 เร่ือง คือ พืน้พระบาง และขุนบรม
ราชาธิราช มีการบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งเร่ิมจากรัชกาลเจ้าค าผง มีความ
แตกตา่งกนัมากพอสมควร ซึง่จะน าเสนอตามล าดบัเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

   2.1 สงครามเจ้าฟ้างุ้มก่อนเข้ายดึหลวงพระบาง 
   พืน้พระบาง กล่าวว่า ขุนผีฟ้าท ามิจฉาจารกับนางสนมเจ้าค า
ผง จึงถกูเนรเทศ เจ้าฟ้างุ้มผู้ เป็นโอรสของขนุผีฟ้าจึงต้องตามเสด็จด้วย เม่ือเติบ
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 ใหญ่ขึน้เจ้าฟ้างุ้มได้น าทพัจากเมืองนคร ได้ปรึกษาเจ้าเมืองในชายแดน แตไ่ม่มี

เมืองใดเห็นด้วยกับการแย่งชิงราชสมบตัิจากเจ้าค าผง จนกระทั่งส่งข่าวไปท่ี
เมืองไผ่หนาม ซึ่งพระยาค ายังผู้ ท่ีกระท ามิจฉาจารกับสนมของพระบิดาซึ่งเป็น
เจ้าเมืองพวนได้ถกูเนรเทศมาท่ีเมืองไผ่หนามได้ตกลงท าสญัญาเป็นมิตรกนั เจ้า
ฟ้างุ้มจึงต้องไปตีเมืองพวนและตัง้เจ้าค ายงัเป็นเจ้าเมืองพวนพร้อมกับได้ก าลงั
เมืองพวนยกเข้าเขตเมืองหลวงพระบาง กองทพัเมืองหลวงพระบางสู้ ไม่ได้เป็น
เหตใุห้พระยาค าผงแขวนพระศอสวรรคตท่ีห้องสนาน (ส้วมอาบ)  
   ขนุบรมราชาธิราช กล่าวว่า เจ้าฟ้างุ้มถือก าเนิดพร้อมกับมีฟัน 
32 ซ่ี ท าให้ฟ้าค าเฮียวผู้ เป็นพระบิดาต้องเนรเทศด้วยการน าไปลอยน า้ แพเจ้าฟ้า
งุ้มไปถึงภาคใต้ของลาว พระมหาเถระปาสมนัต์น ามาชบุเลีย้งและเข้าไปเป็นบุตร
บญุธรรมของเจ้าเมืองนคร เม่ือทราบข่าวว่าบิดาสวรรคต ผู้ เป็นอาช่ือค าเฮียวขึน้
ครองราชย์แทน เจ้าฟ้างุ้มจงึได้น าทพัจากเมืองพระนคร โจมตีเมืองตา่งๆ มาเร่ือย 
ๆ จนกระทัง่ถึงเมืองหลวงพระบาง พระยาค าเฮียวจึงเสวยยาพิษสวรรคต รวมถึง
ขนาดของกองทัพท่ียกมา ในต านานพระบางแสดงให้เห็นว่ากองทัพเจ้าฟ้างุ้ ม
ไม่ได้มีก าลงัมาก ส่วนต านานขุนบรมเจ้าฟ้างุ้ มมีก าลังพลมากสามารถยกทัพ
โจมตีเมืองต่าง ๆ และมุ่งตรงเข้าโจมตีหลวงพระบางได้เลย แต่อย่างไรก็ตาม 
เจ้าฟ้างุ้ มไม่ได้ถูกยกย่องจากพระอริยวงสาแต่อย่างใด  แม้ว่าจะเป็นผู้ ท่ีน า 
พทุธศาสนามาเผยแผท่ี่เมืองหลวงพระบางก็ตาม  
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อนชุา 

 

แผนภูมิความขัดแย้งของต านานในรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ้ม 
 

นิทานพระบางเจ้า ล าพืน้ขุนบูรม 

 

 

 

   

                                          

 

                     
   ความสบัสนของขนุบรมฉบบัพระอริยวงสา คือ ช่ือพระบดิาของ
เจ้าฟ้างุ้ม บางทีเรียก “ฟ้าเงีย้ว” บางท่ีเรียก “ค าเฮียว” แต่พอมากล่าวถึงอนุชา
ของพระบิดา (อา) พระนามไปซ า้กับพระนามบิดาของเจ้าฟ้างุ้ ม ซึ่งต านานทัง้
สองเร่ืองนี ้มีมมุมองตอ่เจ้าฟ้างุ้มท่ีแตกตา่งกัน นิทานพระบางเจ้าซึ่งพระอริยวง
สาแต่งก่อนต านานขุนบรมแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้างุ้มได้แย่งชิงราชสมบตัิจากปู่
ของตน ส่วนล าพืน้ขุนบรมนัน้เจ้าฟ้างุ้ มเพียงยกทพัขึน้มาเม่ือทราบว่าพระราช
บิดาสวรรคต และเสด็จอาได้เป็นพระมหากษัตริย์แทน การยกทพัขึน้มาจึงเป็น
การทวงสิทธิธรรมของตนเองเท่านัน้  

ผีฟ้าท ามิจฉาจารกบัสนม
เจ้าค าผง ถกูเนรเทศ 

 

ค าผง 

 

 

ผีฟา้ 

 
ฟา้งุ้ม 

 

ฟ้าเงีย้ว/ค าเฮียว 

 
ฟ้าค าเฮียว 

 

เจ้าฟ้างุ้ม 
(ถือก าเนิดมีฟัน 32 ซี่) 

 

นางน้อยนงเฮียว 
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       2.2 ความขาดหายของล าดับรัชกาลในระหว่าง พ.ศ.1971 - 1992 

   ล าดบัรัชกาลกษัตริย์ล้านช้างหลงัจากการสวรรคตของเจ้าล้าน
ค าแดง (พ.ศ.1959 - 1971) ค่อนข้างจะสบัสน กล่าวคือ เหตกุารณ์หลงัจากเจ้า
ล้านค าแดงสวรรคต เกิดความวุ่นวายในราชส านักล้านช้าง เน่ืองจากพระ
มหาเทวีอามพันควบคุมอ านาจในราชส านักไว้ทัง้หมด ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ.
1971 – 1992 ซึง่การจดัล าดบัพระมหากษัตริย์ในชว่งนีก็้เกิดความสบัสน จ านวน
รัชกาลมีความแตกต่างกัน ซึ่งจ านวนพระมหากษัตริย์ท่ีมากท่ีสุด คือ ขุนบรม
ฉบบัพระอริยวงสา ซึ่งการท่ีมีพระนามของพระมหากษัตริย์มากท่ีสุด แสดงว่า
การบนัทกึประวตัิศาสตร์ได้เก็บรายละเอียดได้มากท่ีสดุ ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
   
ตารางที่ 9 ตารางล าดับพระมหากษัตริย์ในระหว่าง พ.ศ.1971 - 1992 
 

พืน้พระบาง 
ขุนบรม 

ฉบับพระอริยวงสา 
ขุนบรม 

(มหาสิลา วีรวงส์) 
พงศาวดารล้านช้าง 
ตามส านวนเดิม 

1. ล้านค าแดง    
2. – 
3. พระยาปาก    
4. พระยาหม่ืนไช 
5. พระยาไค             
6. พระยาเชียงสา 
7. – 
8. ยคุครกมุาร             
9. ค าเกิด 

1. ล้านค าแดง   
2. พรหมทตั 
3. ค าเติม (พระยาปาก) 
4. พระยาหม่ืน (ท้าวใส)่ 
5. พระยาไค 
6. พระยาเชียงสา6  
7. ท้าวกวด/ท้าวพวด 
8. ยอูวน 
9. ค าเกิด 

1. ล้านค าแดง   
2. พรหมกมุาร 
3. – 
4. – 
5. ไคบวับาน 
6. ท้าวเชียงสา  
7. (พระยาปาก) 7 
8. – 
9. ค าเกิด 

1. ลานค าแดง 
2. พรหมทตั 
3. ค าเต็ม (พระยาปาก) 
4. พระยาหม่ืน (ท้าวไส) 
5. พระยาไค 
6. ท้าวเชียงสา  
7. – 
8. – 
9. ค าเกิด 

                                                           

 6 ท้าวก้อน ภายหลงัเป็นพระยาจิกค า 
 7 พระยาปาก ขนุบรมฉบบัมหาสลิา วีรวงส์ น ามาเรียงไว้หลงัท้าวไคบวับาน 
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สรุป 
  พระอริยวงสามีชีวิตอยู่ระหว่างปลายรัชสมัยพระวิชุลราช (พ.ศ.2044-
2063) จนกระทัง่ถึงรัชกาลพระวรรัตนธรรมประโชติ (พ.ศ.2127 - 2139) ได้แต่ง
วรรณกรรมล้านช้างอย่างน้อย 5 เร่ือง คือ ต านานพระบาง ต านานพระแก้วมรกต 
ต านานพระแซกค า ต านานพระแก่นจันทน์ และขุนบรมฉบบัพระอริยวงสา ใน
การศกึษาครัง้นีไ้ม่พบต านานพระแก่นจนัทน์ ซึ่งจากมมุมองของพระอริยวงสาท่ี
กลา่วถึงอานิสงส์ของการบชูาพระพทุธรูปในตอนท้ายต านาน พระอริยวงสาไม่ได้
กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระแก่นจันทน์แดงเลย และจากข้อความในต านาน
พระแก้วมรกตท าให้รู้ว่าพระแก่นจนัทน์แดงยงัไม่เสด็จมาประดิษฐานท่ีล้านช้าง 
จงึเป็นไปได้วา่พระอริยวงสาอาจจะไมไ่ด้แตง่ต านานพระแก่นจนัทน์แดงไว้  

ส่วนการบนัทึกประวัติศาสตร์นัน้เห็นได้ชัดว่าพระอริยวงสากล่าวยก
ย่องพระมหากษัตริย์ท่ีมีคุณูปการต่อพุทธศาสนา คือ พญาสามแสนไท พญา
หล้าแสนไท พระวิชลุราช พระโพธิสาลราช และพระไชยเชษฐาธิราช และยกย่อง
พระวิชุลราช พระโพธิสาลราชเป็นมหาราช ส่วนประเด็นล าดบัเหตุการณ์และ
ล าดบักษัตริย์ล้านช้าง การบนัทกึประวตัิศาสตร์ของพระอริยวงสามีความขดัแย้ง
กันในรัชกาลเจ้าฟ้างุ้ ม ซึ่งน่าจะเกิดจากการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลประวัติศาสตร์ในงานแต่งช่วงหลงั คือ ต านานขุนบรม ส่วน
ล าดบักษัตริย์ในช่วงการเข้าควบคมุราชส านกัของพระมหาเทวีอามพนั ขนุบรม
ฉบบัพระอริยวงสาจดัล าดบักษัตริย์ถึง 10 พระองค์ ซึง่มากกวา่ต านานฉบบัอ่ืน   
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Manop Nukkarnrien / Banchuen Nukkarnrien 
 
 บทคัดย่อ      

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท่ีต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ ดงันัน้ จึง
จ าเป็นจะต้องก าหนดตัวผู้ น ามาท าหน้าท่ีควบคุมดูแลให้สังคมหรือการอยู่
ร่วมกนัของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  โดยยึดถือธัมมาธิปไตย คือ
ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลักการ ความจริงถูกต้องดีงามและเหตุผลเป็น
อุดมการณ์ทางการเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสุขและความเจริญแก่สังคมโดย 
ทัว่หน้า 

ผู้กระท าในการปกครอง คือ ผู้ปกครองมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตย มีการปรับปรุงการจดัระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ดี ไมใ่ห้มีคน
ขดัสนยากไร้อยู่ในแผ่นดิน แทนท่ีจะมุ่งเน้นพยายามขจดัอาชญากรรมด้วยการ
ลงโทษแต่อย่างเดียว และจะต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม ผู้ ใต้ปกครอง
ร่วมกันสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือคนท่ีงดงาม มีศกัดิ์ใหญ่ มี
มารยาทงดงาม เป็นผู้น า ปฏิบตัติามติกติกาของสงัคมซึ่งได้ตกลงกนัไว้ และต้อง
สนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็นหลักในการก ากับควบคุมจิตใจ ไม่ให้ไป
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   วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลยั  e - mail: manopsrc@hotmail.com 
2 อ.ดร. ประจ าสาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั  
   วิทยาเขตสริินธรราชวิทยาลยั  e – mail: noraphiya@gmail.com  

มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

Human and Government in Buddhist Approach 
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เบียดเบียนผู้ อ่ืน โดยมีข้าราชการในฐานะเป็นผู้ น านโยบายของผู้ ปกครองไป
ปฏิบตัิ จึงต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย จรรยาบรรณของข้าราชการ ตลอดจนกระทัง่
ปฏิบตัิราชวสดีธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการควบคุมจิตใจของตนเองและการ
งานโดยตรง 
ค าส าคัญ: มนษุย์ การปกครอง พระพทุธศาสนา 
 
Abstract   

Humans are social animals who live together as a group. It is 
necessary to have a good leader to control and monitor a social 
coexistence of mankind peacefully. A good leader can be defined as one 
who has meritocracy, truth, Dharma, righteousness and reasons as spiritual 
anchor and navigator towards political ideology to govern peacefully and 
fairly.  

A good governor is a person who has meritocracy as political 
ideology, intends to develop people’s economy, and does not make people 
starved. Also, he/she does not focus on eliminating crime through 
punishment but thinks of Dharma, morals and righteousness. Having a 
good governor is resulted from subordinates’ votes. These subordinates 
select a governor by considering his/her special qualification like behaving 
in a good way, having exquisite manner, having a good social status, being 
respectful, having strong leadership, obeying the regulations specified by 
a society, and having Dharma and morals as spiritual anchor purposing to 
not exploit the others. Government officers are leaders who get a 
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governor’s policy to practice. Consequently, they should observe the policy 
according to the government officer’s ethics and Rajavasadidhamma’s 
ethics strictly, for these help support their mind control and work effectively.                     
Keywords: Human, Government, Buddhism 
 
บทน า 

มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ท่ีต้องอาศยัอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เม่ือมนษุย์มา
อยู่ร่วมกัน หากมิได้ก าหนดกติกาขึน้มาก ากับการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเช่ือว่าน่าจะ
ก่อให้เกิดความสบัสนวุ่นวายขึน้ในสงัคมและการอยูร่่วมกนัของมนษุย์ เน่ืองจาก
โดยธรรมชาติของมนุษย์นัน้ ป่าเถ่ือน ขลาดกลัวและไม่เป็นระเบียบ (อานนท์  
อาภาภิรม, 2545: 13) เม่ือมนษุย์อยู่ร่วมกนัจ าเป็นต้องก าหนดกติกาขึน้มา และ
จะต้องก าหนดตวัผู้น ามาท าหน้าท่ีควบคมุดแูลให้สงัคมหรือการอยู่ร่วมกันของ
มนษุย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย   

สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลยัสวนดสุิต เปิดเผยผลส ารวจเร่ือง "ความเป็น
ห่วง" ของคนไทย ณ วันนี ้โดยส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 
จ านวนทัง้สิน้ 1,208 คน ระหว่างวันท่ี 18 - 23 ม.ค. 2559 ต่อกรณีความวิตก
กังวลของคนไทยกับปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันท่ีปรากฏเป็นข่าวตาม
ส่ือมวลชน ไมว่า่จะเป็นการเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความแตกแยก การเร่ง
สร้างความปรองดอง ร่างรัฐธรรมนูญ และความขดัแย้งทางการเมือง สรุปผลได้ 
ดงันี ้ 

อนัดบั 1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน 89.60 % 
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อนัดบั 2 ความสามคัคีปรองดอง คณุธรรมจริยธรรมและจิตส านกึท่ีดีของ
คนในชาต ิ73.08 % 

อนัดบั 3 ปัญหาบ้านเมือง โดยเฉพาะเร่ืองการเมือง ทจุริตคอรัปชัน่ ความ
ขดัแย้งแตกแยก 71.27 % 

อนัดบั 4  การร่างรัฐธรรมนูญ  การบงัคบัใช้กฎหมาย  และกฎระเบียบ 
ตา่งๆ ในสงัคม 68.76 % และ 

อนัดบั 5 ความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  อาชญากรรม 62.52 %  
(ไทยรัฐออนไลน์, 2559)  
 บทความนีศ้ึกษาเก่ียวกับมนุษย์ - สังคมมนุษย์ รูปแบบการปกครอง  
รัฐ บรูณาการมนษุย์กบัการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ เป็นล าดบัไป 
 
มนุษย์ - สังคมมนุษย์ 
มนษุย์ (ช่ือวิทยาศาสตร์: Homo sapiens  ภาษาละติน แปลว่า "คนฉลาด" หรือ 
"ผู้ รู้") เป็นสปีชีส์เดียวท่ียังมีชีวิตอยู่ในสกุล Homo ในทางกายวิภาค มนุษย์
สมยัใหม่ถือก าเนิดขึน้ในทวีปแอฟริการาว 200,000 ปีท่ีแล้ว และบรรลคุวามน า
สมยัทางพฤติกรรม (behavioral modernity) อย่างสมบูรณ์เม่ือราว 50,000  ปีท่ี
แล้ว (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559 ค) 

มนษุย์โดยความหมายของศพัท์ หมายถึง ผู้ มีใจสงู (มโน อสฺุสนฺนมสฺสา
ติ มนุสฺโส), ผู้ รู้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ (หิตาหิต  มนติ ชานาตีติ 
มนุสฺโส) (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2542: 301 - 303) เป็นผู้ รู้จกัสิ่งเกือ้กูลแก่ตน 
(ยถาพล  อตฺตโน หิต  มนุเตติ มนุสฺโส) (หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์) (ทวี ธรรมธัช, 
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2540: 283) และเป็นสตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล สตัว์ท่ีมีจิตใจสงู (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556: 1159) 
 สังคมเกิดขึน้มาพร้อมกับมนุษย์และมนุษย์จะมีความเป็นมนุษย์โดย
สมบรูณ์ ก็ตอ่เม่ือเขาเหล่านัน้เจริญเติบโตภายในสงัคมและได้เรียนรู้การขดัเกลา
ทางสังคมและได้วิวัฒนาการมาตามล าดับ แนวความคิดของนักปราชญ์กลุ่ม
หนึ่งคือ “ทฤษฎีสัญญาสังคม” (Social Contract Theories) ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า 
มนุษย์ดัง้เดิมนัน้อยู่รวมกันในสังคมเช่นปัจจุบัน คือมนุษย์ได้อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติ แต่เน่ืองจากความชัว่ร้าย ความยุ่งยากสบัสน การเพิ่มจ านวนมนุษย์ 
ตลอดจนอารยธรรม เป็นเหตุให้มนุษย์จ าเป็นต้องละทิง้สภาพธรรมชาติ และ
สญัญาด้วยความสมคัรใจท่ีจะรวมกันในสงัคม ทัง้นีโ้ดยมุ่งหวงัท่ีจะได้รับความ
คุ้มครองและประโยชน์สขุจากผู้ปกครองเป็นการตอบแทน  

ดงันัน้ แม้มนุษย์จะเป็นผู้ มีใจสูง เป็นผู้ รู้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ และเป็นสตัว์ท่ีรู้จกัใช้เหตผุล แตก็่ยงัไมมี่การเรียนรู้ในการขดัเกลาทาง
สงัคมเท่าท่ีควร จึงมีการเอารัดเอาเปรียบ หวงัแตผ่ลประโยชน์ของตนเอง ท าให้
สงัคมเกิดความยิ่งเหยิง วุ่นวาย จึงต้องมีการคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมมาท าหน้าท่ี
ผู้ปกครอง สร้างกตกิาให้แก่สงัคม และมีการลงโทษแก่ผู้ ท่ีละเมิดกฎดงักล่าว 
 
รูปแบบการปกครอง 
 รูปแบบการปกครองนับตัง้แต่เผ่าชนจนถึงรัฐชาติ มีความต่างกัน ไม่
จ าเป็นต้องอยู่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงได้เสมอ แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1) ประชาธิปไตย (Democracy)  

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึง่ ซึง่การบริหารอ านาจรัฐ
มาจากเสียงข้างมากของพลเมือง ผู้ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจ
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ใช้อ านาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้ แทนท่ีเลือกไปใช้อ านาจแทนก็ได้ 
ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติท่ีว่า พลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณา
กฎหมายและการปฏิบตัิของรัฐ และก าหนดให้พลเมืองตนมีโอกาสได้แสดงความ 
ยินยอมและเจตนาของตนเทา่เทียมกนั (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559 ข) 
 2) เผดจ็การ (Dictatorship) 

การปกครองแบบเผด็จการแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
                  2.1 เผดจ็การอ านาจนิยม (Authoritarianism) 
                  เป็นการปกครองท่ีผู้ ปกครองมีความมุ่งหมายท่ีจะเข้าควบคุม
กิจกรรมทางการเมือง แต่ยังยินยอมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจได้ จึงสามารถด าเนินชีวิตส่วนตวัได้โดยอิสระ ประเทศท่ีใช้ระบบเผด็จ
การอ านาจนิยม ไมป่รารถนาท่ีจะเข้าควบคมุครอบครัว ศาสนา การศกึษา ชมรม
และสมาคมต่างๆ ท่ีมีลักษณะทางสังคมโดยเฉพาะ แต่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ  
ท่ีขดัแย้งนโยบายทางการเมืองของรัฐ (วรรณา เจียมศรีพงษ์, 2522: 398) 

     เผด็จการอ านาจนิยมยึดหลักส าคญั คือ อ านาจทัง้หลายทัง้ปวงใน
รัฐ จะต้องอยูใ่นมือของคนกลุม่น้อย หรือคนกลุม่เดียว เผดจ็การอ านาจนิยมจึงมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(จรูญ สภุาพ, 2522: 398) 

       1)  มีการรวมอ านาจ 
       2) อ านาจรวมอยูมื่อของคนกลุม่เดียว ซึง่เป็นชนกลุม่น้อย 
       3) กลุม่ท่ีมีอ านาจจะเป็นรัฐบาล 
       4) รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ ใด โดยเฉพาะอย่าง ไม่ต้อง

รับผิดชอบตอ่ประชาชน 
                  2.2 เผดจ็การเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) 
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                  เป็นการปกครองท่ีผู้ปกครองมีความมุ่งหมายท่ีจะเข้าควบคมุทัง้ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ประชาชนมีฐานะเป็นเพียงเคร่ืองมือของรัฐ เน้น
ความส าคญัของรัฐอยู่เหนือประชาชน โดยมีอ านาจและสิทธิเด็ดขาด ประชาชน
มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับรัฐ เช่ือฟังรัฐเท่านัน้ เผด็จการอ านาจนิยมเบ็ดเสร็จ
เน้นความส าคญัของผู้น าว่า เป็นผู้ มีความสามารถ มีสติปัญญายอดเย่ียม ซึ่ง
ประชาชนต้องให้ความเคารพเช่ือฟังและกระท าตามท่ีผู้น าปรารถนา แม้การใช้
อ านาจนัน้จะใช้วิธีการรุนแรง ประชาชนต้องยอมรับว่า เป็นการถกูต้อง ทัง้นีเ้พ่ือ
เสถียรภาพและความมัน่คงของรัฐ ระบอบนีมี้หวัใจส าคญัอยู่ท่ีการควบคมุการ
กระจายข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนโดยรัฐบาล (วรรณา เจียมศรีพงษ์, 2522: 
227 - 229) 

ลกัษณะบางประการของลัทธิเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ซึ่งมีดงันี ้(จรูญ  
สภุาพ, 2522: 402) 

1) เป็นการผกูขาดอ านาจทางการเมือง โดยคนกลุ่มเดียวหรือกลุม่น้อย 
             2) ผู้น าจะมีอ านาจสงูสดุในกลุม่นัน้ 
             3) ผู้น ามกัจะมีความเห็นเป็นของตนเอง โดยไมต้่องฟังประชาชนทัง้สิน้ 
             4) ผู้น าไม่ได้มาจากประชาชน แต่งตัง้ตวัเองขึน้มาท าการปกครองชาติ
ด้วยก าลงั 
             5) ผู้น าแตล่ะคนมีความนิยมไมเ่หมือนกนั 
             6) ผู้น าแตล่ะคนมกัจะมีความต้องการท่ีขดัตอ่ความต้องการของปวงชน 
คือ ผู้น าต้องการอ านาจ แตป่ระชาชนต้องการเสรีภาพ 
            7) ผู้ น าจะวางแผนเก่ียวกับวิถีชีวิตของประชาชนทัง้ปวง โดยไม่ให้
ประชาชนมีเสรีภาพก าหนดการด ารงชีวิตได้เอง 
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            8) ระบบเผด็จการ เช่ือว่า ฐานะของรัฐอยู่เหนือชีวิตปวงชนในสงัคีติสูตร 
แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เสนอการปกครองท่ีเรียกว่า “อธิปไตย 3” (ที.ปา. 
11/305/252) ซึง่เป็นเร่ืองรูปแบบการปกครองและอดุมการณ์ทางการเมือง ดงันี ้
 

ก.รูปแบบการปกครอง 
   1) อัตตาธิปไตย หมายถึง ความมีตนเป็นใหญ่ ถือเอาความคิดเห็น 

ผลประโยชน์ ฐานะ ศกัดิ์ศรี และเกียรติภูมิของตนเองเป็นใหญ่เทียบเคียงได้กับ
รูปแบบการปกครองแบบเผดจ็การ (Dictatorship) 

    2) โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกคือสงัคมเป็นใหญ่ ถือเอาความ
คิดเห็นของคนเป็นจ านวนมากเป็นใหญ่ เทียบเคียงได้กับรูปแบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย (Democracy)  

ประชาธิปไตยนัน้ไม่ใช่การปกครองท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นการปกครองท่ีเลว
น้อยท่ีสดุ และในความเลวท่ีน้อยท่ีสดุนัน้ ประชาธิปไตยจะดีท่ีสดุ เม่ือประชาชน
มีคุณภาพมากท่ีสุด ดังท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า “ถ้า
ประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคณุภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพ
ต ่า ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่าคุณภาพของ
ประชาธิปไตยข้ึนต่อคุณภาพของประชาชน แล้วคุณภาพของประชาชนข้ึนต่อ
อะไร ก็ข้ึนต่อการศึกษา เพราะฉะนั้น ตรงนี้แหละคือตอนที่ประชาธิปไตยมา
สมัพนัธ์กบัการศึกษาโดยตรง” (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2554: 104) 

การศึกษาจ าเป็นต่อประชาธิปไตย ดังท่ี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตฺุโต) กลา่ววา่ “เพือ่พฒันาประชาชนใหท้ าหน้าที่หรือใช้อ านาจตดัสินใจอย่าง
ได้ผลดีใน 2 ประการ คือ 1) ให้เสียงข้างมากที่จะวินิจฉยัเกิดจากการตดัสินใจ
ของคนที่เป็นบณัฑิตคือคนดีมีปัญญาที่เข้าถึงความจริงและอยู่กบัความดีงาม
ถูกตอ้ง 2) ใหก้ารตดัสินใจของคนเกิดจากความต้องการที่มาประสานกบัปัญญา
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ที่รู้และให้เลือกเอาส่ิงที่ถูกต้อง ดีงาม จริงแท้และเป็นประโยชน์แท้จริง ถึงตรงนี้ 
ก็มองเห็นแล้วถึงเหตุผลที่ประชาธิปไตยต้องเอาการศึกษามาพัฒนาคน”   
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), 2554: 108) 

 

ข.อดุมการณ์ทางการเมือง 
                 3) ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลักการ 
ความจริง ความถกูต้อง ความดีงาม เหตผุลเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภสิ่งท่ี
ได้ศกึษาตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นท่ีรับฟังอย่างกว้างขวางแจ้ง
ชดั (ทัง้ท่ีเป็นประชาพิจารณ์และประชามติ) และพิจารณาอย่างดีท่ีสุด เต็มขีด
แห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ท าการด้วยความเคารพ
หลกัการ กฎ ระเบียบและกติกา 

รูปแบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นแบบเผด็จการ (Dictatorship) โดยคนๆ 
เดียวหรือชนหมู่น้อยหรือประชาธิปไตย (Democracy) โดยคนจ านวนมาก 
จะต้องมีธัมมาธิปไตย คือความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลักการ ความจริง
ถกูต้องดีงามและเหตผุลเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสุขและ
ความเจริญแก่สงัคมโดยทัว่หน้า 
 
รัฐ 

รัฐ คือ กลไกทางการเมืองโดยมีอ านาจอธิปไตยปกครองดินแดนทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีอาณาเขตและมีประชากรแน่นอน โดยอ านาจดงักล่าวเบ็ดเสร็จทัง้
ภายในและภายนอกรัฐ ไม่ขึน้กับรัฐอ่ืนหรืออ านาจอ่ืนจากภายนอก และอาจ
กล่าวได้ว่า รัฐสามารถคงอยู่ได้แม้จะไม่ได้รับการรับรองจากรัฐอ่ืน เพียงแตรั่ฐท่ี
ไม่ได้รับการรับรองเหล่านี  ้มักจะพบว่าตนประสบอุปสรรคในการเจรจา
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สนธิสญัญากบัตา่งประเทศและด าเนินกิจการทางการทตูกบัรัฐอ่ืน องค์ประกอบ
ส าคญัของรัฐ มี 4 ประการ คือ 

1) ประชากร รัฐทกุรัฐจะต้องมีประชากรจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมี
จดุมุง่หมายและมีประโยชน์ร่วมกนั จ านวนประชากรของแตล่ะรัฐอาจมีมากน้อย
แตกตา่งกนัไป ท่ีส าคญัคือ จะต้องมีประชากรด ารงชีพอยู่ภายในขอบเขตของรัฐ
นัน้ 

2) ดินแดน รัฐต้องมีดินแดนอันแน่นอนของรัฐนัน้ กล่าวคือ มีเส้น 
เขตแดนเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศทัง้โดยข้อเท็จจริงและโดยสนธิสัญญา 
ทัง้นี ้รวมถึงพืน้ดนิ พืน้น า้และพืน้อากาศ 

3) อ านาจอธิปไตย  คือ อ านาจรัฐ อนัเป็นอ านาจสงูสดุในการปกครอง
ประเทศ ท าให้รัฐสามารถด าเนินการทัง้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปกครองภายในและ
ภายนอก 
4) รัฐบาล คือ องค์กรหรือหน่วยงานท่ีด าเนินงานของรัฐในการปกครองประเทศ 
รัฐบาลเป็นผู้ ท าหน้าท่ีสาธารณะสนองเจตนารมย์ของสาธารณชนในรัฐ เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและป้องกันการรุกรานจากรัฐอ่ืน รัฐบาลเป็น
องค์กรทางการเมืองท่ีขาดไมไ่ด้ของรัฐ (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559 ง) 

ถึงแม้ว่าค าว่า “รัฐ” มักจะรวมถึงสถาบนัรัฐบาลหรือการปกครอง ทัง้
สมัยโบราณและสมัยใหม่ ระบบรัฐสมัยใหม่มีลักษณะหลายประการ และค า
ดงักลา่วมกัถกูใช้ในความหมายถึงระบบการเมืองสมยัใหมเ่ทา่นัน้ 

ค าว่า “ประเทศ” “ชาต”ิ และ “รัฐ” มกัจะถกูใช้ในความหมายท่ีสามารถ
ทดแทนกันได้ แตก่ารเลือกใช้ค าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ดงันี ้



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

51                                     มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
 
มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา 
 
มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพทุธศาสนา 
 
 

รัฐ (state) เป็นศพัท์ท่ีเน้นความผกูพนัทางการเมือง (political unity) อนั
หมายถึง การท่ีประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองอย่างเดียวกัน มีอธิปไตยอัน
เดียวกนั รวมทัง้มีเอกราชเตม็ท่ีในฐานะท่ีเป็นรัฐ 

ประเทศ (country) เป็นศัพท์ท่ีเน้นสภาพทางภูมิศาสตร์ หมายถึง  
1) สภาพดนิฟ้าอากาศ 2) ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ 3) การมีแมน่ า้ บงึ ล าคลอง 
ภเูขา ป่าไม้ (บรรพต วีระสยั และคณะ, 2532: 3) 

ชาติ (nation) เป็นศพัท์ท่ีเน้นเชือ้ชาติ (race) และหน่วยทางวฒันธรรม 
(cultural unit) ซึ่งหมายถึง ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีเชือ้ชาติเดียวกัน พูดภาษา
เดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกันและมีขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทัง้
ประวตัศิาสตร์ร่วมกนั (อานนท์  อาภาภิรม, 2545: 13) 

ใน อัคคัญญสูตร รัฐในสภาพดัง้เดิมของสังคมมนุษย์นัน้คือการ
ปราศจากรัฐ และแท้ท่ีจริง การมีรัฐนัน้เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เพราะว่ารัฐ
ก่อก าเนิดมาจากความชัว่ร้ายหรืออกุศลธรรม แม้แตส่งัคมคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็น
พฒันาการขัน้สดุท้ายของประวตัิศาสตร์ ก็ไม่มีรัฐเพราะไมมี่ชนชัน้ เพราะเม่ือไม่
มีความขดัแย้งทางชนชัน้แล้ว รัฐก็สลายไปเอง 

มนุษย์เร่ิมต้นจากการไม่มีรัฐ การมีกรรมสิทธ์ิร่วมกันในทรัพย์สิน การ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกันและสภาพธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ และต่อมาจึง
ก่อก าเนิดรัฐขึน้ ตลอดจนได้เปล่ียนรูปแบบของผู้ปกครองไปตา่งๆ ตามเหตปัุจจยั 
รัฐหรือบ้านเมืองจ าเป็นจะต้องก าหนดตวัผู้น ามาท าหน้าท่ีควบคมุดแูลให้สงัคม
หรือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงร่วมกนัสรรหา
คดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือคนท่ีงดงาม มีศกัดิ์ใหญ่เป็นหวัหน้าหรือ
ผู้ น า ดังท่ีปรากฏในอุลูกชาดกเล่าว่า ในครั ง้ปฐมกัป ประชาชนประชุมกัน
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คดัเลือกบคุคลผู้หนึ่ง ซึ่งมีรูปงามสมบรูณ์ มีมารยาทงดงาม บริบรูณ์ด้วยอาการ
ทัง้ปวงให้เป็นพระราชาของพวกตน (ข.ุชา.อ. 4/86 - 88) 
 

หน้าท่ีของรัฐก็คือหน้าท่ีของผู้ปกครองรัฐนัน้เอง มีอยูเ่พียง 3 ประการ คือ  
1) ให้เป็นผู้วา่กลา่วผู้ ท่ีควรว่ากลา่วได้โดยชอบ  
2) ให้เป็นผู้ตเิตียนผู้ ท่ีควรติเตียนได้โดยชอบ  
3) ให้เป็นผู้ขบัไลผู่้ ท่ีควรขบัไลไ่ด้โดยชอบ (ลงโทษ)  
จะเห็นได้ว่า หน้าท่ีของผู้ปกครองในแต่ละข้อนัน้ ล้วนมีค าสัง่โดยชอบ

อยูข้่างหลงัหมดทกุข้อ เพราะนัน่เป็น ข้อตกลงของผู้ ใต้การปกครองกบัผู้ปกครอง 
ค าว่า “โดยชอบ” ในท่ีนีห้มายถึงความยุติธรรมท่ีผู้ปกครองจ าเป็นต้องยึดหลัก
ความชอบธรรมเป็นเกณฑ์เป็นขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อ านาจในหน้าท่ี
และขอบเขตแหง่การใช้อ านาจของผู้ปกครองรัฐ ถือเป็นตวัก าหนดถึงความเจริญ
หรือความเส่ือมของสังคมได้ และในอัคคัญญสูตรก็ไม่ได้กล่าวว่า ต าแหน่ง
ผู้ปกครองรัฐหรือมหาชนสมมตมีิก าหนดระยะเวลานานเท่าใด 
 
บูรณาการมนุษย์กับการปกครองแนวพระพุทธศาสนา 

เม่ือได้บูรณาการมนุษย์กับการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาก็จะ
พบวา่ 

 

ก.ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองมีพนัธกิจท่ีจะต้องกระท าคือ 
    1) ผู้ปกครองมีอดุมการณ์ทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยคือความมี

ธรรมเป็นใหญ่ ถือเอาหลกัการ ความจริงถกูต้องดีงามและเหตผุลเป็นอดุมการณ์
ทางการเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสขุและความเจริญแก่สงัคมโดยทัว่หน้า 
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       2) ผู้ปกครองพยายามจะขจัดอาชญากรรมด้วยการลงโทษนัน้ไม่มี
ประโยชน์และไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากคนยงัขาดแคลน ไม่มีกิน เดือดร้อน
กนัอยู่ ดงันัน้ จ าเป็นต้องปันทรัพย์ให้แก่ชนผู้ ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขดัสนยากไร้ใน
แว่นแคว้น (ธนานุประทาน) (ที.ปา. 11/84/63.) และควรจะมีการปรับปรุงการ
จดัระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ดี ไม่ให้มีคนขดัสนยากไร้อยู่ในแผ่นดิน ดงั
ปรากฏในกูฏทนัตสูตร แห่งทีฆนิกาย สีลขนัธวรรค ว่า พระเจ้ามหาวิชิตราชทรง
ท าสงครามแผ่ขยายอาณาจกัรออกไปกว้างขวาง ผลของสงครามท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศตกต ่า จนเกิดปัญหาโจรปล้นบ้านปล้นเมือง โจรเหลา่นีเ้ป็นโจรเพราะ
ความยากจนบีบคัน้ ไมไ่ด้เป็นโจรเพราะสนัดานคือความโลภบีบคัน้ พระโพธิสตัว์
ในฐานะเป็นปโุรหิตมองเห็นปัญหานีไ้ด้ทะลุปรุโปร่งจึงถวายค าแนะน าพระราชา
ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมประชาชนให้ขวนขวายท ามาหากินโดย
ชว่ยเหลือคนระดบัล่าง 3 กลุม่ซึง่ขยนัท ามาหากินดงันี ้

(1) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชนชัน้รากหญ้า โดยการ
พระราชทานพนัธุ์พืช และอาหารให้แก่พลเมืองผู้ขะมกัเขม้นในเกษตรกรรม และ
การเลีย้งปศสุตัว์ เพ่ือให้เกษตรกรนัน้ไม่ต้องเดือดร้อนเร่ืองต้นทนุทางสินค้า หรือ
ต้นทนุในการซือ้วตัถดุิบจากแคว้นอ่ืนมากจนเกินไป 

   (2) การพฒันาเศรษฐกิจในระดบักลาง และระดบัสงู โดยการ
สนบัสนนุต้นทุนทางการผลิต หรือต้นทุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจขนาดกลาง อนั
เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ท่ีคอยรับซือ้สินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรไปขายใน 
แคว้นอ่ืนๆ หรือภายในแคว้นของพระองค์ 
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    (3) การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ข้าราชการ ซึ่งเป็น
มันสมอง และผลักดันนโยบายต่างๆ ให้สัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม ดังนัน้ การ
พระราชทานอาหารและเพิ่มเงินเดือนให้แก่ราชการนัน้จึงถือได้ว่าเป็นมาตรการ
ในการสร้างแรงจงูใจได้อย่างดีท่ีสดุทางหนึ่ง (ที.สี. 9/338/200) 

ถ้าท าได้ดงักล่าว บ้านเมืองก็จะตัง้มัน่อยู่ในความเกษม หาเสีย้นหนาม
มิได้ ไม่มีการเบียดเบียนกัน พลเมืองจกัช่ืนชมยินดีต่อกนั ยงับตุรให้ฟ้อนอยู่บน
อก จกัไมต้่องปิดประตเูรือนอยู่ 

    3) ผู้ปกครองมีหลักการสงเคราะห์ประชาชน ซึ่งเรียกว่า ราชสังคห
วตัถขุอง มี 4 อยา่ง คือ  

(1) สัสสเมธะ ได้แก่ ความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์
ธญัญาหาร สง่เสริมการเกษตร 

(2) ปริุสเมธะ ได้แก่ ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ รู้จกั
สง่เสริมคนดีมีความสามารถ 

(3) สมัมาปาสะ ได้แก่ ความรู้จกัผูกสมานรวมใจประชาชน
ด้วยการสง่เสริมอาชีพ เชน่ ให้คนจนกู้ ยืมทนุไปสร้างตวัในพาณิชยกรรม เป็นต้น 

(4) วาชเปยะ หรือวาจาเปยยะ ได้แก่ ความมีวาจาอนัดดูด่ืม
น า้ใจ คือรู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วยเหตุผล  
มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยม
เช่ือถือ (ส .ส. 15/351/110) 

     4) ผู้ปกครองสง่เสริมให้บคุคลในสงัคมเม่ือมีกินมีใช้คือมีเศรษฐกิจดี
แล้ว ถือเป็นหลกัส าคญัท่ีจะต้องให้ปันเผ่ือแผแ่ก่คนอ่ืนตามหลกัโภคอาทิยะ หรือ 
โภคาทิยะ 5 (ประโยชน์ท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย์) ดงันี ้
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(1) เลีย้งตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครอง
ทัง้หลายให้เป็นสขุ  

(2) บ ารุงมิตรสหายและผู้ ร่วมกิจการงานให้เป็นสขุ  
(3) ให้รักษาทรัพย์ไว้ให้พ้นจากภัยต่างๆ คือ อัคคีภัย 

อทุกภยั ซึ่งเป็นภยัท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ โจรภยั ราชภยัและภยัท่ีเกิดแต่ทายาท
ผู้ไมเ่ป็นท่ีรัก ซึง่เป็นภยัท่ีมาจากบคุคล 

(4) ท าพลี 5 อยา่ง 
      (4.1) ญาตพิลี สงเคราะห์ญาต ิ 

(4.2) อตถิิพลี ต้อนรับแขก 
(4.3) ปพุพเปตพลี ท าบญุอทุิศให้ผู้ล่วงลบั 
(4.4) ราชพลี บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษี เป็นต้น 
(4.5) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ สักการะบ ารุงหรือ

ท าบญุอทุิศสิ่งท่ีเคารพบชูา ตามความเช่ือถือ 
    (5) อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ผู้ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

(องฺ.ปญฺจก. 22/41/48.) 
 

เม่ือบุคคลในสังคมมีกินมีใช้แล้วจึงส่งผลท่ีจะต้องให้ปันเผ่ือแผ่แก่คน
อ่ืน ทัง้ท่ีเป็นคนรอบข้าง ผู้มาเยือน สมณชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบตัิชอบใน
พระวินยั ตลอดจนบ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น  

   5) ผู้ ปกครองจะต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรนัน้ ซึ่งจะท าให้เกิดขึน้เพ่ือ
ประโยชน์สุขของกันและกัน โดยท่ีต่างคนต่างให้ และตา่งคนก็ต่างได้รับผลของ
การให้คือพระพุทธศาสนาได้รับความสะดวกด้วยปัจจัย 4 จากทางอาณาจักร 
และได้ประกาศพระศาสนาได้อย่างสะดวกมากขึน้ ในส่วนของอาณาจกัรก็ได้รับ
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ผลจากศาสนจักร ได้มีผู้คนท่ีมีศีลมีธรรมในรัฐของตนมากขึน้ ไม่ก่อปัญหาขึน้ 
ท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบสขุ  

 
 

ข.ผู้ใต้ปกครอง 
ผู้ใต้ปกครองมีพนัธกิจท่ีจะต้องกระท าคือ 
    1) ผู้ ใต้ปกครองร่วมกันสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือ

คนท่ีงดงาม มีศกัดิ์ใหญ่ มีมารยาทงดงาม เป็นผู้น า มีช่ือเรียก 3 ช่ือ คือ กษัตริย์ 
ผู้ เป็นใหญ่ในนามพระราชา ผู้ท าให้ประชาชนพอใจ และมหาสมมต ิผู้ ท่ีประชาชน
เลือกขึน้มา เพ่ือให้ท าหน้าท่ีปกครองดแูล ถ้าไม่กระท าหน้าท่ีดงักล่าว เป็นการ
ท าผิดพนัธสญัญา ก็จะถกูลงโทษ 

    2) ผู้ ใต้ปกครองปฏิบัติกติกาตามของสังคม ซึ่งได้ตกลงกันไว้เพ่ือ
ไม่ให้สังคมสบสนวุ่นวาย ซึ่งถ้าไม่กระท าเช่นนัน้ ผู้ปกครองสามารถว่ากล่าว  
ตเิตียนและขบัไล ่ซึง่เป็นการลงโทษได้โดยชอบ ซึง่ผู้ปกครองในอคัคญัญสูตรนัน้
มีบทบาทของผู้พิพากษาคือท าหน้าท่ีหลักๆ ได้แก่ การตดัสินคดีความลงโทษ 
ผู้ใต้ปกครอง ซึง่กระท าความผิด ตัง้แตก่ารริบทรัพย์ตลอดจนกระทัง่ประหารชีวิต 
โดยได้รับแบง่ส่วนเป็นข้าวสาลี ซึง่ตอ่มาเป็นเงินเดือนและสวสัดิการตา่งๆ   
     3) ผู้ ใต้ปกครองต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็นหลักในการ
ก ากับควบคมุจิตใจ ไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้ อ่ืน เช่น เบญจศีล เบญจธรรม จักร 4 
กศุลกรรมบถ 10 เป็นต้น 
 

ค.ข้าราชการในประเทศไทย 
 ข้าราชการเป็นบุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตัง้ให้รับราชการปฏิบตัิหน้าท่ี 
และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ ของประเทศไทย สว่นองค์กรท่ี 
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บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิงานอยู่นัน้เรียก ส่วนราชการ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2559 ก) 
 ในปัจจุบันนี ้ ข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และข้อบงัคบั ก.พ.ว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537  ซึง่น าเสนอพอเป็นตวัอย่าง  ดงันี ้
      1) มีจรรยาบรรณต่อตนเอง เช่น ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้ มี
ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นราชการ ข้อ 3 ข้าราชการ
พลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้
เพิ่มพนูความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ี
ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึน้  
      2) มีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน เช่น ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึง
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยนัหมัน่เพียร ถกูต้อง สมเหตสุมผล โดยค านงึถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นส าคญั  
      3) มีจรรยาบรรณต่อผู้ บังคับบัญชา ผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ ร่วมงาน เชน่ ข้าราชการพลเรือนพงึมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน การให้
ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทัง้ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วย
ท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทัง้การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว่าจะมี
ประโยชน์ตอ่การพฒันางานในความรับผิดชอบด้วย 
      4) มีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม เช่น ข้อ 13 ข้าราชการ 
พลเรือนพงึให้บริการประชาชนอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 
เอือ้เฟือ้ มีน า้ใจ และใช้กิริยาวาจาท่ีสภุาพอ่อนโยน เม่ือเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถ
ปฏิบตัิได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบตัิ ควรชีแ้จงเหตผุลหรือ
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แนะน าให้ติดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป 
 

นอกจากนัน้ ข้าราชการไทยได้ปฏิบตัิราชวสดีธรรมมาตัง้แตส่มยัสุโขทยั
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในปัจจุบนั ข้าราชการไทยจึงควรท่ีจะเลือกน า
ราชวสดีธรรมมาปฏิบตัไิมม่ากก็น้อย เชน่  
      1) ธรรมเก่ียวกับการควบคุมตนเองของข้าราชการ ซึ่งมีธรรมท่ี
ส าคัญๆ คือ ความมีสติ การใช้ปัญญา ความไม่หวั่นไหวตามโลกธรรม คือ  
ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ความไม่เกียจกนั ความไม่เห็นแก่ได้ การไม่มวัเมาในสุรา
และนารี ความเป็นคนอ่อนน้อม ความอดทนไม่โกรธง่าย การพดูจาดี การละอาย
ตอ่ความชัว่ และการเลีย้งดบูิดามารดา  
ธรรมในส่วนนี ้เม่ือพิเคราะห์ดู จะเห็นว่า ข้อใหญ่คือการตัดต้นเหตุแห่งการ 
ฉ้อราษฎร์บังหลวงคืออบายมุขต่างๆ ความโลภ และความชั่ว การปลูกฝัง
ลกัษณะท่ีจะท าให้ท างานได้ดีและเข้ากับผู้ อ่ืนได้ คือความมีสติ การใช้ปัญญา 
ความอดทนและการพดูจาดี การไมพ่ดูมากเกินพอดี  

     นอกจากนี ้ยงัมีธรรมท่ีเป็นเคร่ืองแสดงความเป็นคนดีคือการเลีย้งดู
บิดามารดาและธรรมท่ีแสดงความใฝ่รู้คือ การไปหาสมณชีพราหมณ์ ผู้ มีความรู้
และมีธรรม 
      2) ธรรมเก่ียวกับการงานโดยตรง ทรงสอนธรรมคือความขยนั ความ
ซ่ือสตัย์ ความยินดีท างานไม่ว่าเวลาใด ความยึดถือระเบียบ ความไม่ย่อท้อต่อ
อปุสรรค ความไม่สรุุ่ยสรุ่าย การท างานให้ส าเร็จโดยเร็ว ความมีวินยัและสุภาพ 
ความอ่อนน้อม การพูดจาดี ความรักงานยิ่งกว่าญาติ ความรู้ฐานะอนัควรและ 
ไม่ควร การไม่ขโมยเงินหลวง และการหมัน่ตรวจตรางบประมาณอยู่เสมอ ธรรม
ต่างๆ ในส่วนนีพ้อสรุปได้ว่า ข้าราชการพึงท างานด้วยความขยัน ซ่ือสัตย์ 
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ประหยดั ถกูระเบียบ รอบคอบ อดทน สภุาพอ่อนน้อม และรักงาน ยินดีท างาน
เสมอ (ปรีชา  ช้างขวญัยืน, 2538: 102 – 103) 
       แม้ในการท างานอย่างปัจจบุนั ซึง่มีกระบวนการซบัซ้อนขึน้ เชน่ การ
วางแผน การปรับแผน การตัง้เป้าหมาย การควบคุมหรือการบริหารให้เป็นไป
ตามแผน การประเมินผล ก็ยังต้องอาศัยข้าราชการหรือผู้ ปฏิบัติงานท่ีมี
คุณสมบตัิต่างๆ ดงักล่าวแล้ว จึงจะได้ผลดีและรวดเร็ว คุณสมบตัิของบุคคล 
ทศันคติต่องานและความขยันซ่ือสตัย์ ถืองานส าคญักว่าประโยชน์ส่วนตวัและ
ญาติ รวมทัง้การไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวงเป็นธรรมท่ีใช้ได้เสมอ ส่วนความแตกต่าง
ในการท างานเป็นความแตกตา่งด้านกระบวนการท างานเทา่นัน้ 
 ดังนัน้ ข้าราชการเป็นผู้ น านโยบายของผู้ ปกครองไปปฏิบัติ จ าเป็น
ปฏิบตัติามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ข้อบงัคบั ก.พ.
ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2557 และควรปฏิบตัิราชวสดี
ธรรม เพ่ือให้บงัเกิดผลคือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยูเ่ย็นเป็นสขุ 
 
สรุป 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เม่ือจ าต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม ก็จ าเป็น
จะต้องก าหนดตวัผู้น ามาท าหน้าท่ีควบคมุดแูลให้สงัคมหรือการอยู่ร่วมกันของ
มนษุย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  

ผู้ปกครองมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยคือความมีธรรม
เป็นใหญ่ ถือเอาหลกัการ ความจริงถกูต้องดีงามและเหตผุลเป็นอุดมการณ์ทาง
การเมือง เพ่ือประโยชน์สงบสุขและความเจริญแก่สังคมโดยทั่วหน้า มีการ
ปรับปรุงการจดัระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้ดี ไม่ให้มีคนขดัสนยากไร้อยู่ใน
แผน่ดนิ แทนท่ีจะมุง่เน้นพยายามขจดัอาชญากรรมด้วยการลงโทษแตอ่ย่างเดียว 
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ซึ่งการกระท าเช่นนัน้ไม่มีประโยชน์และไม่ประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากคนยงัขาด
แคลน ไม่มีกิน ไม่มีใช้เดือดร้อนกันอยู่และจะต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม 
และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนจกัรกบัอาณาจกัรนัน้ 

ผู้ ใต้ปกครองร่วมกันสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม คือคนท่ี
งดงาม มีศกัดิ์ใหญ่ มีมารยาทงดงาม เป็นผู้น า ปฏิบตัิกติกาของสงัคม ซึ่งได้ตก
ลงกันไว้ และต้องสนใจในศาสนาและศีลธรรม เป็นหลักในการก ากับควบคุม
จิตใจ ไมใ่ห้ไปเบียดเบียนผู้ อ่ืน 
 ข้าราชการเป็นผู้ น านโยบายของผู้ ปกครองไปปฏิบัติ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย จรรยาบรรณของข้าราชการ ตลอดจนกระทัง่ปฏิบตัิราชวสดีธรรม เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการควบคมุจิตใจของตนเองและการงานโดยตรง 

จากข้อมูลท่ีน าเสนอมานี ้ชีใ้ห้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีค าสั่งสอนท่ี
เก่ียวข้องกบัการปกครอง ทัง้ผู้ปกครองและผู้ถกูปกครอง ท าให้ได้นกัปกครองท่ีดี
และผู้ถกูปกครองท่ีดี โดยมีข้าราชการหรือพนกังานของรัฐ เป็นผู้น านโยบายของ
ผู้ปกครองไปปฏิบตั ิโดยอาศยัการประพฤติตนให้มีคณุธรรม ใช้อ านาจนัน้ในการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนในรูปแบบของการบริหารจดัการบ้านเมือง ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่คนหมู่มาก คือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข มีความสนใจใน
ศาสนาและศีลธรรม โดยปราศจากผลร้ายใดๆ เป็นท่ียอมรับและพอใจของทุก
ฝ่ายในสงัคม 
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ธรีะวัฒน์ แสนค ำ1 / Teerawatt Sankom 

 

 บทคัดย่อ       
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
โดยสงัเขปของชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้าย ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตต าบลดา่นซ้าย อ าเภอ
ดา่นซ้าย  จงัหวดัเลย ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 จนถึง พ.ศ.2370 ด้วยวิธีการ
ทางประวตัิศาสตร์  
  จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายมีร่องรอยการตัง้ถ่ิน
ฐานของมนุษย์อย่างชดัเจนมาตัง้แต่ประมาณต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกับการสร้างพระธาตุศรีสองรักเพ่ือเป็นสญัลักษณ์เขตแดนและไมตรี
ระหว่างอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยากับอาณาจกัรล้านช้างในต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 
และความเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างรัฐของพืน้ท่ีลุ่มแมน่ า้หมนั ตอ่มาเกิดการ
ขยายตวัของชุมชนขยบัขึน้มาตามลุ่มแม่น า้หมนั และมีการตัง้เมืองด่านซ้ายขึน้
ในบริเวณใกล้เคียงกับพระธาตุศรีสองรักในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22-23 
ภายหลงัการขยบัเขตแดนไปยงับริเวณต้นประดู่สองต้นแทนพระธาตุศรีสองรัก
ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรล้านช้าง ตอ่มาชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายได้
เผชิญกบัภาวะสงครามในศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ชมุชนเมืองดา่นซ้าย

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
  วิทยาลยัสงฆ์เลย e-mail: teerawattano@hotmail.com 

พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของชุมชนโบรำณเมืองด่ำนซ้ำย 

The Historical Development of Muang Dan Sai Ancient Community 
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ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (กรุงเทพมหานคร) โดยเป็น
เมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก   
ค าส าคัญ: พฒันาการทางประวตัิศาสตร์  ชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้าย     
                  ลุม่แมน่ า้หมนั  อาณาจกัรล้านช้าง    
  
Abstract 
   

This article aimed to investigate historical development of Muang 
Dan Sai Ancient Community, located in Dan Sai Sub-district of Dan Sai 
District in Loei Province, between the late 21st Buddhist Century to the 2370 
B.E. This was done through historical approach. 

 The study revealed that Muang Dan Sai Ancient Community 
explicitly tracked ancient dwellers evidenced by their dwellings since the 
beginning of 22nd Buddhist Century. These dwellings known as ancient 
community linked to construction of a Buddhist pagoda called Phra That 
Sri Song Rak constructed to: 1) symbolize boundary and friendship 
between former Ayutthaya Kingdom of Thailand and former Lan Xang 
Kingdom of Laos in the beginning of 22nd Buddhist Century, and 2) use as 
a transportation route between their states located along Mun River basin. 
Later, there was a huge expansion of this ancient community throughout 
the Mun River basin, so an ancient community called Muang Dan Sai was 
founded near Phra That Sri Song Rak area in the late 22nd to 23rd Buddhist 
Century. After the founding, Muang Dan Sai Ancient Community was 
moved to two Padauk tree area governed by former Lan Xan Kingdom of 
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Laos. In 2370 B.E., this ancient community faced state of war by the former 
Lao king Chao Anouvong. The war affected the ancient community that it 
was occupied and merged as a satellite town of Muang Phitsanulok city in 
former Siam Kingdom of Thailand.  
Keywords: Historical Development, Muang Dan Sai  Ancient Community,  
                   Mun Basin Area, Lan Xang Kingdom 
 
ความน า 
 พืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัเกิดจากแม่น า้หมนัซึ่งเป็นแม่น า้สายสัน้ๆ และ
เป็นสาขาของแม่น า้เหืองในเขตหุบเขาอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย มีต้นก าเนิด
จากล าห้วยหมันใหญ่ท่ีมีต้นก าเนิดจากภูลมโลและล าห้วยหมันน้อยท่ีมี  
ต้นก าเนิดจากภูทับเบิก ซึ่งไหลมาบรรจบกันท่ีบริเวณ “ปากแบ่ง” ในเขตบ้าน
หมากแข้ง ต าบลกกสะท้อน อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย แล้วไหลจากทิศใต้ไปยงั
ทิศเหนือผ่านพืน้ท่ีต าบลกกสะทอน  ต าบลด่านซ้าย  ต าบลนาหอ  ต าบลนาดี
และต าบลปากหมนั อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ไหลมาบรรจบกับแม่น า้เหืองท่ี 
บริเวณ “ปากหมนั” ในเขตบ้านปากหมนั ต าบลปากหมนั อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดั
เลย  แม่น า้หมันนีมี้ความยาวรวมทัง้สิน้ประมาณ 60 กิโลเมตร (เอกรินทร์  
พึง่ประชา และคณะ, 2559: 4 - 5)  
  พืน้ท่ีบริเวณลุ่มแม่น า้หมันตอนกลางและตอนปลายท่ีมีพืน้ท่ีราบลุ่ม
แคบๆ อยูร่ะหว่างแนวภเูขา แม้กลุม่ดินจะเป็นพวกดินเหนียว ดนิร่วนเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแป้งและดินร่วนปนทรายท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน า้ดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต ่าถึงปานกลาง  
(เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2559: 11) แตก็่พอจะใช้เป็นท่ีเพาะปลกูส าหรับ
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ยงัชีพของชมุชนระดบัหมู่บ้านได้ จึงท าให้บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัตอนกลาง
และตอนปลายปรากฏร่องรอยชมุชนโบราณระดบัหมู่บ้านหลายแห่ง เช่น ชมุชน
โบราณบ้านนาหอ บ้านนาฮี บ้านนาดี บ้านนาทองและบ้านปากหมัน เป็นต้น 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายด้วย 
  ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายถือว่าเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
บริเวณลุ่มแม่น า้หมัน เป็นท่ีตัง้ขององค์พระธาตุศรีสองรักหมุดหมายเขตแดน
และประจักษ์พยานในการท าสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่ง
อาณาจักรล้านช้าง ท่ีสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2106 และเป็นชุมชนโบราณท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของประชาชนทั่วไปเน่ืองจากเป็นดินแดนท่ีมีการจัดงาน
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน แต่ทว่าข้อมูลพัฒนาการ
ประวตัิศาสตร์ของชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายกลบัยงัไม่ได้รับการศกึษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะแอบอิงอยู่
กบัประวตัิการสร้างพระธาตศุรีสองรัก จึงท าให้ยงัไม่เห็นพฒันาการทางประวัติ
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินของชมุชนโบราณแหง่นีอ้ยา่งชดัเจนเท่าท่ีควร 
 บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายโดยสังเขป เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน และบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ 
ตัง้แตช่่วงแรกก่อตัง้ชมุชนในสงัคมแบบรัฐจารีตในวฒันธรรมล้านช้างจนถึงการ
ถกูผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม โดยมีมมุมองการศึกษาจากพฒันาการภายใน
ชุมชนเป็นหลักตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 22 จนถึง พ.ศ.2370 เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมือง
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ดา่นซ้ายและชมุชนโบราณอ่ืนๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัอย่างละเอียดลุ่มลึก และ
สร้างความเข้าใจในบริบททางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินในท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัและ
จงัหวดัเลยตามหลกัฐานประวตัิศาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ ชาวจงัหวดัเลย
และผู้สนใจทัว่ไปตอ่ไป 
 
เมืองด่านซ้าย: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
   ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายตัง้อยู่ริมสองฝ่ังแม่น า้หมัน ในเขตต าบล
ดา่นซ้าย อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ซึง่บริเวณท่ีตัง้เมืองดา่นซ้ายเป็นจดุเร่ิมต้น
ของท่ีราบลุ่มแม่น า้หมันท่ีทอดยาวจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมัน
เป็นท่ีราบหบุเขาอยู่กลางเทือกเขาเพชรบรูณ์ตะวันออก ตอนต้นจะเป็นเขตภูเขา
สงูไม่มีท่ีราบลุ่มท่ีชดัเจน ส่วนตอนกลางและตอนปลายจะมีแนวทิวเขาขนาบไป
ทัง้สองฝ่ัง ตรงกลางจะเป็นท่ีราบหุบเขามีความกว้างโดยเฉล่ียประมาณ 3 
กิโลเมตร ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัมีจดุเร่ิมต้นจากบริเวณบ้านเดิ่นและบ้านด่านซ้าย 
(ตวัอ าเภอด่านซ้ายปัจจุบนั) เร่ือยมาตามล าแม่น า้หมนัจนถึงบริเวณปากหมัน 
ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัยงัมีล าห้วยสาขาสายสัน้ๆ หลายสายท่ีไหลมามา
บรรจบกบัแมน่ า้หมนั เชน่ ห้วยน า้พาน ห้วยน า้ศอก ห้วยน า้เบีย้ ห้วยน า้อู้  เป็นต้น 
  ต าแหน่งท่ีตัง้ของตวัเมืองด่านซ้ายนอกจากจะเป็นจุดเร่ิมต้นของท่ีราบ
ลุม่แมน่ า้หมนัท่ีทอดยาวจากทิศใต้ไปทิศเหนือแล้ว ยงัอยูต่ดิกบับริเวณท่ีราบท่ีมี
ความกว้างขวางซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของตวัเมือง (ปัจจุบนัคือ
บริเวณท่ีราบลุ่มเขตบ้านนาเวียงและบ้านหนามแท่ง) และยังอยู่บนเส้นทาง
คมนาคมโบราณซึ่งบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมันเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่าง
อาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏการสร้างพระธาตุ 
ศรีสองรักเป็นหมดุหมายเขตแดนระหว่างกนัในเส้นทางนี ้
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  ภายในเขตชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายมีการพบโบราณสถานหลายแห่ง 
โบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดคือ พระธาตศุรีสองรัก ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ๆ ริมฝ่ัง
แมน่ า้หมนัทางทิศใต้นอกตวัเมืองดา่นซ้าย เป็นพระเจดีย์ทรงระฆงัส่ีเหล่ียม ฐาน
เตีย้ องค์ระฆงัอยู่ในผงัส่ีเหล่ียม ขนาดใหญ่และเตีย้ ปล้องไฉนทรงส่ีเหล่ียมกรวย
มนเรียบจนถึงยอด (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2555: 63 - 66) สร้างขึน้เพ่ือเป็นหมุด
หมายเขตแดนและประจกัษ์พยานในการท าสญัญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จ
พระมหาจกัรพรรดิแห่งอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่ง
อาณาจกัรล้านช้าง เร่ิมสร้าง พ.ศ.2103 แล้วเสร็จใน พ.ศ.2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แผนทีแ่สดงสภาพภูมิประเทศและต าแหน่งทีต่ ัง้ของชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายและ
ชุมชนส าคญัในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันซ่ึงเป็นที่ราบแคบๆ มีภูเขาขนาบสองข้างเป็น 
แนวยาว (ปรบัปรุงจาก Google Earth) 
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 และวดัโพนชยัซึ่งมีโบราณสถานตัง้อยู่บนเนินดินทางทิศตะวนัออกของ
ตวัเมืองด่านซ้าย เป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญัคู่เมืองด่านซ้าย ไม่
ปรากฏหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการสร้างหรือเก่ียวข้องกับวัด
โพนชัยตัง้แต่สมัยเร่ิมสร้าง แต่มีความเป็นไปได้ว่าวัดโพนชัยอาจสร้างขึน้ใน
ชว่งเวลาใกล้เคียงกบัการสร้างพระธาตศุรีสองรัก  เน่ืองจากภายในวดัมีพระเจดีย์
รูปทรงเดียวกันกับพระธาตศุรีสองรัก ตา่งกนัเพียงขนาดเล็กกว่าและมีรูปทรงท่ี
ชะลูดกว่าพระธาตุศรีสองรักเท่านัน้ ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
สนันิษฐานว่าน่าจะสร้างขึน้พร้อมกับพระธาตศุรีสองรัก (สร้างเสร็จ พ.ศ.2106) 
หรือหลงัจากนัน้เล็กน้อย (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 71)  
 นอกจากนี ้ยงัมีรายงานการพบร่องรอยโบราณสถานคล้ายกบัซากวิหาร
ท่ีชาวบ้านเรียกว่า “วัดแจ้ง” อยู่ทางทิศตะวันออกของตวัเมืองในเขตบ้านเดิ่น 
และ “วดัโพธ์ิ” อยู่ริมฝ่ังแม่น า้หมนัในเขตบ้านเหนือทางทิศใต้ของตวัเมืองด่าน
ซ้าย (พระปลดัยุรนนัท์ สุมงฺคโล, 2560) ซึ่งสนันิษฐานว่าโบราณสถานดงักล่าว
นา่จะเป็นวดัโบราณท่ีอยู่รอบๆ ชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้าย 
 
พืน้ที่ราบลุ่มแม่น า้หมันก่อนการเกิดขึน้ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย 
 จากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีปรากฏใน
บริเวณลุ่มแม่น า้หมนัพบว่าในเขตท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัมีร่องรอยการใช้งานของ
มนษุย์ในพืน้ท่ีราบลุม่แมน่ า้หมนัมาตัง้แตป่ระมาณพทุธศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้โขงกับ
เมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแมน่ า้น่านและลุ่มแมน่ า้ยม 
 หลังจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้ มเป็นปฐมกษัตริย์ในประวัติศาสตร์อาณาจักร
ล้านช้างได้ขึน้ครองราชย์ท่ีเมืองหลวงพระบางและสถาปนาอาณาจกัรล้านช้าง
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หรือกรุงศรีสัตตนาคนหุตขึน้ราว พ.ศ.1896 ก็ปรากฏข้อความในนิทานขุนบรม
ราชาซึ่งเป็นหลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัย
พระเจ้าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ พ.ศ.1896 - 1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็น
ชมุชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองทางทิศเหนือของท่ีราบลุ่มแม่น า้หมัน 
ทัง้ยังระบุว่าเจ้าเมืองแก่นท้าวเป็น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดูแลด่านสามหม่ืน
ร่วมกบัเมืองซายขาวและเมืองหนองบวั  (กรมศลิปากร, 2545: 156) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที ่2 สภาพภูมิประเทศทีร่าบลุ่มหบุเขาสองฝ่ังแม่น ้าหมนัเมื่อมองจากภูเขาในเขต 
   บา้นปากหมนั 
 
   จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองแก่นท้าวมีพัฒนาการความ
เป็นชุมชนระดับเมืองแล้ว อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดูแลชายแดนและควบคุม
เส้นทางคมนาคมระหว่างรัฐ ซึ่งในขณะนัน้ลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มแม่น า้หมนัซึ่ง
เป็นแม่น า้สาขาของแม่น า้เหืองถือเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างอาณาจักร
สุโขทยักับอาณาจักรล้านช้างเส้นทางหนึ่ง มีการพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบ
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

น า้ยาแบบสงัคโลกปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาฝีมือช่างท้องถ่ินของลาวใน
บริเวณชุมชนโบราณบ้านอาฮี (ในเขตบ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัด
เลย) หลกัฐานดงักล่าวท าให้สนันิษฐานได้ว่าระหว่างผู้คนอาณาจกัรสุโขทัยกับ
กลุม่บ้านเมืองในลุม่น า้โขง (โดยเฉพาะเขตเมืองแก่นท้าว) คงมีการติดตอ่ค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกัน  โดยข้ามเขตภูเขาไปยงัเมืองนครไทย แล้วก็อาศยั
หุบเขาลุ่มแม่น า้แควน้อยลงไปยังเมืองพิษณุโลกและเมืองสุโขทัย จึงมีการพบ
เศษภาชนะดินเผาแบบสงัคโลกในบริเวณนี ้(ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558ข: 56)  
  นายแพทย์อุเทือง ทิพรส อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยได้
สนันิษฐานวา่ เมืองดา่นซ้ายเคยเป็นท่ีพกัของพ่อขนุบางกลางหาว (หรือพอ่ขนุศรี
อินทราทิตย์) ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยซึ่งพาไพร่พลอพยพออกจาก
แคว้นพางค าลงมาทางใต้พร้อมกบัพ่อขนุผาเมือง พ่อขนุบางกลางหาวได้พาไพร่
พลอพยพมาตัง้ถ่ินฐานท่ีริมฝ่ังซ้ายแม่น า้หมันเรียกว่า “บ้านด่านซ้าย” ส่วน 
พอ่ขนุผาเมืองตัง้ถ่ินฐานทางฝ่ังขวาแม่น า้หมนัเรียกว่า “บ้านดา่นขวา” ก่อนท่ีพ่อ
ขนุบางกลางหาวจะพาไพร่พลไปสร้างเมืองบางยาง (เมืองนครไทย) และยกทพั
ไปขบัไล่ขอมท่ีเมืองสุโขทัย (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตฯุ, 2544: 59 - 60) ซึง่ปัจจบุนัในประเด็นนีย้งัไมมี่หลกัฐานประวตัิศาสตร์ใดๆ 
มารองรับ แตย่งัได้รับการบอกเล่าข้อมลูเร่ือยมาในระดบัท้องถ่ิน 
  อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดงักล่าวก็ยงัไม่มีหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงให้เห็น
ว่ามีการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนเป็นชมุชนขึน้ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนั มีเพียง
ข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมันถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ส าคญัระหวา่งรัฐเท่านัน้ 
  
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

72 

การสร้างพระธาตุศรีสองรักและการก่อรูปชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย 
 ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 อาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรกรุง 
ศรีอยธุยาได้ท าสญัญาไมตรีและสร้างพระธาตศุรีสองรักขึน้ริมฝ่ังแม่น า้หมันใน
บริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นกึ่งกลางเส้นทางระหว่างแม่น า้โขงกับแม่น า้น่าน เพ่ือใช้เป็น
หมุดหมายเขตแดนและประจักษ์พยานในการท าสัญญาพระราชไมตรีระหว่าง
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งอาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2106 
(วินยั พงศ์ศรีเพียร, 2554: 5 - 37)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 พระธาตศุรีสองรกั หมดุหมายเขตแดนและประจกัษ์พยานในการท าสญัญาพระราช
ไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในเส้นทางคมนาคมลุ่ม
แม่น ้าหมนั 
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

  การสร้างพระธาตศุรีสองรักท่ีมีการใช้เวลานานกว่า 3 ปี ในการสร้างนัน้ 
มีผู้ตัง้ข้อสนันิษฐานว่าผู้คนพลเมืองท่ีได้เกณฑ์กันมาสร้างพระเจดีย์นีจ้ าจะต้อง
มีบ้านเรือนเคหสถานอยู่อาศัย มีนายกอง นายหมวดควบคุมตลอดการท าไร่ 
ไถนาอยู่กิน ครัน้ตอ่มาจึงได้ปรากฏว่าหมู่บ้านต่างๆ รอบๆ บริเวณองค์พระธาตุ
แต่ละสมัยนัน้ คือ หมู่บ้านนาไทย (กรุงศรีอยุธยา) บ้านนาอู้  (หลวงพระบาง) 
บ้านนาเวียง (เวียงจันทน์) บ้านชีปะขาว (บ้านนาผ้าขาว ปัจจุบันเป็นส านัก
ชีผ้าขาวมาร่วมสร้าง) ซึ่งได้ปรากฏสืบลูกหลานเหลนมาจนเท่าทุกวันนี ้(เติม  
วิภาคย์พจนกิจ,  2542: 276 - 277) แต่ข้อสันนิษฐานนีย้ังขาดหลักฐานทาง
โบราณคดีมารองรับ เน่ืองจากในบริเวณต าแหน่งท่ีตัง้ของชมุชนหมู่บ้านตามข้อ
สนันิษฐานข้างต้นไม่ปรากฏหลกัฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีแสดง
ความมีอยูข่องชมุชนในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 แตอ่ยา่งใด 
 ผู้ เขียนสนันิษฐานว่า หลงัจากการสร้างพระธาตศุรีสองรักเสร็จก็น่าจะมี
ชุมชนระดบัหมู่บ้านเกิดขึน้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย 
เพ่ือท าหน้าท่ีในการดูแลองค์พระธาตุศรีสองรัก แต่ยงัไม่เป็นชุมชนขนาดใหญ่
หรือยังไม่เกิดเป็นเมืองด่านซ้ายขึน้มา เพราะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีท่ีมารองรับข้อสันนิษฐานท่ีว่าเมืองด่านซ้ายตัง้ขึน้มาพร้อมกับ 
พระธาตศุรีสองรักได้ มีเพียงรูปทรงพระเจดีย์วดัโพนชยัซึ่งนกัวิชาการด้านประวตัิ
ศาสตร์ศิลปะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึน้พร้อมกับพระธาตุศรีสองรักหรือ
หลงัจากนัน้เล็กน้อยเท่านัน้ (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 71) เน่ืองจากพระเจดีย์
องค์นีเ้ป็นรูปแบบท่ีคดัลอกมาจากพระธาตศุรีสองรัก  แตช่า่งได้ยึดส่วนยอดธาตุ
ให้สงูเพรียวขึน้กว่าเดมิเป็นลกัษณะบวัเหล่ียมคอขวด (วิโรฒ  ศรีสโุร, 2539: 12 - 
15) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงหรือหลังจากการสร้างพระธาตุ 
ศรีสองรักเล็กน้อยนัน้ได้มีชมุชนขนาดเล็กเกิดขึน้ใกล้เคียงกับท่ีตัง้องค์พระธาตุ
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ศรีสองรัก  ซึ่งเป็นการเร่ิมก่อรูปชุมชนท่ีต่อมาจะมีพัฒนาการเป็นชุมชนเมือง 
ดา่นซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 พระเจดีย์วดัโพนชยัซ่ึงมีลกัษณะรูปทรงคลา้ยกบัพระธาตศุรีสองรกั แต่มีขนาดเล็ก
และชะลูดกว่า สนันิษฐานว่าสร้างข้ึนพร้อมกบัพระธาตศุรีสองรกัหรือหลงัจากนัน้เล็กนอ้ย  
 
 นอกจากต าแหน่งท่ีตัง้ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายจะตัง้อยู่บนเส้นทาง
คมนาคมโบราณและมีความเก่ียวข้องกับการสร้างพระธาตุศรีสองรักแล้ว  
บริเวณลุ่มแม่น า้หมนัยงัเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความส าคญัในระบบเศรษฐกิจ
แบบจารีตอีกด้วย เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE AYMONIER) นกัส ารวจจารึก
ชาวฝร่ังเศสระบุว่าบริเวณเมืองด่านซ้ายเป็นแหล่งผลิตคร่ัง เกลือ ปนู และขีผ้ึง้ 
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 209)  นอกจากนี ้  พืน้ท่ีเมืองด่านซ้ายและเมือง
ใกล้เคียงอย่างเมืองหล่มสัก เมืองเลยและเมืองเชียงคาน ยังปรากฏว่ามี
ทรัพยากรจ าพวกแร่ธาต ุอาทิ เหล็ก พลวง ทองแดง และดีบกุ ท่ีคอ่นข้างบริบูรณ์
อีกด้วย (นพพล แก่งจ าป่า, 2554: 66) ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีก็้เป็นอีก



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

75           พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลท าให้เกิดการตัง้ชุมชมและการขยายตวัของชุมชนบริเวณ
รอบๆ องค์พระธาตศุรีสองรักและในลุม่แมน่ า้หมนั 
 
เมืองด่านซ้ายภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์  
 สิลา  วีระวงส์  นกัปราชญ์คนส าคญัของลาวเคยสนันิษฐานว่าเมืองดา่น
ซ้ายคือเมืองเดียวกนักบัเมืองซายขาวหรือเมืองซ้าย (สิลา วีระวงส์, 2549: 71) ซึง่
เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งของอาณาจกัรล้านช้างท่ีท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าด่าน
หรือขอบเมืองของอาณาจักรล้านช้าง ท าให้นักวิชาการรุ่นหลังอาศัยข้อ
สันนิษฐานและอ้างอิงผลการศึกษาดงักล่าวของสิลา เช่น งานการศึกษาเร่ือง 
“ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 
14-17” ของโยซิยกิู มาซูฮารา ก็สนันิษฐานว่าเมืองซายขาวคือเมืองดา่นซ้ายโดย
อ้างอิงข้อสนันิษฐานของสิลา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546: 85 - 86) เป็นต้น   
 ตอ่มา เติม วิภาคย์พจนกิจ ได้พิจารณาถึงท่ีตัง้ชมุชนขนาดใหญ่บริเวณ
พืน้ท่ีใกล้เคียงโดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยซึ่งมีความอุดมสมบรูณ์ และ
พืน้ท่ีราบกว้างขวางกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ทัง้ยงัปรากฏหลกัฐานในประวตัิศาสตร์อีกว่า
เคยเป็นเมืองเก่ามาครัง้หนึ่ง  มีหลกัเมือง ก าแพงเมืองปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันนี ้
(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 271) ท่ีส าคญัคือ ในแผนท่ีสยามฉบับแมคคาร์ธี 
พ.ศ.2431 พระวิภาคภูวดล (James Fitzroy McCarthy)  ชาวอังกฤษเชือ้สาย
ไอริช เจ้ากรมแผนท่ีคนแรก ได้เขียนขึน้ และแผนท่ี ก็ปรากฏช่ือ “M. Sai Kow” 
(ซึ่งหมายถึงเมืองซายขาว) อยู่ในลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงกับเมืองเลย (M. Loey) 
ในแผนท่ีด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2554: 284 - 286) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยัน
ต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองซายขาวว่าอยู่ในบริเวณบ้านทรายขาวปัจจบุนั ไม่ใช่เมือง
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เดียวกันกับเมืองด่านซ้ายแต่อย่างใด ดงันัน้ เมืองด่านซ้ายจึงมีพฒันาการทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีแตกตา่งจากเมืองซายขาว 
  จากการศกึษาพฒันาการของชมุชนโบราณบ้านอาฮีและชมุชนโบราณ
ในลุ่มแม่น า้เหืองเก่ียวกับการก าเนิดขึน้ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายในลุ่ม
แมน่ า้หมนั พบวา่ เม่ือมีหมดุหมายเขตแดนระหว่างสองอาณาจกัรชดัเจนมากขึน้ 
เมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองและควบคมุดูแลแนวชายแดน
ล้านช้างในเส้นทางคมนาคมนี ้นา่จะเกิดการขยายตวัของชมุชนมาตามลุ่มแม่น า้
เหืองและลุ่มแม่น า้หมนัในบริเวณพืน้ท่ีว่างระหว่างเมืองแก่นท้าวกับพระธาตุศรี
สองรักมากขึน้ (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2560: 98 - 100) ในขณะเดียวกันช่วงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 ก็พบหลักฐานว่าเขตแดนระหว่าง
อาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาและอาณาจกัรล้านช้างได้ขยับลึกเข้าไปในเขตอ านาจ
กรุงศรีอยธุยาตามเส้นทางคมนาคมเดิม หมดุหมายเขตแดนจากเดิมคือพระธาตุ
ศรีสองรักก็ขยบัไปเป็นต้นประดูส่องต้น (ในหลกัฐานบางแหง่เรียกประดูส่ามต้น) 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ริมฝ่ังแม่น า้พุงในเขตบ้านด่านดู่ ต าบลโป่ง  อ าเภอด่านซ้าย 
จงัหวดัเลย (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558ก: 52 - 56) ดงัปรากฏหลกัฐานในพงศาวดาร
เมืองหลวงพระบางว่าในรัชสมัยพระธรรมกิจล้านช้างร่มขาว (เจ้าก่ิงกิจ) ได้
ก าหนดเอาภูเขาไม้ประดู่สามต้นอ้นสามขวยเป็นแดนกับกรุงศรีอยุธยา (กรม
ศลิปากร, 2507: 195 - 196)   
 การขยบัหมุดหมายเขตแดนลึกเข้าไปทางฝ่ังกรุงศรีอยุธยามากขึน้ ได้
แสดงให้เห็นว่าอาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจขึน้มาเหนือบริเวณลุ่มแม่น า้
หมนั ในขณะเดียวกันก็อาจมีการตัง้เมืองด่านซ้ายขึน้ในลุ่มแม่น า้หมันบริเวณ
ใกล้เคียงกับท่ีประดิษฐานพระธาตุศรีสองรักด้วย เพ่ือเป็นเมืองหน้าด่านหรือ
เมืองชายแดนท่ีควบคุมดูแลการคมนาคมไปมาหาสู่ของผู้ คนระหว่างรัฐใน
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เส้นทางตามลุ่มแม่น า้หมนั เน่ืองจากว่าหลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมท่ี
ปรากฏในชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายก็มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 ลงมา
ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาการขยับหมุดหมายเขตแดนดงักล่าว อีกทัง้ช่ือเมือง 
“ด่านซ้าย” ก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเมืองท่ีเป็น “เมืองด่าน” ในอดีตด้วย  
(เอกรินทร์ พึง่ประชา และคณะ, 2559: 48 - 49)  
 จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมพบว่า ในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นอย่างน้อย ได้เกิดชุมชนระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่ตามท่ี
ราบลุ่มแม่น า้หมนัหลายแห่ง ในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพุทธศตวรรษท่ี 24 
ซึ่งค้นพบในพระบรมมหาราชวงั กรุงเทพมหานคร ได้พบเส้นทางคมนาคมจาก
จากกรุงเทพมหานครมายงัเมืองเวียงจนัทน์ โดยมีเส้นทางท่ีผ่านบริเวณลุ่มแม่น า้
หมันไปยังเมืองแก่นท้าว ซึ่งปรากฏช่ือชุมชนเรียงตามแนวการไหลของแม่น า้
หมนัจ านวน 5 แหง่ ได้แก่ ดา่นซ้าย นาหอ นาดี นาทองและปากหมนั (Santanee 
Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดี
และศลิปกรรมท่ีพบในเขตชมุชนเมืองดา่นซ้าย บ้านนาหอ บ้านนาดี บ้านนาทอง
และบ้านปากหมนัในปัจจุบนัท่ีล้วนมีรายงานจากชาวบ้านว่าพบร่องรอยชุมชน
โบราณและมีซากโบราณสถานปรากฏอยู ่(พระอธิการสมคิด ชยาสโุภ, 2559)  
 ในช่วงเวลานีไ้ด้ปรากฏหลกัฐานชดัเจนเก่ียวกับสถานะความเป็นเมือง
ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย เพราะปรากฏข้อมูลเก่ียวกับการมีเจ้าเมือง
ปกครอง และท าหน้าท่ีเก็บส่วยจากไพร่บ้านพลเมืองตามชุมชนต่างๆ ในลุ่ม
แม่น า้หมนัส่งราชส านกัเมืองเวียงจนัทน์ เจ้าเมืองด่านซ้ายจะได้รับราชทินนาม
ว่า “พระแก้วอาสา” (เอกสารบางแห่งเขียนว่า พระแก้วอาษา) จากกษัตริย์เมือง
เวียงจนัทน์ (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 21)  
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ภาพที ่5 หอพระแก้วอาสาหรือศาลพระแก้วอาสา ภายในโรงเรียนด่านซ้าย ถูกสร้างข้ึน 
เพือ่เป็นทีส่ถิตของดวงวิญญาณพระแก้วอาสา อดีตเจ้าเมืองด่านซ้ายทกุคน   
 

ในขณะเดียวกัน ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 เป็นช่วงท่ีการค้าของป่า
ภายในดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก 
อาณาจกัรล้านช้างเป็นอีกดินแดนหนึ่งท่ีมีทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและ
ถกูน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้าชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผ่านทางกรุงศรี
อยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546) สินค้าท่ีชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของ
ป่าและแร่ธาตซุึง่มีมากในเขตอาณาจกัรล้านช้าง ซึง่แนน่อนวา่ของป่าและแร่ธาต ุ
เช่น คร่ัง เหล็ก ทองแดงและดีบุก  หาได้จากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ัง
แมน่ า้ในเขตอาณาจกัรล้านช้าง (วรางคณา  นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27 - 40) รวมทัง้
ในบริเวณลุม่แมน่ า้หมนัดงัท่ีผู้ เขียนน าเสนอให้ทราบมาแล้วก่อนหน้า  
  นอกจากนี ้พืน้ท่ีลุ่มแม่น า้หมนัยงัเป็นเส้นทางท่ีพ่อค้าล้านช้างท่ีลงมา
ติดต่อค้าขายท่ีกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งในช่วงท่ีเหตกุารณ์ภายในกรุงศรีอยุธยาปกติ
ผ่านทางเมืองพิษณุโลก  “...ส าหรับในการไปกรุงศรีอยุธยานัน้ พวกเขาต้องน า



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

79           พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

เกวียนข้ามภูเขาหลายลูกข้ึนไปยงัพิษณุโลก และจากที่นัน่พวกเขาต้องลงเรือ
ล่องลงมายงักรุงศรีอยธุยาเมืองหลวง...” (ฟาน ฟลีต, 2548: 39 - 40) ซึ่งเส้นทาง
นีก็้ต้องผา่นบริเวณลุม่แมน่ า้หมนัข้ามไปยงับริเวณลุม่แมน่ า้แควน้อยในเขตเมือง
นครไทยก่อนท่ีจะถึงเมืองพิษณุโลกในลุ่มแมน่ า้น่าน 
   การตัง้อยู่บนเส้นทางการค้าส าคญัระหว่างรัฐและเป็นแหลง่ของป่าและ
แร่ธาตุเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ชุมชนโบราณในลุ่มแม่น า้หมันขยายตัวและมี
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากขึน้ และอาจผลักดันให้ราชส านักล้านช้าง
เวียงจนัทน์ตัง้เมืองดา่นซ้ายขึน้มาเพ่ือดแูลเส้นทางคมนาคม การค้าและเก็บส่วย
สินค้าสง่ราชส านกัในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 หรือต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 
  
เมืองด่านซ้ายกับการถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรสยาม 
   ในช่วง พ.ศ.2369 - 2371 เจ้าอนวุงศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจกัรล้าน
ช้างเวียงจนัทน์ในฐานะประเทศราชของกรุงเทพมหานคร  ครองราชย์ตัง้แต ่พ.ศ.
2346 - 2370 เป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร เดิมถูกเชิญมาชุบเลีย้งในฐานะ
พระโอรสของเจ้าประเทศราชท่ีกรุงธนบรีุ ตอ่มาพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชได้โปรดฯ ให้เจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร
กลบัไปเวียงจันทน์ ภายหลงัจากเจ้าอินทวงศ์สิน้พระชนม์ เจ้าอนุวงศ์จึงได้รับ
โปรดเกล้าให้เป็นกษัตริย์กรุงเวียงจันทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347  
เจ้าอนุวงศ์ได้ปฏิบัติราชการบ้านเมืองมีความดีความชอบมาแต่ครัง้รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เเละรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หวัจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัเป็นอนัมาก (สรุศกัดิ์ ศรีส าอาง, 
2545: 246 - 249)   
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  แตเ่ม่ือภายหลงัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืน
เท่าใดนกัด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชส านัก
สยามในหัวเมืองอีสาน (ธวัช ปุณโณทก, 2526: 80 - 81)  จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2369 เจ้าอนวุงศ์ได้น ากองทพัลาวเข้ามากวาดต้อนชาวลาวทางฝ่ังขวาแม่น า้โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดสงครามระหว่างล้านช้างกับ
สยามขึน้   
  กองทัพเวียงจันทน์น าโดยเจ้าอนุวงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึน้มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้รับศึกอยู่ท่ีเมือง
หนองบวัล าภ ูสว่นเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร (ชอ่ง
ข้าวสารเป็นช่องเขาอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบวัล าภู กบัอ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี) ในขณะเดียวกนัก็มีทหารส่วน
หนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามาทางเมืองแก่นท้าวและเมืองด่าน
ซ้าย เพ่ือจะยกทัพลงไปทางเมืองหล่มสักและเมืองเพชรบูรณ์เพ่ือสมทบกับ
กองทพัของเจ้าราชวงษ์ (เหง้า) ท่ีเมืองสระบุรี (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 33 - 34)  
  การท่ีกองทัพจากเวียงจันทน์ยกผ่านมาทางลุ่มแม่น า้หมันไม่ปรากฏ
หลกัฐานแน่ชดัว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้างกับเมืองด่านซ้ายและชุมชนในลุ่ม
แม่น า้หมนั แตบ่ริเวณลุ่มน า้หมนัได้รับผลกระทบจากสงครามครัง้นีแ้น่นอน ดงั
ปรากฏหลกัฐานในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน์วา่   
  “...พบครัวเมืองณคอรไทซ่ึงอายลาวกวาษไปถึงเมืองเลยหนีกลบัมา

แจ้งความว่า พระอปุราชาใหถื้อหนงัสือคชลงมาฉบบั 1 เปนใจความ
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ว่า ครัวเมืองณคอรไท เมืองลมศัก อ้ายราชวงเมืองเวียงจัน อ้าย
พญาสรุวงษา กวาษข้ึนไปถึงเมืองเลย พระอปุราชาห้ามไว้ ยงัหาให้
ข้ึนไปเมืองเวียงจันไม่ แลครัวเมืองน ้าปาต อ้ายราชวงษ อ้ายพญา 
สริุวงษากวาษข้ึนไปถึงเมืองหมั แล้วให้กองทบัเร่งข้ึนไปถึงทางเมือง
เลยโดยเรว แล้วอายราชวงษ อายสุริยวงษาหนีไปตัง้ค่ายรับอยู่ณะ
เขาภูเวียงช่องแคบทางหล่มศกัจะข้ึนไปเมืองเวียงจนัทางหน่ึง รับอยู่
ด่านซ้ายจะข้ึนไปเมืองเลยทางหน่ึง แต่พระเชียงทองยกติดตามข้ึน
ไปเมืองด่านซ้าย อา้ยลาวเมืองเวียงจนัเมืองหล่มศกัหาทนักวาดครัว
เผาบา้นเผาเรือน เผาเสบียงอาหารเมืองด่านซ้ายไม่...”  

                   (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 43 - 44)   
 
  แม้ว่าในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ฉบบันีจ้ะระบุ
ว่ากองทพัเมืองเวียงจนัทน์ยงัไม่ได้ท าการเผาบ้านเผาเรือนและเสบียงอาหารใน
เขตเมืองดา่นซ้าย แตผู่้ เขียนสนันิษฐานว่ามีความเป็นได้ว่าในช่วงเวลาดงักล่าว
ผู้คนสว่นใหญ่คงทิง้บ้านเรือนหนีขึน้ไปอยู่ตามป่าเขาและท่ีปลอดภยัหมด จนท า
ให้ชมุชนในลุ่มแม่น า้หมนัและใกล้เคียงถูกทิง้ร้างไปในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ และมี
ความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเผาท าลายบ้านเรือนและยุ้ งฉางเพ่ือเป็นการมิให้
ข้าศกึได้ใช้เป็นท่ีตัง้มัน่ด้วย เพราะปรากฏร่องรอยซากโบราณสถานกระจายอยู่
หลายแห่งท่ีลุ่มแม่น า้หมนั เช่น โบราณสถานในเขตบ้านนาเบีย้และบ้านนาหอ 
เป็นต้น ซึ่งถูกทิง้ร้างเป็นเพียงซากโบราณสถาน สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวนอกจากจะมีการหลบหนีของผู้ คนและการกวาดต้อนผู้ คนแล้ว ยังมี
ความเป็นไปได้ว่าในบางชมุชนก็มีการเผาท าลายบ้านเรือนและยุ้งฉางด้วย  
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 แต่อย่างไรก็ดี เม่ือเสร็จศึกแล้วพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้ายได้
สวามิภกัดิ์ตอ่พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัก็ท าให้ได้ปกครองเมืองด่าน
ซ้ายตามเดิม และราชส านักกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้พระแก้วอาสา
ร่วมมือกบัพระยาพิษณุโลกเกลีย้กล่อมชาวลาวเมืองหล่มสกั เมืองเลยและเมือง
ด่านซ้ายให้กลับมาตัง้ถ่ินฐาน ดังปรากฏหลักฐานว่า “...พญาพิษณุโลกกับ 
พระแก้วอาษาได้จัดแจงเกลีย้กล่อมรวบรวมผู้คนครอบครัวเมืองหล่มศกั เมือง
เลย เมืองดา่นซ้ายเข้ามาตัง้บ้านเรือนได้มากน้อยเท่าใด ได้จดัแจงบ้านเมืองเป็น
ประการใดก็ยงัหาได้บอกลงไปให้ทรงทราบ...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 29)  
  นอกจากนี ้เจ้าเมืองดา่นซ้ายยงัได้รับพระราชทานศกัดินา 800 (กองหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร , 2521: 47) และได้ รับพระราชทาน
บรรดาศกัดิ์ รวมทัง้ราชทินนาม “พระแก้วอาสา” ตามเดิมเร่ือยมาจนถึงพระแก้ว
อาสา (ทองดี) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองด่านซ้ายคนสุดท้าย และยงัเป็นนายอ าเภอด่าน
ซ้ายคนแรกอีกด้วย 
 หลงัจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ยุติลง  
พืน้ท่ีอาณาจกัรล้านช้างก็มีผู้คนอยู่เบาบางเพราะถูกกวาดต้อนลงไปอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้สาขา เมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรก็ถูกเผาท าลาย เมืองดา่นซ้ายกลายเป็นเมืองขึน้หรือเมืองบริวารของ
เมืองพิษณุโลก (ธีระวัฒน์ แสนค า, 2554: 213 - 215) ในขณะท่ีชุมชนในลุ่ม
แมน่ า้หมนัก็คอ่ยๆ ฟืน้ตวัขึน้มาใหม่หลงัจากถกูท าลายทิง้ร้างไปในช่วงเวลาสัน้ๆ 
ในปี พ.ศ.2370 ก็มีผู้คนกลบัมาโดยเฉพาะในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
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ภาพที ่6 ซากเจดีย์ร้างในเขตบา้นนาเบี้ย ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย ทีถู่กท้ิงร้างจนต้นไทร
ข้ึนหุม้ซ่ึงน่าจะถูกท้ิงร้างหลงัไดร้บัผลกระทบจากศึกเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2369 - 2371 
 
บทส่งท้าย 
  หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายก็จะพบว่าบริเวณชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีผู้คนเดิน
ทางผ่านไปมาตัง้แต่ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นอย่างน้อย เพราะพืน้ท่ีราบ
ลุม่แมน่ า้หมนัเป็นเส้นทางคมนาคมระหวา่งลุม่แมน่ า้โขงกบัลุม่แมน่ า้น่าน ตอ่มา
เม่ือมีการสร้างพระธาตศุรีสองรักเป็นหมุดหมายเขตแดนและประจกัษ์พยานใน
การท าสญัญาพระราชไมตรีระหว่างสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิแหง่อาณาจกัรกรุง
ศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ระหว่างปี พ.ศ.
2103 - 2106 ก็เร่ิมมีการตัง้ถ่ินฐานของผู้ คนและมีพัฒนาการต่อเน่ืองจนเป็น
ชุมชนระดบัเมืองในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 หลงั
การขยบัเขตแดนไปท่ีต้นประดูส่องต้นซึง่ลึกเข้าไปในเขตกรุงศรีอยธุยามากขึน้  
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  ชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายก็คงมีความรุ่งเรืองและเกิดการขยายตวัใน
ระดบัหนึ่งจากการขยายตวัทางการค้าภาคพืน้ทวีปในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22 ถึง
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 24  ด้วยท่ีตัง้ชมุชนอยูใ่นเส้นทางการค้าส าคญัระหว่างรัฐและ
เป็นแหลง่ของป่าและแร่ธาตทุ าให้ราชส านกัล้านช้างเวียงจนัทน์ตัง้เมืองดา่นซ้าย
ขึน้มาเพ่ือดแูลเส้นทางคมนาคม การค้าและเก็บส่วยสินค้าส่งราชส านักในช่วง
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 หรือต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 โดยเจ้าเมืองด่านซ้ายได้รับ
พระราชทานราชทินนามว่า “พระแก้วอาสา” ตอ่มาชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายได้
เผชิญกบัภาวะสงครามในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 - 2370 จนท าให้ชมุชนเมือง
ด่านซ้ายได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (กรุงเทพมหานคร) 
โดยเป็นเมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก ซึง่เป็นหวัเมืองใหญ่ในหวัเมืองฝ่ายเหนือ 
  หลงัภาวะสงครามเมืองด่านซ้ายและชุมชนในลุ่มแม่น า้หมนัดงักล่าวก็
คงคอ่ยๆ ขยายใหญ่ขึน้และกระจายแยกออกเป็นหมู่บ้านต่างๆ จนมีพฒันาการ
ทางประวตัิศาสตร์และการเมืองการปกครองขึน้กับอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย
ดงัปรากฏในปัจจุบนั และได้ฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม รวมทัง้บูรณะ
พระพทุธรูป สร้างพระพทุธรูปและงานศิลปกรรมทางพระพทุธศาสนาไว้เป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจ กราบไหว้บชูาและตอบสนองความต้องการทางจิตใจของตนเองและ
คนในชุมชน ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และสะท้อนให้เห็นพฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชน ควรแก่การศึกษาและถ่ายทอด  เพ่ือให้
อนชุนรุ่นหลงัได้ศกึษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และพฒันาประยกุต์ใช้ข้อมลูนัน้เพ่ือ
สร้างสรรค์ชมุชนท้องถ่ินเมืองดา่นซ้ายและลุม่แมน่ า้หมนัตอ่ไป 
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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง
ของตลาดผ้าบ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธี
การศกึษา คือ การเก็บข้อมลูภาคสนาม การสมัภาษณ์เชิงลึกจากบคุคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง ซึ่งใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยน าข้อมูลมา
จ าแนกหมวดหมู่ ตีความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ สร้างข้อสรุป และน าเสนอผล
การศกึษาโดยวิธีการพรรณนา  
 ผลการศกึษาพบวา่พลวตัของตลาดผ้าบ้านนาข่า จ าแนกได้เป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ระยะแรกเป็นระยะของการก่อตวั (พ.ศ.2518 – 2536) โดยมีจดุเร่ิมต้นจาก
การมีร้านจ าหน่ายผ้าทอเพียงไม่ก่ีหลงัคาเรือน ซึง่ผ้าทอจากบ้านนาข่าได้รับการ
ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ต่อมาระยะท่ีสองเป็นระยะของการพัฒนาและ
เติบโต (พ.ศ.2537 - 2553) ในช่วงนีถื้อได้ว่าความเป็นตลาดผ้าได้เกิดขึน้อย่าง
ชดัเจน ทัง้สถานท่ีในการจ าหน่าย จ านวนร้านค้าและลูกค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ และ
สดุท้ายระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั) จากการบริหารจดัการกลุ่ม
ท่ีดีน ามาสู่การบริหารจัดการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ มีการคัดเลือกสินค้า

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิขารัฐประศาสนาศาสตร์ ศนูย์การศกึษาบงึกาฬ  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  e - mail: sunit.udru@gmail.com 
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Dynamic of Ban Na Kha Woven Textile Market  

in Udon Thani Province 
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คณุภาพและหลากหลายเข้ามาจ าหน่าย ตลอดจนการสร้างหลงัคาถนนคนเดิน 
ท าให้จ านวนลูกค้าเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง พัฒนาการของแต่ละช่วงเวลา
ดงักล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงและปรับตัวของตลาดผ้าบ้าน 
นาข่าได้เป็นอย่างดี จนสามารถยกระดบัเป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัและประเทศได้อย่างยัง่ยืน 
ค าส าคัญ: พลวตั  ตลาดผ้าบ้านนาข่า  อดุรธานี  
 
Abstract 
   

This article examined development and revision of Ban Na Kha 
Woven Textile Market at Na Kha Sub-district of Mueang District in Udon 
Thani Province. To collect the data, field survey was practiced, and in-
depth interview administered by semi-structured interview was utilized with 
a chairman of Ban Na Kha Woven Textile Market, a village headman of Ban 
Na Kha Sub-district, woven textile distributors at Ban Na Kha Woven Textile 
Market, and customers at Ban Na Kha Woven Textile Market. All the 
collected data that were categorized, concluded, and interpreted to find 
dynamic relevance were shown through descriptive explanation.     

Results revealed that dynamic of Ban Na Kha Woven Textile 
Market was divided into three duration: 1) duration of building up the market 
from 1975 to 1993, 2) duration of development and progress from 1994 to 
2010, and 3) duration of a well-developed market from 2011 to present. The 
development of each duration reflected dynamic of Ban Na Kha Woven 
Textile Market explicitly and appropriately through social change. All of 
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 these were like a driving force that developed woven textile distribution from 

ordinary woven textile cottage shops to a well-known woven textile market.      
Keywords: Dynamic, Ban Na Kha Woven Textile Market, Udon Thani 
 
บทน า 
 จงัหวดัอดุรธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีประวตัิความเป็นมาอย่างยาวนาน จาก
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานีใน
ปัจจุบนั เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์มาตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ จากการ
ค้นพบโครงกระดกูและโบราณวตัถท่ีุบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน และร่องรอยการ
ขีดเขียนภาพลายเส้นบนผนงัถ า้ท่ีบริเวณเทือกเขาภูพาน วดัพระพทุธบาทบวับก 
อ าเภอบ้านผือ สิ่งตา่งๆ เหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่บริเวณพืน้ท่ีในเขตจงัหวดัอดุรธานี 
เคยเป็นชมุชนของมนษุย์ท่ีมีอารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วราว 4,000 
- 7,000 ปี (พรรณิกา ฉายากลุ, 2556: 119) ในปัจจบุนัจงัหวดัอดุรธานี กลายเป็น
จุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้ม
ความเจริญเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง (ส านักงานจังหวัดอุดรธานี , 2559: 6) 
นอกจากนี ้จังหวัดอุดรธานีก็มีผ้าทอท่ีมีลวดลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ
จงัหวดัเช่นเดียวกับจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคอีสาน กล่าวคือ จงัหวดัสริุนทร์มีผ้าโฮล 
จังหวัดบุรีรัมย์มีผ้ามัดหม่ีตีนแดง จังหวัดนครราชสีมามีผ้าหางกระรอก และ
จงัหวดัชยัภูมิผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารี ฯลฯ (เกศินี บวัดิศ, 2560: 66 – 73) และ
เม่ือกลา่วถึงจงัหวดัอดุรธานีก็คงเป็นผ้าหม่ีขิด ซึง่ในยคุเร่ิมต้นชาวบ้านในจงัหวดั
อุดรธานี โดยเฉพาะท่ีต าบลนาข่า มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้าหม่ีขิดจ าหน่าย
เป็นกลุ่มเล็กๆ ในระดบัครัวเรือนเท่านัน้ แตใ่นภายหลงัท่ีตลาดขยายตวัมากขึน้ 
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ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐท าให้ตลาดค้าผ้าหม่ีขิดของต าบล
นาข่าได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของทางจงัหวัด โดยมีการผลิตและจ าหน่ายมาก
ท่ีสุดท่ีบริเวณบ้านนาข่า ซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 ถึงแม้ว่าตลาดผ้าบ้านนาข่าจะเป็นท่ีนิยมของลกูค้า และเป็นตลาดผ้าท่ี
มีช่ือเสียง แต่จากการค้นคว้าวรรณกรรม รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้น าชุมชนและ
ประธานตลาดผ้าบ้านนาข่า พบว่าท่ีผ่านมามีนักวิชาการได้ศึกษาในเชิงพืน้ท่ี
ของตลาดผ้าบ้านนาข่าอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ทัง้หมดกลบัเป็นงานศกึษาในด้าน
เศรษฐกิจและการค้า แตก่ารศกึษาเก่ียวกับการพฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ในเชิงกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการเติบโตและสะท้อนให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ของการเป็นตลาดผ้าทอพืน้บ้านนัน้ยงัไม่ปรากฏชดั ดงันัน้ งานศกึษา
นีจ้งึเป็นการศกึษาเพ่ือเติมเตม็องค์ความรู้ทางวิชาการในพืน้ท่ีท่ีขาดหายไป 
 จากความส าคญัในปรากฏการณ์ดงักล่าวมา ท าให้เกิดค าถามวา่ พลวตั
ของตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นอย่างไร เพ่ือเผยให้ถึงพฒันาการของตลาดผ้าบ้าน 
นาข่าตัง้แต่จุดเร่ิมต้นในการเป็นร้านจ าหน่ายผ้าทอในครัวเรือน พัฒนาการ
เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนัท่ีกลายเป็นตลาดผ้าทอในระดบัประเทศ ซึง่ข้อมลูท่ีได้จาก
การศกึษาจะเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีท าให้ทราบถึงพฒันาการของตลาด
ผ้าบ้านนาข่า และเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ของพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยการ
ปะทะกนัระหว่างการพยายามรักษาเอกลกัษณ์ของการเป็นตลาดผ้าทอพืน้บ้าน
กบัการค้าในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง 
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ความเป็นมาและความส าคัญของตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 บ้านนาขา่ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
อยู่ในเขตคาบเก่ียวระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่าและเทศบาลต าบล 
นาข่า มีประชากรจ านวน 1,619 คน ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาข่า จ านวน 173 คน ส่วนท่ีเหลืออีก 1,446 จะอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลนาข่า บ้านนาข่าเป็นหมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือของจงัหวัด
อุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย ตามเส้นทางถนนมิตรภาพอดุรธานี – หนองคาย ส่วนลกัษณะทาง
ภมูิประเทศของบ้านนาข่า เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้อยูท่ี่สงู แตมี่ท่ีราบลุ่มแม่น า้ล้อมรอบ 
จึงเหมาะต่อการท าการเกษตร ชาวบ้านร้อยละ 80 ท าการเกษตรตามฤดูกาล 
อาชีพหลักคือการท านาและเลีย้งสัตว์ แต่หลังเสร็จสิน้จากการท านาชาวบ้าน
นิยมท าการปลกูหม่อนเลีย้งไหม (ศภุเศรษฐ์ ศริิ, 2557: 1 - 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพย่านตลาดผา้บา้นนาข่า  ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Google Maps 
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 ในอดีตวิถีชีวิตของชาวบ้านในบ้านนาข่า ไมไ่ด้แตกตา่งจากสงัคมชนบท
ในภาคอีสานมากนัก กล่าวคือ เป็นสงัคมเกษตรกรรม แต่สิ่งท่ีมีความแตกต่าง 
คือ นอกเหนือจากการท าการเกษตรตามฤดูกาลแล้ว ชาวบ้านนาข่า นิยมปลูก
หม่อนเลีย้งไหม เพ่ือน ามาตดัเย็บเป็นเสือ้ผ้าให้กับสมาชิกในครัวเรือนไว้สวมใส่ 
ต่อมาเม่ือสามารถผลิตผ้าทอได้มากขึน้ จึงน าส่วนหนึ่งไปจ าหน่ายตาม
หน่วยงานราชการตา่งๆ ในตวัจงัหวดั ซึ่งได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 
ผลพวงของเหตุปัจจัยดังกล่าว ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่าเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง จากเดิมเป็นร้านจ าหน่ายผ้าทอในครัวเรือน ต่อมาได้กลายเป็นตลาด 
ผ้าทอของชุมชน และพัฒนาการแบบไม่หยุดยัง้จนมีช่ือเสียงในระดับจังหวัด
ตามล าดบั ซึ่งส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นผ่านค าขวัญปัจจุบนั (พ.ศ.2560) ของ
จังหวัดอุดรธานี  ท่ีว่า “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเล่ืองแหล่งธรรมะ  
อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหม่ีขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” (ส านักงาน
จงัหวดัอดุรธานี, 2559: 7) ทัง้นีค้ าว่า “ธานีผ้าหม่ีขิด” หมายถึง เมืองท่ีทอผ้าขิด
และผ้ามัดหม่ี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี มีการผลิตและจ าหน่าย
มากท่ีสดุท่ีบริเวณบ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี (สถาบนั
ราชภฏัอดุรธานี, 2546: 2) 
  
ค าถามในการศึกษา 
 ตลาดผ้าบ้านนาข่ามีความเป็นมาและมีการเปล่ียนแปลงในด้าน
กายภาพอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของตลาดผ้าบ้านนาข่า 
ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ในด้านกายภาพจากยุคเร่ิมต้นจนถึง
ปัจจบุนั 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวกับพลวัตของตลาดชุมชน 
 ในมมุมองของสมหมาย ล าดวน และคณะ (2560: 9) ได้ให้ความหมาย
ของพลวตัไว้ว่าหมายถึง “กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยดุนิ่งมีการเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา ซึง่พลวตัจะท าให้เกิดการพฒันาหรือไมก็่ได้ขึน้อยูก่บัแรงผลกัดนัหรือ
แรงขบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง” ซึ่งจากความหมายข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า พลวัตของ
ตลาดชมุชน นา่จะหมายถึง พฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงของตลาดชมุชน ท่ีมี
การเคล่ือนไหวตัง้แตก่ารเร่ิมก่อตัง้ จนถึงปัจจบุนั มีจดุเปล่ียนส าคญัอะไรบ้าง ท่ี
สง่ผลตอ่พฒันาการในแตล่ะช่วงเวลา 
 ส่วนงานศึกษาของเก่ียวกับพลวัตของตลาดชุมชนนัน้ ได้มีนกัวิชาการ
ศึกษาไว้ค่อนข้างท่ีจะหลากหลาย ทัง้การศึกษาในเชิงสังคม เศรษฐกิจและ
การค้า ท่ีน่าสนใจได้แก่ งานของสุรศักดิ์ บุญรอด และเก็ตถวา บุญปราการ 
(2557: 92 - 105) ได้ชีป้ระเด็นให้เห็นว่าตลาดนดัในชมุชนได้มีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปล่ียนแปลงของตลาดนดันัน้มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับ
การเปล่ียนแปลงของชุมชน (จากชนบทสู่ชุมชนเมือง) รวมทัง้พฤติกรรมของ
ผู้ บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานของสิริชัย ดีเลิศ และคณะ (2557: 542) ท่ีได้
ชีใ้ห้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่ของตลาดชุมชนดัง้เดิม ทัง้นีใ้นมมุของสิริชยั และคณะ ยงัให้ความเห็น
วา่การเปล่ียนแปลงของตลาดชมุชนนัน้ สว่นใหญ่จะมีลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

96 

 นอกจากนัน้ยงัมีงานของกอบชยั รักพนัธุ์ และระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 
(2557: 197 - 214) ซึ่งเป็นงานท่ีมุ่งค้นหาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเชิงกายภาพและสงัคม รวมทัง้ด้านการบริหารจัดการในการด ารง
อยูข่องย่านตลาดในพลวตัความเปล่ียนแปลงของเมืองเชียงใหม ่โดยมีเปา้หมาย
เพ่ือเป็นองค์ความรู้และข้อมลูในการอนรัุกษ์ ปรับปรุง ตลอดจนพฒันาย่านกาด
หลวงของเมืองเชียงใหม่ตอ่ไป  
 สว่นงานของ วรรณศลิป์ พีรพนัธุ์ และศริิวรรณ ศลิาพชัรนนัท์ (2553: 11-
20) กบังานของ อริสรา เสยานนท์ (2552: 163 -172) ได้ด าเนินการศกึษาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทัง้สองชิน้ได้
ชี ใ้ห้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการท่ี
มุ่งเน้นการค้ามากเกินไป เม่ือเวลาผ่านไปสิ่งท่ีเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม เอกลกัษณ์ 
และสภาพแวดล้อมดัง้เดิมของการเป็นตลาดชุมชนจะขาดหายไป ซึ่งงานศึกษา
ทัง้สองได้ย า้ว่าควรท่ีจะต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูรากเหง้าให้คงมีอยู่ ก่อนท่ี
กาลเวลาและการเปล่ียนแปลงจะท าให้สญูสิน้ความเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พลวตัของตลาดผ้าบ้านนาข่า หมายถึง พฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่หยุดนิ่งในด้านกายภาพของตลาดผ้าบ้านนาข่า ตัง้แต่ยุคเร่ิมต้นจนถึง
ปัจจบุนั 
 ด้านกายภาพ  หมายถึง  สถานท่ีในการจ าหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการ  
ผู้ ซือ้สินค้า รูปแบบในการบริหารจัดการตลาดผ้าบ้านนาข่า และการได้รับการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ 
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ขอบเขตการศึกษา 
 ด้านพืน้ที่  คือ ตลาดผ้าบ้านนาข่า หมู่ 1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี เน่ืองจากเป็นตลาดผ้าในชมุชนท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี และเป็น
สถานท่ีท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัอดุรธานี 
 ด้านเนือ้หา คือ เพ่ือศกึษาพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของตลาด
ผ้าบ้านนาขา่ ตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นจนถึงปัจจบุนั 
 ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานตลาดผ้าบ้านนาข่า ผู้ ใหญ่บ้านบ้าน
นาข่า ผู้ ค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า ผู้ ท่ีมีอายุ 50 ปีขึน้ไปท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
หมูบ้่านนาขา่ และผู้ ซือ้สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 
วิธีการศึกษา 
 เก็บข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และเก็บข้อมลูภาคสนาม 
โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคญั ได้แก่ ประธานตลาดผ้า
บ้านนาข่า ผู้ ใหญ่บ้านบ้านนาข่า ผู้ ค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า ผู้ ท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้
ไปท่ีมีภมูิล าเนาอยูใ่นหมูบ้่านนาข่า และผู้ ซือ้สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 ทัง้นีก้ารสัมภาษณ์ ผู้ ศึกษาได้ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง (semi - structured Interviews) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ท่ีอยู่ ใน
ระหว่างแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured Interviews) และแบบมีโครงสร้าง 
(structured Interviews) กล่าวคือ เป็นแนวค าถามท่ีได้มีการเตรียมไว้ก่อนแต่
ไมไ่ด้เข้มงวดกบัค าถาม สามารถมีค าถามใหมข่ึน้มาได้ระหว่างการสนทนา ซึง่จะ
ท าให้ได้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ ครอบคลุมและครบถ้วน โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
บนัทึกเสียงระหว่างการสนทนา เพ่ือให้การสมัภาษณ์เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นธรรมชาติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลู หลงัจากท่ีได้ข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผู้ศกึษา
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น าข้อมลูท่ีได้มาพิจารณาความเป็นไปได้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ตามลกัษณะของข้อมูลและสิ่งท่ีค้นพบตามประเด็นท่ีศึกษา หลงัจากนัน้น ามา
วิเคราะห์ ตีความและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ เพ่ือสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย จาก
ข้อมลูทัง้หมด และน าเสนอผลการศกึษาโดยวิธีการพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 การศกึษาเร่ืองพลวตัตลาดผ้าบ้านนาข่า จงัหวดัอดุรธานี มุ่งเน้นศกึษา
พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของตลาดผ้าบ้านนาข่า ผลการศึกษาสามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะของการก่อตวั (พ.ศ.2518 – 2536) 2) ระยะ
ของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 2553) และ 3) ระยะของความรุ่งเรือง 
(พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. ระยะของการก่อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) พฒันาการท่ีเรียกได้ว่า
เป็นพืน้ท่ีจ าหน่ายผ้าทอในระดบัครัวเรือน ซึ่งในช่วงแรกนัน้ชาวบ้านนาข่ามีการ
ทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายเพียงไมก่ี่หลงัคาเรือนเท่านัน้  
 ทัง้นีภู้มิหลงัก่อนท่ีจะพฒันาการมาสู่การก่อตัง้เป็นตลาดในช่วงแรกนัน้ 
ภายใต้บริบทพืน้ฐานในวิถีชีวิตของชาวบ้านนาข่า ตลอดจนหมู่บ้านท่ีอยู่ใน
ละแวกใกล้เคียงกันนัน้ ส่วนใหญ่ในแต่ละครัวเรือนจะมีอุปกรณ์ส าหรับทอผ้า
และมีทกัษะในการทอผ้าคอ่นข้างดี โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งเกิดจากการนิยมทอผ้า
ในช่วงท่ีว่างเว้นจากการท านาและการท าสวน โดยเฉพาะในตอนเย็น – ค ่า ของ
แต่ละวัน คือประมาณตัง้แต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม จนกลายเป็นวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านท่ีต้องท ากนัเป็นประจ า แตอ่ยา่งไรก็ตามการทอผ้าในช่วงแรกนัน้จะเป็น
การทอเพ่ือใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและบางส่วนอาจทอผ้าเพ่ือถวายให้กบัวัดใน
งานบญุประเพณีตา่งๆ ท่ีทางวดัได้จดัขึน้ 
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  ส่วนการทอผ้าท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายนัน้ ครัวเรือนแรกๆ คือ 

ครัวเรือนของคุณแม่จันทร์ดี บุตรธนู และครัวเรือนของคุณแม่ตู๋ อุปโคตร เป็น
สองครัวเรือนท่ีมีการทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายให้กบับคุคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ในช่วง
แรกเป็นการทอผ้าเมตรและจ าหน่ายเป็นผืน ยงัไม่ได้แปรรูป ทัง้นีจ้ดุเร่ิมต้นของ
การจ าหน่ายผ้าทอนัน้ เกิดจากเม่ือทอผ้าได้ในจ านวนท่ีมากขึน้ ก็ไมรู้่วา่จะน าไป
จ าหน่ายท่ีไหน เน่ืองจากขณะนัน้ยงัไม่มีตลาด จึงได้หาบผ้าท่ีทอได้ เดินทางเข้า
ไปจ าหนา่ยตามหน่วยงานราชการในตวัจงัหวดั อาทิ ท่ีวา่การอ าเภอเมือง จงัหวดั
อดุรธานี ศาลากลางจงัหวดัอุดรธานี สถานีต ารวจ คา่ยทหาร เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับ
การอุดหนุนจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเม่ือลูกค้าซือ้สินค้าไปแล้ว ได้น าไป
ตดัเป็นชุดผ้าไทยท่ีงดงาม เม่ือสวมใส่ออกงานเลีย้งหรืองานตามเทศกาลต่างๆ 
ท าให้ผู้ ท่ีพบเห็นเกิดความช่ืนชอบและสอบถามจากผู้ ท่ีสวมใส่เก่ียวกบัท่ีมา หลงั
ทราบว่าเป็นผ้าท่ีมาจากชาวบ้านนาข่า  จึงท าให้ลูกค้าเดินทางจากตวัจังหวัด
ออกมาซือ้ผ้าทอท่ีบ้านนาข่าตัง้แต่ช่วงนัน้เป็นต้นมา (อาคม สีหาบุตร, 2560: 
สมัภาษณ์)  
 ตอ่มาผู้ ว่าราชการจงัหวัดอุดรธานี ในสมยันายพิศาล มูลศาสตรสาทร 
และคุณหญิงมะลิ มูลศาสตรสาทร ภริยา ได้มีแนวคิดให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างมั่นคง จึงได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลีย้งไหม
เพ่ือน ามาทอผ้าอย่างจริงจัง ซึ่งไม่เฉพาะในหมู่บ้านนาข่าเท่านัน้ ยังให้การ
สนบัสนนุหมูบ้่านในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย (อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) 
ท าให้บางครัวเรือนน าผ้าท่ีทอได้มาวางจ าหน่ายบริเวณหน้าบ้านของตนเอง 
ตลอดจนมีชาวบ้านจ านวนหนึ่งได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลากลางบ้านเป็นท่ีส าหรับ
วางจ าหนา่ยผ้าทอ 
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 ทัง้นี ้ร้านจ าหน่ายผ้าทอในช่วงแรก จะมีจ านวนเพียง 3 – 4 ร้าน ซึง่ผู้ ค้า
จะเป็นคนในหมู่บ้านนาข่าและละแวกไว้เคียงเท่านัน้ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผ้าทอ
ท่ีมาจากฝีมือของตนเองหรือสมาชิกภายในครัวเรือน ลกัษณะของร้านค้าเป็น
ร้านแบบเรียบง่าย ใช้พืน้ท่ีบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งอาจมีชัน้วางท่ีท าจาก
ไม้ไผ่ โต๊ะหรือแคร่ มาตัง้ไว้ส าหรับวางสินค้า โดยในช่วงนีช้าวบ้านจะจ าหน่าย 
ผ้าทอเป็นเมตรหรือเป็นผืน ยังไม่ได้แปรรูปเป็นเสือ้ผ้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
(ธมนวรรณ พรหมวงษ์, 2560: สมัภาษณ์) นอกจากนัน้ หลงัจากมีจ านวนลูกค้า
เข้ามาซือ้สินค้าในแหล่งจ าหน่ายผ้าทอบ้านนาข่าเพิ่มมากขึน้ ท าให้ชาวบ้านทอ
ผ้าไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของร้านจึงได้ว่าจ้าง
ชาวบ้านในพืน้ท่ีและละแวกใกล้เคียงทอผ้าให้กับตนเอง เพ่ือน ามาจ าหน่าย
ให้กบัลกูค้าตอ่ไป  
 ต่อมาในปี พ.ศ.2534 – 2535 จงัหวดัอุดรธานี ได้จดัท าโครงการทอผ้า
หม่ีขิดยาวท่ีสดุในโลก โดยการร่วมแรงร่วมใจของกลุม่ชาวบ้าน จ านวน 150 กลุม่ 
การทอผ้าหม่ีขิดท่ียาวท่ีสุดในโลก แบ่งออกเป็น 150 ช่วง ซึ่งผ้าผืนดงักล่าวมี
ความยาว 1,199 เมตร ความกว้าง 60 เซนตเิมตร วตัถปุระสงค์ของโครงการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ค าขวัญของจังหวัดอุดรธานี “ธานีผ้าหม่ีขิด” ให้ยิ่งใหญ่และ
แพร่หลาย (กลุ่มหตัถกรรมพืน้บ้านนาข่า, 2559) ปัจจบุนัจดัเก็บไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานี ซึ่งโครงการนีท้ าให้คนทั่วไปรู้จักตลาดผ้าบ้านนาข่ามากยิ่งขึน้ 
ดงันัน้กล่าวได้ว่าในระยะแรกนี ้บ้านนาข่าได้เกิดพัฒนาการเป็นชุมชนท่ีมีการ
จ าหน่ายผ้าทอ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ ค้าจะเป็นคนในพืน้ท่ี ส่วนร้านค้ามีการจัดและ
ตกแตง่แบบเรียบง่าย มีสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับของลกูค้า  
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  2. ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537-2553) พฒันาการท่ี

เรียกได้ว่าเป็นตลาดผ้าในระดับจังหวัดอย่างแท้จริง สิ่งท่ีสะท้อนส าคัญ คือ 
ยอดขายและจ านวนลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ 
 ในระยะท่ีสองนี ้มีจดุเปล่ียนท่ีส าคญัอยู่ส่ีประเด็น คือ ประเด็นแรก การ
ท่ีตลาดผ้าบ้านนาข่ากลายเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากยิ่งขึน้ หลงัจากท่ีปี พ.ศ.
2537 ได้มีพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น า้โขง หนองคาย – เวียงจันทน์ หรือสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 1 (วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2537) ซึ่งสะพานแห่งนี ้มี
บทบาทส าคญัในการอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง และกระตุ้นให้
เกิดการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวระหว่าง
ไทย – ลาวอยา่งรวดเร็ว (ฝ่ายวิจยัธุรกิจ, 2557) จากการเปิดสะพานมิตรภาพไทย 
– ลาว ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่า ท่ีอยู่ถนนสายส าคัญท่ีมุ่งหน้าสู่ลาว (ถนน
มิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย) ได้รับผลดีจากการเปิดสะพานด้วย เน่ืองจากมี 
ผู้ ท่ีสญัจรไปมาเพิ่มมากขึน้เป็นจ านวนหลายเท่าตวั ซึ่งการเดินทางนัน้ต้องผ่าน
ตลาดผ้าบ้านนาข่า ท าให้ส่วนหนึ่งได้แวะซือ้สินค้าในตลาดและได้สินค้าท่ีมี
คุณภาพ ราคาถูก จึงบอกต่อกันเร่ือยๆ จนเป็นท่ีรู้จักของผู้คนทัง้ไทยและลาว 
(อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) จากการท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผู้คนมากขึน้ ท าให้
เป็นแรงดงึดดูให้ผู้ ค้ามีความต้องการเข้ามาจ าหนา่ยสินค้ามากขึน้ด้วย 
 ประเด็นที่สอง ปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ลูกไฟมี 
สีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึน้มาจากล าน า้โขงในคืนวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็น
ปรากฏการณ์มหศัจรรย์ท่ีจะเกิดขึน้เฉพาะจงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ
เท่านัน้ โดยเจาะจงปรากฏให้เห็นในคืนวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 11 ของทุกปี 
(ส านักงานจังหวัดหนองคาย, 2558) ท าให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจาก 
ทัว่สารทิศเดินทางมาชมปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติดงักล่าว ซึ่งการเดินทาง



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

102 

ของนักท่องเท่ียวถ้าหากเดินทางมาจากภูมิภาคอ่ืน หรือภาคอีสานตอนกลาง 
นักท่องเท่ียวใช้เส้นทางการคมนาคมสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพอุดรธานี – 
หนองคาย ท าให้ในชว่งนีข้องแตล่ะปี ตลาดผ้าบ้านนาข่ามีลกูค้าเพิ่มมากขึน้ด้วย 
ดังค าให้สัมภาษณ์ของนายอาคม สีหาบุตร ได้กล่าวถึงช่วงเทศกาลบัง้ไฟ
พญานาค โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2553 เป็นปีท่ีคกึคกัมากท่ีสุด 
ซึ่งมีนักท่องเท่ียวจากทั่วสารทิศ เดินทางผ่านจังหวัดอุดรธานี ไปยังจังหวัด
หนองคาย ก่อนท่ีจะไปถึงจังหวัดหนองคายก็ต้องแวะท่ีจังหวัดอุดรธานี แวะท่ี
บ้านนาข่า ในช่วงดงักล่าวลูกค้าแออดัมาก ท าให้แตล่ะร้านยอดจ าหน่ายสินค้า
เพิ่มขึน้หลายเท่าตวั (อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) 
 อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาคท่ีเกิดขึน้ท่ีล าน า้โขง ในเขต
จงัหวดัหนองคายนัน้ อาจส่งผลต่อการเพิ่มจ านวนของลูกค้าเพียงช่วงเทศกาล
ออกพรรษาของทกุปี ซึง่เป็นชว่งสัน้ๆ เทา่นัน้ เน่ืองจากปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิด
เพียงปีละ 1 ครัง้ ถึงกระนัน้ก็ตามหากอธิบายตามกระบวนการตดัสินใจซือ้ของ
ลูกค้าในเชิงการตลาดแล้ว หลงัจากท่ีลูกค้าเคยซือ้สินค้า เม่ือน าไปใช้แล้วเกิด
ความพึงพอใจ รู้สึกพอใจกบัตวัสินค้ามาก การซือ้ซ า้ก็จะเกิดขึน้อีกแน่นอน และ
ในขณะเดียวกนัลกูค้าคนดงักล่าวยงัจะช่วยบอกกล่าวหรือแนะน าผู้ ใกล้ชิดให้มา
ซือ้สินค้าอีกด้วย (เพ็ญศรี เขมะสวุรรณ และภควดี เลิศกาญจนวตัิ, 2554: 162) 
ซึ่งจากประเด็นท่ีมีลูกค้าจ านวนมากในช่วงเทศกาลดงักล่าว คงจะมีบางส่วนท่ี
กลบัมาซือ้สินค้าอีกแน่นอนไมว่นัใดก็วนัหนึง่ เน่ืองจากสินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด
ผ้าบ้านนาข่า เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก (อาคม สีหาบุตร , 2560: 
สมัภาษณ์) ตลอดจนลกูค้ากลุ่มดงักล่าวอาจบอกปากต่อปากให้กบับุคคลท่ีรู้จกั
ให้มาเลือกซือ้สินค้าคณุภาพดี ราคาถกูท่ีตลาดผ้าบ้านนาข่าอีกด้วย 
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  ประเด็นที่สาม นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของรัฐบาล เป็นแนวคิดท่ีเน้นกระบวนการสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนหรือต าบล เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้น า
ทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการคณุภาพท่ีมี
จดุเดน่และมลูคา่เพิ่มท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด สอดคล้องกบัวฒันธรรมและวิถี
ชีวิตของท้องถ่ิน โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน (ส านกังานพัฒนาชุมชน
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี , 2560) ซึ่งจากโครงการสนับสนุนของภาครัฐ
ในช่วงนัน้ ตลอดจนการได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการในจงัหวดั ท า
ให้ตลาดผ้าบ้านนาข่ากลายเป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพืน้บ้าน สินค้า 
โอท็อป (OTOP) ท่ีส าคัญของจังหวัด และมีศักยภาพมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศ 
 ประเด็นที่สี่  การก่อสร้างหลังคาถนนคนเดิน (ช่วงแรก) ได้รับการ
สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุดรธานี ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในปี พ.ศ.2543 ซึ่งก่อนหน้าท่ียงัไม่ก่อสร้างหลงัคาถนนคนเดินนัน้ 
ลกูค้าท่ีเดินดแูละเลือกซือ้สินค้าจะเดินท่ามกลางแสงแดด ซึ่งตอนกลางวันจะมี
สภาพอากาศท่ีร้อนมาก ท าให้ลกูค้าไม่คอ่ยอยากเดินมากนกั แนน่อนย่อมส่งผล
ตอ่ยอดขายสินค้า ตอ่มาหลงัจากท่ีได้เกิดการก่อสร้างหลงัคาถนนคนเดิน เพ่ือให้
ลูกค้าสามารถเดินดูและเลือกซือ้สินค้าในร่ม เป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้จ านวน
ลกูค้าและยอดขายสินค้าเพิ่มขึน้ 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 บรรยากาศบริเวณทางเดินดา้นในตลาดผา้บา้นนาข่า ทีมี่โครงหลงัคาเหล็กกนัแดด
เป็นถนนคนเดิน ท าใหลู้กคา้สามารถเดินดูและเลือกซ้ือสินคา้ในร่ม ภาพโดย: สนิุตย์ เหมนิล 
เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2560 
 
 จากพฒันาการข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ในระยะท่ีสองเป็นระยะของการ
พฒันาและเติบโตของตลาดผ้าบ้านนาข่าแท้จริง นอกเหนือจากการท่ีมีสินค้าท่ีมี
คณุภาพและจ าหน่ายในราคาถูก ตลอดจนมีชยัภูมิท่ีเหมาะสมเป็นพืน้ฐานแล้ว 
มีเหตุปัจจัยท่ีส าคัญได้แก่ การเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (แห่งท่ี 1) 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ปรากฏการบัง้ไฟพญานาค และการ
ก่อสร้างโครงหลงัคาถนนคนเดิน ตลอดจนการได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
ราชการในจงัหวดั เป็นเหตปัุจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัตอ่พฒันาการในช่วงนี ้ 
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  3. ระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน) ในระยะท่ีสามนีถื้อ

ได้ว่าเป็นยคุแห่งความรุ่งเรืองของตลาดผ้าบ้านนาข่า เน่ืองจากตลาดผ้าบ้านนา
ข่าได้มีพฒันาการมาอย่างตอ่เน่ือง ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว ประกอบกบันโยบายทัง้ใน
ระดบัประเทศ และจงัหวดัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยใน
การปฏิบตัิหน้าท่ีและการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ซึ่งในระยะนีส้ามารถจ าแนกเป็น
ประเดน็ท่ีส าคญัได้ดงันี ้
 ประเด็นแรก การบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ตลาดผ้าบ้านนาข่าขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการ
ประชมุสมาชิกกัน โดยขณะนัน้มีประมาณ 130 ร้านค้า สมาชิกจึงมีข้อตกลงกัน
จัดตัง้กลุ่ม “หัตถกรรมผ้าพืน้บ้านนาข่า” โดยในท่ีประชุมได้เลือกนายอาคม  
สีหาบตุร เป็นประธาน (วาระ 4 ปี) และนายศภุเศรษฐ์ ศิริ ผู้ ใหญ่บ้านบ้านนาข่า 
เป็นท่ีปรึกษา จึงท าให้การบริหารงานตา่งๆ ในตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งในปัจจบุนั (พ.ศ.2560) นายอาคม  สีหาบตุร ได้รับ
ความไว้วางในจากสมาชิกให้ด ารงต าแหน่งเป็นสมัยท่ีสอง ทัง้นีจ้ากการจัดตัง้
กลุ่มดังกล่าว ท าให้การด าเนินงานของตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับนางบุญเพ็ง ตอเสนา (2560) ได้ระบวุ่าการจดัตัง้กลุ่ม
เร่ิมเห็นถึงความเปล่ียนแปลงและเป็นรูปเป็นร่างขึน้มา ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 
2556 ท าให้การด าเนินงานของผู้ ค้าในตลาดเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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  ภาพที ่3 บรรยากาศบริเวณทางเข้าดา้นหนา้ตลาดผา้บา้นนาข่าในปัจจุบนั (พ.ศ.2560)  
  ภาพโดย: สนิุตย์ เหมนิล เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2560 
 
 ทัง้นี ้การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหตัถกรรมผ้าพืน้บ้านนาข่านัน้ ไมไ่ด้บงัคบั 
แตใ่ห้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ ซึ่งข้อเสียของการไม่เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม คือ 
หากมีหน่วยงานราชการ เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ก็จะไม่ได้รับ
เหมือนกับร้านท่ีเป็นสมาชิก ทัง้นีใ้นปัจจุบนัก็ไม่ได้เป็นสมาชิกทัง้หมดทุกร้าน 
แตส่่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มประมาณ 80 – 85% ซึ่งการเป็นสมาชิกกลุ่ม
จะมีเร่ืองของการบ ารุงกลุ่ม คือ เดือนละ 100 บาท/ร้านค้า ทุกร้านเท่ากันหมด 
เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ ตลอดจนเร่ืองของการตอนรับคณะศึกษา
ดงูาน เน่ืองจากปัจจบุนัตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ท าให้



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

107                                  พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี  
 
 มีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

(อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) 
 ประเด็นที่สอง คณุภาพ เอกลกัษณ์และความหลากหลายของสินค้า ใน
ประเด็นนีศ้ึกษาจากผู้ ท่ีเดินทางมาซือ้สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า ซึ่งต่างให้
ข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน อาทิ อรชุมา บวัแก้ว (2559) วรรณฤดี โลกธาตุ (2559) 
นงค์ลักษณ์ ไชยพรมมา (2560) ล้วน โคตะมี (2560) และเบญจวรรณ สอน
พิทกัษ์ (2560) ต่างให้ความเห็นว่าในปัจจุบนัสินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาดผ้าบ้าน
นาข่า โดยเฉพาะสินค้าประเภท ผ้า ทัง้ผ้าผืนและผ้าส าเร็จรูป เป็นสินค้าท่ีมี
คณุภาพ สวมใสสวยงาม มีราคาท่ีไมแ่พง ร้านค้าจะตัง้ราคาสินค้าไว้ใกล้เคียงกัน 
ท าให้เกิดความสบายใจต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า และท่ีส าคญัคือสินค้ามีความ
โดดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอพืน้บ้าน ตลอดจนมีสินค้าอ่ืนๆ ท่ีมีความ
หลากหลายให้เลือกซือ้ ทัง้นีห้ากจะจ าแนกประเภทของสินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด
ผ้าบ้านนาข่า อาจจ าแนกได้ 2 ประเภทกว้างๆ คือ หนึง่สินค้าอปุโภค อาทิ ผ้าทอ 
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพนัคอ หมอนขิด เป็นต้น สอง
สินค้าบริโภค อาทิ เคร่ืองด่ืม ขนมของฝาก อาหารแห้ง ขนมครก กล้วย – มนัทอด 
น า้ผึง้ เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนแล้ว ประเภทแรกจะมี
อตัราสว่นประมาณ 70 – 80% ของสินค้าทัง้หมด 
 ประเด็นที่สาม การก่อสร้างหลังคาถนนคนเดิน (ช่วงท่ีสอง – สาม) 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2557 สมัยท่านผู้ ว่าเสนีย์ จิตตะเกษม ได้อนุมัติ
งบประมาณจ านวนหนึ่ง ส าหรับท าหลงัคาถนนคนเดิน ตอ่จากชว่งแรก ซึง่ในการ
เสนอโครงการในช่วงท่ีสองนีน้บัว่าเป็นการเสนอโครงการโดยประชาคมหมู่บ้าน
นาขา่อยา่งแท้จริง (ศภุเศรษฐ์ ศริิ, 2560: สมัภาษณ์) 
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           ภาพที ่4 ป้ายข้อมูลบอกทีม่าของหลงัคาถนนคนเดินในช่วงที่สอง ทีส่ร้างข้ึน 
           ในปี พ.ศ.2556 – 2557 ภาพโดย: สนิุตย์ เหมนิล เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2560 
 
 ถดัมาในปี พ.ศ.2558 ได้มีการสร้างหลงัคาถนนคนเดินในช่วงท่ีสามไป
จนสุดท้ายซอย และหลังจากหลังคาถนนคนเดินสร้างไปถึงจนสุดท้ายซอย 
ชาวบ้านก็เร่ิมมีการขยับขยาย ซึ่งก่อนหน้าเป็นบ้านโล่งๆ ก็กลายเป็นร้านค้า 
ภายใต้โครงการ “เปิดบ้านทบุรัว้ ให้กลายเป็นร้าน – ทบุรัว้ให้เป็นร้านแล้วท่านจะ
รวย” เน่ืองจากพอมีหลงัคาถนนคนเดินลูกค้าก็เดินจนสุดท้ายซอย ท าให้ร้านค้า
ก็ขยายตวัออกไปจนสดุท้ายซอยด้วย (ศภุเศรษฐ์ ศิริ, 2560: สมัภาษณ์) อย่างไร
นัน้การเปล่ียนแปลงท่ีมาพร้อมกับจ านวนพืน้ท่ีส าหรับการจ าหน่ายสินค้าท่ีเพิ่ม
มากขึน้ คือ จ านวนร้านค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยส่วนใหญ่ผู้ ค้าท่ีเข้ามาจ าหน่าย
สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่าในช่วงระยะหลงันี ้จะเป็นคนนอกพืน้ท่ี 
 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือผู้ ค้าท่ีเข้ามาจ าหน่ายสินค้าภายในตลาดผ้าบ้าน
นาข่าไม่ว่าจะเป็นคนพืน้ท่ีหรือคนตา่งพืน้ท่ี ก็ต้องอยู่ภายในกฎกติกาเดียวกนั ท่ี
สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้าพืน้บ้านนาข่าได้จัดท าขึน้ร่วมกัน จากพฒันาการใน



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

109                                  พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี  
 
 ระยะท่ีสามนี ้ส่งผลให้ตลาดผ้าบ้านนาข่า พลวตัเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งเรือง เกิด

จากปัจจยัเกือ้หนนุท่ีส าคญั อาทิ การบริหารจดัการกลุม่อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้การด าเนินงานของผู้ ค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมี
เอกภาพ รวมทัง้การก่อสร้างส่วนต่อขยายของหลงัคาถนนคนเดินไปจนถึงท้าย
ซอย ท าให้มีพืน้ท่ีส าหรับให้ลกูค้าสามารถเดินดแูละเลือกซือ้สินค้าได้มากขึน้ จงึ
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้มีผู้ ค้าเข้ามาเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ สินค้าใน
ตลาดจงึมีความหลากหลาย 
 
ปัจจัยของพลวัตแห่งความส าเร็จ 
 ประเด็นนีเ้ป็นการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงพืน้ท่ี ซึ่งผู้ เขียนมองว่าคง
เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาพฒันาการของตลาดผ้าบ้านนาข่า ได้ดงันี ้
 1. ตลาดผ้าบ้านนาข่า ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงร้านค้าท่ีตัง้โต๊ะจ าหน่ายผ้า
ทออยูบ่ริเวณหน้าบ้านของแตล่ะครัวเรือน พฒันาการเร่ือยมาจนกลายเป็นตลาด
ผ้าทอพืน้บ้านในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศนัน้ ไมใ่ชก่ฎกติกาท่ีสร้างขึน้ แต่
เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของผู้ ค้าในตลาด ท่ีมีความสามคัคีและร่วมมือ
กัน สร้างสินค้าและการบริการท่ีดีให้กับลูกค้า ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่าเติบโต
อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 2. การได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้
ในระดบัประเทศ และระดบัจังหวัด ท่ีส าคญัได้แก่ กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัอุดรธานี ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี เทศบาลต าบลนาข่า 
เป็นต้น ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่ามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 
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ภาพที่ 5 ขณะผู้เขียนสมัภาษณ์นายอาคม สีหาบุตร ประธานตลาดผ้าบ้านนาข่า ด ารง
ต าแหน่งตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั (2560) ทีส่ านกังานของกลุ่มตลาดผา้บา้นนาข่า และ
เป็นสถานที่ส าหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
ตัง้อยู่บริเวณภายในวดันาคาเทวี ภาพโดย: เอกชัย จารุเนตรวิลาส เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 
2560 
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อภปิรายผล 
 พลวตัของตลาดผ้าบ้านนาข่า จ าแนกได้เป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็น
ระยะของการก่อตวั (พ.ศ.2518 – 2536) พฒันาการในช่วงแรกของตลาดผ้าบ้าน
นาข่านัน้ เกิดจากการทอผ้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต่อมาจึงมี
ชาวบ้านบางส่วนได้น าผาทอไปจ าหน่ายตามหน่วยงานราชการ หลงัจากผ้าท่ีทอ
จากบ้านนาข่าเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึน้ ชาวบ้านจึงตัง้ร้านจ าหน่ายบริเวณหน้าบ้าน
ของตนเอง มีการจัดร้านแบบเรียบง่าย ตัง้โต๊ะเป็นแผงลอย ส่วนการจ าหน่าย
ในชว่งนีจ้ะจ าหน่ายผ้าเป็นเมตร หรือเป็นผืน แตก็่ถือได้ว่าตลาดผ้าบ้านนาข่าได้
ก่อตัวขึน้แล้วในระดับหนึ่ง การเกิดขึน้ของตลาดผ้าบ้านนาข่าในช่วงแรก
สอดคล้องกบัแนวคิดของเพ็ญศรี เขมะสวุรรณ และภควดี เลิศกาญจนวตั ิ(2554) 
ท่ีเสนอว่า การก่อตวัของตลาดเกิดขึน้จาก เม่ือคนเรามีความต้องการสินค้า จะ
แสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และแสวงหา
สินค้านัน้ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสิริชัย  
ดีเลิศ และคณะ (2557) ท่ีกล่าวว่า ความต้องการซือ้สินค้าของลูกค้า และ
พฤตกิรรมในการซือ้สินค้าของลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบตอ่ตลาด
ชุมชนดงัเดิม ให้เกิดการปรับตวัเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าของ
ผู้บริโภคหรือลกูค้า 
 จากการก่อตัวของตลาดในระยะแรก สร้างแรงผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาการเข้าสู่ระยะท่ีสอง คือ ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 
2553) หลงัจากตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นท่ีรู้จกัของผู้คนและมีลกูค้ามากยิ่งขึน้ จึง
เป็นแรงดงึดดูให้ผู้ ค้ามีความต้องการท่ีจะเข้ามาจ าหน่ายสินค้าในตลาดผ้าบ้าน
นาข่าเพิ่มมากขึน้ ท าให้สินค้ามีความหลากหลาย ทัง้สินค้าอุปโภคและบริโภค 
ผนวกกบัภูมิศาสตร์ท่ีตัง้เป็นเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และมีผู้คนสญัจรไป
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มาระหว่างจังหวัดอุดรธานี – หนองคายเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้เข้ามาซือ้
สินค้าในตลาดด้วย ส่งผลให้แตเ่ดิมเป็นเพียงตลาดในระดบัชมุชน ได้พฒันามา
เป็นตลาดผ้าพืน้บ้านในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศในช่วงหลงั สอดคล้องกับ
แนวคิดของสุรศกัดิ์ บุญรอด และเก็ตถวา บุญปราการ (2557) ท่ีระบุว่า สถาน
ท่ีตัง้ตลาดท่ีมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกและมีผู้ ท่ีสญัจรไปมามาก จะท าให้
มีลกูค้าเข้ามาใช้บริการจบัจ่ายใช้สอยกนัในตลาดมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ในงาน
เร่ืองเดียวกันนีย้งัชีใ้ห้เห็นว่า พฒันาการอย่างหนึ่งท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงขึน้ในตลาดชมุชน คือ การมีสินค้าท่ีหลากหลาย  
 ต่อมาในระยะท่ีสามเป็นระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั) 
สาเหตุท่ีระบุว่าเป็นยุคของความรุ่งเรือง เน่ืองจากตลาดผ้าบ้านนาข่ าได้
พฒันาการจากการเป็นตลาดในระดบัจงัหวัด สู่การเป็นตลาดในระดบัประเทศ 
อนัเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวัดอุดรธานี โดยจ าหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง มีบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์แบบพืน้บ้านชาว
อีสาน และมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ในตวัสินค้า ซึ่งได้รับการส่งต่อมาตัง้แต่
ระยะแรกของการก่อตวั เป็นเสน่ห์เฉพาะของตลาดผ้าบ้านนาข่า ท่ีหน่วยงาน
ตา่งๆ ต้องช่วยกันอนรัุกษ์และรักษาไว้ไม่ให้เวลาท่ีล่วงเลยไปเอาชนะความเป็น
พืน้บ้านแบบดัง้เดิมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของกอบชยั รักพนัธุ์ และระวิวรรณ 
โอฬารรัตน์มณี (2557) ท่ีได้เสนอว่า จุดอ่อนส าคญัท่ีส่งผลเสียต่อเอกลักษณ์
และมรดกทางวฒันธรรม เกิดจากการขาดการประสานงานกันอย่างจริงจังของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท าให้การบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมไม่อาจ
เกิดผลส าเร็จได้ สง่ผลให้สิ่งท่ีมีอยูเ่ร่ิมเส่ือมสญูไปตามกาลเวลา 
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บทสรุป 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี สามารถจ าแนกพฒันาการได้เป็น 3 ระยะ คือ 
 1) ระยะของการก่อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) ในระยะนีถื้อเป็นจดุเร่ิมต้น 
โดยชว่งแรกชาวบ้านนาขา่มีการทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายไมก่ี่หลงัคาเรือน สว่นรูปแบบ
ของการจ าหน่าย ชาวบ้านได้น าผ้าท่ีทอเดินทางเข้าไปจ าหน่ายตามหน่วยงาน
ราชการในตัวจังหวัด ต่อมาเม่ือมีลูกค้าให้ความสนใจมากขึน้จึงมีการตัง้ร้าน
บริเวณหน้าบ้านของตนเอง โดยจดัร้านแบบเรียบง่ายเพ่ือให้บริการลกูค้า 
 2) ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 2553) ระยะนีค้วาม
เป็นตลาดผ้าได้เกิดขึน้อย่างชัดเจน เน่ืองจากมีร้านค้าและลูกค้าเพิ่มขึน้เป็น
จ านวนมาก โดยมีปัจจัยเกือ้หนุนและขับเคล่ือนท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การเปิด
สะพานข้ามแม่น า้โขง หนองคาย – เวียงจนัทน์ หรือสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
แห่งท่ี 1 (2) ปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาคท่ีแม่น า้โขง ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
ซึ่งทัง้สองประเด็นท าให้มีผู้คนเดินทางผ่านจงัหวดัอุดรธานีและเข้าซือ้สินค้าใน
ตลาดผ้าบ้านนาข่าเพิ่มขึน้ (3) นโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นให้ประชาชนสร้างรายได้
จากผลิตภณัฑ์ในชมุชน โดยเฉพาะโครงการ OTOP และ (4) การก่อสร้างหลงัคา
ถนนคนเดิน ท าให้ลูกค้าอยากเดินดูและเลือกซือ้สินค้ามากยิ่งขึน้ ซึ่งทัง้ส่ี
ประเดน็ดงักล่าว มีสว่นส าคญัอย่างยิ่งท่ีท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่า เป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับของลกูค้า 
 3) ระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน) จากพฒันาการทัง้
สองระยะท่ีผ่านพ้นมา ท าให้ในระยะนีผู้้ ค้าเร่ิมให้ความส าคญักับรูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่ม โดยมีการเลือกประธานกลุ่ม และคณะกรรมการขึน้ท าให้การ
บริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตลอดจนทาง



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

114 

กลุ่มได้มีนโยบายร่วมกันในการควบคมุและก ากับดแูลสินค้าให้มีคณุภาพ การ
บริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ รวมทัง้ในระยะนีไ้ด้มีการก่อสร้างหลังคา
ถนนคนเดิน (ชว่งท่ีสอง – สาม) ท าให้มีพืน้ท่ีในการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ สินค้า
ในตลาดจึงมีความหลากหลาย จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกค้าเพิ่มจ านวนขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง  
 อย่างไรก็ดีการศึกษาในครัง้นี ้พอท่ีจะท าให้มองเห็นภาพพลวัตของ
ตลาดผ้าบ้านนาข่าในเชิงกายภาพได้ชดัเจนขึน้ อาทิ พฒันาการด้านสถานท่ีใน
การจ าหน่ายสินค้า ผู้ ค้า รูปแบบในการบริหารจดัการตลาดผ้าบ้านนาข่า รวมถึง
การได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส าหรับผู้ ท่ีสนใจสามารถน าไป
ศกึษาและลงรายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
บ้านนาข่า ทัง้ก่อนและหลังจากท่ีเกิดเป็นตลาด ตลอดจนพัฒนาการด้าน
ลวดลายผ้าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของผ้าบ้านนาข่า ได้ในโอกาสตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเก่ียวกับตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 1. ควรรักษาเอกลักษณ์ในการเป็นตลาดผ้าทอพืน้บ้านไว้ โดยก าหนด
สัดส่วนในการน าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายของผู้ ค้า ให้มีผ้าทอพืน้บ้านมากกว่า
สินค้าประเภทอ่ืนอย่างเห็นได้ชดั 
 2. ควรมีมาตรการในการควบคุม ก ากับดูแลสินค้าท่ีผู้ ค้าน าเข้ามา
จ าหน่ายในตลาดผ้าบ้านนาข่าให้เป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพและจ าหน่ายในราคาท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการให้บริการของพนักงานจ าหน่ายสินค้าในร้าน ควร
ให้บริการลูกค้าให้เกิดความประทบัใจ ทัง้ก่อนและหลงัจากการจ าหน่ายสินค้า
ไปแล้ว 
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  3. ควรจัดสรรพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเฉพาะแยกออก

จากร้านจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน ตลอดจนจดัพืน้ท่ีส าหรับนัง่พกัให้กับลูกค้า 
โดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอาย ุ
 4. ควรหาพืน้ท่ีส าหรับจดัท าเป็นห้องสขุา ท่ีเป็นของตลาดผ้าบ้านนาข่า
เอง และแบ่งห้องสุขาชาย – หญิง ไว้อย่างชดัเจน โดยให้ลูกค้าเข้าใช้บริการฟรี 
ตลอดจนท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นพืน้ท่ีส าหรับให้บริการลกูค้า 
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 บทคัดย่อ      

 

บทความเร่ืองนีมุ้่งศกึษาการเปรียบตา่งเก่ียวกบัต าแหนง่และหน้าท่ีของ
ค าคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม วิธีศึกษาคือ การศึกษาตาม
แนวทางไวยากรณ์โครงสร้าง ขณะเดียวกันก็มีการเก็บข้อมูลค าคุณศพัท์และ
ตวัอย่างการใช้ค าคณุศพัท์เพ่ือประกอบการวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องทัง้ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  

การศกึษาพบว่าค าคณุศพัท์ภาษาไทยจะมีหน้าท่ีขยายค าท่ีอยูข้่างหน้า  
ในขณะท่ีค าคุณศพัท์ภาษาเวียดนามสามารถขยายค าท่ีอยู่ต าแหน่งข้างหน้า
หรือข้างหลังได้ และนอกจากท าหน้าท่ีขยายค าแล้ว ค าคุณศัพท์ในภาษา
เวียดนามยังสามารถท าหน้าท่ีเป็นประธานและเป็นกรรมของประโยคได้อีก  
ขึน้อยู่กับต าแหน่งและหน้าท่ีของค าคุณศัพท์ในบริบทของแต่ละประโยค  
อย่างไรก็ดี ทัง้สองภาษามีความใกล้เคียงกันทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง  
รูปแบบ และความหมาย จึงท าให้ระบบและหน้าท่ีของค าคุณศัพท์ทัง้ใน
ภาษาไทยและเวียดนามมีความคล้ายคลงึกนัในการขยายค าตา่งๆ 
ค าส าคัญ: การเปรียบตา่ง  ค าคณุศพัท์ภาษาไทย  ค าคณุศพัท์ภาษาเวียดนาม 
  

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการทอ่งเที่ยว  คณะมนษุยศาสตร์ 
   และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e-mail: phan-tt@hotmail.com 

การเปรยีบต่างค าคณุศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 

A Contrastive of Adjectives in Thai and Vietnamese 
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Abstract   
 

A study of comparative adjectives between Thai and Vietnamese 
languages was focused on positions and functions of adjectives modified 
to clarify more explicit meanings. To collect the data, assembling adjectives 
and searching samples of adjectives used through grammatical structures 
from related literatures were done. The study found that Thai adjectives 
were always placed after nouns in order to modify meanings of these 
nouns. On the other hand, Vietnamese adjectives could be placed before 
or after nouns, and these adjectives could be functioned as subject or 
object of sentences, depending on functions and positions placed in 
different context of each sentence. All in all, both Thai and Vietnamese 
languages were similar in terms of structures, forms, and meanings, so it 
was not surprised that their systems, functions, and adjectives used were 
also similar. 
Keywords:  Contrastive, Thai Adjectives, Vietnamese Adjectives 
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บทน า  
หลงัจากท่ีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ก้าวเป็น

ประชาคมเดียวกนัตัง้แตปี่ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ได้กลายเป็นกระแสส าคญัท่ีท า
ให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนีใ้ห้ความสนใจในการศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกรณีด้านเวียดนามศกึษาในประเทศไทย
ท่ีมีผู้สนใจศึกษาในแง่มุมต่างๆ ไว้มากมายทัง้ในด้านประวัติศาสตร์ ชาติพนัธุ์  
วรรณกรรม ภาษาและวฒันธรรม ฯลฯ เช่น  เร่ือง “เหงวียน ถิ มินห์ คาย: วีรสตรี
นกัปฏิวตัิเวียดนาม (ค.ศ.1910 - 1941)” (ธนนนัท์ บุน่วรรณา, 2552), นอกจากนี ้
ยังมีงานเร่ือง “ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน า้โขง: 
กรณีศกึษาคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชานลาว” (ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559) ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งยงัมี
งานท่ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบระหว่างภาษาของไทยและ
เวียดนามในแง่มุมต่างๆ อันได้แก่ “การศึกษาเปรียบเทียบค าเรียกญาติใน
ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม” (Nguyen Thi Thuy Chau, 2558) “การศึกษา
เปรียบเทียบส านวนเวียดนามกับส านวนไทย” (ว ูถิ กิม จี, 2550) หรือ “ค าซ า้ใน
ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม” (รุจิวรรณ  เหลา่ไพโรจน์, 2552: 59 - 98) เป็นต้น  

จากงานวิจัยต่างๆ  ดงักล่าวมาในข้างต้นจะพบว่ามีผู้ศึกษาเก่ียวกับ 
การเปรียบเทียบภาษาไทยและเวียดนามไว้ค่อนข้างมาก โดยใช้วิธีการทาง
ภาษาศาสตร์ คือ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ (Comparative method) อนัเป็นอีก
สาขาหนึ่งของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มของภาษาศาสตร์ประยุกต์
และเป็นพืน้ฐานของวิชาภาษาศาสตร์ทัว่ไป  (ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน, 2523: 230) 
ขณะท่ียงัมีอีกหนึ่งวิธีการทางภาษาศาสตร์ ท่ีเป็นพืน้ฐานในการศกึษาเร่ืองความ
แตกต่างของภาษาคือ การวิเคราะห์และการเปรียบต่างภาษา (Contrastive 
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Analysis หรือเขียนย่อว่า CA)  ซึ่งมีบทบาทส าคัญส าหรับการเรียนการสอน
ภาษาท่ีสอง อันเป็นการหาความแตกต่างระหว่างสองภาษาหรือมากกว่านั น้ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2553: 101 - 102) แต่โดยส่วนมากเป็นการวิเคราะห์และ
เปรียบต่างระหว่างสองภาษามากกว่า โดยนกัภาษาศาสตร์โครงสร้างเป็นผู้น า
กลวิธีเปรียบต่างภาษานีม้าเป็นเคร่ืองช่วยผู้สอนภาษา เพ่ือช่วยในการชีใ้ห้เห็น
ข้อผิดพลาดในการเรียนภาษา  ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบต่างในเร่ืองของ
ระบบเสียง (Phoneme) หน่วยค า (Morpheme) ประโยค (Sentence) ค าศัพท์ 
(Vocabulary)  วฒันธรรมทางด้านภาษา (Culture)  รวมทัง้ความคิด (Concept) 
ตลอดจนสิ่งท่ีก าหนดความคิด (Condition) ระหวา่งภาษาแม่กบัภาษาท่ีต้องการ
ศกึษาเปรียบตา่ง และลดปัญหาและข้อจ ากดัตอ่ผู้ เร่ิมเรียนภาษาตา่งประเทศ   

ในปัจจบุนัมีผู้สนใจศึกษาเก่ียวกับภาษาศาสตร์เวียดนามไว้พอสมควร 
หากแตย่งัไม่มีการศกึษาในเร่ืองการเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ภาษาไทยและภาษา
เวียดนาม ซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่า “ค าวิเศษณ์” ในขณะท่ีภาษาเวียดนาม
เรียกว่า “ค าคณุศพัท์” 2  ด้วยว่าค าคุณศพัท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
ตา่งท าหน้าท่ีขยายค าหรือประกอบอยูใ่นรูปประโยคด้วยกนั แม้วา่ภาษาไทยและ
ภาษาเวียดนามต่างมีหลกัภาษาท่ีสมบรูณ์  อีกทัง้ยงัมีกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษา
บางอย่างท่ีคล้ายคลึงกัน ถึงอย่างไรก็ยงัมีความต่างทางไวยากรณ์ในบางอย่าง 
เชน่ การวางต าแหนง่ของค า  หรือการวางรูปโครงสร้างในประโยค ซึง่ได้ก่อให้เกิด
ความสับสนแก่ผู้ เร่ิมเรียนภาษาเวียดนาม เหตุนีผู้้ เขียนจึงสนใจในการศึกษา
เก่ียวกบัการเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  ซึง่ใน
การวิเคราะห์ภาษาก็เพ่ือให้เข้าใจลกัษณะท่ีแท้จริงของภาษา และการสร้างความ
                                                           
2 ในบทความเร่ืองนีผู้้ เขียนจะใช้ค าวา่ “ค าคณุศพัท์” เป็นหลกั แตอ่าจมีการสลบัไปใช้ค าวา่  
   “ค าวิเศษณ์” ในบางแหง่เพื่อให้สะดวกแก่การน าเสนอ   
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เข้าใจท่ีถูกต้องย่อมท าให้เกิดประโยชน์  ต่อการวิเคราะห์และเปรียบต่างทาง
ภาษา ซึ่ งจะช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ อีกทัง้ยังช่วยในการแทนท่ีของภาษา (Transfer) ได้ถูกต้อง
และช่วยลดการแทรกแซง (Interference) ของภาษาท่ี 1 (ภาษาแม)่ เข้าสู่ภาษาท่ี 
2 และยังช่วยให้เข้าใจในลักษณะท่ีแท้จริงของภาษาอันจะช่วยเพิ่มพูน
ความสามารถในการเขียนและการพดู  การฟัง และการอา่นได้ดียิ่งขึน้   
 
นิยามค าศัพท์ 
ค าคณุศพัท์  คือ  ค าท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าวิเศษณ์ในความหมายของภาษาไทย    
 
แนวคิดของไวยากรณ์โครงสร้าง (Structural Grammar) 
 ลีโอนาร์ด บลูมฟิลด์ (Leonard Bloomfield, 1887 - 1949 อ้างอิงใน 
วิโรจน์  อรุณมานะกุล, 2555 : 77 - 86) นักภาษาศาสตร์โครงสร้างถือเป็น
นกัภาษาศาสตร์กลุ่มแรกท่ีพยายามศกึษาภาษาตามแนววิทยาศาสตร์  กล่าวว่า  
ภาษามีหน้าท่ีปฏิสมัพันธ์ของสมาชิกในสงัคม  ส่ือความคิดระหว่างสมาชิกใน
สงัคม   ในตวับทของภาษาคือการสร้างสารและจดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาษากับบริบทและการท่ีจะอธิบายไวยากรณ์ของภาษาได้ จะต้องจัดหมวด 
(form - class) ของรูปศพัท์ (lexical form) กลา่วคือ  ศกึษาภาษาพดูสมยัเดียวกัน
นิยมใช้อยู่ ซึ่งแต่ละภาษาจะมีลกัษณะเฉพาะของตน จึงต้องใช้วิธีการฟัง  การ
จดบนัทึกหรือบนัทึกเสียงแล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์  ลกัษณะท่ีปรากฏซ า้แล้วซ า้
เล่าอย่างสม ่าเสมอในภาษา และศกึษาถึงส่วนประกอบท่ีส าคญัของภาษา และ
หนว่ยท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั เรียกวา่โครงสร้าง เพราะหน่วยโครงสร้างนีเ้อง
ท่ีน ามาประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างอีกทีหนึ่ง (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2543: 111) 
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นกัภาษาศาสตร์โครงสร้างมุ่งท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบ  ด้วยการพิจารณารูปแบบท่ี
สามารถสงัเกตได้โดยตรง (form) ได้แก่  รูปลกัษณะ  ต าแหน่ง  หน้าท่ีของเสียง  
พยางค์  หน่วยค า  วลี  อนุพากย์  และประโยคในภาษา  โดยไม่ค านึงถึง
การศกึษาในเร่ืองความหมาย  ด้วยเหตผุลท่ีว่าความหมายเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน  ยงั
ไม่สามารถเข้าใจความหมายอย่างลึกซึง้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา
ได้  เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกับประสบการณ์  ความรู้สึกนึกคิด  ความรู้สึก  
ตลอดจนอารมณ์ของผู้พดูและผู้ ฟัง  เป็นเร่ืองท่ีจะศกึษาให้รู้อย่างละเอียดได้ยาก
และเป็นสิ่งท่ียงัไม่สามารถเข้าถึงได้  ฉะนัน้จึงไม่ควรท่ีจะใช้เกณฑ์ความหมาย
เป็นหลกัจ าแนกค า   
 
วิธีการศึกษา 
  ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ เขียนมุง่ศกึษาเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ในภาษาไทย
และภาษาเวียดนามเพ่ือศึกษาความแตกต่างในด้านต าแหน่งและหน้าท่ีของ
ค าคณุศพัท์  ตามแนวทางไวยากรณ์โครงสร้าง (Structural Grammar) ด้วยการ
เก็บข้อมลูค าคณุศพัท์และตวัอย่างการใช้ค าคณุศพัท์จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง  โดยมีไวยากรณ์ภาษาไทย 3 เล่ม  ได้แก่ 1. หลกัภาษาไทย. (พระยา 
อุปกิตศิลปะสาร, 2541)  2. โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์  (วิจินตน์  
ภาณุพงษ์, 2543) 3. ไวยากรณ์ไทย (นววรรณ  พนัธุเมธา, 2551) และไวยากรณ์
ภาษาเวียดนาม 3 เล่ม ได้แก่ ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม (โสภณา ศรีจ าปา, 
2545) Ngữ pháp tiếng Việt (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001) และ  Giáo trình 

ngữ pháp tiếng Việt (Bùi Minh Toán chủ biên) – Nguyễn Thị Lương, 2007)  
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ตระกูลภาษา (Language family) 
 ตระกูลภาษา (Language family) หมายถึ งกลุ่ มของภาษาท่ี มี
ความสมัพนัธ์กนัทางเชือ้สาย โดยมีข้อสงัเกตจากการเปรียบเทียบค าศพัท์พืน้ฐาน
ในหมวดต่างๆ ในด้านเสียง และความหมายว่าต้องมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ตระกูลภาษาในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งได้เป็น 5 ตระกูลภาษา (ปฐม   
หงส์สวุรรณ, 2554: 37 - 44) ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ตระกูลภาษาจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) เป็นภาษาท่ีใช้พูดกันใน
บริเวณประเทศจีน ทิเบต รัฐอสัสมัในประเทศอินเดีย ประกอบด้วยตระกูลย่อย 
คือ จีน (Sinitic) ทิเบต – พมา่ (Tibeto – Burman) และกะเหร่ียง (Karenic) 
 2. ตระกลูภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) เป็นภาษาท่ีใช้พดูกัน
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตะวันออกของประเทศอินเดีย 
ประกอบด้วยตระกูลย่อย คือ มุนดา (Munda) ใช้พูดกันทางตะวันออกของ
ประเทศอินเดีย และมอญ – เขมร (Mon – Khmer) ใช้พูดกันในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น 
 3. ตระกูลภาษาไท – กะได (Tai – Kadai) พบว่าใช้พูดกันทางตอนใต้
ของจีน ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศไทย เป็นต้น 
ประกอบด้วยตระกลูย่อย 2 ตระกลู คือ ไท (Tai) และ กะได (Kadai) 
 4. ตระกูลภาษาแม้ว – เย้า (Maio – Yao) หรือ ม้ง – เม่ียน (Hmong – 
Mien) ประกอบด้วยตระกลูย่อยคือ แม้ว (Miao) และ เย้า (Yao) 
 5. ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน (Austronesian) หรือท่ีรู้จักกันในนาม 
มลาโย – โพลินีเซียน (Malayo – Polynesian) ได้แก่ตระกูลภาษาท่ีใช้พูดกันใน
แถบบริเวณแหลมมลาย ูและหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วย



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

126 

ตระกูลย่อย คือ มาเลย์ และโพลินีเซียน  เช่น  ภาษามลายู อินโดนีเซียน ภาษา 
ตากาล็อก ซึ่งพดูกนัในประเทศฟิลิปปินส์ และภาษาตาฮิเตียน (Tahitian) ภาษา
ฮาวาย เป็นต้น 
 
ไวยากรณ์ภาษาไทย 
 

ตระกูลของภาษาไทย 
   

ค าว่า “ไท” “ไต” และ “ไทย” นับว่ายังมีความเข้าใจท่ีสับสนอยู่มาก
เก่ียวกับความหมายของ 3 ค านี ้ดงันัน้จึงขอนิยามค าว่า “ไท” “ไต” และ “ไทย” 
ดงันี ้
 ไท หรือ ไต (Tai) มีความหมายอยา่งเดียวกนั คือ ช่ือภาษาตระกลูไทหรือ
ไต (Tai Language family) หมายถึง กลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีพดูภาษาตระกลูไท ในอดีต
เรียกตวัเองว่า “ได” (Dai) แตเ่น่ืองจากเปล่ียนแปลงเสียงบางกลุ่มจึงเรียกตวัเอง
ว่า “ไท” บางกลุ่มเรียกตวัเองว่า “ไต” เช่น ชาวไทจ้วงในจีน ไทพาเกในอินเดีย ไท
เขินในพมา่ ไทด า ไทแดง ไทขาว ไทนงุ เป็นต้น 
 ไทย (Thai) ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติไทยของชนชาติไทยทัง้ 4 
ถ่ิน ได้แก่ ภาษาไทยถ่ินกลาง ภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษาไทยถ่ินอีสาน และ
ภาษาไทยถ่ินใต้ (ด ารงพล  อินทร์จนัทร์, 2553) 
 จากการแบ่งกลุ่มตระกูลภาษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาษาไทยท่ีใช้พูด
กนัในประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มภาษาตระกลูไท – กะได (Tai – Kadai) แตย่งัมีผู้
สงสยัวา่ตระกลูภาษาไท – กะไดอาจมีความสมัพนัธ์ทางเชือ้สายกบัตระกลูภาษา
อ่ืนๆ อีก โดยมีนักภาษาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางเชือ้
สายภาษาตระกลูภาษาไท – กะได ดงันี ้
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ภาษาตระกูลไท – กะได (Tai – Kadai) มีความสัมพันธ์ทางเชือ้สายกับภาษา
ตระกลูจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ ภาษาตระกลูไท – 
กะได เป็นตระกลูย่อยของภาษาตระกลูจีน – ทิเบต เน่ืองจากข้อค้นพบท่ีว่าค าใน
ภาษาไทยและค าในภาษาจีนมีความใกล้เคียงกันมาก จึงสันนิษฐานว่า
ภาษาไทยและภาษาจีนจึงอาจมีต้นก าเนิดมาจากตระกูลภาษาเดียวกัน  
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 
                                                 จีน                                ออสโตรนีเซียน 
                                    
 
 
      ทิเบต – พมา่                 จีน – ทิเบต                 แม้ว – เย้า  
 
 

 
              ไท – กะได                                                  ออสโตรเอเชียติก 
 
 
ภาพที ่1  แสดงความสมัพนัธ์ว่าภาษาตระกูลไท – กะได  ทีมี่ความสมัพนัธ์ทางเชื้อสาย 
กบัภาษาตระกูลจีน – ทิเบต ทีม่า: กฤติกา ชูผล อา้งใน วิไลวรรณ ขนิษฐานนัท์ (2533). 
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ระบบไวยากรณ์ภาษาไทย  แบง่โครงสร้างออกเป็น 2 โครงสร้างใหญ่ คือ 
           1. โครงสร้างของค า หรือ การประกอบรูปค า 
           2. โครงสร้างของประโยค หรือ การประกอบรูปประโยค 
ค าในภาษาไทยมีหลายประเภท  แต่หากอาศัยความหมายหรือหน่วยค าและ
พยางค์ของค าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแล้ว สามารถแบ่งค าภาษาไทยเป็น 3 
ประเภท 
           1. ค าท่ีมีพยางค์เดียวมีหน่วยค าเดียว (Monosyllabic Monomorphemic 
word) เชน่  ไป  มา  สู ่ นก 
           2. ค าท่ีมีหลายพยางค์แตมี่หนว่ยค าเดียว (Polysyllabic Monomorphemic 
word)  เชน่  สบู ่ ตุ๊กแก นาฬิกา 
           3. ค าท่ีมีหลายพยางค์และมีหลายหนว่ยค า (Polysyllabic Polymorphemic 
word) ค าชนิดนีโ้ดยปกตจิะเป็นประสานและค าประสม เชน่  กระโดด  ตระเตรียม  
สนามหลวง 
 

การจ าแนกหมวดค า  
ค าท่ีใช้อยูใ่นภาษาไทยอาจจะจ าแนกเป็นชนิด โดยอาศยัเกณฑ์ดงันี ้

 1. “ความหมายของค า” ในต าราไวยากรณ์ทัง้ของตะวันตกและของ
ไทยท่ีใช้กนัมา  มกัจะแบง่ค าเป็นชนิดตา่งๆ โดยถือเอาความหมายของค าแต่ละ
ชนิดเป็นเกณฑ์  ซึ่งหากต้องการทราบว่าเป็นค าชนิดไหน  ควรดูค าท่ีต้องการ
ทราบนัน้  ดงัเชน่  ถ้าเป็นค าเรียกช่ือคน  สตัว์  สิ่งของ  ก็เป็นค านาม  หากเป็นค า
ท่ีแสดงอาการของคน  สัตว์  สิ่งของ  ก็คือค ากริยา  ค าท่ีประกอบค าอ่ืนให้มี
ความหมายตา่งออกไป  ก็เป็นค าวิเศษณ์  เป็นต้น 
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 2. “หน้าที่ของค า” แบง่ออกได้หลายชนิดและแบง่ออกได้หลายวิธี  โดย
แบง่ค าออกเป็น 3 ชนิด  ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 แบ่งชนิดของค าโดยยึดค าจ ากัดความเป็นหลัก วิธีนีเ้ป็น
การแบ่งชนิดของค ามาตัง้แต่โบราณ  หากต้องการรู้ว่าเป็นค าชนิดใดก็ใช้ค า
จ ากดัความอธิบายความหมายของค านัน้ เชน่   

      ค านาม คือ ค าท่ีเรียกช่ือคน  สตัว์  สิ่งของ 
      ค าสรรพนาม คือ ค าท่ีท าหน้าท่ีแทนค านาม 
      ค ากริยา คือ ค าท่ีแสดงอาการของคน  สตัว์  สิ่งของ 
      ค าวิเศษณ์ คือ ค าท่ีใช้ประกอบค าอ่ืนให้มีความตา่งกนัออกไป 
    2.2 แบ่งชนิดของค าโดยยึดรูปค าเป็นหลัก  วิธีนีเ้หมาะส าหรับ

ลกัษณะภาษาท่ีมีวิภัตติปัจจยั  เช่น  ภาษาบาลี  สนัสกฤต  และองักฤษท่ีมีการ
ประกอบรูปค าด้วยการเติมค าซึ่งมีทัง้เติมค าเข้าข้างหน้า  เรียกวา่  อปุสรรค  เติม
ตรงกลางเรียกว่า  “อาคม”  เติมข้างหลงัเรียกว่า  “ปัจจยั”  โดยมีหลกัว่า  ถ้าค า
ใดเติมอุปสรรค – ปัจจยัแล้วแสดงพจน์เป็นค าชนิดหนึ่ง  แสดงกาลก็เป็นค าอีก
ชนิดหนึง่  แสดงเพศก็เป็นค าอีกประเภทหนึ่ง 

3. “ต าแหน่งของค า” คือ การแบ่งค าของภาษากลุ่มค าโดด เช่น  
ภาษาจีน  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม  เป็นต้น  วิธีการคือพิจารณาความสมัพนัธ์
ของค าในประโยค  ถ้าค าใดใช้แทนท่ีในต าแหน่งเดียวกันได้ก็ถือว่าเป็นค าชนิด
เดียวกนั  โดยสามารถแบง่ชนิดของค าตา่งๆ ในภาษาไทยได้ดงันี ้(พระยาอุปกิต
ศลิปสาร, 2541: 87 - 96)      
                1. ค านาม (Noun) เป็นค าบอกช่ือคน สตัว์ สิ่งของ 
                2. ค าสรรพนาม (Pronoun) เป็นค าใช้แทนช่ือตา่ง ๆ 
                3. ค ากริยา (Verb) เป็นค าบอกอาการของคน สตัว์ สิ่งของ เป็นต้น 
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                4. ค าวิเศษณ์ (Adjective/Adverb) เป็นค าประกอบค าอ่ืนให้มีความ
ตา่งออกไป 
                5. ค าบพุบท (Preposition) เป็นค าส าหรับน าหน้านามและสรรพนาม 
                6. ค าสนัธาน (Conjunction) เป็นค าเช่ือมค าหรือความให้ติดตอ่กนั 
                7. ค าอทุาน (Interjection) เป็นค าบอกเสียงตา่งๆ 
  

ค าคุณศัพท์ คือค าท่ีท าหน้าท่ีขยายค านาม สรรพนาม กริยา หรือ
คณุศพัท์ด้วยกนั เพ่ือให้ได้ความชดัเจนยิ่งขึน้  ในภาษาไทย ค าคณุศพัท์สามารถ
ใช้ขยายได้ทัง้นาม สรรพนาม กริยา และคณุศพัท์ ในขณะท่ีภาษาองักฤษจะแยก
ค าคุณศัพท์ออกเป็นสองประเภทคือ “ค าคุณศัพท์” (adjective) ใช้ขยายได้
เฉพาะค านามและสรรพนามเท่านัน้ และ “ค ากริยาวิเศษณ์”(adverb) ใช้ขยาย
กริยา คุณศัพท์ และกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเพ่ือให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ น้  โดย
แบ่งกลุ่มย่อยของค าคุณศัพท์ในภาษาไทยมี 10  ชนิดดังนี ้(โสภิต สิงห์มณี, 
2557) 

1. ลักษณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์บอกลกัษณะ ชนิด ขนาด สณัฐาน สี 
เสียง กลิ่น รส อาการ เป็นต้น 

O  คณุพอ่ชอบขนมหวาน 
O คนช่ัวต้องถกูลงโทษ 
O ใบไม้เนา่เป่ือย 

2. กาลวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกเวลา เช้า สาย บา่ย เย็น ค ่า อดีต 
ปัจจบุนั อนาคตเป็นต้น 

O นกัเรียนสว่นใหญ่มาโรงเรียนแตเ่ช้า 
O ครูโบราณตัง้ใจสอนและเข้มงวดนกัเรียนมาก 
O ครอบครัวของเราจะไปงานเลีย้งตอนค ่า 
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3. สถานวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกสถานท่ี หรือระยะทาง เช่น บน 
ลา่ง ใกล้ ไกล หน้า หลงั ขวา ซ้าย ใน นอก เหนือ ใต้ เป็นต้น 

O  ญาตขิองผู้ ป่วยกรุณารอข้างนอก 
o เกิดความไมส่งบทางภาคใต้ 
o บ้านของสดุาอยู่หลงัซ้ายมือ 

4. ประมาณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกจ านวนปริมาณ เช่น หนึ่ง 
สอง สาม ส่ี มาก น้อย หลาย หมด เป็นต้น 

O ชมุชนแออดัแห่งนีมี้คนอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
o  ฉนัเขียนจดหมายลาครูหน่ึงฉบบั 
o  ปกรณ์หายออกไปจากบ้านหลายวนัแล้ว 

5.ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงค าถาม เชน่ ใคร ใด อะไร ไหน 
ท าไม อยา่งไร เป็นต้น 

O วิชาอะไรท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 
o กานดาชอบดอกไม้ประเภทไหน 
o เพ่ือนใครมารออยูข้่างนอก 

6. นิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงความชีเ้ฉพาะเจาะจง เช่น น่ี นี ้
นัน่ นัน้ โนน่ โน้น อยา่งนัน้ อยา่งนี ้ทีเดียว เป็นต้น 

O  น า้ตกแหง่น้ีสวยงามมาก 
o  บ้านหลงัโน้นขาย 1 ล้านบาท 
o ฉนัออกแบบเสือ้ชดุน้ันด้วยตวัเอง 

7. อนิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงความไม่ชีเ้ฉพาะเจาะจง หรือ
บอกความไม่แนน่อน เชน่ ใคร อะไร ใด ไหน ท าไม อ่ืน เป็นต้น (โดยรูปประโยคจะ
เป็นลกัษณะบอกเล่า ไมใ่ชค่ าถาม) 
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O ประเทศไหนก็นา่ไปเท่ียวทัง้นัน้ 
O พนกังานคนอ่ืนๆ กลบัไปหมดแล้ว 
O การ์ตนูอะไรมีเนือ้เร่ืองไม่สร้างสรรค์เลย 

8. ประติชญาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงการขานรับใช้ในการ
เจรจาโต้ตอบ เชน่ จ๊ะ จา๋ คะ่ ครับ วะ โว้ย ขา เป็นต้น 

O ทา่นครับมีคนมารอพบท่านครับ 
o คณุยายขาหนขูออนญุาตไปซือ้ของนะคะ 
o ลกูด่ืมนมก่อนนอนหรือยงัจ๊ะ 

9. ปฏิเสธวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงการปฏิเสธ เช่น บ่ ไม่ ไม่ได้ 
มิได้ หามิได้ เป็นต้น 

O  คณุพอ่ไม่ชอบด่ืมสรุา 
O   มิตรแท้หาไม่ได้ง่ายในสงัคมปัจจบุนั 
O  พวกเรามิได้พดูปดกบัอาจารย์เลยครับ 

10. ประพันธวิเศษณ์ คือ วิเศษณ์เช่ือมประโยค เช่น ผู้  ท่ี ซึ่ง อัน ให้
เพ่ือวา่ เป็นต้น 

O  งเูหา่มีพิษซึ่งท าให้เสียชีวิตได้ 
O   ประยงค์เป็นคนเงียบๆ ท่ีเพ่ือนไมก่ล้าคยุด้วย 
O   ตาลอา่นหนงัสือเยอะเพ่ือว่าจะสอบให้ได้ท่ีหนึง่ 

 
ถ้าพิจารณาตามรูปค า (form) ซึง่ภาษาไทยไมมี่ค าคณุศพัท์  โดยเฉพาะ

ใช้อยู่ในระบบโดยตรงเหมือนภาษาตระกูลอินเดียยุโรป  เพราะค าท่ีคาดว่าเป็น
ค าคณุศพัท์นัน้  (เน่ืองจากน าไปเทียบกับภาษาอังกฤษ) สามารถเป็นกริยาได้
ด้วย  เช่น  อ้วน  ผอม  ดี  เลว ฯลฯ ดังนัน้  จึงควรพิจารณาค าคุณศัพท์ใน
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ภาษาไทยตามหน้าท่ีของค า (Function) เท่านัน้ กล่าวคือ  ถ้าหากค าใดมาท า
หน้าท่ีขยายค านามก็ถือว่าเป็นค าคุณศัพท์  และค าใดก็ตามท่ีท าหน้าท่ีเป็น
คณุศพัท์  ค านัน้จดัว่าเป็นค าคณุศพัท์ได้โดยปริยาย  แบง่หน้าท่ีของค าข้างล่าง
นี ้ (นววรรณ  พนัธุเมธา, 2558: 37 - 88) 

 
หน้าที่ของค าคุณศัพท์ 

1.ขยายค านาม เชน่ 
O นกัเรียนเก่าเดนิเข้าห้องเรียนได้ 
O เดก็ฉลาดสอบได้คะแนนดี 
O กหุลาบสีแดงสวยงามมาก 

2.ขยายค าสรรพนาม เชน่ 
O เพ่ือนเองมาหาเม่ือเช้านี ้
o ประชาชนท้ังหลายตา่งแสดงความเคารพตอ่นายกรัฐมนตรี 
o เราน้ีล้วนแตต้่องตายทกุคน 

3. ขยายค ากริยา เชน่ 
O ทหารเดนิเร็วจริงๆ 
O อาจารย์อบุลสอนหนงัสือดีมาก 
O  คล่ืนสนึามิโหมกระหน ่าท่ีเกาะพีพี 

4. ขยายค าวิเศษณ์ เชน่ 
O แกงส้มถ้วยนีมี้รสเปรีย้วจริงๆ 
o พ่ีชายของฉนัเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม 
o รถชนกนัเสียงดงัโครม 
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5. เป็นอกรรมกริยา หรือเป็นกริยาบอกสภาพ เชน่ 
O บ้านหลงันีแ้พง 
o ประเทศอิตาลีสวยงาม 
o เคร่ืองชายชดุนีเ้ก่าแก่ 
 

นอกจากนีย้ังสามารถแยกประเภทค าคุณศัพท์ในภาษาไทย ได้ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1.ค าแยกประเภท  คือค าท่ีจ าแนกค านามหรือค ากริยาออกเป็นกลุ่ม
เป็นพวก  ค าแยกประเภทจะช่วยบอกลักษณะหรือคุณสมบัติของค านามหรือ
ค ากริยาท่ีอยู่ข้างหน้า  และมักจะช่วยบอกว่าผู้ พูดก าลังพูดถึงค านามหรือ
ค ากริยานัน้ๆ ในแง่ใด  ตวัอยา่งเชน่ 

1.1)  ก. ด้ายเส้นนีเ้หนียวดี 
        ข. ด้ายไจนีเ้หนียวดี 

                                    ค. ด้ายกลุ่มนีเ้หนียวดี 
1.2)  ก. แคเ่ดนิก้าวเดียวก็เหน่ือยแล้ว 

                        ข. แคเ่ดนิรอบเดียวก็เหน่ือยแล้ว 
                                    ค. แคเ่ดนิอย่างเดียวก็เหน่ือยแล้ว 
 

ผู้พดูกลา่วถึงด้ายท่ีเป็นเส้นในประโยค 1) ก. ด้ายท่ีขดเป็นไจในประโยค 
1) ข. ด้ายท่ีม้วนเป็นกลุ่มในประโยค 1) ค. และลกัษณะหรือคณุสมบตัิของด้าย
ในประโยค  2) ก. การเดินเป็นรอบในประโยค 2) ข. และการเดินเปรียบเทียบกับ
การกระท าอย่างอ่ืนในประโยค 2) ค. กลา่วถึงการเดนิเป็นก้าวในประโยค 
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2. ค ากริยา คือค ากริยาใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา มักเป็น

ค ากริยาแสดงสภาพ  อาจมีค าแยกประเภทอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้  ค ากริยาแสดง
สภาพจะขยายความหมายของค านามในด้านตา่งๆ เป็นต้นวา่ 

- บอกขนาด เชน่ คณุแมเ่อาแหวนใสไ่ว้ในกระเป๋าใบเล็ก  มีกระถางใหญ่
ตัง้อยูม่มุห้อง 

- บอกสี เชน่ เดก็ๆ เปรียบเหมือนผ้าขาว เขาชอบสวมแวน่ด า 
- บอกคณุสมบตัิ เช่น ครูชอบนกัเรียนขยัน คนดีตกน า้ไม่ไหลตกไฟไม่

ไหม้ 
- บอกรูปร่าง เชน่ เดก็อ้วนๆ นัน่ลกูใคร หลอ่นสวมเสือ้คลมุตวัยาว 

 
3. ค าบอกจ านวน  คือค าบอกจ านวนใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา  

ค าบอกจ านวนท่ีใช้ขยายค านามจะบอกจ านวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ ได้แก่  
จ านวนเลข  เช่น  หนึ่ง  สอง  สามซึ่งอาจจะเขียนโดยใช้ตวัเลขแทนได้ว่า 1  2  3
และค าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัจ านวนและปริมาณ  เช่น  คร่ึง  คอ่น  บาง  ทกุ  หลาย  ทัง้  
ค าบอกจ านวนท่ีใช้ขยายค านามทุกค าจะต้องใช้ร่วมกับค าแยกประเภท  เช่น   
แมตี่ฉนั 3 ที  เขาซ้อม 2 หน 

4. ค าบอกล าดับ ค าบอกล าดับใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา  
ได้แก่  ค าท่ีมีค าว่า ท่ี  น าหน้าจ านวนเลข เช่น  ท่ีหนึ่ง  ท่ีสอง  ท่ีสามและค าอ่ืนๆ 
ท่ีบอกล าดบั  เชน่  แรก  สดุท้าย  หลงั  ก่อน  เชน่  เขาอยูบ้่านแรก 

5. ค าบอกความเฉพาะตน ค าบอกความเฉพาะตนใช้ขยายได้ทัง้
ค านามและค ากริยา  ได้แก่ค าวา่ เอง       
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เอง  ท่ีใช้ขยายค านามหรือค าแทนนามจะช่วยแสดงว่าผู้นัน้หรือสิ่งนัน้มี
บทบาทส าคญั  ไมใ่ชผู่้หรือสิ่งอ่ืน เชน่ บ้านหลงันีผ้มจะอยู่เอง                           

6. ค าชีเ้ฉพาะ ใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา ค าชีเ้ฉพาะท่ีใช้ขยาย
ค านามจะระบวุ่าค านามนัน้หมายถึงหรือมิได้หมายถึง  บคุคลผู้ ใด  สตัว์ตวัไหน  
หรือวตัถชุิน้ใด  ได้แก่  นี้  นัน้  โน้น  นู้น  นี่  นัน่  โน่น  นู่น  และ  อื่น  ค า  นี้  นี่  
ใช้บง่ชีส้ิ่งท่ีอยู่ใกล้  ค า  นัน้  นัน่  ใช้บง่ชีส้ิ่งท่ีอยู่ไกลออกไป  ค า  โน้น  โน่น  นู้น  
นู่น  ใช้บ่งชีส้ิงท่ีอยู่ห่างออกไปมาก  และค า  อื่น  ใช้บ่งชีส้ิ่งท่ีไม่ใช่สิ่งท่ีกล่าวถึง
อยู่นอกเหนือจากสิ่งท่ีกล่าวถึง  เช่น  คณุพอูอย่างน้ีไม่ถกู  เขาท าอย่างน้ันเพราะ
อะไร 

7. ค าไม่ชีเ้ฉพาะ ใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา ค าไมชี่เ้ฉพาะได้แก่  
ใด  ไหน  ไร  ไย  ก่ี  และค าอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการประกอบค า  ใด  ไหน  ไร  กบัค า
ตา่งๆ บางค ายงัเห็นได้ชดัว่าเกิดจากการประกอบค า  ได้แก่  ที่ใด  ที่ไหน  เท่าใด  
เท่าไร  แค่ไหน  เพียงใด  อย่างใด  อย่างไหน  เมื่อไร  แต่บางค าก็เปล่ียนแปลง
เสียงจนสงัเกตได้ยากวา่เกิดจากการประกอบค า  ได้แก่  อะไร  ท าไม  ไฉน 
 
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม 
  

ตระกูลภาษาเวียดนาม 
 

 ภาษาเวียดนามเป็นภาษาในตระกลูภาษามอญ - เขมร นกัภาษาศาสตร์
จดัให้อยู่ในกลุ่มของภาษาออสโตร-เอเชียติก  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีน
และทิเบต  และเป็นภาษาท่ีมีวรรณยกุต์  ระบบการเขียนของภาษาเวียดนามนัน้  
แต่เดิมภาษาเวียดนามได้ยืมตัวตัวอักษรจีนโบราณ  เรียกว่า “จ๋ือญอ หรือ 
อกัษรญอ” Chữ Nho ตอ่มาภาษาเวียดนามได้พฒันาตวัอกัษรให้เป็นของตนเอง 
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เรียกว่า “จ๋ือโนม หรือ อกัษรโนม” Chữ Nôm ซึ่งมีการใช้อกัษรดงักล่าวมาตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 8 และได้ใช้ตอ่มาอีกหลายศตวรรษ กระทัง่ในปี ค.ศ.1624 มิชชนันารี
ชาวฝร่ังเศส ช่ืออาเลกซ็องดร์เดอโรดส์ (Alexandre de Rhodes) ได้เข้ามา
เผยแพร่ศริสต์ศาสนาในเวียดนามและได้ใช้ตัวอักษรโรมันท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือใช้
แทนอักษร chữ nôm เรียกว่าอักษรโกว๊กหงือ (Quốc Ngữ  แปลว่า อักษร
แห่งชาติ) ซึ่งเป็นอกัษรละตินท่ีเพิ่มเติมเคร่ืองหมายต่างๆ เข้ามาเพ่ือให้มีอักษร
เพียงพอท่ีจะใช้เขียนภาษา 
   
 

ภาษาตระกลูออสโตรเอเชียติก 
 
  ตระกลูยอ่ยมนุดา               ตระกูลยอ่ยนิโคบารีส          ตระกลูยอ่ยมอญ – เขมร  
 
      กาศี   ปะหลอ่ง   ขม ุ  มอญ  เวียด – เหมื่อง... ฯลฯ 
 
                          ภาพที ่2 แสดงความสมัพนัธ์ภาษาออสโตรเอเชียติก 
                          ดดัแปลงมาจาก: กณัหา แสงรายา (2553). 
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สาขาเวียด-เหม่ือง 
   เวียดนาม    เหม่ือง 

- กลุ่มเหนือและอยูใ่นท่ีสงู   - เหม่ือง 
- กลุ่มอยู่ในท่ีราบลุม่   - หมัย่ 

- อะเรม 
- ไตป่ง 
- ซชั 
- งวน 
- ฮงุคงเคง็ 

 
ลักษณะของค าในภาษาเวียดนามนัน้  เป็นภาษาค าพยางค์โดด 

(Monosyllabic language) โดยส่วนมากพยางค์ในภาษาเวียดนามจะมี
ความหมายสมบูรณ์ในตัวเองท่ีใช้เป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ในเร่ือง
ความหมาย  ดงันัน้  พยางค์ในภาษาเวียดนามจึงมีความทับซ้อนกับหน่วยค า
หรือค าในตระกลูภาษาอินโด-ยโูรเปียน (Indo-European)   โดยสามารถแบง่ชนิด
ของค าในภาษาเวียดนาม  (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001: 129 -172) ดงันี ้

1. ค าแท้ (thực từ) คือ ค าท่ีใช้เรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานท่ี   
ท าหน้าท่ีเป็นแก่นของนามวลี  สามารถเกิดในต าแหน่งประธานหรือกรรมของ
ประธานในประโยคหรือเป็นกรรมของบพุบทได้   

2. ค านาม (danh từ)  คือ ค าท่ีบ่งชีบุ้คคล สิ่งมีชีวิต สิ่งของ สถานท่ี 
ปรากฏการณ์ ปริมาณ หรือความคดิ 

3. ค ากริยา (động từ) คือ ค าท่ีบง่ชีก้ารกระท า เหตกุารณ์ หรือสถานะ 
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4. ค าคณุศพัท์ (tính từ) คือค าท่ีก าหนดคณุลกัษณะให้กับค านาม ซึ่ง
ขยายความหมายของค านาม 

5. ค าสรรพนาม (đại từ) คือค าท่ีอ้างถึงค านาม และใช้แทนค านาม 
6. ค าเรียกจ านวน (số từ) คือค าท่ีบอกจ านวน 
7. ค าช่วย (hư từ) ค าช่วย (phụ từ) [ค าช่วยนาม (định từ) / ค าช่วย

กริยาและวิเศษณ์ (phó từ) คือค าท่ีท าหน้าท่ีขยายค ากริยา 
8. ค าเช่ือม (kết từ) คือค าท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าเช่ือมระหว่างวลีกับวลี  

ประโยคกบัประโยค  ข้อความกบัข้อความ 
9. ค าอนภุาค (tình thái từ) คือค าท่ีไม่จดัเป็นชนิดของค าทางไวยากรณ์

ชนิดใด ซึ่งมกัจะขาดหน้าท่ีทางไวยากรณ์ของมนัเอง และมีไว้สร้างวจีวิภาคอ่ืน
หรือแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอนุประโยคท่ีแสดงอารมณ์ เสียง หรืออ่ืนๆ เป็น
การอทุาน 

“ค าคุณศพัท์”  เป็นค าท่ีใช้บ่งชีล้ักษณะเฉพาะของสิ่งท่ีอยู่จริง (thực 

thể) หรือลกัษณะของกระบวนการของการกระท า ความหมายของค าคณุศพัท์มี
ระดบั  สามารถปรากฏร่วมกับค าช่วย (phụ từ) แต่ไม่ปรากฏร่วมกับ จง (hãy), 
อย่า (đừng), อย่า (chớ) ซึ่งแตกต่างจากค ากริยา ค าคุณศพัท์อาจจะปรากฏ
ร่วมกบัค าแท้ (thực từ) เพ่ือขยายความความหมายให้ค าคณุศพัท์นัน้ หน้าท่ีหลกั
ของค าคุณศัพท์คือท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงและปรากฏร่วมกับค านามและ
ค ากริยาเพ่ือขยายความความหมาย นอกจากนัน้ยังสามารถมีหน้าท่ีอ่ืนอีกคือ 
(Bùi Minh Toán, 2007: 42 - 44) 

1. มีหน้าท่ีในการอ้างอิงเหตุผล เช่น นัน้คือฟิล์มใหม่ (Đó là phim 

mới.) 
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2. มีหน้าท่ีเป็นกรรม เช่น พ่ีพูดเร็วเหมือนลม (Anh nói nhanh như 

gió.)  
3. มีหน้าท่ีเป็นกริยาวิเศษณ์ เช่น เม่ืออดีตมีชาวนายากจนคนหนึ่ง 

(Xưa có một người nông dân nghèo.) 

4. มีหน้าท่ีเป็นประธาน  เชน่  กตัญญูเป็นคณุความดีของพวกผู้คน (Tri 

ân là đức tính tốt của những người con.) 

 

ค าคุณศัพท์ในภาษาเวียดนามสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ ดังนี ้

1. ค าคณุศพัท์ท่ีมีระดบัของความหมายโดยตวัมนัเอง (tính từ chỉ đặc 

trưng xác định thanh độ) ดงันี ้
      1.1 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะสดุขัว้ (chỉ đặc trưng tuyệt đối) เช่น 

เฉพาะ (riêng), โดยรวม (chung), หลกั (chính), รอง (phụ), ... ปกตจิะใช้ร่วมกบั
ค านามหรือค ากริยาเพ่ือขยายความให้ค าเหลา่นัน้ 
       1.2 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะสุดขัว้แต่ไม่มีคู่ขนาน (chỉ đặc trưng 

tuyệt đối nhưng không làm thành cặp đối lợp) เช่น แดงแจ๊ด (đỏ lòm), ขาว
โพลน (trắng phau), ด าป๋ี (đen sì), เขียวขจี (xanh mượt), ... 

      1.3 ค าคณุศพัท์ชีล้กัษณะลอกเลียนแบบ (เสียงธรรมชาติ) (chỉ đặc 

trưng mô phỏng) เช่น เสียงน า้ตกดงัซู่ๆ (ào ào), เสียงฟ้าผา่ดงัเปร้ียงๆ, เสียง
ฟ้าร้องดงัครืนๆ (đùng đùng),… 

2. ค าคณุศพัท์ท่ีไม่ก าหนดชัดระดบัของความหมายโดยตวัของมนัเอง 
(tính từ chỉ đặc trưng không xác định thanh độ) แตจ่ะอาศยัค าช่วยท่ีชีร้ะดบั 
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เช่น มาก (rất, quá, lắm), ค่อนข้าง (hơi), อย่างยิ่ง (cực kì),... ซึ่งสามารถแยก
ยอ่ยได้  ดงันี ้ (โสภณา  ศรีจ าปา, 2545: 91 – 95) 

      2.1 ค าคณุศพัท์ชีเ้ฉพาะ  คือ ค าคณุศพัท์ท่ีท าหน้าท่ีขยายค านามท่ี
อยู่ข้างหน้า (หลกั) เพ่ือประกอบกันเป็นนามวลี  ได้แก่ค าว่า น่ี (này), นี ้(nay), 
โน้น (đó),  นัน้ (âý) ไมส่ามารถเกิดล าพงัโดยไมมี่นามข้างหน้าได้ เชน่ 
  Đưa cho tôi quyển sách ấy 

เอา ให้ ฉนั เลม่ หนงัสือ น้ัน 
  กริยา บพุ นามวลี ล.น. นาม คุณ 

      2.2 ค าคุณศัพท์บอกลักษณะ (biểu hiện các đặc điểm về chất) 
ซึง่ท าหน้าท่ีขยายค านามนัน้เป็นค าเดียวกบัค ากริยาบอกสภาพ เชน่ 

 

            2.2.1 ค าคุณศัพท์บอกลักษณะขนาด (chỉ kích thước) เช่น 
ใหญ่ (to), เล็ก (nhỏ), ใหญ่ (lớn), มาก (nhiều), น้อย (ít) 

 

Họ  đang  cắt  cây  to 

พวกเขา ก าลงั ตดั ต้นไม้ ใหญ่ 
นามวลี กช. กริยา นาม คุณ 

 

Cái  nhà  nhỏ  này  đắt  quá 

หลงั บ้าน เล็ก นี ้ แพง เกิน 
นามวลี    คณุ.   ชีเ้ฉพาะ  กริยา   ว.วลี 

 

            2.2.2 ค าคุณศัพท์บอกลักษณะสี (chỉ màu sắc)  เช่น เขียว 
(xanh), แดง (đỏ), เหลือง (vàng) 
 

     Thủ đồ Hà Nội  có  nhiều  cây  xanh 
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        เมืองหลวงฮานอย   มี  มาก  ต้นไม้  เขียว 
      นามวลี    กริยา   ว.วลี   นาม   คุณ 

 

            2.2.3 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะกลิ่น  รสชาติ (chỉ mủi vị) เช่น
หอม (thơm), เหม็น (thối),  ขม (đắng), จืดชืด (nhạt nhẽo)... 

 

      Em  thích uống chè    đắng. 

        น้อง ชอบ ด่ืม ชา ขม 
        นามวลี กริยา กริยา นาม คุณ.   

2.2.4 ค าคุณศัพท์บอกความรู้สึกทางด้านจิตใจ (chỉ tâm lí) 
เชน่ สนกุ (vui),  เศร้า (buồn),  เงียบสงบ (điềm đạm), ใจร้อน (nóng naỷ) 

 

       Anh ấy  là  người  nóng nảy 

          เขา   เป็น  คน  ใจร้อน 
      นามวลี   กริยา   นาม  คุณ. 
 

ค านามวลีท่ีอยู่ในต าแหน่งกรรม คือ คนใจร้อน (người nóng nảy) 
ประกอบด้วยค านามหลกัคือ “คน” (người) และค าคณุศพัท์ขยายนามหลักคือ 
“ใจร้อน” (nóng nảy) 
 

2.2.5 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะสณัฐาน (chỉ tính chất lí) เช่น 
แข็ง (cứng), ออ่น (mềm), กรอบ (giòn), เหนียว (đẻo) 

 

     Đất cứng  trồng  cây  không  tốt. 

      ดนิแข็ง   ปลกู   ต้นไม้   ไม ่  ดี 
     นามวลี   กริยา   นามวลี  ปฏิเสธ  กริยา 
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นามวลีท่ีท าหน้าท่ีประธาน คือ “ดินแข็ง” (đất cứng) ประกอบด้วย
ค านามหลกัคือ “ดนิ” (đất) และค าคณุศพัท์ขยายนามคือ “แข็ง” (cứng) 

2.2.6 ค าคณุศพัท์บอกคณุภาพ (chỉ phẩm chất)  เชน่ ดี (tốt),  
ไมดี่, ขีเ้หล ่(xấu) 

 

     Tôi  có  nhiều  bạn  tốt 

     ฉนั   มี   มาก   เพ่ือน ดี 
     นามวลี  กริยา  จ านวน  นามวลี 
 

 “เพื่อนดี” bạn tốt เป็นกรรมของประโยคซึ่งประกอบด้วยนามหลักคือ  
“เพ่ือน”  bạn  และขยายด้วยค าคณุศพัท์คือ  “ดี” tốt  

 

2.2.7 ค าคณุศพัท์บอกจ านวน (chỉ về lượng) คือ จ านวนตวั
เลขท่ีอาจท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายนามหลกัหรือท าหน้าท่ีเป็นแก่นของจ านวนนับ
วลีก็ได้  ค าบอกจ านวนแบง่ออกเป็นจ านวนนบั (cardinal numbers) และล าดบั
ท่ี (ordinal numbers) ในภาษาเวียดนามท าได้ด้วยการเติมค าว่า thứ “ล าดบั” 
และค าบอกจ านวนไมชี่เ้ฉพาะ  เชน่  ท่ี 1 (thứ nhất), 20 (hai mười) 

 

     Một    bức  thư   dài 

     หน่ึง    ล.น.    จดหมาย  ยาว    
     คุณ.   ล.น.     นาม    คณุ. 

 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาเปรียบต่างค าคุณศพัท์ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  

พบว่าทัง้สองภาษาต่างอยู่คนละตระกูลทางภาษา  โดยภาษาไทยอยู่ในตระกูล
ภาษาไท – กระได และภาษาเวียดนามอยู่ในตระกลูภาษาออสโตรเอเชียติก  ตา่ง
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ก็มีความคล้ายกนัในเร่ืองของหลกัภาษา  โดยทัง้สองภาษาตา่งจดัอยู่ในกลุ่มค า
โดด  เป็นภาษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปเพ่ือบอกหน้าท่ีทางไวยากรณ์  มีลกัษณะ
เด่นท่ีการใช้ค าท่ีมีความหมายโดยตรงและโดยอ้อม  อีกทัง้นักวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์ยงัลงความเห็นว่า  ภาษาเวียดนามมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันกับ
ตระกลูภาษาไท – กระได (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001: 14 - 17)  นอกจากนัน้
ทัง้สองภาษาตา่งก็มีค าคณุศพัท์เป็นส่วนหนึ่งในไวยากรณ์ทางภาษา  ท าหน้าท่ี
เป็นค าขยายในภาษาของตนเอง  จะเห็นได้วา่ทัง้ภาษาไทยและเวียดนามล้วนก็มี
การแบ่งประเภทของค าอย่างชัดเจน  แต่บางชนิดของกลุ่มค าคุณศัพท์ใน
ภาษาไทยท่ีมีการจดักลุ่มตา่งจากภาษาเวียดนาม  ดงันี ้  

 

ตารางที่  1 เปรียบต่างชนิดของค าคุณศัพท์ภาษาไทยและชนิดกลุ่มค า
ภาษาเวียดนาม 
 

ชนิดค าคุณศัพท์ในภาษาไทย 3 ชนิดค าในเวียดนาม 
1.สถานวิเศษณ์ คือ ค าคุณศัพท์ท่ีบอก
สถานท่ี หรือระยะทาง เช่น บน ล่าง ใกล้ 
ไกล หน้า หลัง ขวา ซ้าย ใน นอก เหนือ ใต้ 
เป็นต้น 
   - ญาตขิองผู้ ป่วยกรุณารอข้างนอก 
   - เกิดความไม่สงบทางภาคใต้ 
   - บ้านของสดุาอยู่หลงัซ้ายมือ 

1.ค านามชีส้ถานที่ (Danh từ chỉ phương 

hướng, vị trí)  
- sao cho trong ấm thì ngoài mới êm 
  (ภายในใจสงบ การปฏิบติัภายนอกก็ราบร่ืน) 
- trên nói dưới nghe  
 (ข้างบนพดูข้างล่างฟัง)  
(ผู้ ใหญ่มีเมตตาต่อผู้ น้อย ผู้ น้อยเคารพ
ศรัทธา) 

2.ปฤจฉาวเิศษณ์ คือ ค าคณุศพัท์ท่ีแสดง 2.ค าสรรพนามไม่ชีเ้ฉพาะ (Đại từ nghi 

vấn) คือค าท่ีมีความหมายกว้างไม่ก าหนด

                                                           
3 ค าคณุศพัท์ในภาษาไทยเป็นช่ือเฉพาะ โดยยดึตามพระยาอปุกิตศิลปสาร (2541). 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

145  การเปรียบต่างค าคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 
 
 ชนิดค าคุณศัพท์ในภาษาไทย 3 ชนิดค าในเวียดนาม 

แสดงค าถาม เช่น ใคร ใด อะไร ไหน ท าไม 
อย่างไร เป็นต้น 
- วชิาอะไรท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 
- กานดาชอบดอกไม้ประเภทไหน 
- เพ่ือนใครมารออยู่ข้างนอก 

ตายตวัชัดเจนแน่แนน เช่น ใคร ai   อะไร  gì 

ท่ีไหน  ở đâu  เม่ือไหร่ bao giờ 
         Ai    cũng    làm     việc  này. 

       (ใคร     ก็          ท า      งาน   นี)้ 
     นามวลี  ว.วลี      กริยา     นามวลี 
* ค าสรรพนามไม่ชีเ้ฉพาะและจะต้องตาม
ด้วยกริยาวิเศษณ์วลี คือ Ai + cũng ‘ใครก็’ 
ซึ่ งเกิดในต าแหน่งเดียวกับนามวลี ใน
ต าแหน่งประธาน 

3.ประติชญาวิเศษณ์ คือ ค าคุณศัพท์ท่ี
แสดงการขานรับใช้ในการเจรจาโต้ตอบ เช่น 
จ๊ะ จ๋า คะ่ ครับ วะ โว้ย ขา เป็นต้น 
- ทา่นครับมีคนมารอพบทา่นครับ 
- คณุยายขาหนขูออนญุาตไปซือ้ของนะคะ 
- ลกูดื่มนมก่อนนอนหรือยงัจ๊ะ 

3.ค าลงท้าย (tình thái từ) คือ  ค าท่ีใช้เรียก
กลุ่มค าท่ีมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์เม่ือเกิด
ร่วมกบัค าหรือองค์ประกอบท่ีอยู่ข้างหน้า  ใน
ภาษาเวียดนามมีทัง้ค าลงท้ายท่ีเกิดต้น
ประโยคและค าลงท้ายท่ีเกิดท้ายประโยค 
ตามแตเ่ปา้หมายของประโยคนัน้ เช่น ค าถาม 
ความต้องการ การอุทาน และการแสดงถึง
ความรู้สกึถงึบคุคลนัน้ 
 
 

chính cô ấy  đã giới thiệu  tôi với anh 

(เป็นทีแ่น่นอน เขาญ.ได ้แนะน า ฉนั กบั  คุณ)
แสดงความรู้สึก นามวลี กช. กริยา นามวลี บุพวลี 
 
 

             Anh    quên    rồi   à? 

             (คณุ     ลืม      แล้ว  หรือ) 
             นามวลี  กริยา  ว.วลี  ลงท้าย 
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ชนิดค าคุณศัพท์ในภาษาไทย 3 ชนิดค าในเวียดนาม 
4.ปฏิเสธวิเศษณ์ คือ ค าคณุศพัท์ท่ีแสดง
การปฏิเสธ เช่น บ่ ไม่ ไม่ได้ มิได้ หามิได้ 
เป็นต้น 
- คณุพ่อไม่ชอบดื่มสรุา 
- มิตรแท้หาไม่ได้ง่ายในสงัคมปัจจบุนั 
- พวกเรามิได้พดูปดกบัอาจารย์เลยครับ 

4.ค ากริยาช่วยที่แสดงการปฏิเสธ (Phó 

từ biểu thị ý nghĩa phủ định) คือ ค าปฏิเสธ
ท่ีท าหน้าท่ีช่วยขยายกริยาส าคัญให้ มี
ความหมายชดัเจนยิ่งขึน้  เช่น không, chưa, 

chẳng ... (ไม่, ยงัไม่, ไม่  เป็นต้น) 
 
 

              Tôi    chẳng    đi     đâu. 

              (ฉนั     ไม่        ไป     ไหน) 
            นามวลี   ว.วลี  กริยา  ค าถาม 

5.ประพันธวเิศษณ์  ค าคณุศพัท์ท าหน้าท่ี
เช่ือมค าหรือประโยคให้มีความเก่ียวข้องกนั 
เช่นค าวา่ ท่ี ซึง่ อนั 

5.ประพันธสรรพนาม (Đại từ Quan hệ 

từ) คือสรรพนามใช้เช่ือมความและสามารถ
แทนค านามข้างหน้าได้  ในภาษาเวียดนามมี
ค าเดียวคือ mà (ท่ี ซึง่ อนั)  เช่น 
 

 Anh ấy   là   người  mà    tôi    thích nhất. 

(เขา         เป็น  คน     ที่       ฉนั       ชอบ  ท่ีสดุ)
นามวลี กริยา นามวลี ป.ส.วลี นามวลี กริยา  ว.วลี 
 

mà ‘ท่ี’ ใช้แทนนามวลีข้างหน้าคือ người 

‘คน’ และท าหน้าท่ีเช่ือมอนุพากย์รองซึ่งท า
หน้าท่ีเป็นกรรมเข้ากบัประโยคหลกัข้างหน้า 
 

 
จะเห็นได้ว่าชนิดของค าคณุศพัท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนามมีการ

จัดแบ่งกลุ่มย่อยท่ีมีความแตกต่างกัน  ซึ่งกลุ่มย่อยค าคุณศัพท์ในภาษา
เวียดนามนัน้  ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของค านาม  ค าสรรพนาม  ค าลงท้ายและ
ค ากริยาช่วยท่ีแสดงการปฏิเสธ  โดยกลุ่มค าเหล่านีใ้นภาษาไทยล้วนจัดอยู่ใน
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กลุ่มค าคณุศพัท์  หากแต่ในภาษาเวียดนามจัดอยู่ในชนิดค าท่ีแตกต่างออกไป  
ไม่ว่าจะจดัอยู่ในกลุ่มค าต่างๆ เช่น  1. กลุ่มค านามชีต้ าแหน่งสถานท่ีเพ่ือแสดง
จุดหรือระยะของสิ่งต่างๆ  2. กลุ่มค าสรรพนามไม่ชีเ้ฉพาะเพ่ือแสดงค าท่ีมี
ความหมายกว้างไม่ก าหนดให้ชัดเจนแน่นอน  3. กลุ่มค าลงท้ายซึ่งในภาษา
เวียดนามสามารถเกิดร่วมกับค าหรือองค์ประกอบท่ีอยู่ข้างหน้าหรือลงท้าย
ประโยค  ตามแตเ่ปา้หมายของประโยค  ไมว่า่จะเป็นค าถาม  ความต้องการ   
การอุทาน  และการแสดงถึงความรู้สึกถึงบุคคล  4. ค าปฏิเสธท่ีท าหน้าท่ีช่วย
ขยายกริยาส าคัญให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ และ 5. กลุ่มค าสรรพนามใช้
เช่ือมความและสามารถแทนค านามข้างหน้าได้  แม้ว่าจะมีการจัดกลุ่ มค าท่ี
แตกต่างกัน  หากแต่การท าหน้าท่ีในชนิดของค านัน้ยงัคงมีความสมบูรณ์และ
เม่ือแปลภาษาแล้วก็ยงัคงมีความหมายท่ีครบถ้วนตามโครงสร้างของประโยค 

ในภาษาไทยก าหนดหน้าท่ีของค าคณุศพัท์เพ่ือขยายความหมายของค า
ท่ีอยู่ข้างหน้า  ได้แก่  ค านาม  ค ากริยา  และขยายค าขยาย  หากแต่ในภาษา
เวียดนามจัดให้ค าคุณศพัท์สามารถท าหน้าท่ีในการอ้างอิงเหตุผล กรรมของ
ประโยค กริยาวิเศษณ์และเป็นประธานของประโยคได้อีก  โดยพบความตา่งท่ีพบ
ของทัง้ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  เชน่    
 

ตวัอยา่งค าคณุศพัท์ในภาษาเวียดนามท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค 
 

Anh  nói  nhanh  như  gió. 

  พ่ี พดู เร็ว เหมือน ลม 
             นามวลี กริยา คุณศัพท์  
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  Cánh đại bàng   rất    khoẻ.  

ปีก  นกอินทรี    มาก   แข็งแรง 
นามวลี        คุณศัพท์ 

 
 

ค าคุณศพัท์ “khoẻ” แข็งแรง ท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค  อยู่ใน
ต าแหน่งหลงัค าคณุศพัท์โดยมี “rất” มาก ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นค าขยายค าคุณศพัท์
ท่ีอยูข้่างหลงั 
 

ตวัอยา่งค าคณุศพัท์ภาษาเวียดนามท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค 
 

 Tri ân  là  đức tính tốt  của  những  người con. 

 กตัญญู  เป็น  คณุความดี ของ พวก ผู้คน 
 คุณศัพท์ กริยา นามวลี บ ุ พ. นามวลี 
 

“Tri ân” แปลว่า กตัญญู เป็นค าคุณศัพท์โดยในประโยคนี มี้
ความหมายว่า “ความกตัญญู” อยู่ในต าแหน่งของประธานประโยคหรือชนิด
ค านามท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค  ในสถานการณ์นีจ้ึงเรียกว่า การแปร
ชนิดค า (Chuyển di từ loại)  

 

ตวัอยา่งค าคณุศพัท์ของทัง้สองภาษาท่ีมีหน้าท่ีและต าแหนง่การขยายค านาม 
   

Nhà  này  có  đắt  không?  

บ้าน   น้ี   ค าถาม แพง   ไหม 
นามวลี   คณุ. ค าถาม  กริยา   ไหม 
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      Quyển  sách     này,     nó    là    tác phẩm         đầu tiên     của     anh   ấy 

      ล.น. หนงัสือ  นี ้       มนั    เป็น   ผลงาน        เร่ิมแรก     ของ     เขา 
      นามวลี                      นามวลี  กริยา  นามวลี       คณุ. 
 
อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 

การศกึษาเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ภาษาไทยและภาษาเวียดนามในครัง้นี ้
ผู้ เขียนพบว่าค าคณุศพัท์ในภาษาไทยมีหน้าท่ีขยายความหมายของค า รวมถึง
ขยายค าท่ีอยูข้่างหน้า  ในขณะท่ีค าคณุศพัท์ในภาษาเวียดนามสามารถขยายค า
ในต าแหน่งท่ีอยู่ได้ทัง้ข้างหน้าและข้างหลงัของประโยค  นอกจากนีค้ าคุณศพัท์
ของทัง้สองภาษายังมีหน้าท่ีขยายค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศพัท์
และอกรรมกริยาหรือกริยาบอกสภาพได้ หากแต่ว่าค าคุณศัพท์ในภาษา
เวียดนามยงัสามารถมีหน้าท่ีอ่ืนได้อีก คือ  ท าหน้าท่ีเป็นประธานหรือกรรมของ
ประโยค โดยขึน้อยู่กับต าแหน่งและหน้าท่ีของค าคุณศพัท์ในแต่ละบริบทของ
ประโยค ซึ่งจะตา่งจากภาษาไทยท่ีหากต้องการเปล่ียนชนิดหรือประเภทของค า  
ต้องมีการเติมค า  เช่น “เดิน” เป็นค ากริยา  หากต้องการเปล่ียนเป็นค านามต้อง
เติมค า “การ/ความ” เพ่ือเปล่ียนชนิดหรือประเภทค า  ในขณะท่ีภาษาเวียดนาม  
เม่ือเปล่ียนต าแหน่งของค า  ชนิดหรือประเภทของค าก็จะเปล่ียนไป  ท่ีเรียกว่า 
“การแปรชนิดค า” (Chuyển di từ loại)  

อยา่งไรก็ดี ทัง้ภาษาไทยและภาษาเวียดนามก็ยงัมีความใกล้เคียงกันไม่
ว่าจะในด้านโครงสร้าง รูปแบบ และความหมาย สอดคล้องกบัเหงียน ถิ กิม เจา 
(เหงียน ถิ กิม เจา, 2546) ในเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบต่างการสร้างค าในภาษา
เวียดนามและภาษาไทย ท่ีพบว่าหน้าท่ีและโครงสร้างของค าในภาษาเวียดนาม
และภาษาไทยคล้ายกนั  อีกประการหนึง่ ไมเคลิ อเล็กซานเดอร์ คริกวดู ฮอลลิเดย์ 
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(Michael Alexander Kirkwood Halliday, 2003 อ้างอิงในวิโรจน์ อรุณมานะกุล, 
2555: 115 - 132) ยงัได้กล่าวเก่ียวกับภาษาไว้ว่า ภาษาเป็นลักษณะเคร่ืองมือ
บางอย่าง โดยไวยากรณ์เป็นเหมือนแหล่งข้อมลูท่ีท าหน้าท่ีส่ือความหมาย ด้วย
วิธีการผกูค าตา่งๆ เข้าด้วยกนั  ดงันัน้ การใช้รูปภาษาตา่งๆ กนัจงึมีผลเก่ียวเน่ือง
จากการเลือกใช้หน้าท่ีตา่งๆ กนั  ด้วยเหตนีุ ้ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
เพ่ือให้เข้าใจปัจจยัทางโครงสร้างสงัคม  ความสมัพนัธ์ระหว่างหน้าท่ีทางสงัคม
ของภาษากับระบบภาษา และแม้จะพบว่าภาษาไทยและภาษาเวียดนามจะมี
ตระกูลภาษาท่ีต่างกัน แต่ก็ยังมีไวยากรณ์โครงสร้างในบางแง่มุมท่ีเหมือนกัน 
โดยเฉพาะในด้านค าคณุศพัท์ท่ีมีรูปแบบการใช้และการท าหน้าท่ีท่ีคล้ายคลงึกนั  
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Nguyễn Hữu Quỳnh. (2001). Ngữ pháp tiếng Việt. Hà Nội: NXB từ  
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Nguyen Thi Thuy Chau. (2558). การศกึษาเปรียบเทียบค าเรียกญาติใน 
                 ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม. วารสารมนุษยศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยนเรศวร,  12 (2), 39 – 52. 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

153                             กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
                   

ศิริศักด์ิ อภิศักด์ิมนตรี 1 / พระครูธรีสุตพจน์ 2 / ธณกิานต์ วรธรรมานนท์ 3 
Sirisak Apisakmontree / Terasuttapot Provost / Tanikan Worathanmanon 

   

 บทคัดย่อ       
 

กมัมฏัฐานโบราณล้านนา หรือกมัมฏัฐานลกูประค า เป็นกมัมฏัฐานท่ีมี
การปฏิบตัิในสงัคมล้านนา อย่างช้าตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 พบท่ีมาจาก
คมัภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งแต่งใน พ.ศ.956 พระสงฆ์ล้านนาน าหลักการจากคมัภีร์วิ
สทุธิมรรคมาปรับให้เข้ากับบริบทวฒันธรรมดัง้เดิม ได้แก่ การใช้ลกูประค าและ
การบริกรรมคาถา เดิมเน้นการพิจารณาธรรมระหว่างปฏิบตัิสมาธิเช่นเดียวกับ
หลกัการในคมัภีร์วิสทุธิมรรค ภายหลงัเน้นค าบริกรรมและสร้างรูปแบบเฉพาะใน
การประกอบพิธีกรรมท่ีดลูึกลบั ประกอบกบัการมรณภาพของพระสงฆ์รูปส าคญั
ท่ีเป็นหลักในการปฏิบัติ และการขาดผู้ สืบสานท่ีได้รับการยอมรับ ท าให้
กมัมฏัฐานลกูประค าไมไ่ด้รับความนิยมในสงัคมล้านนาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 26 
เป็นต้นไป ในขณะท่ีการปฏิบตัิกัมมฏัฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ซึ่งเร่ิม

                                                           
1 นิสติพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
  วิทยาเขตเชียงใหม ่e – mail: sak_api@hotmail.com 
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เป็นท่ีรู้จกักนัในปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 คอ่ยๆ พฒันาขึน้มาแทนท่ี ภายใต้การ
น าของพระพรหมมงคล วิ. วดัพระธาตศุรีจอมทอง วรวิหาร จงัหวดัเชียงใหม ่  
ค าส าคัญ: กมัมฏัฐานโบราณล้านนา  กมัมฏัฐานลกูประค า  คมัภีร์วิสทุธิมรรค 
 
Abstract 
   

Ancient Lanna kammaṭṭhāna known as paternoster kammaṭṭhāna 
is contemplative meditation through counting Buddhist rosary beads for 
considering one’s mind to spiritual development. The ancient Lanna 
kammaṭṭhāna was found in the late 23rd Buddhist Century and derived 
from Visuddhimagga doctrine recorded in 956 B.E. This ancient 
kammaṭṭhāna came to Lanna by Lanna monks adopted Visuddhimagga 
doctrine’s principles to integrate with orthodox contexts of Lanna, i.e. 
counting Buddhist rosary beads and reciting mantra. The initial ancient 
Lanna kammaṭṭhāna was similar to traditional principles of Visuddhimagga 
doctrine that it directed to dharma recall while making meditation; on the 
other hand, the following ancient Lanna kammaṭṭhāna was focused on 
reciting mantra and constructing typical identities for spiritual and mystical 
rites. The study also indicated that the ancient Lanna kammaṭṭhāna 
declined in the 26th Buddhist Century because: 1) many important monks 
who enlightened from practicing ancient Lanna kammaṭṭhāna had passed 
away, and 2) there was deficiency of acceptable and trustful successors in 
ancient Lanna kammaṭṭhāna. This decline resulted to a new well-known 
contemplative meditation called Satipaṭṭhāna. The Satipaṭṭhāna was 
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brought into Lanna in the late 25th Buddhist Century. A monk called Phra 
Prommongkol V. from Phrathatsrijomtong Temple in Chiang Mai was a 
leading monk who led Satipaṭṭhāna practice in Lanna.     
Keywords:  Ancient Lanna kammaṭṭhāna, Paternoster kammaṭṭhāna,  
                   Visuddhimagga 
 
บทน า 

บทความนี ้มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะและพฒันาการ
ของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ืองกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนาของคณะผู้ เขียน โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริม
วฒันธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2559  ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดงันี ้ 
1. เพ่ือถอดรหัสองค์ความรู้ในเร่ืองพิธีกรรม ขัน้ตอน และผลจากการปฏิบัติ
กัมมัฏฐานล้านนา จากคัมภีร์ใบลานและจากการปฏิบัติจริง  2. เพ่ือหา 
แนวทางการปฏิบตักิมัมฏัฐานล้านนาท่ีเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจบุนั และ 3. เพ่ือ
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการสืบทอดการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ด้วยเหตุนี  ้ 
ในการวิจยัเบือ้งต้นจึงได้เร่ิมด้วยการศกึษาเอกสารใบลานจ านวนทัง้สิน้ 72 ฉบบั 
และได้คัดเลือกมา 9 ฉบบั ซึ่งในใบลานท่ีคัดเลือกมานัน้ได้แบ่งเป็นใบลานท่ี
แสดงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานอย่างครบถ้วน และใบลานท่ีพระเถระสาย
กัมมัฏฐานล้านนาใช้จริงๆ เม่ือวิเคราะห์แล้วจึงลงมือปฏิบตัิทดลองจริง ท่ีวัด 
ขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการปฏิบตัิท่ีวดัขนุคง แบง่เป็น 3 ส่วน 
คือ การปริวรรตใบลานเก่ียวกับกัมมัฏฐานของวัด จ านวน 3 ผูก การปฏิบัติ
กัมมฏัฐานตามแนวทางท่ีเจ้าอาวาสวัดขุนคงได้สืบทอดมา และการร่วมกันคิด
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ของชุมชนในการฟื้นฟูกัมมัฏฐานล้านนาท่ีวัดขุนคง กระบวนการท่ีวัดขุนคงใช้
เวลาประมาณ 1 เดือน จากนัน้จงึเป็นการประมวลผลท่ีได้และสรุปข้อมลูทัง้หมด   

บทความนี ้จะได้เสนอเพียงการถอดรหสัองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบตัิ
กมัมฏัฐานล้านนาท่ีปรากฏอยู่ในใบลานและเอกสารปัจจบุนัสมยั           
 
1. เอกสารโบราณล้านนาที่ใช้ในการศึกษา 

ค าวา่ “กมัมฏัฐาน” ในภาษาบาลี หรือ “กมัมฏัฐาน” “กมัมะฐาน” “กมัม
ฐาน” ในคมัภีร์โบราณล้านนา หรือ “กรรมฐาน” ในภาษาไทยนัน้ หมายถึง อบุาย
หรือกลวิธีส าหรับฝึกอบรมจิตใจ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) , 2546: 9) ใน
บทความนี ้ผู้ วิจยัเลือกใช้ค าว่า “กัมมฏัฐาน” อย่างท่ีปรากฏในภาษาบาลีและ
คมัภีร์โบราณล้านนา  

อธิบายเพิ่มเติมว่า ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นัน้ กวดัแกว่งตลอดเวลา
ด้วยอ านาจกิเลส เม่ือปรารถนาจะควบคมุใจท่ีซดัส่ายไปมาให้สงบลงบ้างนัน้ จงึ
ต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ใจได้เกาะกุมยึดเหน่ียว สิ่งหนึ่งสิ่งใดนัน้ เรียกว่า 
“กมัมฏัฐาน”  

ท าไมความสงบของจิตใจจึงเป็นสิ่งส าคญั เพราะความสงบนี ้ช่วยให้
มองเห็นหนทางออกจากทุกข์ได้ ดังท่ีพระไตรปิฎกอรรถาธิบายคุณของ
กัมมัฏฐานว่า เป็นไปเพ่ือรู้การเกิดขึน้และดบัไปของราคะ หรือเพ่ือสลัดความ
ประมาทอนัเกิดขึน้มาจากกิเลส  

ด้วยเหตุนี ้กัมมัฏฐานจึงเป็นองค์ความรู้ท่ีส าคัญต่อการพัฒนาจิต
วิญญาณมนษุย์ตามแนวทางพทุธศาสนา  
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การวิจัยเร่ืองกัมมัฏฐานโบราณนี ้เพ่ือไขรหัสองค์ความรู้ในเอกสาร
โบราณล้านนา อันจะน าไปสู่การอธิบายท่ีมา หลักการปฏิบตัิ ลักษณะเฉพาะ 
และการเส่ือมสญูไปของกมัมฏัฐานแนวนี ้  

ในการวิจัย อาศยัเอกสารโบราณล้านนาทัง้ท่ีเป็นใบลานและหนังสือ 
จ านวน 72 ฉบบั ได้มาจากสถาบันการศึกษาและวัดต่างๆ ในล้านนา เม่ือน า
เอกสารเหล่านีม้าแจกแจงตามจังหวัด ได้ผลดงันีว้่า ในจังหวัดเชียงใหม่ พบ
จ านวน 20 ฉบับ ล าพูน 10 ฉบับ แพร่ 12 ฉบับ น่าน 14 ฉบับ พะเยา 3 ฉบับ 
ล าปาง 7 ฉบบั แม่ฮ่องสอน 3 ฉบบั และเชียงราย 3 ฉบบั โดยวัดท่ีพบใบลาน
กัมมัฏฐานมากท่ีสุด คือ วัดสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบจ านวน 11 
ฉบบั จาก 72 ฉบบั  

เม่ือวิเคราะห์ตารางแล้ว พบวา่ ใบลานท่ีเก่าท่ีสดุ 5 อนัดบั ได้แก่  
1. วิสุทธิมัคคกัมมัฏฐาน วัดกิตติวงศ์ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แมฮ่อ่งสอน (พ.ศ.2295)  
2. มลุลกมัมฏัฐาน วดันาปัง อ าเภอเมือง จงัหวดันา่น (พ.ศ.2339)  
3. มลูกมัมฏัฐานะวิรต ิอ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ (พ.ศ.2361)  
4. ธมัมานสุสตกิมัมฏัฐาน วดัเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดันา่น (พ.ศ.2370)  
5. มลูกมัมฏัฐาน วดัสงูแมน่ อ าเภอสงูเมน่ จงัหวดันา่น (พ.ศ.2372)  

 
หนงัสือ/ใบลาน ท่ีใหมส่ดุ 5 อนัดบั ได้แก่  
1. หนงัสือฉบบัครูบาชยัวงศาพฒันา วดัพระพทุธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี ้

จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2456 - 2543) 
2. หนังสือครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม ่(พ.ศ.2457 - 2530)  
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3. ใบลานอานิสงส์เผาผี วิปัสสะนาธุระ วัดห้วยน า้ดิบ อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2476)  

4. ใบลานกัมมัฏฐาน 40 ทัต วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร อ าเภอเมือง 
จงัหวดันา่น (พ.ศ.2475)  

5. ใบลานก้อมกมัมฏัฐาน วดับ้านไร่ อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู (พ.ศ. 2474) 
และ ใบลานกมัมฏัฐาน, คองภาวนา, ค าไหว้ธมัมสงัวาศ วดัเฮีย้ อ าเภอปัว จงัหวดั
นา่น (พ.ศ.2474)  

 
จากหลักฐานข้างต้น จึงน ามาซึ่งข้อสรุปว่า มีการปฏิบัติกัมมัฏฐาน

โบราณล้านนา มาอยา่งช้าตัง้แต ่พ.ศ.2295 หรือในปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 และ
เส่ือมสญูไปในราวพทุธศตวรรษท่ี 26      

ทัง้นีเ้อกสารโบราณล้านนาทัง้ 72 ฉบบั ผู้วิจยัได้คดัเลือกมา 9 ฉบบัเพ่ือ
ใช้ในการวิจยั แบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ่ ได้แก่  

 

กลุ่มที่  1 มีเนือ้หาแสดงหลักการปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา มี 5 
ฉบับ ได้แก่  

1. สมถะวิปัสสนากมัมฏัฐาน ครูบาคนัธา คนฺธว โส วดัต้นผึง้ อ าเภอเวียง
หนองลอ่ง จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2477)  

2. วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วัดประตูป่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
(พ.ศ.2473)  

3. กัมมัฏฐานมหาป่า ครูบาอุบล วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดล าพูน 
(พ.ศ.2423)  

4. กมัมฏัฐานวดับ้านไร่ จงัหวดัล าพนู (พ.ศ.2474)  
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5. กัมมัฏฐานครูบาคันธะวงศ์ วัดพระนอนม่อนช้าง จังหวัดล าพูน  
(พ.ศ. 2477)  
 
กลุ่มที่  2 แสดงวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐานของพระสงฆ์ล้านนารูปส าคัญใน
อดีต มี 4 ฉบับ ได้แก่  

1. ฉบบัครูบามหากญัจนเถร วดัสงูเมน่ อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ (พ.ศ. 
2332 - 2420)  

2. ฉบบัครูบาศรีวิชัย วดับ้านปาง อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพูน (พ.ศ.2421 - 
2482)  

3. ฉบบัครูบาชยัวงศาพฒันา วดัพระพทุธบาทห้วยต้ม อ าเภอลี ้จงัหวดั
ล าพนู (พ.ศ.2456 - 2543)  

4. ฉบับ ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัดทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม ่(พ.ศ.2457 - 2530)  
 

พระสงฆ์ทัง้ 4 รูป เป็นพระสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการเคารพนับถือ
จากชาวล้านนา มีชีวิตในพทุธศตวรรษท่ี 24 - 26  

เอกสารโบราณทัง้ 9 ฉบบัข้างต้นนี ้จะชว่ยให้เรามองเห็นหลกัการปฏิบตัิ 
และวิธีการปฏิบตัจิริงของพระสงฆ์ในล้านนาได้เป็นอย่างดี 

      
2. ประเภทของกัมมัฏฐาน 

เม่ือพิจารณาช่ือเรียกใบลานกมัมฏัฐานล้านนาทัง้ 72 ฉบบั ท่ีปรากฏใน
หลายช่ือด้วยกัน อาทิ กัมมัฏฐาน พระกัมมัฏฐาน กัมมะฐานวิปัสสะนา 
กัมมัฏฐานหลวง พุทธกัมมัฏฐาน วิธีเจริญกัมมฐาน – ธุดงควัตร์ - กัมมฐาน  
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40 ทัต  กัมมัฏฐานคอกเหล็ก กัมมัฏฐาน 3 เหง้า มูลลกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐาน 
มหาป่า สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง วิปัสสะนาธุระ 
มลูกมัมฐานพะวิรติ อนสุสติกมัมฏัฐาน จตรุกมัมฏัฐาน ธัมมานสุสติกมัมฏัฐาน 
ภาวนาธาตุทัง 4 วิปัสสนา 3 ดวง กายะคะตา พรหมวิหารทังมวน นิไสย
กัมมฏัฐาน อสุภกัมมฏัฐาน อสุภสิบ อนุสสติสิบ พุทธคณุสิบดวง พุทธานุสสติ
สิบ ธัมมคณุสิบดวง สงัคคณุสิบดวง สีลานสุสติกัมมฐาน จาขานสุสติกัมมฐาน 
ก ามะทานตีปะนี กัมมัฎฐานโอกาส 5 เป็นต้น ช่ือเรียกเหล่านี ้เขียนตามเสียง
อกัษรธรรมล้านนาท่ีปรากฏในใบลานแตล่ะฉบบั จึงเป็นค าเฉพาะ ผู้วิจยัมีความ
ต้องการคงไว้ตามท่ีปรากฏในใบลาน  

ช่ือเหลา่นี ้สามารถแจกแจงได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ด้วยกนั คือ   
1. เป็นกลุ่มท่ีแสดงวิธีปฏิบตัิสมถกัมมฏัฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

เชน่ในใบลานสมถะวิปัสสนากมัมฏัฐาน ครูบาคนัธะวงศ์ วดัต้นผึง้ เป็นต้น  
2. เป็นกลุ่มท่ีแสดงวิธีปฏิบตัิสมถกัมมัฏฐานเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีอยู่

ทัง้หมด 40 วิธี เชน่ วิธีเจริญกมัมฏัฐาน - ธุดงควตัร์ - กมัมฐาน 40 ทตั เป็นต้น 
3. เป็นกลุ่มท่ีแสดงถึงวิธีปฏิบตัิกัมมฏัฐานประเภทใดประเภทหนึ่งใน

สมถกมัมฏัฐานทัง้ 40 อาทิ ภวนาธาต ุ4 กมัมฏัฐานโอกาส 5 อสภุสิบ อนสุสติสิบ 
พทุธคณุสิบดวง จตรุกมัมฏัฐาน เป็นต้น ซึง่กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีพบมากท่ีสดุ 

 
ส่วนช่ือใบลานท่ีแตกต่างไปจากช่ือทัง้หมด คือ “กมัมฏัฐานคอกเหล็ก” 

ค าว่า “คอกเหล็ก” คือ “กรงขงั” มีนยัหมายถึง กิเลส 3 คือ โลภ โกรธ หลง ท่ีเป็น
กรงขังจิตใจไว้ไม่ให้มองเห็นลักษณะอันแท้จริงของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์  
การปฏิบตักิมัมฏัฐานท าให้ออกจากคอกเหล็กอนัหนาแน่นนัน้ได้ ดงัวา่  
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“...ปริสทัทงัหลายได้หล้มจมอยู่ในภวะทงั 3 (โลภ โกรธ หลง) นี้ 
ก็เปนการอนันานนกัแล ผูใ้ดแลใบไ้ร้ผะหยา บ่รู้จกัโทสในภวะทงั 3 
อนัสขุุมาลนกันัน้ มนัก็เท่าจกัยินดีอยู่ไจ้ๆ มีใจยินดีเซ่ิงที่อยู่ค้อยๆ 
ด้วยอันบ่รู้จักโทสอันนั้น อุปมาเปนดั่งคอกเหล็กอันใหญ่สูงแล
กว้างเล้ิกหมัน้แก่นแล มาขัน้ยงัสตัต์ทงัหลายในคอกเหล็กอันนั้น 
บ่หือ้ออกพน้ได้อนันัน้แล อปุมาสนัใด อนัว่าคทงัหลายผูห้นุ่มผู้เถ้า
แลเทวดา อินทา พรหม สมณะทงัหลายูงนี ้ก็หากย่อมเข้าขงัอยู่ใน
คอกเหล็กอนันัน้ บ่หือ้ออกพน้ไดส้กัตวัสตัต์แล...”  
(ชมุพภิูกข ุและพรหมผะหยาสามเณร, 2559: 24 - 39)  
 

จากการศึกษาพบว่า ทัง้สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน มี
รายละเอียดชดัเจนและเป็นระบบมาก่อนแล้วในคมัภีร์วิสทุธิมรรค  

คมัภีร์วิสทุธิมรรคนี ้รจนาโดยพระพทุธโฆสาจารย์ เม่ือ พ.ศ.956 จดัเป็น
คัมภีร์ประเภทอรรถกถา มีรูปแบบการเขียนแบบถามตอบในประเด็นปัญหา
เก่ียวกับศีล สมาธิ ปัญญา ฉบบัเดิมเป็นภาษาบาลี ภายหลังสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส น ามาเรียบเรียงเป็นต าราหลกัสตูรนกัธรรม
และธรรมศึกษาชัน้เอก ใน พ.ศ.2455 ปัจจบุนัคมัภีร์วิสุทธิมรรคมีฉบบัแปลเป็น
ภาษาไทย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และฉบบัมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลยั เป็นต้น มีข้อสงัเกตว่าช่ือใบลานท่ีเก่าท่ีสดุใน พ.ศ.2295 ซึง่
พบท่ีวดักิตติวงศ์ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ก็ใช้ช่ือว่า “คมัภีร์วิสทุธิ
มรรคกมัมฏัฐาน” อนัเป็นหลกัฐานท่ีบ่งบอกท่ีมาของหลกัการปฏิบตัิกัมมฏัฐาน
โบราณล้านนาอย่างชดัเจน 
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ตอ่ไปนีจ้ะได้แจกแจงรายละเอียดของกมัมฏัฐานทัง้ 2 ประเภทโดยสงัเขป  
    
 2.1 สมถกัมมัฏฐาน  
 สมถกัมมัฏฐาน หมายถึง การบ าเพ็ญภาวนา เพ่ือท าให้กิเลสนิวรณ์
ทัง้หลายสงบราบคาบไป ดงัอรรถวิเคราะห์ว่า “กิเลเส สเมตีติ สมโถ” หมายถึง 
“ธรรมใด มีอ านาจท าให้กิเลสมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้น สงบลงได้ ธรรมนัน้ได้ช่ือ
ว่า สมถะ” (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร), 2545: 19) กลวิธีในการท าให้กิเลส
สงบราบคาบนัน้ ในคมัภีร์วิสุทธิมรรคแบ่งไว้ 7 หมวด รวมทัง้หมด 40 วิธี เป็น
เช่นเดียวกบัท่ีพบในคมัภีร์กมัมฏัฐานโบราณล้านนา ด้วยเหตนีุ ้จึงมีการเรียกช่ือ
สมถกมัมฏัฐานวา่ กมัมฏัฐาน 40 ด้วย ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 

 หมวดที ่1 กสิณกมัมฏัฐาน  
 ค าว่า “กสิน” คือ การเพ่ง มี 10 ประเภท ได้แก่ การเพ่งดิน น า้ ลม ไฟ 
วตัถสีุเขียว เหลือง แดง ขาว แสงสวา่ง และการเพง่ชอ่งว่างเป็นอารมณ์  
 

หมวดที ่2 อสภุกมัมฏัฐาน  
ค าว่า “อสภุะ” คือ ซากศพ เป็นการเพ่งพิจารณาซากศพท่ีปรากฏอยู่ใน

ลกัษณะตา่งๆ 10 อยา่ง ได้แก่ ซากศพท่ีพองอืด ท่ีมีสีเขียว ท่ีน า้หนองไหล ท่ีขาด
แยกจากกัน ท่ีถกูสตัว์กัดกิน ท่ีกระจดักระจาย ท่ีถกูฟัน ท่ีมีเลือดเปรอะเปือ้น ท่ี
เตม็ไปด้วยหมู่หนอน และท่ีเหลือแตก่ระดกู  
 

หมวดที ่3 อนสุสติกมัมฏัฐาน  
ค าว่า “อนสุสติ” คือ ระลึกถึงเนืองๆ ซึ่งสิ่งท่ีควรระลึกถึง สามารถระลึก

ถึงได้ มี 10 ประเภท ได้แก่  การระลึกถึงลักษณะหรือคุณของพระพุทธเจ้า  
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พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงศีล การบริจาคท่ีได้กระท ามา ระลึกถึงคุณเทวดา 
ระลึกถึงความตาย ระลึกว่าร่างกายอันเป็นท่ีเกิดขึน้และดับของสิ่งสกปรก
ทัง้หลาย ระลึกถึงลมหายใจ และระลึกถึงนิพพาน ได้แก่ พทุธานสุติ ธัมมานุสติ 
สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสสติ เทวดานุสติ มรณานุสติ กายคตาสติ  
อานาปานสต ิและอปุสมานสุต ิ 

 

หมวดที ่4 พรหมวิหารกมัมฏัฐาน  
มี 4 ประเภท ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นการน้อมใจลง  

แผ่เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ไปตลอดทั่วสรรพสัตว์ ไม่จ ากัดบุคคลและ
สถานท่ี 
  

หมวดที ่5 อาหาเรปฏิกูลสญัญา  
เป็นการเพง่พิจารณาอาหาร วา่เป็นสิ่งนา่เกลียด โดยมุง่พิจารณาอาหาร

เป็นค าๆ ทัง้โดยการแสวงหามา การบริโภค การหมักหมม และการขับถ่าย 
เป็นต้น  
 

หมวดที ่6 จตธุาตวุวตัถาน  
เป็นการก าหนดแยกคนออกเป็นธาต ุ4 พิจารณาก าหนดธาต ุ4 ท่ีปรากฏ

มีในร่างกายให้เห็นเป็นเพียงกองแห่งธาต ุโดยปราศจากความจ าได้หมายรู้ว่า
เป็นหญิง ชาย เรา เขา สตัว์ บคุคล 
 

หมวดที ่7 อรูปกมัมฏัฐาน  
เป็นการบ าเพ็ญภาวนาชัน้สูงสุด คือ อรูปฌาน มี 4 ประเภท ได้แก่  

อากาสานญัจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจญัญายตนะ เนวสญัญานา
สญัญายตนะ 
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ด้วยสาเหตท่ีุสมถกมัมฏัฐานมีมากถึง 40 ประเภท ในการเลือกปฏิบตัิว่า
จะปฏิบตัิกัมมฏัฐานประเภทใดนัน้ เอกสารโบราณล้านนาระบุว่า ให้พิจารณา
จริต หรือความประพฤติของตน ว่าเน้นหนักไปทางใด โกรธง่าย หรือรักสวย 
รักงาม หรือลุ่มหลงงมงาย เต็มไปด้วยความศรัทธา เป็นต้น หรืออาจพิจารณา
เป็นขณะๆ ไป ว่าขณะนัน้ มีนิวรณ์ใด (สิ่งห้ามกนัจิตไว้มิให้บรรลุความดี) ก าลงั
เกิดขึน้ในใจตน เช่น ความพอใจรักใคร่ หรือความพยาบาท หรือความง่วงเหงา
หาวนอน หรือความฟุ้งซ่านร าคาญ หรือความลังเลใจ เพราะกัมมัฏฐานแต่ 
ละหมวดนัน้ ใช้แก้ไขจริต หรือนิวรณ์ ท่ีตา่งกนัออกไป  

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2539: 106 - 107) 
อธิบายเร่ืองนีว้่า เหมือนการเลือกใช้ยาให้ถกูกบัโรค โดย  

“บุคคลที่มีกามฉันทะเป็นเจ้าเรือน มักรักสวยรักงาม ควรเจริญ
อสภุกมัมฏัฐาน พิจารณาซากศพ หรือเจริญกายคตาสติ พิจารณา
ร่างกายอันยังเป็นให้เห็นเป็นของน่าเกลียด บุคคลผู้มีพยาบาท
เป็นเจ้าเรือน มกัโกรธข้ึงเกลียดชงั ควรเจริญเมตตากรุณามุฑิตา 
พรหมวิหาร หดัจิตใหก้ลบัคิดในทางให้เกิดรัก เกิดสงสาร เกิดยินดี 
บคุคลมีถีนะก็ดี มีมิทธะก็ดี เป็นเจ้าเรือน มกัย่อท้อในกิจการ ควร
เจริญอนุสสติกัมมฏัฐาน พิจารณาความดีของตนบ้าง พิจารณา
คุณของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์บ้าง เพื่อให้มีแก่ใจหวน
อตุสาหะ เป็นอบุายแก้มิทธะ บคุคลผูมี้อทุธจัจะก็ดี มีกกุกจุจะก็ดี 
เป็นเจ้าเรือน ควรเพ่งกสิณ เพือ่หดัผูกใจไวใ้นอารมณ์อนัเดียว หรือ
เจริญกมัมฏัฐานอนัจะให้ใจเหี่ยวด้วยสงัเวช เช่น มรณัสสตินึกถึง
ความตาย  บุคคลผู้มี วิจิกิจฉาเป็นเจ้าเรือน  ควรเจริญธาตุ
กมัมฏัฐานเพือ่ก าหนดรู้สภาวธรรมทีเ่ป็นอยู่อย่างไร...”  
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ผลการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน หรือกัมมัฏฐาน 40 คือ ได้อภิญญา 5 
ประการ ได้แก่ มีฤทธ์ิ หทูิพย์ รู้ใจผู้ อ่ืน ระลกึชาตไิด้ รู้การจตุแิละอบุตัขิองสตัว์ 
 
 2.2 วิปัสสนากัมมัฏฐาน  
 วิปัสสนากมัมฏัฐาน หมายถึง กมัมฏัฐานท่ีท าให้เกิดความเห็นแจ้ง คือ 
เห็นไตรลักษณ์ อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขาร เป็นงานเจริญปัญญา 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2546: 374) หรือเป็นอุบายเรืองปัญญา (สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2539: 447)  
 คัมภี ร์วิสุทธิมรรค (พระพุทธโฆสะเถระ, 2555) อธิบายวิปัสสนา
กมัมฏัฐานตามนยัวิสทุธิ 7 ได้ดงันี ้ 

ทิฏฐิวิสุทธิ เป็นส่วนท่ีแสดงเร่ืองการก าหนดเห็นนามรูปตามความ 
เป็นจริง  

กงัขาวิตรณวิสุทธิ แสดงเร่ืองการก าหนดรู้เหตแุละปัจจยัของนามรูปว่า
มาจาก อวิชชา ตณัหา อปุาทาน กรรมและอาหาร โดยการละความสงสยัในความ
เป็นมาของตนเองทัง้ในอดีต อนาคต และปัจจบุนั 

มคัคามคัคญาณทสัสนวิสทุธินิเทศ คือ เร่ืองสมัมสนญาณ การพิจารณา
ขนัธ์ 5 โดยอาการ 40 ประการ มีความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นโรค เป็นต้น เร่ืองการ
ท าอินทรีย์ให้แก่กล้าโดยอาการ 9 มีเห็นความดบัอย่างเดียวของสงัขารทัง้หลาย
ท่ีเกิดขึน้แล้ว เป็นต้น เร่ืองอทุยพัพยญาณ เร่ืองอปุกิเลส 10 ประการซึ่งจะเกิดขึน้
ขณะมีวิปัสสนาอยา่งอ่อน ได้แก่  โอภาส (แสงสวา่ง)  ญาณ (ความรู้)  ปีต ิ(ความ
อ่ิมใจ)  ปัสสัทธิ (ความสงบ)  สุข (ความสุข)  อธิโมกข์ (ความเช่ือ)  ปัคคาหะ 
(ความเพียร) อุปัฏฐาน (ความเข้าไปตัง้มัน่) อุเบกขา (ความวางเฉย) และนิกนัติ       
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(ความใคร่) ให้พิจารณาว่าอปุกิเลสนัน้ ไมเ่ท่ียง ถกูปัจจยัปรุงแตง่ไว้ อาศยัปัจจยั
เกิดขึน้ มีความสิน้ไปเป็นธรรมดา มีความดบัไปเป็นธรรมดา เป็นต้น  

ปฏิปทาญาณทสัสนวิสทุธินิเทศ อธิบายเร่ืองญาณท่ีพ้นไปจากอปุกิเลส 
ด าเนินไปตามวิถีแห่งวิ ปัสสนา เร่ืองญาณต่างๆ ได้แก่  อุทยัพพยญาณ  
ภังคนุปัสสนาญาณ (ก าหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ) ภยตูปัฏฐาน
ญาณ (ก าหนดรู้โดยการปรากฏเป็นของน่ากลัว) อาทีนวานุปัสสนาญาณ 
(ก าหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งโทษชัว่ร้าย) นิพพิทานปัุสสนาญาณ (ก าหนดรู้
โดยการเห็นเนืองๆ ปรากฏเป็นของน่ากลวั) มญุจิตกุมัยตาญาณ (ญาณก าหนด
ความปรารถนาจะพ้นไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (ญาณก าหนดรู้ด้วยการ
พิจารณาเห็นเนืองๆ โดยการพิจารณาทบทวน) สังขารุเปกขาญาณ (ญาณ
ก าหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขาร) และสัจจานุโลมญาณ (ญาณก าหนด
พิจารณาญาณทัง้หลายท่ีผ่านมา) วฏุฐานคามินีวิปัสสนา (ญาณรู้ว่าได้หยัง่ลงสู่
ความหลดุพ้นแล้ว)     

ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ อธิบายเร่ืองญาณในอริยมรรค มีโสดาปัตติ
มรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหนัตมรรค  

ปัญญาภาวนานิสงัสนิเทศ อธิบายการท าลายกิเลสต่างๆ และอานิสงส์
แหง่การเจริญปัญญา 

ผลท่ีได้จากการปฏิบตัิวิปัสสนากมัมฏัฐาน คือ ญาณ ความรู้อนัเกิดขึน้
จากญาณนีน้ าไปสูน่ิพพานได้ 
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3. การวิเคราะห์เอกสารกัมมัฏฐานโบราณล้านนา 
 3.1 กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนือ้หาเก่ียวกับหลักการปฏิบัต ิจ านวน 5 
ฉบับ  
 องค์ความรู้จากการศกึษาใบลานกลุ่มนี ้สามารถสรุปขัน้ตอนการปฏิบตัิ
กมัมฏัฐานโบราณล้านนาได้ดงันี ้ 

1. ก่อนปฏิบตัิกัมมฏัฐาน ให้ผู้ปฏิบตัิช าระศีลให้บริสุทธ์ิก่อน หากเป็น
ภิกษุให้ช าระจตุปริสุทธศีล หมายถึง ศีลซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความบริสุทธ์ิมี  
4 ประการ คือ (1) ส ารวมในพระปาติโมกข์ (ปาตโิมกฺขส วร) (2) ส ารวมตา ห ูจมกู 
ลิน้ กาย ใจ (อินฺทฺริยส วร) (3) เลีย้งชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริสุทฺธิ) (4) บริโภค
ปัจจยัด้วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต) ส่วนสามเณรให้ช าระศีล 10 อุบาสก
อบุาสิกาให้ช าระศีล 5 หรือศีล 8  

เม่ือกระท าตนให้บริสุทธ์ิแล้ว จึงน าข้าวตอกดอกไม้ เทียน แต่งเป็น 5 
โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน 4 คู ่น ามาวางไว้หน้าพระพทุธรูป เจดีย์ ต้นโพธ์ิ หรือผู้ ให้
กมัมฏัฐานก็ได้ นัง่ลงกราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้ จึงกล่าวค าถวายข้าวตอก
ดอกไม้ตอ่ไป หากเป็นผู้หญิงนัง่ขดัสมาธิไม่ได้ ให้นัง่บนส้นทัง้สอง หากเป็นชาย
ให้นัง่ขดัสมาธิ ตัง้ตวัตรง ยกมือไหว้ระหว่างคิว้ หลบัตา ปิดปากให้ลิน้ติดปาก
ภายบน (ม้วนปลายลิน้เข้า ยกขึน้ไปแตะเพดานปากด้านบน) ตัง้สติ กล่าวบท
ร าพึงทุกข์ในสังขาร บทร าพึงมหาสังเวควัตถุ 8 ประการ บทร าพึงเทวทูต
กัมมฏัฐาน ขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนของการมอบกายถวายตนให้กับพระพุทธเจ้า 
ครูบาอาจารย์ผู้ ให้กมัมฏัฐาน ก่อนการเรียนกมัมฏัฐาน 

ขัน้ตอนเหล่านี ้ปรากฏมาก่อนแล้วในคมัภีร์วิสุทธิมรรค โดยพระพุทธ 
โฆสะเถระ (2555: 171) ให้เหตผุลถึงความจ าเป็นในการกระท าขัน้ตอนดงักล่าว
วา่ “ก็ภิกษุเมื่อยงัไม่มอบตนอย่างนี้ แล้วอยู่ในเสนาสนะที่สงดั เมื่อไม่อาจยบัยัง้
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อารมณ์ทีน่่ากลวัซ่ึงมาเผชิญเข้าได ้จึงลงสู่ชาวบา้นเป็นผู้คลกุคลีกบัพวกคฤหสัถ์ 
ถึงการแสวงหาไม่สมควร จะพึงถึงความเสื่อมเสียได้ แต่เมื่อเธอมอบตนแล้ว แม้
เมื่ออารมณ์ที่น่ากลัวมาเผชิญหน้า ความกลัวก็ไม่เกิดข้ึน...” ทัง้ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัินี ้ยังสืบต่อมาถึงการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ ท่ีได้รับ
ความนิยมในปัจจบุนั ซึง่เข้ามาแทนท่ีการปฏิบตัิกมัมฏัฐานโบราณล้านนา  

ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ เรียกขัน้ตอนนีว้่ า  
“การขึน้ขนั”  ได้แก่การขอศีล 5 หรือศีล 8 ขอมอบตวัตอ่พระรัตนตรัย มอบตวัต่อ
อาจารย์ ขอกรรมฐาน แผ่เมตตา เจริญมรณานุสติ ตัง้สจัจะอธิฐาน และขอขมา 
(พระธรรมมงัคลาจารย์ วิ., 2553: 112 - 117)   

2. ไม่ว่าจะปฏิบัติกัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทัง้สมถกัมมัฏฐานหรือ
วิปัสสนากัมมฏัฐาน ให้ปฏิบตัิพุทธานุสติ พอให้ปีติสมาธิเกิดขึน้ก่อน แล้วค่อย
ปฏิบตักิมัมฏัฐานอ่ืนตอ่ไป เป็นดงัเชน่ท่ีปรากฏในคมัภีร์วิสทุธิมรรคเช่นกนั  

3. การปฏิบตักิมัมฏัฐานทกุบท มีขัน้ตอนดงันี ้ 
3.1 เร่ิมจาก บท พุทโธ เม นาโถฯ คือการสวดสรรเสริญ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระกัมมฏัฐาน ครูบาอาจารย์ท่ีให้กัมมฏัฐาน 
ดงัว่า “...พุทโธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ กมฺมฏฺฐาน  เม นาโถ 
กมฺมฏฺฐานทายกาจริโย เม นาโถ...”  

3.2 กล่าวค าแสดงบทกัมมฏัฐานท่ีจะปฏิบตัิ ดงัเช่นในใบลาน
สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธว โส วัดต้นผึง้ ระบุค าแสดงบท
กัมมฏัฐานสีลานุสติกัมมฏัฐานว่า “...อหมฺภนฺเต สีลานุสติกมฺมฏฐาน  ยาจามิ  
สีลานสุติกมฺมฏฺฐาน  เทถ เม ภนฺเต 3 ครั้ง...” “...อหมฺภนฺเต ปีติสมาธิ ยาจามิ ปิ
ติสมาธิ เทถ เม ภนฺเต ทกฺุขสนฺต  กริสสามิ 3 ครั้ง...” 
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3.3 กล่ าวค าแสดงลักษณะกัมมัฏฐานพร้อมค าแปล 
ตวัอย่างเช่น “อโห วต ด้วยมีแท้แล อห  อนัว่าข้า วิคตมจฺเฉเรน อนัมีมจัเฉรธมัม์
ความถะหนี่ อนัหื้อเปนมละมลทิน หากคลาดพ้นไปแล้วก็จ่ิงหื้อทานได้แล อห  
อนัว่าข้า วิหรามิ ก็อยู่ เจตสา ด้วยใจ อนัเลื่อมใสยินดีแล อห  อนัว่าข้า มุตฺตจา
โค มีทาน หากได้สละพ้นแล้ว อห  อนัว่าข้า ปยตฺตปาณิ มีข้ออนัช าระหื้อบัว 
ริสุทธ์ดีแล้ว ตกแต่งทานทุกเมื่อแท้แล อห  อนัว่าข้า โวสคฺครโต เทียรย่อมขัตติ 
ยินดีอนัหื้อท่านทกุเมื่อ ยาจโยโค ย่อมประกอบด้วย...” การแปลลกัษณะนี ้เรียก
การแปลแบบนิสยั คือ แปลค าตอ่ค า ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนส าคญัในการทบทวน
ตอกย า้ค าสอนเก่ียวกับกัมมฏัฐาน เพ่ือให้จิตใจคุ้นเคยกับบทสวดและค าแปล 
ก่อนจะเข้าสูข่ัน้ตอนการปฏิบตัสิมาธิ 

ในใบลานสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคันธา คนฺธว โส  
วดัต้นผึง้ อ าเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล าพูน อธิบายว่า การแปลความนัน้ให้
ยกเว้นเฉพาะเม่ือจะปฏิบตัิอรูปกัมมฏัฐาน ให้ใช้ค าภาวนาเพียงอย่างเดียว “...
คนัจกัภาวนาตติยอรูปฌานกมัมฏัฐาน....คนัจกัภาวนาบ่ถ้าแปล” 

3.4 กล่าวคาถาโดยย่อของบทแสดงลักษณะกัมมัฏฐานนัน้ๆ 
ดงัเช่นในใบลานสมถะวิปัสสนากมัมฏัฐาน ครูบาคนัธา คนฺธว โส วดัต้นผึง้ ระบุ
คาถาโดยย่อของบทสีลานุสติกัมมัฏฐานว่า “...อโห วต เม สีลานิ อชณฺฑานิ  
ว่า 3 ครั้ง...” 

3.5 นัง่สมาธิ ให้เอามือลงวางไว้เหนือตกั มือขวาหงายไว้บนมือ
ซ้าย หลบัตา ปิดปาก เอาปลายลิน้ขึน้ติดเหงือกด้านบน ในขณะเดียวกนัให้ระลึก
ถึงค าแปลลกัษณะองค์กมัมฏัฐานนัน้ๆ เพ่ือการพิจารณาธรรม  

3.6 บริกรรมคาถา พร้อมนบัลกูประค า การนบัลกูประค าให้นบั
ช้าๆ อย่าไว ให้ตกไปตามค าบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยงัหวัใจ ดงัเช่นในใบลาน
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สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครูบาคนัธา คนฺธว โส วัดต้นผึง้ ระบุว่า ให้บริกรรม
คาถาเม่ือพิจารณาสีลานุสติกัมมฏัฐานว่า “...สีลานิ เม ปริสทฺุธานิ...” พร้อมกบั
นบัลูกประค า ขณะนบัลูกประค าแต่ละลูก นบัไปเร่ือยๆ เมื่อได ้50 ลูก จึงว่า “...
อโห วต เม สีลานิ อขณฺฑานิ...” เป็นต้น 

3.7 เม่ือจักหยุด ให้กล่าวค าขอขมากัมมัฏฐานท่ีตนก าลัง
ปฏิบตั ิเชน่ “...สาธุ ผูข้้าภาวนาเท่านีแ้ล้ว ขอสมมายอไหวไ้วเ้หนือหวัก่อนแล...” 

 
4. สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ น้จากการปฏิบัตินั น้  ไม่ ใช่ธรรมวิ เศษ เป็นเพียง

ปรากฏการณ์ทางจิตเท่านัน้ เรียกอปุกิเลส หรือ  วิปัสนกิูเลส มี 10 ชนิด เกิดขึน้
ตามล าดบัดงันี ้โอภาโส ปีติ ปัสสทัธิ อธิโมกโข ปัคคโห สุขงั ญาณัง อุปัฎฐาน  
อเุปกขา และ นิกนัต ิล าดบันีต้า่งออกไปจากคมัภีร์วิสทุธิมรรค ท่ีเรียงจาก โอภาส 
ญาณ ปีต ิปัสสทัธิ สขุ อธิโมกข์ ปัคคาหะ อปัุฏฐาน อเุบกขา และนิกนัต ิ ใบลาน
ระบุว่า หากอุปกิเลสเกิดขึน้แล้ว อย่ารีบปลง กระทัง้เกิดครบทัง้หมด แล้วค่อย
ปลง วิธีการปลงอปุกิเลส ให้น าขนัดอกไม้ เทียน 5 คู ่ไปขอขมาแก้ว 5 โกฐากแล้ว 
แล้ววา่ “...ข้าจกัขอหน่ายอปุกิเลส 10 ตวันี้ หือระงบัดบัหายไปจากตนจากใจข้า
แท้ดีหลี ดูราอปุกิเลส 10 ตวัมีโอภาโสเปนเคล้า มีนิกกนัติอปุกิเลสเปนที่สุด ขอ
ข้าหน่ายก็วางอปุกิเลสสิบตวันี้ส่องหน้าแก้ว 5 โกฐากบดันี้แล อปุกิเลส 10 ตวันี้
ก็บ่ใช่มคัคผลธัมม์วิเสส หากเกิดด้วยอานุภาบแห่งวิปัสสนาอนักล้าอนัแก่นิบ่
อาย อุปกิเลส 10 ตวันี้ขอระงบักลบัหายเสีย อย่ามาเกิดในตวัในใจข้าเทอะ...”  
หากปลงแล้วไม่หาย ก็ให้ปลงใหม่เร่ือยๆ เม่ืออุปกิเลส 10 ตกแล้ว จึงภาวนา
วิปัสสนาทัง้ 3 ตอ่ไป 

5. เคล็ดลับในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้แก่ อนิจวิปัสสนา
กัมมฏัฐาน ทุกขวิปัสสนากัมมฏัฐาน อนตัตวิปัสสนากัมมฏัฐาน อย่าปฏิบตัิใน
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วันเดียวกัน ให้เว้นวัน และหากปฏิบัติบทใดใน 3 บท เห็นปรากฏแจ้ง รู้สะดุ้ ง
ตกใจ กลวัสงัเวช แจ้งใส คือ เห็นไตรลกัษณ์ ให้ปฏิบตับิทนัน้ตอ่ไป  
 

3.2 กลุ่มใบลานฉบับที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการปฏิบัติของพระสงฆ์
ล้านนา จ านวน 4 ฉบับ  

3.2.1 ใบลานมูลกัมมัฏฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร วัด 
สงูเมน่ อ าเภอสงูเมน่ จงัหวดัแพร่ 

“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” หรือ “ครูบามหาเถร” เป็น
พระเถระท่ีได้รับการยอมรับอย่างมากในล้านนา ด้านการปฏิบตัิและการจารึก 
เก็บรวบรวมคมัภีร์ ท่านเกิดปีระกา พ.ศ.2332 ท่ีเมืองแพร่ มรณภาพ พ.ศ.2421 
ณ วดัป่ามะม่วง เมืองระแหง (จงัหวดัตากในปัจจุบนั) ท่านศกึษาทัง้คนัธุระและ
วิปัสสนาธุระกับครูบาอุตมา เมืองแพร่ ก่อนไปศึกษากับพระมหาราชครูท่ี  
วดัสวนดอก เมืองเชียงใหม่ ภายหลงัด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวดัพระสิงห์ ขณะ
ด ารงต าแหน่งได้รับสมณศักดิ์นามฉายาจากเจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ว่า  
“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร” ระหว่างปี พ.ศ.2350 - 2360 ท่านได้เดินทาง
ไปศึกษาด้านวิปัสสนากัมมัฏฐานท่ีประเทศพม่า พร้อมอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุและพระบรมธาตุจากพม่า ประดิษฐานท่ีวัดมหาโพธ์ิ จังหวัดแพร่ 
ประวัติของท่านมีความโดดเด่นในฐานะเป็นผู้ รวบรวมพระไตรปิฎกและ 
คมัภีร์ธรรมล้านนา (พระสธีุธรรมานวุตัร และคณะ, 2552 ซ: 46 - 48)  

ต้นฉบบัเป็นใบลานมลูกมัมฏัฐานรอมของครูบามหากญัจนเถร 
ยาว 22.5 เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร จ านวน 38 ใบ จารด้วยภาษาบาลีและ
ล้านนา ตวัอกัษรธรรมล้านนา ตวัเลขโหรา ท้ายใบลานระบเุขียนเม่ือ พ.ศ.2400  
ปีเมืองไส้ คนัธิยภิกขุ วัดเมธัง เชียงใหม่ เขียนสืบเอามาจาก ครูบากัญจนเถร  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

172 

สูงเม่น เมืองแพร่ ยามเม่ือท่านสถิตย์ส าราญจ าวัสสา วัดพระสิงห์ เชียงใหม่  
เจ้าอธิการดวงทิพย์ สุภภฺโท เจ้าอาวาสวัดเมธัง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นผู้ เก็บรักษาไว้ หนานปวงค า ตุ้ยเขียว ปริวรรตเม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.
2530 ตรวจสอบโดยครูบาอินสม โสภา วัดผาบ่อง ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยเหตนีุ ้ระยะเวลาท่ีพระคนัธิยะ จารใบลานมูลกัมมัฏฐาน
นัน้ จงึเป็นเวลาร่วมสมยักบัครูบากญัจนอรัญญวาสี 

ค าวา่ “มลูกมัมฏัฐาน” นัน้ ความหมายท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
หมายถึง กายคตานุสติกัมมัฏฐานเท่านัน้ ค าว่า “รอน” ในมูลกัมมัฏฐานรอม 
ออกเสียง “ฮอม” ในภาษาไทยถ่ินเหนือ หมายถึง “รวม” ในภาษาไทยกลาง 
กัมมัฏฐานฮอม จึงหมายถึง กัมมัฏฐานรวม คือ กัมมัฏฐานท่ีรวมทัง้มูล
กมัมฏัฐานและกมัมฏัฐานอ่ืน ได้แก่ กายคตานสุตกิมัมฏัฐานและอ่ืนๆ    

เนือ้หาแบง่เป็น 3 สว่นใหญ่ สว่นท่ี 1 และ 2 เก่ียวกบักมัมฏัฐาน 
สว่นท่ี 3 เป็นคาถา ในบทความนีจ้ะกลา่วเพียงสว่นท่ี 1 กบั 2 เทา่นัน้ ทัง้สองส่วน
แสดงอนุสสติกัมมฏัฐาน 10 พรหมวิหารกัมมฏัฐาน 4 และวิปัสสนากัมมฏัฐาน
เทา่นัน้ การแสดงจ านวนกมัมฏัฐานเพียงไมก่ี่ประเภทจากกมัมฏัฐาน 40 นี ้นา่จะ
หมายถึงกัมมฏัฐานท่ีนิยมปฏิบตัิกันในสงัคมล้านนาในช่วงชีวิตของครูบามหา
กัญจนเถร อาจตัง้แต่ก่อน พ.ศ.2350  ท่ีท่านไปศึกษาด้านวิปัสสนาธุระกับ 
พระมหาราชครูท่ีวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ หรือก่อนหน้านัน้ท่ีท่านศึกษากับ 
ครูบาอตุมา พระอปัุชฌาย์ ท่ีเมืองแพร่ กมัมฏัฐานของทา่นยงัถกูปฏิบตัสืิบต่อมา
กระทัง่ พ.ศ.2400 ท่ีมีการจดจารใบลานฉบบันี ้ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีท่านพ านกัอยู่
วดัพระสิงห์   

เนือ้หาทัง้ 2 ส่วน โดดเด่นด้วยค าบริกรรมคาถาบทต่างๆ โดย
ค าบริกรรมในส่วนท่ี 2 ได้ถูกขมวดให้ย่อลงไป เช่น ในธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน 
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เม่ือกล่าวคาถาเต็มว่า “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก 
เอหิปัสสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตงั เวทิตพัโพ วิญญูหีติ สวากขาโต ภะคะวะ
ตาธมัโม” แล้วจึงกล่าวค าบริกรรมว่า “ภะคะวะตา ธัมโม” 3 ครัง้ แล้วจึงกล่าวค า
บริกรรมอย่างย่ออีกว่า “ธัมโม ธัมโม” ตา่งออกไปจากการบริกรรมคาถาในส่วน 
ท่ี 1 ท่ีเม่ือกล่าวคาถาเต็มแล้วจึงกล่าวค าบริกรรมเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ รูปแบบ
การบริกรรมคาถาท่ีต่างกันนี ้บ่งบอกว่าในสงัคมล้านนาขณะนัน้มีการบริกรรม
ทัง้สองรูปแบบ โดยรูปแบบในส่วนท่ี 2 เป็นการย่อลงจากส่วนท่ี 1 นัน่เอง เพ่ือให้
ทอ่งได้สะดวกมากขึน้ 

ด้วยเหตุนีใ้บลานมูลกัมมัฏฐานรอม จึงเป็นใบลานท่ีแสดง
กายคตานุสติกัมมฏัฐาน อนุสติกัมมฏัฐานอ่ืนๆ พรหมวิหารกัมมัฏฐาน 4 และ
วิปัสสนากมัมฎัฐาน 

อนึ่งมีข้อสงัเกตว่า ในประวตัิของท่านเม่ือกล่าวถึงเหตุการณ์
การรวบรวมพระไตรปิฎกท่ีเมืองเชียงใหม่ ได้เอ่ยนามของพระพทุธโฆษาจารย์ไว้
ด้วย  ดังว่า “...เมื่อจุลศักราชได้ 1188 ตัว พ.ศ.2369 เจ้าหลวงแผ่นดินเย็น 
พทุธวงษ์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ครูบามหาเถรเจ้าได้ปรึกษาว่า เราควรรวบรวม
พระไตรปิฎกทีข่าดตกบกพร่องมาเขียนเหมียดไว้เป็นหมู่ เพือ่ความจีรังยัง่ยืนและ
มัน่คงแห่งพระพทุธศาสนา เพราะนบัตัง้แต่พระพทุธโฆษาจารย์เรียบเรียงมาแต่
สิงหลามหานครทวีปใต้ แห่งจูมปตูวีป (ชมพูทวีป) มาบดันี้ เราจักจ าเริญรอย
ตามเต๊อะ...” (พระสุธีธรรมานุวัตรและคณะ, 2552: 76) ประวัติท่านจึงเป็น
หลักฐานท่ีบ่งบอกว่า พระสงฆ์ล้านนาในพุทธศตวรรษท่ี 24 รู้จักและให้ความ
เคารพพระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะผู้ แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค สามารถใช้เป็น
หลักฐานหนึ่งท่ีสนับสนุนว่ากัมมัฏฐานล้านนาได้สืบมาจากคมัภีร์วิสุทธิมรรค 
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และการท่ีทา่นไปเรียนกมัมฏัฐานเพิ่มเตมิในพม่า ชว่ง พ.ศ.2350 - 2360 ก็เช่ือว่า
นา่จะเป็นกมัมฏัฐานอย่างท่ีปรากฏในคมัภีร์วิสทุธิมรรคเชน่กนั  

  
3.2.2 กัมมัฏฐานรอมของครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง อ าเภอลี ้

จงัหวดัล าพนู 
ครูบาศรีวิชยัเป็นพระสงฆ์ท่ีได้รับการเคารพนบัถือมากท่ีสุดใน

สมยัตอ่จากครูบากญัจนอรัญญวาสีมหาเถร ทา่นเกิดปีขาล พ.ศ.2421 มรณภาพ
ปีเถาะ พ.ศ.2482 เม่ือบวชแล้วได้ไปขอเรียนศาสนากับสมเด็จเชษฐวชิรปัญญา
มหาเถระ วดัสนัต้นธง จงัหวดัล าพูน ทว่าด้วยปริมาณพระสงฆ์ท่ีเรียนในส านัก
วดัสนัต้นธงขณะมีจ านวนมาก สมเด็จเชษฐวชิรปัญญามหาเถระได้แนะน าให้
ท่านไปศกึษากบัครูบาอุปละ วดัทาดอยแต จงัหวดัล าพนูแทน ท่านเรียนจบแล้ว
จึงมาเรียนกบัครูบาสุมนะ วดับ้านโฮ่งหลวง จงัหวดัล าพนู ก่อนกลบัไปปฏิบตัิท่ี
วดับ้านปาง (เดิม) จงัหวดัล าพูน ประวตัิท่านมีความโดดเด่นเร่ืองการยึดมั่นใน
วตัรปฏิบตัิอนัดีงามแบบพระสงฆ์ล้านนาโบราณ และการมุ่งปฏิบตัิตนเป็นพระ
โพธิสตัว์ตามคติพทุธศาสนาแบบล้านนาในช่วงยุคสมยัท่ีประเทศไทยมีนโยบาย
การรวมศาสนาล้านนาเข้ากับกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาแรกๆ ท่ีพทุธศาสนาแบบ
ธรรมยตุไิด้แพร่เข้ามาในล้านนา (ศริิศกัดิ ์อภิศกัดิม์นตรี, 2559)  

เอกสารท่ีแสดงการปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาศรีวิชัย คือ 
“กัมมัฏฐานรอม” ท่ีพิมพ์แจกใน พ.ศ.2475 ขณะท่านจ าพรรษาท่ีวัดพระสิงห์ 
เชียงใหม่ พิมพ์ครัง้แรกจ านวน 1,000 เล่ม ฉบบัท่ีใช้เป็นฉบบัท่ีพิมพ์รวมอยู่ใน
ค่าวต านานปางเดิม ครูบาศรีวิชัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่  
พ.ศ.2467 โดยพระธมฺมเมธี (2543) เป็นผู้ เรียบเรียง เร่ืองกมัมฏัฐานรอมปรากฏ
ตัง้แตห่น้า 30 - 48 โครงสร้างหนงัสือแบง่เป็น 5 ส่วนด้วยกนั ได้แก่ (1) เก่ียวกับ
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การปฏิบตัิกมัมฏัฐาน (2) การเดินจงกรม (3) การเข้านิโรธสมาบตัิ (4) การครอง
วตัร 13 และ (5) ค าไหว้ตา่งๆ ได้แก่ ค าไหว้บารมี 9 ชัน้, ค าไหว้คณุ 

ในส่วนการปฏิบัติกัมมัฏฐาน แสดงเฉพาะเร่ืองการปฏิบัติ
พุทธคณุ ธัมมคณุ สงัฆคณุ เมตตาตนเอง (เมตตาตนเอง) พรหมวิหาร (เมตตา
ผู้ อ่ืน กรุณา มุทิตา อุเบกขา) กายคตา ทิฏฐิวิสุทธิญาณ กังขาวิสุทธิญาณ  
ไตรลกัษณ์ ศีล และรูปพรหม 4 ซึง่ตรงกบัประเภทของกมัมฏัฐานท่ีแสดงไว้ในมลู
กัมมฏัฐานรอมของครูบามหากัญจนเถร สูงเม่น เมืองแพร่ นัน่หมายถึง ความ
นิยมของสงัคมล้านนาในกมัมฏัฐานประเภทเดียวกนันี ้ตัง้แต ่พ.ศ.2400 - 2475  

กมัมฏัฐานรอมของครูบาศรีวิชยั มีส่วนพิเศษท่ีเพิ่มเติมออกไป
จากคมัภีร์วิสุทธิมรรคและใบลานกัมมัฏฐานท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เก่ียวกับ
วิธีการจะเลือกปฏิบตัิกมัมฏัฐานประเภทใด โดยทา่นชีแ้นะว่าให้ใช้วิธีภาวนาเพ่ง
ดูบุญตนเอง โดยบริกรรมว่า “ภูอัคคะคุรังอังคุ” ค าบริกรรมนีม้ากจากค าว่า  
“ภ ุองั คะ ลงั องุ ค ุภ ุองั คะ ก ุลงั องั ค”ุ  อนัเป็นคาถาหวัใจพระรอด เช่ือกนัว่า
เป็นคาถาท่ีท าให้คลาดแคล้วจากภยัอนัตรายตา่งๆ ได้  

ขณะบริกรรมให้นบัลกูประค าไปด้วย 100 รอบ การบริกรรมให้
มีจิตเล่ือมใส ตัง้สจัจะอธิษฐานเอานิมิตตอ่ไป   

องค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษากมัมฏัฐานครูบาศรีวิชยัอีกอย่าง
หนึ่ง คือ ในการเดินจงกรมนัน้ได้แสดงให้เราเห็นวิธีการใช้ลูกประค า ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา ดังนีว้่า ให้ใช้มือขวาชูสาย
ลูกประค าขึน้อยู่ระหว่างอก ในกรณียืน ให้มือซ้ายเหยียดลงแนบขา ในกรณีนัง่ 
ให้มือซ้ายวางไว้ตกั ตามรูปถ่ายครูบาศรีวิชยันัง่บริกรรมลกูประค า นอกจากนีใ้น
ส่วนการเดินจงกรม ท าให้เราทราบขนาดของท่ีเดินจงกรมว่า ควรมีขนาดยาว  
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5 วา โดยวางตวัไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้ทิศตะวนัออกเป็นด้านหัว มี
แทน่บชูา 3 สว่น คือ สว่นต้น กลาง และปลายท่ีเดินจงกรม   
 

3.2.3 บทปฏิบัติกัมมัฏฐานของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วัด 
ทุง่หลวง อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ครูบาธรรมชยั นามเดิมว่า กองแก้ว เมืองศกัดิ์ เกิด พ.ศ.2475 
มรณภาพ พ.ศ.2530 เข้ารับการศกึษาจากโรงเรียนประชาบาล ณ บ้านสนัป่าสกั 
จนจบชัน้ประถมปีท่ี 3 จากนัน้จึงไปเป็นศิษย์วดัสนัป่าสกัก่อนบรรพชาสามเณร 
และอุปสมบทท่ีวัดสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งท่ีชาว
ล้านนาให้ความเคารพนบัถือ  

จากหนงัสือบทปฏิบตัิกัมมฏัฐานของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย 
(2534: 1 - 15) ท่ีพบนัน้ ปรากฏเฉพาะอนุสสติกัมมัฏฐาน ได้แก่ พุทธานุสสติ  
ธมัมานสุสติ และสงัฆานสุสตเิท่านัน้ และมีขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีลดัย่ออย่างมาก
จากคมัภีร์วิสุทธิมรรค และใบลานฉบบัอ่ืนท่ีใช้ศึกษา โดยรวมทัง้พุทธานุสสติ  
ธัมมานุสสติ  และสังฆานุสสติ เข้ าไว้ ในบทภาวนาบทเดียวกัน ดังว่า  
นัง่กมัมฏัฐานด้วยการบริกรรมค าว่า “พทุโธ สะติ มะโร พทุโธ มดัจิต ธมัโม สะติ 
มะโร ธมัโม มดัจิต สงัโฆ สะติ มะโร สงัโฆ มดัจิต”  

ทัง้ยังได้แสดงความเป็นพืน้เมือง ด้วยลักษณะคาถาและค า
บริกรรมมากกว่าฉบับใดๆ เช่น ใช้ค าว่า “มัดจิต” ต่อท้ายค าภาวนาอนุสติ
กัมมัฏฐาน หรือสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัมมัฏฐานกับรูปแบบตัวอักษรล้านนา 
ดงัเช่น “...วาโยธาตุ สตัต๊ะกุนนงั สตัต๊ะอตัถะส่ิงสะ ธัมมะกุนนงั สปัป๊ะปาป๋ัง  
วินาสนัต ุอะหงัวนัตามิสปัปะตา ตะ ถะ ต๊ะ ธะ นะ กือได้กุนพระธรรม 38 สงัขา
รักขนัโธ กือไดส้งัขารรรักขนัธ์ 52 ก็มีในตัว๋แห่งข้านี้แล...”  
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“...อนัว่าอกัขระตงัหลาย 41 ตวันี้ กือหากเป็นรูปะธรรมและนามะ
ธรรม ตะโถ ตนัต๋า สะระอตัถะ อนัว่าอกัขระ 8 ตวันนี้ ถือว่า อะ 
อา อิ อี อ ุอู เอ โอ 8 ตวันี้ กือว่าเป๋นรูปะธรรมแล่นามะธรรม ละหุ 
มตัต๋า ตะโย รัสสะ อนัว่ารัสสะ 3 ตวันี ้กือว่า อะ อิ อ ุสามตวันี้กือ
ได้รัสสะเป๋นตี้รัดตี้คู้ กือได้หน่องคู้ตงัสอง แลรัสสะแห่งเอว กือได้ 
อิ แล อ ุกือไดร้ัสสะแห่งข้อ แลทีฆา อา อี อู เอ โอ 5 ตัว๋นี ้จ่ือฑีฆา 
แล อา ตวันี้ กือได้ขาปายซ้าย อี วนี้ กือได้ขาปายขวา อู ตวัร้ี กือ
ได้แขนปายซ้าย เอ ตวันี้ กือได้แขนปายขวา โอ ตวันี้ กือได้ล าตวั
ตังมวล แลเหตุดังอั้น อักขรตังหลาย 41 ตัวนี้  กือหากเป็น 
รูปะธรรม แลนามะธรรม ก็มีในตวัแห่งข้านี้แล...”  เป็นต้น  
 

ผู้วิจยัเช่ือว่าความเช่ือพืน้เมืองเหล่านี ้ รู้จกักันมาก่อนแล้วใน
สงัคมล้านนาโบราณ ทัง้ท่านยงัได้สร้างรูปแบบเฉพาะในการปฏิบตัิกัมมฏัฐาน
ขึน้ด้วย อาทิ ในขณะเร่ิมต้นกัมมัฏฐาน ให้ซ้อนมือกันบนตัก แล้วว่า “อิมัง  
หตัถะป๋าตงั อธิษฐามิ” 3 ครัง้ ให้พนมมือท่ีอก แล้วว่า “อิมงั พทุธะจีวงั อธิษฐา
มิ” 3 ครัง้ พนมมือท่ีหน้าผาก แล้วว่า “อิมงั ภาวนากัม๋มงั อธิษฐามิ” 3 ครัง้ หรือ
เม่ือหยุดภาวนา ให้พนมมืออก แล้วว่า “ปะระปะติ ปัตทาลาเม จีวิตัง๋ นิพพานงั 
ปะระมงั สขุงั” 3 ครัง้ เอามือช้อนกนัท่ีตกั แล้วว่า “อิมงั หตัถะป๋าตงั ปะติขิป๋ามิ”  
3 ครัง้ พนมมือท่ีอก แล้วว่า “อิมัง พุทธะจีวัง ปะติขิป๋ามิ ” 3 ครัง้ พนมมือท่ี
หน้าผาก แล้ววา่ “อิมงั ภาวนากัม๋มงั ปะตขิิป๋ามิ” 3 ครัง้ รูปแบบเหล่านีน้่าจะเป็น
รูปแบบท่ีทา่นคิดขึน้เอง  
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3.2.4 บทปฏิบตัิกัมมฏัฐานของครูบาชยัวงศาพัฒนา (พระครู
พฒันากิจจานุรักษ์) วดัพระพุทธบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย อ าเภอลี ้จงัหวัด
ล าพนู 

ครูบาชัยวงศาพัฒนา นามเดิม วงศ์ หรือ ชัยวงศ์ นามสกุล  
ต๊ะแหนม เกิด พ.ศ.2456 มรณภาพ พ.ศ.2543 เรียนกมัมฏัฐานกบัครูบาชยัลงัก๋า 
ครูบาพรหมจกัร ท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีมีแนวทางการปฏิบตัิเช่นเดียวกบัครูบาศรีวิชยั 
ท่านนุ่งห่มขาวระยะหนึ่งสืบเน่ืองจากนโยบายการรวมศาสนาในล้านนาเข้ากับ
สยาม ภายหลัง พ.ศ.2484 ครูบายศและชาวบ้านป่าพลู จังหวัดล าพูน ได้มา
นิมนต์ให้ท่านไปอยู่ช่วยบรูณะวดัป่าพล ูและในปีนีท้่านได้บวชใหม่ มีครูบาบุญ
มา วดับ้านโฮง่ จงัหวดัล าพนู เป็นพระอปัุชฌาย์ ได้รับฉายาใหม่วา่ "จนัทวงัโส"  

 
ในการสอนกมัมฏัฐานของทา่น (พิศ เงาเกาะ, 2530: 59) มีขัน้ตอนดงันี ้ 
(1) ให้ผู้ ฝึกสมาธิน าดอกไม้ธูปเทียนข้าวตอกใส่ขัน ห่อผ้าขาว น ามา 

ท าพิธีขึน้ขันครู กรวดน า้ให้ครูบาชัยวงศาพัฒนา ไหว้พระ ท าวัตร สวดมนต์ 
กรวดน า้แผเ่มตตา  

(2) ครูบาชัยวงศาพัฒนาจะน าอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ให้มา
บงัเกิดในตนขณะนัง่สมาธิภาวนา ซึง่จะพนมมือไหว้ระหว่างคิว้  

(3) ท่านจะน านัง่สมาธิภาวนา โดยจะกล่าวน าเป็นค าภาวนาว่า “อรหงั
สัมมาสัมพุทโธ” 3 ครัง้ แล้วให้ทุกคนภาวนา “พุทโธ” ไปเร่ือยๆ พร้อมนับ
ลกูประค า จนหมดลกูประค า 1 รอบ จงึกลา่ว “สวากขาโตภควธัมโม” 3 ครัง้ แล้ว
ให้ทกุคนภาวนา “ธัมโม” ไปเร่ือยๆ จนหมดลกูประค า 1 รอบ จึงกล่าว “สปุฏิปัน
โน ภควโต สาวกสงัโฆ” 3 ครัง้ แล้วให้ทุกคนภาวนา “สงัโฆ” ไปเร่ือยๆ จนหมด
ลกูประค า 1 รอบ ภาวนาพรหมวิหาร 4 ตอ่ไป กลา่ว “เมตตา” ประมาณลกูประค า



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

179                             กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

คร่ึงรอบ “กรุณา” ประมาณลกูประค าคร่ึงรอบ “มฑุิตา” ประมาณลกูประค าคร่ึง
รอบ “อุเบกขา” ประมาณลูกประค าคร่ึงรอบ  ภาวนายอดพระกัมมฏัฐานต่อไป 
กล่าว “อหงั นามรูปัง อนิจจงั” 3 ครัง้ แล้วว่า “อหงั นามรูปัง ทกุขงั” 3 ครัง้ “อหงั 
นามรูปัง” 3 ครัง้ แล้วว่า “นิจจงั วะตะ นิพพานงั สขุงั วะตะ นิพพานงั สรัง วะตะ 
นิพพานงั สารัง วะตะ นิพพานงั นิพพานงั ปะระมงั สขุงั”  

(4) นัง่สมาธิ ในการนัง่สมาธิ บางคนอาจวางมือไว้บนตกั บางคนเอามือ
แตะหน้าผาก บางคนแตะจมูก ทัง้นีเ้พ่ือให้จิตไปรวมท่ีนัน่ จะได้เข้าสมาธิได้เร็ว
ขึน้ คนไหนจะแตะจุดไหนจะมีลูกศิษย์ของครูบาชัยวงศาพัฒนาท่ีได้สมาธิสูง
บอกให้ โดยจะดกูารปฏิบตัิในอดีตชาติเป็นหลกัว่าท ามาอย่างไร คนท่ีใช้นิว้แตะ
จมูกเม่ือท าสมาธิ ในอดีตเคยปฏิบตัิสมาธิภาวนาโดยหลักอานาปานสติ คนท่ี
วางมือไว้บนตกั ในอดีตเคยปฏิบตัิแบบพองหนอยุบหนอ ส่วนคนท่ีใช้มือแตะท่ี
หน้าผาก ในอดีตเคยปฏิบตัิภาวนากับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ส่วนการ
คลายสมาธิให้ค่อยก าหนดจิตคลายมือช้าๆ ก าหนดจิตอยู่ท่ีมือทุกขณะของ 
การคลายมือ วางมือบนตกั ให้หยดุนัง่สกัครู่หนึ่ง ก าหนดจิตรู้อาการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย แล้วคอ่ยๆ ลืมตาช้าๆ  

(5) ครูบาชยัวงศาพฒันาจะน าศิษย์กล่าวค าขอขมาไหว้พระ แผ่เมตตา
จากการนัง่สมาธิ  

จากท่ีกล่าวมา จึงท าให้ขัน้ตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานของท่าน ได้
ปรากฏความเป็นพืน้เมืองและการสร้างรูปแบบการปฏิบตัิขึน้ เช่นเดียวกับท่ีพบ
ในการปฏิบตัิของครูบาธรรมชยั ธมฺมชโย  
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4. การเส่ือมสลายของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา 
จากเอกสารใบลานล้านนา ระบุได้ว่า กัมมัฏฐานล้านนามีท่ีมาจาก

คมัภีร์วิสทุธิมรรค ชาวล้านนารู้จกักมัมฏัฐานชนิดนีม้าก่อน พ.ศ.2295 หรืออย่าง
ช้าตัง้แตป่ลายพทุธศตวรรษท่ี 23 ในประวตัิครูบาศรีวิชยั โดยเฉพาะเหตกุารณ์ท่ี
ท่านต้องอธิกรณ์ครั ง้ท่ี  5 พ.ศ.2463 ได้แสดงให้เห็นแนวทางการปฏิบัติ
กมัมฏัฐานโบราณล้านนาด้วย เหตกุารณ์ครัง้นี ้สืบเน่ืองจากทางคณะสงฆ์และ
ฝ่ายราชการในล าพูนขณะนัน้ กล่าวโทษว่าท่านเป็นกบฏ ผีบุญ จึงได้
บพัพาชนียกรรมท่านออกจากเขตจังหวัดล าพูน ทว่าท่านไม่ปฏิบตัิตามเพราะ
เห็นวา่ข้อกล่าวหานัน้ไมมี่มลูความจริง ตอ่มาทางคณะสงฆ์และบ้านเมืองล าพูน
จึงสัง่ให้ครูบาศรีวิชยัมารายงานตวัก่อนส่งลงกรุงเทพฯ พร้อมข้อกล่าวโทษ 8 ข้อ 
ซึ่งต่างน าไปสู่ข้อหาใหญ่ท่ีสุด คือ กบฏผีบุญ เพ่ือให้มหาเถรสมาคมพิจารณา
โทษ ขณะท่ีอยู่กรุงเทพฯ ได้เล่าถึงการสนทนาระหว่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับครูบาศรีวิชยั เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิตนของ
ท่าน เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2463 ว่า “...ทางภาวนาก็ไม่มีอย่างอื่น 
นอกจากบริกรรมปะฏิสงัขาโย อชัชะมะยา และอิติปิโส แต่เป็นผู้มีเจตนาดีมี
สญัญารู้สึกตวัว่าเป็นสมณะ...” (ศริิศกัดิ ์อภิศกัดิม์นตรี, 2559: 147 - 155) 

ค าว่า “ปะฏิสงัขาโย” เป็นค าขึน้ต้นของบทพิจารณาอาหารก่อนฉัน ว่า
อาหารนีฉ้ันเพ่ือประโยชน์ใด ดงัว่า “ปะฏิสงัขา โยนิโส ปิณฑะปาตงั ปะฏิเสวามิ
....”   

ค าว่า “อชัชะมะยา” เป็นค าขึน้ต้นของบทพิจารณาการใช้สอยปัจจยั 4 
ดงัวา่ “อชัชะ มะยาอะปัจจะเวกขิตวา ยงัจีวะรัง ปะริภตุตงั...” อยูใ่นบทอตีตปัจจ
เวกขณปาฐะ หากไมส่วดบทนีพ้ร้อมน้อมน ามาพิจารณาโดยแยบคายในปัจจยั 4 
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แล้ว เม่ือจะฉันข้าว นุ่งห่มจีวร อฏัฐบริขาร ท่ีพ านกักุฏิ ยารักษาโรค ถือว่าต้อง
อาบตัติามพระวินยั  

ค าว่า “อิติปิโส” เป็นค าภาวนาพุทธคณุในพุทธานุสติกัมมฏัฐาน ดงัว่า 
ให้ตัง้ “อิติปิโส ภะคะวาฯ พทุโธ ภะคะวาติ” 3 ครัง้ แล้วบริกรรมว่า “โสภะคะวา  
อิตปิิ อะระหงั” (ครูบาคนัธา คนฺธว โส, 2559) 

ทัง้ ปะฏิสงัขาโย อชัชะมะยา และอิติปิโส จึงสะท้อนวิถีทางปฏิบตัิของ
สงฆ์ล้านนาได้ว่า นิยมสวดพิจารณาอาหาร พิจารณาการใช้สอยปัจจัย 4 และ 
การปฏิบตัิกมัมฏัฐานแบบภาวนา พทุธคณุในพทุธานสุติกมัมฏัฐาน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในอนสุติกมัมฏัฐาน 10 ท่ีคมัภีร์ใบลานให้ความส าคญัในฐานะบทพิจารณาก่อน
บทอ่ืนใดในกัมมัฏฐาน 40 อีกทัง้ภาพถ่ายของท่านและพระสงฆ์ล้านนาใน
ช่วงเวลานี ้ก็สวมลูกประค า อนัเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิกัมมัฏฐานด้วยกัน
ทัง้นัน้ และลกูประค านีก็้ยงัถกูใช้เป็นหนึง่ในเคร่ืองบวชพระภิกษุล้านนาด้วย   

ภายหลัง พ.ศ.2482 เม่ือครูบาศรีวิชัยมรณภาพแล้ว การปฏิบัติ
กัมมัฏฐานโบราณล้านนาจึงคลายความเข้มข้นลงไป ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ 
การแพร่กระจายของพุทธศาสนาแบบธรรมยุติจากภาคกลาง และการปฏิบัติ
แบบพทุโธของพระครูวินยัธร (มัน่ ภริูทตัโต) (2413 - 2492) ท่ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักันใน
วงกว้างของประเทศไทยช่วงนัน้ กระทัง่อย่างช้าตัง้แต ่พ.ศ.2490 เป็นต้นมา ผู้คน
ในประเทศไทยจึงได้รู้จักการปฏิบตัิกัมมัฏฐานแบบพองหนอยุบหนอ จากการ
เผยแพร่ของสมเด็จพระพฒุาจารย์ (อาจ อาสภเถระ) สมเด็จพระราชาคณะ อดีต
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสมเด็จ
พระสังฆราช ซึ่งต่อมาแนวทางนี ้ เป็นแนวทางท่ีได้เข้าแทนท่ีการปฏิบัติ
กมัมฏัฐานโบราณล้านนา 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

182 

กัมมฏัฐานแบบพองหนอยุบหนอโดดเด่นขึน้ ภายหลงัจากท่ีมีการเปิด
สอนครัง้แรกท่ีวดัมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎ์ิ ในปี พ.ศ.2496 โดยพระธรรมธีรราช
มหามนีุ (โชดก ญาณสิทฺธิ) ซึง่ได้ไปศกึษาจากมหาสีสะยาดอ่ท่ีส านกัศาสนยิสสา 
ประเทศพมา่ จากนัน้จงึมีการขยายไปเปิดสอนท่ีสาขาอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร มีการ
ตัง้กองการวิปัสสนาธุระท่ีวดัมหาธาตฯุ ตอ่มาถกูยกสถานะเป็นสถาบนัวิปัสสนา
ธุระ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตัง้แต่ปี พ.ศ.2524  
(พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต, 2546: 9 - 21) แม้จะถูกต่อต้านจาก
สว่นกลางในระยะแรกๆ แตภ่ายหลงัก็กลายเป็นแนวทางปฏิวตัิท่ีได้รับความนิยม
ในวงกว้าง 

ส าหรับในล้านนา แนวทางนีไ้ด้รับการเผยแพร่โดยพระพรหมมงคล วิ. 
วดัพระธาตศุรีจอมทอง ซึ่งประวตัิของท่านระบุว่า ใน พ.ศ.2494 ท่านได้รับการ
คัดเลือกจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง ให้เป็นตัวแทนพระสงฆ์ภาคเหนือไปเรียน
กัมมฏัฐานท่ีวดัมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพฯ ก่อนได้เดินทางไปศึกษายัง
พม่า เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน จากนัน้จึงได้ตัง้ส านกัอบรมวิปัสสนาท่ีวดัเมืองมาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใน พ.ศ.2497 ตัง้แตน่ัน้เป็นมา จึงเป็นการเร่ิมต้นยคุกมัมฏัฐาน
แบบพองหนอยบุหนอในล้านนา  

แม้จะได้รับการสนบัสนุนจากส่วนกลาง แต่การเผยแพร่ในระยะแรก ก็
ยงัเป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะเป็นแนวทางท่ีไม่คุ้นเคยกับสงัคมล้านนา 
ไม่มีลกูประค าเป็นสญัลกัษณ์ ทัง้ยงัใช้ธรรมเนียมการปฏิบตัิตามแบบพระสงฆ์
ภาคกลาง ท่ีครัง้หนึ่งในสมัยครูบาศรีวิชัยเคยมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
ระหว่างพระสงฆ์ล้านนากับพระสงฆ์จากส่วนกลาง จึงเกิดการปะทะกันระหว่าง
องค์ความรู้แบบใหม่กับแบบเดิม อย่างท่ีปรากฏในประวัติการเผยแพร่ศาสนา
ของทา่น (สชุานาฎ สิตานรัุกษ์ และคณะ, 2556: 32 - 33) วา่ ในสมยัท่ีทา่นมาอยู่
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วดัพระธาตจุอมทองใหม่ๆ พระท่ีอยู่เดิมไม่ให้ความร่วมมือ หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน
ก็โจมตี ขบัไล่ “...สงกรานต์ปีนัน้ (พ.ศ.2534) เขาจดัพิธีรดน ้าด าหวัให้หลวงพ่อ 
ชาวบ้านที่มาได้ได้รด เขาราดเลย หลวงพ่อก็นัง่เฉย จนหลวงพ่อสุทศัน์ซ่ึงเป็น
อนุจรติดตามมาอยู่กับหลวงพ่อทนไม่ได้ ต้องนิมนต์หลวงพ่อข้ึนกุฏิ บอกญาติ
โยมไปว่าเย็นมากแล้ว วนันัน้หลวงพ่อมีอาการอาพาธ ต้องน าไปส่งโรงพยาบาล
สวนดอก...”    

อย่างไรก็ตาม เพราะศีลานุวัตรท่ีงดงาม การเป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดี
ปฏิบตัิชอบ ความเช่ียวชาญในปริยัติและปฏิบตัิของพระพรหมมงคล วิ. ท าให้
ท่านเป็นท่ียอมรับนับถืออย่างมากของชาวล้านนาในเวลาต่อมา ซึ่งมีผลต่อ 
การเผยแพร่กมัมฏัฐานแบบพองหนอยบุหนอด้วย  

นอกจากนัน้ ขัน้ตอนการปฏิบัติกัมมัฏฐานแนวพองหนอยุบหนอ มี
ความไม่ซับซ้อน เม่ือเทียบกับกัมมฏัฐานล้านนาโบราณ ทัง้ยงัสามารถอ้างอิง
หลักการปฏิบัติได้จากพระไตรปิฎก และแสดงให้เห็นว่า ผลการปฏิบัติจาก
แนวทางนี ้เกิดขึน้ได้กับทุกๆ คน รวมทัง้การได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์
กรุงเทพฯ ได้เป็นปัจจยัร่วมในการสร้างความมัน่คงให้กับการปฏิบตัิกัมมฏัฐาน
แนวพองหนอยบุหนอ  

ในขณะท่ีกมัมฏัฐานแบบพองหนอยบุหนอคอ่ยๆ เจริญรุ่งเรือง การเส่ือม
สลายของกัมมฏัฐานโบราณล้านนาก็ค่อยๆ ปรากฏให้เห็นชัด ซึ่งน่าจะเกิดขึน้
จากการปรับเปล่ียนของกัมมัฏฐานโบราณล้านนาท่ีเน้นค าบริกรรมมากกว่า 
การพิจารณาธรรมตามคมัภีร์วิสุทธิมรรค และการเน้นความเป็นพืน้เมืองรวมถึง
การสร้างรูปแบบการปฏิบตัิใหม่ๆ ท่ีดลูึกลบัมากขึน้ ท่ีส าคญั คือ การมรณภาพ
ของพระสงฆ์ท่ีเป็นศิษย์รูปส าคญัของครูบาศรีวิชัย ทัง้ครูบาขาวปี (พ.ศ.2514) 
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และครูบาชยัวงศาพฒันา (พ.ศ.2543) ท าให้ขาดผู้ สืบทอดการปฏิบตัิแนวทางนี ้
ไป ทัง้หมดได้เป็นปัจจยัร่วมในการเส่ือมสญูไปของกมัมฏัฐานโบราณล้านนา  
 
5. สรุป 
 ท่ีมาของกัมมัฏฐานโบราณล้านนา คือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค นอกจาก
เนือ้หาท่ีเหมือนกันแล้ว ช่ือใบลานท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบ ในพ.ศ.2295 ท่ีวดักิตติวงศ์ 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ช่ือว่าวิสุทธิมัคคกัมมัฏฐานเช่นกัน  
อันเป็นหลักฐานหนึ่งท่ีแสดงว่าการสืบทอดกัมมัฏฐานโบราณล้านนามาจาก
คมัภีร์วิสุทธิมรรค เช่นเดียวกับท่ีระบุในประวัติพระมหากัญจนเถร วัดสูงเม่น 
จังหวัดแพร่  ถึงการให้ความเคารพพระพุทธโฆษาจารย์ในฐานะผู้ แต่งคัมภีร์ 
วิสทุธิมรรค อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลกัการปฏิบตัิเช่นเดียวกัน  ทว่าขัน้ตอนการ
ปฏิบัติกัมมัฏฐานโบราณล้านนา กลับมีรายละเอียดท่ีต่างออกไป เพราะได้
ประยุกต์หลักการจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคให้เข้ากับธรรมเนียมการปฏิบัติของ
พระสงฆ์ล้านนาโบราณ  

ลักษณะเฉพาะของกัมมัฏฐานโบราณล้านนาท่ีต่างออกไปจาก
กมัมฏัฐานพองหนอยุบหนอ โดยเน้นให้ผู้ปฏิบตัิมีใจจดจ่อกับการนบัลูกประค า
พร้อมการท่องค าบริกรรมคาถาว่า พทุโธ บ้าง ธัมโม บ้าง อนัเป็นไปตามบทสวด
ท่ีได้สวดก่อนหน้านี ้เม่ือจิตเป็นสมาธิแล้วจงึน้อมตนไปใคร่ครวญในธรรมของบท
สวดแตล่ะบทท่ีตนก าลงัปฏิบตัิอยู ่มีรายละเอียดการปฏิบตัิดงันี ้

เม่ือจะเร่ิมปฏิบตัินัน้ ให้ผู้ปฏิบตัิช าระศีลของตนเองให้บริสุทธ์ิเสียก่อน 
จากนัน้จึงน าข้าวตอกดอกไม้ เทียน ท าให้เป็น 5 โกฐาก (ส่วน) ใส่เทียน 4 คู ่วาง
ไว้หน้าพระพทุธรูป เจดีย์ ต้นโพธ์ิ หรือผู้ ให้กมัมฏัฐาน กราบเบญจางคประดิษฐ์ 
แล้วจึงนัง่ตวัตรงยกมือไหว้ระหว่างคิว้  หลบัตา  ปิดปากให้ลิน้ติดปากด้านบน  
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ตัง้สต ิกลา่วบทร าพึงทกุข์ในสงัขาร บทร าพงึมหาสงัเวควตัถ ุ8 ประการ บทร าพึง
เทวทูตกัมมัฏฐาน ส่วนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนัน้ กล่าวถึงเพียงการมอบตน 
แด่พระผู้ มีพระภาคเจ้า  หรือครูบาอาจารย์  ด้วยการกล่าวว่า  ข้าแต่พระผู้ มี 
พระภาคเจ้า (พระอาจารย์ผู้ เจริญ) ข้าพระองค์มอบถวายอตัภาพนีแ้ดท่่าน  โดย
ให้เหตผุลวา่เป็นขัน้ตอนส าคญั เพราะหากเม่ือยงัไม่มอบตน แล้วอยูใ่นเสนาสนะ
ท่ีสงดั เม่ือไมอ่าจยบัยัง้อารมณ์ท่ีน่ากลวัซึ่งมาเผชิญเข้าได้ ก็จะเลิกไปเสียก่อน  

กัมมฏัฐานล้านนา เน้นค าบริกรรมคาถา จริงอยู่แม้ในวิสุทธิจะปรากฏ
ค าบริกรรมอยู่ด้วย แต่ทว่าไม่ได้ปรากฏทัง้กัมมฏัฐาน 40 คงปรากฏเพียงกสิณ
กัมมัฏฐาน อสุภกัมมัฏฐาน และอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ  
อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านัน้ ทัง้ค าท่ีบริกรรม 
ก็ไม่ได้เจาะจงเด็ดขาด เปล่ียนแปลงไม่ได้ เช่น ค าบริกรรมอาโปกสิณใช้ค าว่า 
“อาโป” เพราะเป็นบัญญัติธรรม (โวหารชาวโลก) ท่ีใช้กันมาก แต่อาจใช้ค า
บริกรรมอ่ืนท่ีใช้กนัด้วยก็ได้ ในคมัภีร์วิสทุธิมรรคยกค าว่า อมัพ ุอทุกงั วารี สลิลงั 
เป็นต้น หรือค าบริกรรมเตโชกสิณ ค าท่ีใช้กันมากคือ “เตโช” แต่อาจใช้ค าว่า  
ปาวโก กัณหวตัตนี ชาตเวโท หุตาสโน ก็ได้ เป็นต้น ทว่าในส่วนของกัมมัฏฐาน
ล้านนาได้เน้นย า้และท าให้ค าบริกรรมมีความหนกัแน่นเด็ดขาดมากยิ่งขึน้ และมี
ครบทัง้ 40 ประเภท มีทัง้สว่นท่ียาวและสว่นท่ียน่ย่อ  

คัมภีร์วิสุทธิมรรคเน้นการระลึกถึงคุณของกัมมัฏฐานบทต่างๆ และ
ระลกึนกึถึงโทษของตณัหาในขณะนัง่สมาธิ เรียกวา่ “การพิจารณาธรรม” ซึง่เป็น
ส่วนส าคัญท่ีจะน้อมจิตใจให้เข้าใจและด ารงอยู่ในธรรมได้ ส่วนกัมมัฏฐาน
โบราณล้านนานัน้ เดมิให้ความส าคญักบัการระลึกถึงธรรมตา่งๆ เชน่เดียวกนักับ
คมัภีร์วิสทุธิมรรค ควบคูไ่ปกับการใช้ค าบริกรรมและใช้ลูกประค า ทว่าเม่ือเวลา
ผ่านไปกลบัลดความส าคญัในส่วนนีล้งไป โดยเพิ่มความส าคญัในการบริกรรม
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มากขึน้ รวมการบริกรรมหลายๆ บทเข้าด้วยกนั พร้อมทัง้เพิ่มความเป็นพืน้เมือง
ในค าบริกรรม เช่น “พุทโธ สะติ มะโร พุทโธ มัดจิต ธัมโม สะติ มะโร ธัมโม  
มดัจิต สงัโฆ สะติ มะโร สงัโฆ มดัจิต” ของครูบาธรรมชยั ธมฺมชโย เป็นต้น และ
สร้างรูปแบบเฉพาะของการไหว้หรือการนัง่สมาธิขึน้ อาทิ รูปแบบการนัง่สมาธิ
ของครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย วดัทุ่งหลวง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ (พ.ศ.
2457 - 2530) ท่ีมีทัง้การวางมือไว้บนตกั แตะหน้าผาก และแตะจมกู เป็นต้น 

อุปกรณ์หลักในการปฏิบัติกัมมัฏฐานล้านนา คือ ลูกประค า ซึ่งไม่
ปรากฏในคมัภีร์วิสุทธิมรรคแต่อย่างใด อาทิ ด้วยเหตุนีใ้นใบลานกัมมัฏฐาน
หลายฉบบั จงึบอกเทคนิควิธีการนบัลกูประค าด้วย เชน่ ให้นบัช้าๆ อยา่ไว ให้ตก
ไปตามค าบริกรรม ให้เสียงร่อนลงไปยงัหวัใจ หรือในการเดินจงกรม ให้ใช้มือขวา
ชูสายลูกประค าขึน้อยู่ระหว่างอก มือซ้ายเหยียดลงแนบขา เดินไปจนถึงเขต
ก าหนดหวัจงกรม ให้นบัลูกประค าเม็ดหนึ่ง ถึงหางจงกรมให้นบัลูกประค าเม็ด
หนึ่ง ให้เดินไปช้าๆ อย่างส ารวม ให้ได้ 8 ลูกประค า 28 ลูกประค า หรือเม่ือ 
นั่งสมาธิให้ชูสายลูกประค าขึน้อยู่ระหว่างอก มือซ้ายหงายบนตัก เป็นต้น 
ลกูประค าในล้านนาเป็นหนึ่งในเคร่ืองบวชพระภิกษุสามเณรในล้านนา ปัจจบุนั
ค่อยๆ หมดความส าคัญลง กลายเป็นเพียงเคร่ืองประดับและสัญลักษณ์ของ
พระสงฆ์ล้านนาท่ีปรารถนาจะแสดงตนต่อสงัคมว่าเป็นผู้ เคร่งครัดในกมัมฏัฐาน 
แตไ่ม่มีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นอุปกรณ์การปฏิบตัิกมัมฏัฐานแล้ว ทว่ายงัคงมี
บทบาทอยู่บ้างในฐานะเป็นเคร่ืองบวชพระสงฆ์สามเณรแบบพืน้เมืองล้านนาใน
ท้องท่ีหา่งไกล   

ข้อท่ีกมัมฏัฐานล้านนาสืบมาจากคมัภีร์วิสทุธิมรรคโดยไม่เปล่ียนแปลง 
คือ ไม่ว่าจะภาวนากัมมัฏฐานบทใดก็ตาม ทัง้สมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนา
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กัมมัฏฐาน ให้ภาวนาพุทธคุณพอให้ปีติสมาธิเกิดขึน้ก่อน แล้วค่อยภาวนา
กมัมฏัฐานอ่ืนตอ่ไป  

ส าหรับการเส่ือมสลายของกมัมฏัฐานโบราณล้านนานัน้ มาจากปัจจัย
หลายประการร่วมกัน อาทิ การปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบตัิท่ีเน้นการบริกรรม 
และแสดงความเป็นพืน้เมืองมากยิ่งขึน้ ทัง้การสร้างรูปแบบเฉพาะตนขึน้ ในการ
ไหว้หรือนัง่สมาธิท่ีดลูึกลบั รวมทัง้การมรณภาพของพระสงฆ์รูปส าคญัท่ีปฏิบตัิ
กมัมฏัฐาน ในขณะท่ีการปฏิบตัิกัมมฏัฐานตามแนวทางพองหนอยุบหนอ ท่ีเร่ิม
เป็นท่ีรู้จกักันในปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ค่อยๆ พฒันาขึน้มาแทนท่ีภายใต้การ
น าของพระพรหมมงคล วดัพระธาตศุรีจอมทอง วรวิหาร ซึ่งได้รับการสนบัสนุน
จากคณะสงฆ์ส่วนกลาง  ตอ่มาจึงมีรากฐานการศึกษากมัมฏัฐานแนวพองหนอ
ยบุหนอใน มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั เม่ือต้นพทุธศกัราชท่ี 26 
ท าให้พบว่า ในล้านนายุคปัจจุบนันีมี้การปฏิบตัิกัมมัฏฐานตามแนวพองหนอ 
ยบุหนอเป็นหลกั ไมป่รากฏว่าการปฏิบตัิกมัมฏัฐานโบราณล้านนาเป็นท่ีนิยมใน
ล้านนาเชน่ในอดีตอีกเลย 

การเส่ือมสูญไปของกัมมัฏฐานล้านนานัน้ คือการสูญหายของ
ประวตัศิาสตร์พทุธศาสนาแบบล้านนา แนวทางการปฏิบตัท่ีิสืบทอดกนัมาหลาย
ร้อยปี อย่างช้าตัง้แต่ พ.ศ.2295 ตามท่ีปรากฏหลักฐานในใบลานวัดกิตติวงศ์ 
อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ได้ถกูกลัน่กรองตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขมา
ครัง้แล้วครัง้เล่า ด้วยการทดลองใช้ในสงัคมอย่างยาวนาน องค์ความรู้เหล่านี ้จงึ
เป็นองค์ความรู้ท่ีมีระเบียบแบบแผนในขัน้ตอนการปฏิบัติชัดเจน เช่ือถือได้ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาโบราณท่ีมีความเคล่ือนไหว
อย่างช้าๆ ทว่าเม่ือถึงปัจจบุนัท่ีชีวิตผู้คนเร่งรีบไปเสียทกุอย่าง แม้แตก่ารปฏิบตัิ
กมัมฏัฐานก็เร่งท่ีจะให้ได้ผลรวดเร็ว กมัมฏัฐานโบราณล้านนาท่ีต้องปฏิบตัิซ า้ๆ 
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หลายครัง้ ย า้ความนึกคิดไปตามบทสวดแต่ละบท ทีละเล็กทีละน้อยทุกๆ วัน 
ใคร่ครวญอยู่เป็นเวลานานจนจิตใจเข้าถึงและเข้าใจในบทสวดนัน้ จนกลายเป็น
อุปนิสัยของผู้ ปฏิบัติไป ทัง้กัมมัฏฐานล้านนายังมีขัน้ตอนการปฏิบัติหลาย
ขัน้ตอน ไม่สามารถรวบรัดเร่งเร้าได้ จึงไม่ตอบสนองวิถีชีวิตผู้คนปัจจุบนั ทว่า
เม่ือมองย้อนกลบักัน การสามารถรือ้ฟืน้การปฏิบตัิกัมมฏัฐานล้านนาขึน้มาได้
นัน้ ก็จะช่วยให้วิถีชีวิตของผู้คนท่ีคุ้นเคยอยู่กับการเร่งรีบ คอ่ยเคล่ือนท่ีช้าลงไป
ได้ เป็นการคืนกลบัมาของวิถีธรรมชาติตามอย่างท่ีมนษุย์ควรด าเนิน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

189                             กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ                   
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย      
 
 

เอกสารอ้างอิง  
ครูบาคนัธา คนฺธว โส. (2559). สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน. พระจตพุล  
                จิตฺตส วโร, ผู้ปริวรรต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
ครูบาธรรมชยั ธมฺมชโย. (2534). คู่มือสวดกัมมัฏฐาน ท าวัตร และบทปฏิบัติ  
             สมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม. 
ชมุพภิูกข ุและพรหมผะหยาสามเณร. (2559). กัมมัฏฐานคอกเหล็ก. วิโรจน์  
                อินทนนท์ และคณะ, ผู้ปริวรรต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
พระธนญัชยั. (2559). วิปัสสนากัมมัฏฐานหลวง. วิโรจน์ อินทนนท์ และคณะ,  
                ผู้ปริวรรต. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล 
             ศัพท์. กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริน้ติง้ แมส โปรดกัส์.  
พระธรรมมงัคลาจารย์ วิ. (2553). ทางสายเอก. เชียงใหม่: ดาราวรรณ. 
พระธมฺมเมธี. (2543) . ค่าวต านานปางเดมิ ครูบาศรีวิชัยบูรณปฏิสังขรณ์ 
             พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ พ.ศ. 2467. แพร่: วดัพระธาตชุ่อแฮ.  
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร). (2545). ภาวนาทีปนี. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.  
พระพทุธโฆสเถระ. (2555). คัมภีร์วิสุทธิมรรค. กรุงเทพฯ: มหาจฬุาลงกรณราช 
                 วิทยาลยั.   
พระภิกษุคนัธิยะ. (2530). มูลกัมมัฏฐาน. ปวงค า ตุ้ยเขียว, ผู้แปล. เชียงใหม่:  
                 คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
พระสธีุธรรมานวุตัร และคณะ. (2552). การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทาง 
             พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีร์ธรรม วัดสูงเม่น จังหวัด 
             แพร่. อยธุยา: มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั. 
  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

190 

พระโสภณมหาเถระ อคัรมหาบณัฑิต. (2546). หลักการปฏิบัตวิิปัสสนา 
             กรรมฐาน. จ ารูญ ธรรมดา, ผู้แปล. อยธุยา: มหาวิทยาลยัมหาจฬุา 
                 ลงกรณราชวิทยาลยั.  
พิศ เงาเกาะ. (2530). สมาธิและแนวการปฏิบัติ. นครราชสีมา: ม.ป.ท.. 
ศริิศกัดิ์ อภิศกัดิ์มนตรี. (2559). ข้อวินิจฉัยประวัตคิรูบาเจ้าศรีวิชัย.  
                 เชียงใหม่: อาร์เอสโปรดกัซบัพลาย.  
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2539). สารานุกรม 
              พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: มหามกฏุราชวิทยาลยั ในพระบรม 
                  ราชปูถมัภ์. 
สชุานาฎ สิตานรัุกษ์ และคณะ. (2556). ฐานคิด ฐานความรู้ และหลักการ 
              ปฏิบัติในการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.  
              (ทอง สิริมงฺคโล) มหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานา จริยะ วัด 
              พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.     
                  เชียงใหม่: แม็กซ์พริน้ติง้.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

191  การศกึษาวิเคราะห์พุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
                   
 

พระค ำพนัธ์  ผิวกระจ่ำง1 / ประยูร แสงใส 2 

PhraKumphan Piwkrajang / Prayoon Saengsai 
 
 บทคัดย่อ      

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาต านานพระธาตพุนมและพระธาตุ
เชิงชุม และเพ่ือวิเคราะห์พฒันาการพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตพุนมและ
พระธาตเุชิงชมุ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพประเภทวิเคราะห์เอกสาร   

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุมเป็น
ต าราทางประวัติศาสตร์ด้านความคิด ความเช่ือของมนุษย์ เพราะต านานมี
ก าเนิดใกล้ชิดกับมนุษย์มากท่ีสุด ซึ่งให้ความรู้เก่ียวกับโลกทัศน์ ความเช่ือ 
ค่านิยมของสังคมมนุษย์ในแต่ละสังคม ข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเช่ือเร่ือง 
โชคลางอิทธิปาฏิหาริย์ เหตุการณ์เหนือธรรมชาติในความหมายท่ีเฉพาะ 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่ออาณาจักร สงัคม ความคิด 
ตอ่ระเบียบวิถีการด ารงชีวิตของมนษุย์ในยคุสมยันัน้ ต านานจะแสดงถึงอิทธิพล
ของพระพทุธศาสนาท่ีเข้าไปมีส่วนก าหนดแนวความคิดของประชาชนและทฤษฎี
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   มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั e – mail: chantaraprasitti@gmail.com 
2 ผศ.ดร. ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
  ราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแกน่ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวจิยั 
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การปกครอง ตลอดจนสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม แม้สิ่งเหล่านีจ้ะไม่ได้
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรง แต่ผู้ ศึกษาต านานสมัยหลังก็อาจจะ
ค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในโครงสร้างต านานพระธาตพุนมและพระธาต ุ
เชิงชมุ 

พัฒนาการพระพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนมและพระธาต ุ
เชิงชุม เม่ือศึกษาวิเคราะห์ในมิติสังคมวฒันธรรม จึงท าให้ทราบได้ว่า ต านาน 
อรัุงคธาต ุมิได้เป็นแตเ่พียงตวับท ท่ีเป็นพทุธต านานเท่านัน้ แตย่งัมีความหมาย
ของการเป็นภูมิต านาน หรือเป็นของภูมินาม และเป็นเอกสารทางประวตัิศาสตร์ 
ท่ีแสดงให้เห็นพัฒนาการของเครือข่ายความสัมพันธ์ของพืน้ท่ีทางสังคมและ
วฒันธรรมในลุม่แมน่ า้โขงตอนล่างมาตัง้แตส่มยัโบราณ  
ค าส าคัญ: ต านาน  พระธาตพุนม พระธาตเุชิงชมุ  
 
Abstract   

The main purposes of this research were: 1) to study legends of 
Phra That Phanom and Phra That Choeng Chum, and 2) to analyze 
Buddhist development through the legends of Phra That Phanom and Phra 
That Choeng Chum. This study was designed as qualitative research that 
documents and related literatures were assembled to collect the data. 
Analyzing these sources was also done to acquire findings.  

Results of the legends were shown through structures of Phra That 
Phanom and Phra That Choeng Chum. The structures of Phra That Phanom 
and Phra That Choeng Chum had reflected history of human’s thoughts 
and beliefs since these thoughts and beliefs (known as legends) were 
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close to human beings. These legends showed: 1) visions, beliefs, and 
social values in different societies, 2) facts about omens, miracle power, 
and supernatural power in specific terms, 3) influence of Buddhism on 
kingdoms, societies, thoughts, regulations, and livings of people in that 
period, and 4) influence of Buddhism that monitored people’s thoughts, 
government theories, political condition, economy, and social status. 
Although, these were not recorded through printed matters, they were 
useful for other generations to discover facts implied in the structures of 
Phra That Phanom and Phra That Choeng Chum.       

Results of Buddhist development through the legends of Phra That 
Phanom and Phra That Choeng Chum, analyzed from dimension of social 
and culture analysis, were shown through a legend of Urangathatu, It 
indicated that the legend of Urangathatu was not only a Buddhist folklore 
but also a historical source which showed development of social and 
cultural relationship among ancient people living in the lower part of 
Mekong River.                      
Keywords: Legends, Phra That Phanom, Phra That Choeng Chum 
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1. ความเป็นมาของปัญหา 
 พระธาตเุจดีย์ เป็นสญัลกัษณ์แห่งการเคารพบูชาอนัศกัดิ์สิทธ์ิของชาว
พทุธ เพราะสิ่งท่ีบรรจอุยู่ข้างในพระเจดีย์ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า เช่น พระบรมสารีริกธาตุ รอยพระบาท 
อฐับริขารของพระพทุธองค์ หรือพระธาตขุองพระอรหนัตสาวกของพระพทุธองค์ 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีชาวพุทธทั่วโลกเคารพบูชา ต านานพระธาตุเจดีย์อีสานได้จารึก
ประวตัิศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไว้เป็นอย่างดี ว่าพระพทุธองค์ได้เสด็จมายงั
ดินแดนอีสานเม่ือครั ง้สมัยพุทธกาล และได้ทรงพยากรณ์สถานท่ี ท่ีจะ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตขุองพระองค์ (อรัุงคธาต ุต านานพระธาตุพนม, 
2483: 1)  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เดิมในต านานสิงหนวัติเรียกว่า 
อาณาจักรลานช้าง เพราะเหตุมีช้างอาศยัอยู่มาก แต่มีผู้ สันนิษฐานว่าท่ีเรียก
เช่นนัน้เป็นเพราะคนไทยท่ีเคยอยู่แถวตอนเหนือของแม่น า้โขงในมณฑลยูนนาน
ได้อพยพมาอยู่ในพืน้ท่ีนี ้ท่ีเดิมเรียกว่า ลานฉาง หรือ ลนัฉอง ไทยพวกนัน้จึงเอา
ค านีม้าใช้เรียกเป็นลานช้าง (ส.พลายน้อย, 2535: 197) แตใ่นประชมุพงศาวดาร
ภาคท่ี 1 กล่าวว่าได้มีฤาษีสองตนพ่ีน้อง มาเทศนาสัง่สอนธรรมให้แก่ ฝูงปีศาจ 
ยกัษ์ร้าย และพญานาคทัง้เจ็ด เม่ือเทศนาสั่งสอนแล้วได้สร้างบ้านเมืองช่ือว่า
ลานช้าง เป็นปฐมก่อน เพราะเอาภูช้างเป็นนิมิต (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 1 
(ตอนพงศาวดารลานช้าง), 2457: 1) และสร้างเมืองเชียงทอง เมืองเชียงดง 
ล้อมรอบเมืองลานช้าง และเมืองทัง้สามรวมกันเรียกว่า ศรีสตันาคนหุต สาเหตุ
เพราะเอานาคทัง้เจ็ดเป็นนิมิต เจ้าผู้ครองนครลานช้างตัง้แต่ปู่ ลางเชิง ขุนคาน 
ขุนลอ ลูกขุนบรมราชา ยกจากนาน้อยอ้อยหนูลงมายังเมืองลาว ลูกขุนลอ ช่ือ 
ขนุชวาล าดบัมาถึงขุนฮุง  ลกูขนุฮงุนัน้อาจารย์ทัง้หลายเปล่ียนนามขุนเป็นท้าว  
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มีทัง้หมด 15 ขนุ ตัง้แตเ่ปล่ียนขนุเป็นท้าว มีท้าวทัง้หมด 9 ท้าว ตอ่จากท้าวเป็น
พระยา ตัง้แตพ่ระยาลงั ลกูท้าวหวา่ง เป็น 9 สืบตอ่กนัมา ลกูพระยาลงัช่ือพระยา
ค าผง ติดตอ่สืบราชวงศ์ยงัในเชียงทองเชียงดงได้ 37 พระยาจนมาถึงพระไชยลูร 
ช่ือว่า เชษฐาวงัโส ทรงพระนามว่า พระไชยเชษฐาธิราช จึงลงไปตัง้เวียงจันทร์
เป็นมหานครราชธานี (เพิ่งอ้าง: 15 – 16)  
 ตามต านานกล่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมายังดินแดนลานช้าง ท่ีดอย 
กัปปนคิรีอยู่ในเมืองศรีโคตรบอง แล้วประทบัอยู่ท่ีหนองคนัแทเสือ้น า้และตรัส
ท านายว่า ดกู่อนอานนท์ เมืองสวุรรณภมูินีเ้ป็นท่ีอยู่ของ นาค ผีเสือ้น า้ และยกัษ์ 
ต่อไปในภายหน้าเม่ือตถาคตนิพพานแล้ว พระยาจันทบุรีเป็นใหญ่ในเมือง
สุวรรณภูมินี ้พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง โดยจะมีพระอรหันต์ 2 องค์ท่ี
น าเอาพระธาตุสาวกของตถาคตมาประดิษฐาน ณ สถานท่ีแคมบึง และ 
พระอรหนัต์อีก 5 องค์ จะน าเอาพระบรมสารีริกธาตขุองตถาคตมาประดิษฐาน 
ท่ีภูเขาหลวง ในขณะท่ีพระอรหันต์อีก 2 องค์ พร้อมกับพระยาอโศกจะน าเอา 
พระบรมสารีริกธาตขุองตถาคตมาประดิษฐาน ณ สถานท่ีนี ้คือ เมืองศรีสตัตนาค 
(อรัุงคธาต ุต านานพระธาตพุนม, 2483: 1 - 2)  
 ต านานกล่าวว่า พระมหากสัสปะเถระ พร้อมด้วยพระอรหนัต์ 500 องค์ 
ได้น าเอาพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ ภูก าพร้าตามพระพุทธพจน์ และ 
พระยาทัง้ 5 คือ พระยาสวุรรณภิงคาร พระยาค าแดง (เจ้าเมืองหนองหานน้อย) 
พระยาอินทปัฐนคร พระยาจุลณีพรหมทตั พระยานนัทเสน ก็ได้ท าการก่อสร้าง
พระธาตขุึน้ จงึเป็นปฐมการเกิดแหง่พระธาตพุนมและการเข้ามาประดิษฐานแห่ง
พระพทุธศาสนาในดนิแดนลานช้าง (เพิ่งอ้าง: 17 – 18)    
 หลกัฐานโบราณคดีแสดงว่า พระพทุธศาสนาเข้ามายงัดินแดนลานช้าง 
เม่ือสมัยท่ีศิลปะคุปตะเจริญรุ่งเรืองในอินเดียแล้ว ดินแดนภาคอีสานได้รับ
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ศิลปวฒันธรรมแบบคุปตะ ในรูปศิลปะร่วมสมัยกับภาคกลางท่ีเรียกว่า ศิลปะ
ทวารวดี ตามหลกัฐานทางโบราณคดีได้พบอาณาจกัรแบบทวารวดีอนัใหญ่โตใน
หลายพืน้ท่ีของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นท่ีเมืองตาดทอง (ยโสธร) เมืองฟ้าแดด 
สงูยาง (กาฬสินธุ์) เมืองเก่าท่ีเกษตรสมบรูณ์ (มหาสารคาม) เมืองหนองหานน้อย 
(อดุรธานี) โดยท่ีอาณาจกัรทวารวดีเหล่านีมี้ความเก่าแก่นานถึงพุทธศตวรรษท่ี 
11 หรือเก่าแก่มากกว่านัน้ (น. ณ ปากน า้, 2537: 185 - 194) 
 โบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุส าคญัและเก่าแก่ท่ีสดุในอีสาน คือ พระธาตุ
พนม ได้แฝงความมหศัจรรย์ไว้หลายอย่าง เช่น คติการก่อสร้างด้วยดินดิบแล้ว
สุมไฟเผาทัง้องค์ จึงท าให้อิฐเรียงกันแนบสนิท  พระธาตุยาคูท่ีเมืองฟ้าแดด 
สูงยางถูกสร้างขึน้หลงัพระธาตพุนมเล็กน้อย มีวิธีการก่ออิฐและเรียงอิฐหยาบ
กว่าท่ี พระธาตุพนม ซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดี และพบศิลปะแบบเดียวกันนี ้
เป็นจ านวนมากท่ีอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชยัภูมิ 
ยโสธร นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อดุรธานี สกลนคร และขอนแก่น  

ต านานพระธาตภุาคอีสาน มีบนัทึกไว้เช่นเดียวกันกับพระธาตลุ้านนา 
เช่น ต านานอุรังคธาตุพระธาตุพนม (นครพนม) ต านานพระธาตุเชิงชุม 
(สกลนคร) เนือ้หาในต านานของพระธาตใุนอีสานทัง้สองนีเ้ป็นเสมือนนิทานและ
ประวตัศิาสตร์ท่ีทรงคณุคา่แก่การศกึษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านท่ีว่าการเขียน
ต านานนีแ้ฝงปรัชญาประวตัิศาสตร์อะไรไว้บ้าง กาลเวลาในสมยัก่อนได้บอกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างไร ต านานได้ส่ือถึงการสืบทอดพระพทุธศาสนา
และประกาศพระธรรมไว้อย่างไร รวมทัง้ได้บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ส าคญัๆ ไว้อยา่งไรบ้าง 

 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

197  การศกึษาวิเคราะห์พุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศกึษาโครงสร้างของต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์พระพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนม และ 
พระธาตเุชิงชมุ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  1. ศกึษาโครงสร้างของต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 
  2. วิเคราะห์พฒันาการผ่านต านานพระธาตพุนมและพระธาตุ
เชิงชมุ  
 3.2 ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ข้อมูลชัน้สอง คือ ต านาน ประวตัิพระธาตุ
เจดีย์ท่ีมีผู้ปริวรรตมาจากชัน้ต้นและต านานส่วนท่ีได้จดบนัทึกเป็นภาษาไทยท่ี
จดัเป็นข้อมลูชัน้ต้น จ านวน 2 ฉบบั คือ 
   (1) อรัุงคธาต ุต านานพระธาตพุนม (ฉบบัเดมิ) 
   (2) ต านานพระธาตขุามแก่น 
  ข้อมลูชัน้สอง จ านวน 5 ฉบบั คือ 
   (1) ต านานพระธาตเุชิงชมุ 
   (2) ต านานพระธาตนุารายณ์เจงเวง 
   (3) ต านานพระธาตภุเูพ็ก 
   (4) ต านานพระธาตบุงัพวน 
   (5) ต านานพระธาตดุมุ 
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3.3 ขัน้รวบรวมข้อมลู                                                                              
เพ่ือตอบปัญหาท่ีต้องการทราบอยู ่2 ประเดน็ คือ 1) เพ่ือทราบโครงสร้าง

ต านานของพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม 2) เพ่ือทราบการวิเคราะห์
พระพทุธศาสนาผ่านต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 

- ข้อมลูปฐมภมูิ          - ข้อมลูทตุยิภมูิ 
  - ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู      - ขัน้น าเสนอข้อมลูในรูปแบบเอกสาร 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิเคราะห์นี ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาโครงสร้างของต านาน

พระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ และเพ่ือวิเคราะห์พระพทุธศาสนาผ่านต านาน
พระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 

 
          4.1. โครงสร้างของต านานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม 

โครงสร้างต านานเป็นต านานท่ีกล่าวถึงการเสด็จมายังพืน้ถ่ินของ
พระพทุธเจ้า และกลา่วถึงเหตกุารณ์ส าคญัๆ คือ 
 (1) พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโดยทางอากาศยังสถานท่ีในพืน้ถ่ินนัน้ๆ 
พร้อมพระสาวก เช่น ในต านานอรัุงคธาต ุพระพทุธองค์ทรงเสด็จโดยทางอากาศ
มาลงท่ี ดอนกอนเน่า บริเวณหนองคนัแทเสือ้น า้แล้วจึงเสด็จไปยงัภูก าพร้า เม่ือ
พระองค์เสดจ็มาถึงแล้วได้เทศนาโปรดเจ้าเมืองในถ่ินนัน้ๆ   
 (2) พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์สถานท่ีท่ีจะประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตขุองพระองค์ให้กับเจ้าเมืองในพืน้ถ่ินนัน้ๆ ได้สดบั เช่น ท่ีภูก าพร้าจะ
เป็นสถานท่ีประดิษฐานพระอุรังคธาตุ และท่ีหนองหานหลวง พระพุทธองค์ 
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ตรัสว่า ดกู่อนอานนท์สถานท่ีนีจ้ะเป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตขุอง
ตถาคตในภายหน้า  

(3) เม่ือพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานแล้ว พระมหากสัสปะเถระ
พร้อมด้วยพระอรหนัต์ 500 องค์ ได้อญัเชิญพระอุรังคธาตมุาประดิษฐานไว้ ณ  
ภกู าพร้า (นครพนม) 
 (4) เจ้าเมืองรับสัง่ให้ท าการบูชาและก่อสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรม 
สารีริกธาต ุและท าการสกัการะบชูาตลอดรัชสมยัของพระองค์ 
 (5) เจ้าเมืองในสมยัหลงัต่อมาได้ท าการบรูณะซ่อมแซมและท าพิธีบูชา
พระธาตเุจดีย์มิได้ขาดมาจนถึงปัจจบุนันี ้
 
         4.2 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนมและพระธาตุ
เชิงชุม 
 เม่ือน าสาระส าคญัจากต านานอุรังคธาตุตามการรับรู้ของชาวบ้าน ท่ี
อธิบายความเป็นมาของพระธาตุพนม ท าให้เข้าใจได้ถึงวิธีคิดของชาวบ้านซึ่ง
เป็นสงัคมชาวพทุธ ท่ีได้น าแบบแผนท่ีเป็นชดุความรู้ และความเช่ือตามแนวพุทธ
ศาสนามาเป็นกรอบในการสร้างต านานเพ่ือเล่าเร่ืองประวตัิความเป็นมาของพระ
ธาตพุนม ว่ามีแบบแผนในการสร้างต านานท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา นิกายเถรวาท ท่ีมีต้นแบบมาจากลงักา ตัง้แตช่ว่งพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็น
ต้นมา  ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ว่า  สาระท่ีส าคญัท่ีสุดของต านาน 
อรัุงคธาต ุคือ การเลา่เร่ืองในลกัษณะท่ีเป็นศาสนประวตั ิโดยมีประเด็นหลกัอยู่ท่ี
การเล่าเร่ืองประวตัิการสร้างพระธาตพุนม ว่าเป็นพระมหาธาตเุจดีย์ท่ีมีอายุเก่า
ท่ีสดุในลุ่มแม่น า้โขง อีกทัง้ยงัมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองประวตัิการประดิษฐาน
พระพทุธศาสนาเม่ือแรกเร่ิมในดินแดนราชอาณาจกัรลาว - ล้านช้าง ท่ีครอบคลมุ
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พืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังแม่น า้โขง ซึ่งรวมถึงอาณาบริเวณภูมิภาคอีสานท่ีอยู่บนฝ่ังขวา
ของแมน่ า้โขงด้วย  

เนือ้หาของต านานอุรังคธาตยุงัมีลกัษณะเฉพาะของความเป็นท้องถ่ิน
อยูค่อ่นข้างมาก เร่ืองเลา่จากต านานอรัุงคธาต ุได้น าไปสู่การสร้างความสมัพนัธ์
กบัเวลาและสถานท่ีท่ีมีอยูจ่ริง ดงันัน้ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของโครงเร่ืองใน
ต านานอุรังคธาตุในมิติด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม พบได้ว่า
เร่ืองราวในต านานอรัุงคธาต ุ มีแก่นเนือ้หาท่ีส าคญัใน 4 ประเด็นหลกั คือ 1) มี
เนือ้หาอธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์และอาณาบริเวณสถานท่ี โดยเฉพาะสถานท่ี
ในการรับรู้ของกลุ่มคนท่ีเป็นผู้สร้างต านาน ซึง่ในท่ีนีคื้อดินแดนในราชอาณาจกัร
ลาวล้านช้าง ดินแดนในราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน และรวมถึง
อาณาบริเวณบ้านเมืองท่ีอยู่ในลุ่มแม่น า้โขง 2) มีเนือ้เร่ืองในลักษณะของการ
สร้างบ้านแปงเมือง หรือการแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความเป็นมาและการตัง้
หลกัแหล่งของผู้คนในแต่ละท้องถ่ิน รวมถึงเร่ืองราวของแหล่งสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ
ตามความเช่ือแบบดัง้เดิม และสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิตามคติในพุทธศาสนา 3) เป็น
การแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเมืองกับผู้ คน และกับ
โบราณวัตถุโบราณสถานท่ีเน่ืองในศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และการสถาปนาพระมหาธาตุเจดีย์ให้เป็น
ศนูย์กลางของบ้านเมือง ซึ่งในท่ีนีคื้อการประดิษฐานพระอุรังคธาตุท่ีพระธาตุ
พนม และ 4) เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการล าดบัเครือญาติ หรือการ
ล าดบัสกุลวงศ์ของเจ้าเมือง หรือท่ีเรียกว่าต านานเมือง ซึ่งในท่ีนีคื้อการล าดับ
พระราชวงศ์พระมหากษัตริย์แหง่ราชอาณาจกัรลาวล้านช้าง   
 ความสัมพันธ์ของผู้ คนและบ้านเมืองจากต านานอุรังคธาตุ พระธาตุ
พนมและพระธาตุเชิงชุม พบว่าสาระส าคญัของต านานได้ให้ความส าคัญกับ 
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พระธาตพุนมในสถานะของการเป็นพระมหาธาตเุจดีย์ท่ีประดิษฐานพระอุรังค
ธาตุ ว่า เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชน และเป็น
ศูนย์กลางของบ้านเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ในลุ่มแม่น า้โขง อุรังคนิทานได้กล่าวถึง
เส้นทางเสด็จของพระพุทธเจ้ามายงัดินแดนในบริเวณสองฟากฝ่ังลุ่มแม่น า้โขง  
โดยเสด็จผ่านมายังแว่นแคว้นต่างๆ ท าให้สนันิษฐานได้ว่า เส้นทางดงักล่าวมี
ความหมายแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเร่ิมจาก
บริเวณเมืองเวียงจันทน์ตลอดลงมาสู่เมืองต่างๆ ในลุ่มน า้โขงและบริเวณภาค
อีสานของไทย  เช่น  เมืองศรีโคตรบูรหรือเมืองมรุกขนคร  เมืองหนองหานหลวง  
เมืองพานท่ีภกูู่เวียน เป็นต้น  

หรือกล่าวได้อีกนยัหนึ่งว่า ต านานอรัุงคธาตคืุอหลกัฐานส าคญัท่ีท าให้
เห็นปฏิบตัิการทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับความเช่ือ และความสมัพันธ์ของผู้ คน 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนาซึ่งเป็นความเช่ือใหม่  ท่ีเจ้าเมือง
ของรัฐโบราณในแถบลุ่มแม่น า้โขงรับมาประสมประสานเข้ากับความเช่ือดัง้เดิม
ท่ีเคยมีอยู่มาก่อน เร่ืองราวในต านานอรัุงคธาตยุงัมีประเด็นท่ีเป็นการบรรยายให้
เห็นสภาพของพืน้ท่ี ท่ีเป็นพืน้ท่ีทางกายภาพบริเวณภูก าพร้า หรือบริเวณพระ
ธาตพุนม ท่ีบรรจพุระอรัุงคธาตวุ่าเป็นบริเวณพืน้ท่ีศนูย์กลางบรรจบกนัระหว่าง
แม่น า้หลายสาย คือ แม่น า้โขงทางทิศเหนือและทิศใต้ ล าน า้ก ่าทางทิศตะวนัตก 
และล าน า้เซบัง้ไฟทางทิศตะวนัออก เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัท่ีพญาทัง้หลายได้
มาร่วมประกอบพิธีกรรม และมีการสร้างภูก าพร้าให้เป็นพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ คือ  
พระธาตุพนม และเช่ือมโยงกับอ านาจของผู้ ปกครองท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน รวมทัง้
ผู้ คนในแถบบริเวณลุ่มแม่น า้โขงตอนล่าง พญาทัง้ห้าพระองค์จึงเป็นตัวแทน
อ านาจของเมืองทัง้ 5 คือ ศรีโคตรบรู หนองหานหลวง (สกลนคร) หนองหานน้อย 
(กุมภวาปี) อินทปัฐ (เมืองพระนคร หรือกัมพูชา) และเมืองจุลณี (เมืองเว้ใน
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เวียดนาม) รวมทัง้ยงัแสดงให้เห็นเครือข่ายความเช่ือมโยงระหว่างพญาเมืองอ่ืน
อีกหลายเมือง  

จงึกลา่วได้วา่ ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานส าคญัแสดงให้เห็นการสร้าง
พืน้ท่ีทางสงัคมผ่านพืน้ท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีทางความคิดของคนลุ่มแม่น า้
โขงสมยัโบราณ ผ่านการเช่ือมโยงความเช่ือดัง้เดิม กลุ่มชนดัง้เดิม และเส้นทาง
การเดินทาง การเล่าเร่ืองการประทบัรอยพระพทุธบาทของพระพทุธองค์ คือการ
สร้างภาพตวัแทนความจริงของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนา
หลกัของแต่ละบ้านแต่ละเมือง เป็นส่วนหนึ่งของพืน้ท่ีภายในของคนกลุ่มคนใน
ลุม่แมน่ า้โขงสมยัโบราณ สมยัล้านช้าง จนถึงปัจจบุนั 
 
5. สรุป 

จากศึกษาต านานอุรังคธาตุตามการรับรู้ของชาวบ้าน ท่ีอธิบายความ
เป็นมาของพระธาตพุนม ท าให้เข้าใจได้ถึงวิธีคิดของชาวบ้านซึ่งเป็นสงัคมชาว
พทุธ ท่ีได้น าแบบแผนท่ีเป็นชดุความรู้ และความเช่ือตามแนวพทุธศาสนามาเป็น
กรอบในการสร้างต านานเพ่ือเล่าเร่ืองประวตัิความเป็นมาของพระธาตพุนม วา่มี
แบบแผนในการสร้างต านานท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางพุทธศาสนา นิกาย
เถรวาท การผูกเร่ืองให้ดินแดนเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีป หรือย่อส่วน
ของชมพูทวีปไว้ในดินแดนของตนนัน้ มิใช่เกิดขึน้เพราะความบกพร่องของ
ความรู้ทางภมูิศาสตร์ ผู้ เขียนต านานเข้าใจดีทีเดียวถึงความแตกตา่งของดินแดน
และระยะทางซึ่งห่างไกล ความแตกต่างของเชือ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่
เป็นการตัง้ใจให้เป็นเช่นนัน้ เพราะถือว่าชมพทูวีปเป็นบ่อเกิดของประวตัิศาสตร์
ของมนษุย์ทัง้มวลในโลกของพระพทุธศาสนา ต านานพระธาตพุนมและพระธาตุ
เชิงชมุ เป็นการเสด็จของพระพทุธเจ้าเม่ือครัง้ในอดีตกาล ก่อนท่ีพระพทุธองค์จะ
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เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธองค์เสด็จโดยทางอากาศ (ทรงเหาะ) มาท่ี 
ภกู าพร้าก่อน แล้วพญานาคจงึได้นิมนต์พระพทุธองค์เสดจ็ไปยงัหนองหานหลวง 
(พระธาตุเชิงชุม)  เพ่ือเทศนาโปรดต่อพระยาสุวรรณภิงคาร ก่อนจะเสด็จไป 
หนองหานหลวงพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทให้ แก่พญาปลาและ
พญานาคก่อนเพ่ือไว้ให้แก่พญาปลาและพญานาคบูชา พระพุทธประวัติใน
ต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ  ของพระพทุธศาสนาเถรวาท จงึถือเป็น
ความหลากหลายทางวิชาการอย่างดี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาเร่ืองนี ้ผู้วิจยัมีประเดน็ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศกึษาอยู่ 
2 ประเดน็หลกัดงันี ้
           6.1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
  1) ควรจดัสมัมนาทางวิชาการ โดยเชิญ/นิมนต์และปราชญ์พทุธได้ร่วม
วิเคราะห์การศกึษาพระพทุธศาสนากบัต านานพืน้บ้านแล้วตีพิมพ์เผยแพร่ 
  2) ควรปริวรรตของต านานพืน้บ้านท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ภาคของไทยออกมาเป็นภาษาร่วมสมยัแล้วพิมพ์เผยแพร่ 
           6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  1) ควรศกึษาความเช่ือต่อพระพุทธศาสนาในต านานอรัุงคธาตขุองลุ่ม
น า้โขง 
  2) ควรศกึษาพทุธประวตัิในต านานพระธาตตุามฝาผนงั 
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เก่ียวกับหนังสือ 
 
 หนังสือ “งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว 
ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้” เล่มนี ้ปรับปรุงมาจากงานวิจัยท่ีมีช่ือ
เดียวกัน ผู้ เขียนคือ รศ.ดร.ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
อาณาบริเวณศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จัดพิมพ์โดยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน า้โขง พิมพ์ครัง้แรก มีนาคม 2557 
จ านวน 1,000 เลม่ 223 หน้า ราคา 240 บาท 
 หากเอ่ยถึงนักวิชาการไทยท่ีมุ่งเน้นให้ความสนใจด้าน “การศึกษา
ประวัติศาสตร์ลาว” ในปัจจุบัน หนึ่งในนั่นคงมีช่ือของ รศ.ดร.ดารารัตน์ แห่ง
ศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์สงัคมลุ่มน า้โขง มหาวิทยาลยัขอนแก่น รวมอยู่ด้วย อาจารย์
ดารารัตน์ได้ช่ือว่าเป็นนกัวิชาการไทยคนหนึ่งท่ีพยายามสร้างสรรค์องค์ความรู้
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ ากลุม่วิชาภาษาศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e – mail: penthai_88@windowslive.com 

Book Review 
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ใหม่เก่ียวกับลาวอย่างลุ่มลึกและรอบด้าน สะท้อนให้เห็นผ่านงานวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ลาว อาทิ (1) ประวตัศิาสตร์ลาวหลายมิต ิ(2) การรับรู้
เหตกุารณ์ “เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369” ในเอกสารลาว (3) การเมืองสองฝ่ังโขง และ
งานท่ีก าลงักลา่วถึงในขณะนี ้เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงผู้ นี ้ ได้ออกตัวเก่ียวกับ
ข้อจ ากัดของงานตนเองในเร่ืองนีไ้ว้ว่า หลกัฐานท่ีใช้วิเคราะห์วิจารณ์ในเร่ืองนี ้
แทบทัง้หมดได้มาจากฝ่ายท่ีมีส่วนในการเคล่ือนไหวเพ่ือปฏิวัติในลาว ขณะท่ี
งานเขียนของอีกฝ่ายท่ีไม่ได้เข้าร่วมกบัการปฏิวตัินัน้ไม่สามารถสืบพบได้ในลาว 
(ยกเว้นงานเขียนช่วงก่อน ค.ศ.1975) ซึ่งอาจท าให้งานชิน้นีมี้ข้อจ ากดัอยู่บ้างใน
บางประการ 
 
โครงสร้างหนังสือ 
 
 โครงสร้างของหนงัสือมีจ านวน 6 บท คือ บทท่ี 1 บทน า มีเนือ้หาจ านวน 
6 หน้า บทท่ี 2 งานเขียนชีวประวัติในลาวสมัยระบอบกษัตริย์ (ช่วงก่อน ค.ศ.
1975): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขียนประวัติบุคคล มีเนือ้หาจ านวน 26 
หน้า บทท่ี 3 งานเขียนชีวประวัติในช่วงทศวรรษแรกของยุคสังคมนิยม (ค.ศ.
1975 - 1985): การสร้าง “วีรชน” แห่งชาติ มีเนือ้หาจ านวน 22 หน้า บทท่ี 4  
“วีรชน” ลาวกับงานเขียนชีวประวัติในลาว ช่วงยุคจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 
2010 มีเนือ้หาจ านวน 61 หน้า บทท่ี 5 “นกัปฏิวตั”ิ กบังานเขียนชีวประวตัใินลาว 
ช่วงยุคจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 มีเนือ้หาจ านวน 65 หน้า และบทท่ี 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ มีเนือ้หาจ านวน 6 หน้า 
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 นอกจากนี ้อาจารย์ดารารัตน์ได้จดัท าตารางประกอบ จ านวน 14 ตาราง 
และมีภาพประกอบเป็นภาพปกหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับงานเขียนประเภท
ชีวประวัติของบุคคลส าคัญและบุคคลธรรมดาท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลาว 
ตัง้แต ่ค.ศ.1975 - 2010 มีเชิงอรรถบอกท่ีมาของเนือ้หาท่ีส าคญัทัง้เอกสารชัน้ต้น 
เอกสารชัน้รอง และใส่ภาคผนวกเป็นรายนามบุคคลส าคญัท่ีได้รับการยกย่องใน
ระยะเวลา 30 ปี แหง่การตอ่สู้กู้ชาต ิ(ค.ศ.1945 - 1975) ท าให้งานเขียนเลม่นีเ้ป็น
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาวท่ีมีความชัดเจนและ
นา่เช่ือถือยิ่งขึน้ 
  
 ประเดน็ส าคัญของหนังสือ 
 
 เบือ้งแรก อาจารย์ดารารัตน์ได้ปูพืน้การน าเสนอถึงพัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตร์ โดยชีใ้ห้เห็นว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน และได้ผ่านประสบการณ์ในการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองมาหลายครัง้ จากยุคเร่ิมสร้างอาณาจักร 
จนถึงการถูกปกครองในฐานะเมืองประเทศราช ต่อด้วยการตกเป็นอาณานิคม
ของฝร่ังเศส และการถกูรังแกจากอเมริกาตามล าดบั ซึ่งลาวได้ตอ่สู้มาหลายครัง้
เพ่ือเรียกร้องเอกราช จนส่งผลต่อการเปล่ียนครัง้ส าคัญของลาวจากระบอบ
กษัตริย์ไปสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และต้องปรับตัวครัง้ใหญ่ในยุค
จินตนาการใหม่ จากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ท่ียาวนานดงักล่าว
นัน้ ได้เกิดบุคคลส าคญัขึน้ในแต่ละช่วงเวลา ดงัค ากล่าวท่ีว่า “สถานการณ์ได้
สร้างวีรบุรุษ” โดยอาจารย์ดารารัตน์ ได้ท าการศึกษาและรวบรวมผลงานการ
เขียนเก่ียวกับชีวประวัติบุคคลส าคัญของลาวในหัวข้อเร่ือง “งานเขียนทาง
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ประวตัศิาสตร์ประเภทชีวประวตัิในลาว ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้” ซึง่
งานเขียนเล่มนีส้ามารถสรุปได้เป็น 3 ระยะ ทัง้นี ้เนือ้หาโดยสงัเขปและจุดเน้น
ของแตล่ะยคุมีดงัตอ่ไปนี ้
 ระยะแรกก่อนปี ค.ศ.1975 “สมัยระบอบกษัตริย์” ในระยะนีอ้าจารย์
ดารารัตน์ได้ก าหนดช่ือหวัข้อว่า งานเขียนชีวประวติัในลาวสมยัระบอบกษัตริย์ 
(ช่วงก่อน ค.ศ.1975): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขียนประวัติบุคคล โดย
แบง่เป็น 2 หวัข้อ คือ หวัข้อท่ี 1. พฒันาการทางประวตัิศาสตร์กับงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ลาว ตัง้แต่เร่ิมแรกจนถึง ค.ศ.1975 ภายในเนือ้หาชีใ้ห้เห็นถึง
ประวตัิความเป็นมาของลาวตัง้แต่ยุคเร่ิมต้น มาจนถึงช่วงการได้รับเอกราชโดย
สมบรูณ์เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ.1975 ส่วนงานเขียนทางประวตัิศาสตร์ในยุคนี ้
แบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรก คือ ฝ่ายราชอาณาจักรลาว งานท่ีเขียนออกมานัน้  
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างประวัติศาสตร์ลาว และเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างชาติลาว ซึ่งงานของฝ่ายแรกนีแ้บ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงานประเภท
พงศาวดาร และกลุม่งานประวตัิศาสตร์ ส าหรับอีกฝ่าย คือ ขบวนการปะเทดลาว 
งานเขียนนัน้ ได้เน้นการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่ายแกนน าปฏิวัติ 
อนัสะท้อนให้เห็นการต่อสู้ทางการเมืองภายในลาวท่ียงัไม่สิน้สุด และเป็นการ
ตอ่สู้ เพ่ือปลดปล่อยทางการเมืองเป็นส าคญั 
 สว่นหวัข้อท่ี 2. งานเขียนชีวประวตัใินลาวสมยัระบอบกษัตริย์ (ชว่งก่อน 
ค.ศ.1975): การปรากฏของวฒันธรรมการเขียนประวตัิบคุคล ภายในเนือ้หาแบ่ง
รายละเอียดในหัวข้อรองเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีผู้ เขียนสืบเชือ้สายมา
จากเจ้าครองนครเชือ้พระวงศ์ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มข้าราชการท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
เขียน กลุม่นีพ้บวา่มีทัง้การเขียนเก่ียวกบัตวัเองและเขียนถึงบคุคลอ่ืน และกลุ่มท่ี 
3 คือ งานเขียนท่ีมาจากลุ่มพ่อค้า  
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 ประเด็นส าคญัของงานเขียนในยุคนี ้คือ อาจารย์ดารารัตน์ได้ชีใ้ห้เห็น
ว่า งานเขียนในยุคนีส้ามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพระราชอาณาจักร 
โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือเชิดชเูกียรติประวตัิบคุคลและครอบครัววงศ์ตระกลู และมุ่ง
เพ่ือสร้างพลงัของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่วนงานเขียนของฝ่ายขบวนการ
ปะเทดลาวจะเน้นการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองในแบบลัทธิสงัคมนิยม 
ส าหรับรูปแบบการเขียนในยุคนีมี้ 2 รูปแบบ คือ งานเขียนท่ีบุคคลอ่ืนเขียนถึง
บคุคลส าคญัในโอกาสต่างๆ  และงานเขียนประเภทบนัทึกความทรงจ าเก่ียวกับ
เร่ืองราวของตนเอง 
 ระยะสอง ค.ศ.1975 - 1985 “สมัยยุคสังคมนิยมในลาวทศวรรษ
แรก”  ในระยะนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้ให้ช่ือว่า งานเขียนชีวประวติัในช่วงทศวรรษ
แรกของยคุสงัคมนิยม (ค.ศ.1975 - 1985): การสร้าง “วีรชน” แห่งชาติ แบง่เป็น 
3 หัวข้อ คือ หัวข้อท่ี 1. บริบททางสังคมการเมืองของลาวในทศวรรษแรกของ 
ยุคสงัคมนิยม ค.ศ.1975 - 1985 ในหวัข้อนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้กล่าวถึงตัง้แต่
ฝ่ายขบวนการปะเทดลาวได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดภายใต้การน าของพรรค
ประชาชนปฏิวตัิลาวในปี ค.ศ.1975 รวมถึงกลุ่มบคุคลท่ีกมุอ านาจรัฐ และพรรค
ประชาชนปฏิวตัิลาว ทัง้ก่อนและหลงั ค.ศ.1975 จนถึงการบริหารประเทศในช่วง
ต้นของการสถาปนาเป็น สปป.ลาว ซึ่งได้รับอิทธิพลและอุดมการณ์สงัคมนิยม
แบบมาร์กซ์ - เลนิน ของสหภาพโซเวียต ประเดน็ท่ีน่าสนใจซึง่ผู้ เขียนได้ระบไุว้ใน
หน้า 39 ยอ่หน้าท่ี 2 คือ 
  ...ในช่วงต้นของการเป็นสงัคมนิยม พรรคประชาชนปฏิวติัลาว

และรัฐบาล สปป.ลาว ได้ ด าเนินการเน้นไปที่ “งานก่อสร้าง
สงัคมนิยม” เป็นหวัใจส าคญั” 
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 จากตวัอย่างย่อหน้าด้านบนได้สะท้อนให้เห็นว่า ช่วงเร่ิมต้นยุคสังคม
นิยมในลาวทศวรรษแรก ให้ความส าคญักับการปรับโครงสร้างทางสงัคมให้เป็น
สงัคมนิยม หรืออาจารย์ดารารัตน์ใช้ค าว่า “งานก่อสร้างสังคมนิยม” ตามท่ี
ผู้ น าในขณะนัน้ให้ความส าคัญและมีความเช่ือว่ารูปแบบการปกครองแบบนี ้
เหมาะสมท่ีสดุส าหรับลาว จึงเป็นสิ่งท่ีไม่เกินความคาดหมายเลยว่างานเขียนท่ี
ถกูตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาในช่วงนีจ้ะเป็นการปลกูฝังแนวคิดและอดุมการณ์แบบ
สงัคมนิยม 
 ตอ่มาในหวัข้อท่ี 2. งานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน สปป.ลาว ช่วง ค.ศ.1975 - 
1985 ในหวัข้อนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้กล่าวถึงงานเขียนทางประวตัิศาสตร์ยุคต้น
ของการเข้าสู่สังคมนิยมในลาวซึ่งมีน้อยมาก เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เปล่ียนผ่านของลาว และงานเขียนในช่วงนีอ้าจกล่าวได้ว่า “ผู้ได้ชัยชนะคือ
ผู้สร้างประวัติศาสตร์” เพราะงานเขียนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ งานของ
ท่านไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของ สปป.ลาว และเลขาธิการใหญ่
ของพรรคประชาชนปฏิวตัิลาว สว่นใหญ่เป็นผลงานเก่ียวกบัการน าเสนอแนวคิด
ทฤษฎีสงัคมนิยมในลาว ซึ่งช่วงนีย้งัพบว่ามีงานเขียนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เป็นงาน
แปลท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎีสงัคมนิยมในสหภาพโซเวียตน ามาเผยแพร่ในลาวด้วย 
โดยมีเปา้หมายเพ่ือให้สงัคมลาวท่ีเพิ่งเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคสงัคมนิยมได้รับรู้และ
เข้าใจแนวคิดนีม้ากยิ่งขึน้ 
 และหวัข้อท่ี 3. งานเขียนประวตัิในช่วงทศวรรษแรกของยุคสงัคมนิยม 
(ค.ศ.1975 - 1985): การสร้าง “วีรชนแห่งชาติ” ในหวัข้อนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้
น าเสนอเก่ียวกับความส าคญัและการสร้าง “วีรชนแห่งชาติ” ในประวตัิศาสตร์
ลาว  ในปี ค.ศ.1979 พรรคและรัฐบาลได้จดัประชมุเพ่ือยกย่องบคุคลส าคญัและ
หน่วยงานต่างๆ เรียกการประชุมนีว้่า “การประชุมใหญ่วีรชนและนกัรบแข่งขัน
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ทัว่ประเทศ” ท่ีประชมุได้ข้อสรุปให้มีการประกาศเกียรติคณุและใช้ค าว่า “วีรชน
แห่งชาติ” ขึน้ จากเดิมท่ีเคยใช้ค าว่า “นักรบแข่งขันแห่งชาติ” ส่วนงานเขียน
ประเภทชีวประวตั ิชว่ง ค.ศ.1975 - 1985 นัน้ คอ่นข้างท่ีจะซบเซาลง คาดว่าอาจ
เน่ืองมาจากในช่วงนีก้ารตีพิมพ์เอกสารต่างๆ ในสังคมลาวยุคต้นสังคมนิยม 
มีความเข้มงวดในการจัดพิมพ์เอกสารเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้คนให้ความ
สนใจน้อย 
 ประเด็นส าคญัของงานเขียนในยุคนี ้คือ อาจารย์ดารารัตน์ได้น าเสนอ
เนือ้หาโดยชีใ้ห้เห็นว่าภายหลงัจากการสถาปนา สปป.ลาว ใน ค.ศ.1975  สปป.
ลาว ได้เน้นไปท่ีการก่อสร้างประเทศให้เป็นสงัคมนิยมในทกุมิติ ซึ่งได้รับอิทธิพล
และอดุมการณ์มาจากสหภาพโซเวียต จึงส่งผลตอ่งานเขียนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ลาวท่ีเน้นไปท่ีการปลูกฝังลทัธิสงัคมนิยม นกัเขียนท่ีส าคญัในยุคนี ้คือ ไกสอน  
พมวิหาน ส่วนงานเขียนประเภทชีวประวตัิในช่วงนีก้ลบัพบว่ามีจ านวนน้อยมาก 
ซึง่อาจเน่ืองมาจากการถกูควบคมุอย่างเข้มงวด  
 ระยะสาม ค.ศ.1986 - 2010 “สมัยยุคจินตนาการใหม่” ชว่งนีมี้เนือ้หา
มากท่ีสุด อาจารย์ดารารัตน์ได้ให้ช่ือว่า “วีรชน” ลาวกบังานเขียนชีวประวัติใน
ลาว ช่วงยคุจินตนาการใหม่ และ “นกัปฏิวติั” กบังานเขียนชีวประวติัในลาว ช่วง
ยคุจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ตามล าดบั 
 ประเดน็แรก “วีรชน” กบังานเขียนชีวประวตัิในลาว ชว่งยคุจินตนาการ
ใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ในประเด็นนี ้อาจารย์ดารารัตน์ได้น าเสนอเก่ียวกับ
ภาพรวมหลังจากท่ีมีการปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีใหม่ของรัฐต่อระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึน้ ลดการควบคุมจากส่วนกลาง ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของลาว รวมทัง้นโยบาย “จินตนาการใหม่” ได้ส่งผล
ตอ่งานเขียนทางประวตัิศาสตร์ประเภทชีวประวตัิในลาวช่วงนีอ้ย่างเดน่ชดั โดยท่ี
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มีการตีพิมพ์งานเผยแพร่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ภาครัฐได้ให้ความส าคญักับงาน
เขียนทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่เน้นมิติทางด้าน
การเมืองและการทหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ  
“วีรกษัตริย์” ลาว งานเขียนในกลุม่นี ้อาทิ งานของมะยรีุ และเผยพนั เหง้าสีวทัน์ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ครัง้แรก ค.ศ.1988 เร่ือง “เจ้าอน ุ1767 - 1829 ประชาชนลาวและ
เอเชียอาคเนย์ (เร่ืองเก่า ปัญหาใหม)่”  ซึง่โดยสรุปในเนือ้หา คือ การยกยอ่งความ
องอาจกล้าหาญท่ีกษัตริย์ลาวได้น าพาประชาชนลาวลุกขึน้ต่อสู้ เพ่ือกอบกู้  
เอกราช  และให้คนรุ่นหลงัสานตอ่เจตนารมณ์ รักชาตแิพงชาติของตน  

กลุ่มสอง คือ “วีรบุรุษ” ลาว เป็นงานเขียนท่ียกย่องวีรบุรุษของลาวท่ีมี
บทบาทส าคญัในการต่อสู้และปฏิวตัิเป็นสงัคมนิยมจนส าเร็จ จึงได้รับการเชิดชู
เกียรติว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศ คือ งานเขียนเก่ียวกับเจ้าสุพานุวง และงาน
เขียนเก่ียวกับไกสอน พมวิหาร ซึ่งบุคคลทัง้สองเคยด ารงต าแหน่งสูงสุดของ
ประเทศ คือ ต าแหน่งประธานประเทศ กลุ่มสาม คือ “บุรุษเหล็ก” งานเขียนใน
กลุ่มนี ้อาทิ งานของมหาสีลา  วีระวงส์ ซึ่งงานเขียนได้ยกย่องเจ้าเพชรราชไว้ว่า
เป็น “บุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาว” งานเล่มนี ้มีเนือ้หาคือไล่เรียงตัง้แต่
ชีวประวัติพืน้ภูมิหลัง ไปจนถึงบทบาทในการกู้ ชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เนือ้หาจะ
น าเสนอบทบาทของเจ้าเพชรราชในการเป็นผู้น าของการกู้ชาต ิ 

และกลุ่มสุดท้าย คือ “วีรชนแห่งชาติ” ลาว ซึ่งค าว่าวีรชนแห่งชาติ
เกิดขึน้ในปี ค.ศ.1979 จากการประชมุใหญ่วีรชนและนกัรบแขง่ขนัทัว่ประเทศขึน้ 
เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลส าคญัท่ีมีคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ อาทิ วีรชนสีทอง (ค.ศ.2006) พล.ท.ดวงใจ พิจิด วีรชน
แหง่ชาต ิ(ค.ศ.2009) นกัรบแขง่ขนัแหง่ชาตพิลตรีสะไหว ไซยะเสนา 
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 ประเด็นต่อมา “นักปฏิวัติ” กับงานเขียนชีวประวัติในลาว ช่วงยุค
จินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ในประเด็นนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้น าเสนอ
เก่ียวกบังานเขียนชีวประวตัิของ “กลุ่มท่ีไม่ใช่วีรชน” ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีส่วนร่วม
ในการเคล่ือนไหวท าการปฏิวัติ เนือ้หาในประเด็นนีผู้้ เขียนได้แบ่งนักปฏิวัติ
ออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งท าให้เนือ้หาครอบคลุมกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีไม่ใช่ 
วีรชนของลาว ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ ชีวประวตัิของนกัปฏิวตัิ กลุ่มสอง คือ 
ชีวประวตัิ “พระสงฆ์” ในลาว กลุ่มสาม คือ ชีวประวตัิปัญญาชนลาว และกลุ่ม
สุดท้าย คือ นกัคิดคนส าคญัของโลกสงัคมนิยม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ผลิตงานเขียน
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากตามท่ีได้กลา่วก่อนหน้านีไ้ว้ว่าภายหลงั
จากการท่ีลาวปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีของรัฐใหม่ตอ่ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทนุนิยม โดยลดการควบคมุจากส่วนกลาง หรือภายใต้นโยบาย “จิตนาการใหม่” 
จึงมีส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่องานเขียนประเภทต่างๆ ในลาว ซึ่งยังผลให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง ส าหรับงานเขียนชีวประวัติของ “กลุ่มท่ี
ไมใ่ชวี่รชน” ก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกมามากเช่นกนั แตแ่ทบทัง้หมดจะเป็น
งานเขียนเก่ียวกับชีวิตของแกนน าบุคคลส าคญัผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหว
ตอ่สู้จนน าไปสู่การปฏิวตัสิ าเร็จ 
 จุดเด่นส าคัญของประเด็นนี ้ คือ อาจารย์ดารารัตน์ ไม่ได้น าเสนอ
เพียงแต่บุคคลทั่วไปท่ีมีส่วนส าคญัในการปฏิวัติเท่านัน้ แต่ยงัได้รวบรวมและ
น าเสนอบทบาทของ “พระสงฆ์” (ดารารัตน์, 162 - 163) ท่ีมีสว่นร่วมตอ่การกอบกู้
ชาติและเคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปแบบตา่งๆ นอกจากนัน้อาจารย์ดารารัตน์
ยังชีใ้ห้เห็นว่าพระสงฆ์กลุ่มนี ้มีความเก่ียวพันธ์กับพระสงฆ์ในอีสาน และใน
กรุงเทพฯ ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานศึกษาของ พระมหาดาวสยาม 
วชิรปัญโญ (2555: 222) ท่ีระบุว่า ด้วยความใกล้ชิดด้านภาษา ประเพณี 
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วฒันธรรม ศาสนา วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ท าให้พระสงฆ์ในลาวตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัมักจะนิยมเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในไทยอย่างต่อเน่ืองไม่
ขาดสาย มีทัง้มาแบบส่วนตวั มาแบบมีครูอาจารย์ฝาก มาในนามทนุรัฐบาลและ
มาแบบมีความร่วมมือกนั 
  
มุมมองผู้วิจารณ์ 
 
 สิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้คือ งานเขียนของอาจารย์ดารารัตน์ เป็นงานบุกเบิก
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์งานเขียนทาง
ประวตัศิาสตร์ประเภทชีวประวตัใินลาว ท่ีมีประโยชน์ตอ่วงวิชาการทัง้ในประเทศ
ไทยและลาว ท าให้เราได้ทราบว่าประเทศลาวได้ผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนาน
และในแตล่ะช่วงเวลาของการต่อสู้นัน้ ได้สร้างวีรบรุุษท่ีสมควรได้รับการยกย่อง
และเชิดชเูกียรติไว้มากมาย ซึ่งปรากฏในงานเขียนต่างๆ ดงัท่ีอาจารย์ดารารัตน์
ได้ศึกษาค้นคว้ามาทัง้ในเอกสารชัน้ ต้นและชัน้รอง อันเป็นการเติมเต็ม 
องค์ความรู้เก่ียวกับพฒันาการของประเทศลาวผ่านตวัแสดงท่ีเป็นวีรบรุุษในแต่
ละชว่งเวลา ตัง้แตอ่ดีตไลเ่รียงมาจนถึงปัจจบุนัได้อยา่งสมบรูณ์ และรอบด้าน 
 นอกจากนัน้ สธิุดา  ตนัเลิศ ได้กลา่วว่างานชิน้นีข้องอาจารย์ดารารัตน์มี
คณุคา่ท่ีส าคญั 4 ประการ คือ เป็นงานทรงคณุคา่ในการวิจยัประวตัศิาสตร์นิพนธ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกในประเด็นท่ีศึกษา ตลอดจนผู้ อ่านยังสามารถ
เข้าใจพฒันาการประวตัิศาสตร์ลาวได้อย่างกระชบั ส่วนข้อด้อยนัน้สธิุดามองว่า
เน่ืองจากเป็นงานนีต้้องการส่ือสารกับกลุ่มผู้อ่านท่ีมีพืน้ฐานประวตัิศาสตร์ลาว
มาอยู่ก่อนบ้างแล้ว ซึ่งถือว่ามีอยู่ ในแวดวงท่ีจ ากัด จึงอาจท าให้กลายเป็น
ข้อจ ากดัในการท าให้งานแพร่หลายตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ในมมุกลบักนัสุธิดา
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215 วิจารณ์หนังสือ: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว 
ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้  
 

ก็ยังมองว่าในข้อด้อยนีก็้กลายเป็นจุดเด่นไป นั่นคือผู้ อ่านได้งานเล่มหนึ่ง
เก่ียวกบักบัลาวท่ีลุม่ลึกขึน้ (สธิุดา ตนัเลิศ, 2557: 246 - 248) ซึง่ในท่ีนี ้ผู้วิจารณ์
ก็มีความเห็นท่ีไม่ตา่งจากสธิุดามากนกั ทัง้ในด้านคณุคา่และข้อด้อยของงานชิน้
นี ้ถึงกระนัน้ผู้ วิจารณ์ก็เห็นว่า เน่ืองจากงานเล่มนีเ้ป็นงานเขียนทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ และมีตวัแสดงอยู่เป็นจ านวนมาก หากมีการจ าแนกข้อสรุปใน
รูปแบบตารางเก่ียวกับความส าคญั บทบาท สถานะสงูสดุในสงัคมของตวัแสดง
ทางประวัติศาสตร์แต่ละคนเพิ่มเติม ย่อมจะท าให้ผู้ อ่านเห็นภาพรวมและท า
ความเข้าใจได้ง่ายขึน้ 
 

เนือ้หาบางประเด็น ท่ีมีการพิมพ์ตกในหน่วยท่ี 5 หวัข้อย่อย 5.2 
 

ข้อความที่ปรากฏ ข้อความท่ีควรจะเป็น 

5.1 ชีวประวตัขิองนกัปฏิวตัิ (หน้า 117) 

2. ชีวประวัติ “พระสงฆ์” ในลาว (หน้า 162) 

5.3 ปัญญาชนลาว (หน้า 174) 

5.4 นกัคิดคนส าคญัของโลกสงัคมนิยม (หน้า 179) 

5.1 ชีวประวตัขิองนกัปฏิวตัิ 

5.2 ชีวประวัติ “พระสงฆ์” ในลาว 

5.3 ปัญญาชนลาว 

5.4 นกัคิดคนส าคญัของโลกสงัคมนิยม 
 

 

อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ตกดงักล่าว ไมไ่ด้สง่ผลกระทบของงานแตอ่ย่างใด 
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1. เป็นบทความวิจัย/ บทความวิชาการเก่ียวกับความหลากหลาย
ด้านพืน้ถ่ินในลุ่มน า้โขง ชี มูล ในมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม 
สงัคม  เศรษฐกิจ  ศิลปกรรม  ชาติพนัธุ์  ภาษาและวรรณกรรม หรือบทความ
วิจารณ์หนงัสือ ซึง่ไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไม่เกิน 20 หน้าเอส่ี (A4) รวม
ภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง ขนาดอกัษร Cordia New 16 ส่วนบทความ
วิจารณ์หนงัสือ ควรมีความยาวไมน้่อยกวา่ 5 หน้าเอส่ี (A4) 
 3. ผู้ เขียนต้องระบปุระวตัิของตน ได้แก่ ระบช่ืุอ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด กรณีท่ีเป็น
นกัศกึษา พร้อมระบสุถานท่ีตดิตอ่ โทรศพัท์ หรือ e - mail เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความยาวรวมกนัไมเ่กิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ  ตาราง หรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหากจากเนือ้หาบทความและระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการแทรกสว่นใดในบทความ 
 6. ต้นฉบบัจะผ่านการประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนสอง 
ท่าน  ในรูปแบบ  double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีพิจารณาไม่
ทราบช่ือผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ)  ทัง้นี ้ กองบรรณาธิการ
อาจขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ   
และขอสงวนสิทธิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการ
ประเมินของกองบรรณาธิการ 
 7. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู 
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 8. ล าดบัการตีพิมพ์เป็นไปตามดลุพินิจของกองบรรณาธิการและขอ
สงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัในทกุกรณี 
 9. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี 
มลู เป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
 10. ส่งต้นฉบบัพร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูลทัง้ในรูปแบบไฟล์  Microsoft 
Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาท่ี 
 
  

กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 
 ศนูย์การเรียนรู้พทุธศลิป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง 
 อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 
 โทร 042 – 211040 ตอ่ 1999, 099 – 575 – 8699   

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th  
โดยสง่มาทัง้แบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF 
ทางเว็บไซต์: mcmac.udru.ac.th  
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การอ้างอิง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา โดยวงเล็บเฉพาะช่ือ – 

นามสกุลผู้แต่ง ส าหรับชาวไทย และเฉพาะนามสกุลผู้แต่ง ส าหรับชาวต่างชาติ 
ตามด้วยปีและเลขหน้าของเอกสารหรือหนงัสือท่ีอ้างถึง และต่อด้วยข้อความท่ี
ต้องการอ้าง (ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,//ปีท่ีพิมพ์://หน้า)    
เชน่   
            (ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) ได้แสดงให้เห็นวา่...................... 
            (Foucault,  1965:  115) ได้เสนอวา่..........................................    

หรือ 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(Foucault,  1965:  115) 
 
 

รูปแบบบรรณานุกรม 
 

ให้ใช้ตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association) ดงันี ้
 

 หนังสือ  
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.     
เชน่    ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2555).  ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้าน   

               ประวัตศิาสตร์ ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดนิอีสาน.  อดุรธานี:   
                   เต้า-โล้. 
 
 
 
 
 
 
 

การอ้างอิง 

ง’งง. 
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  หนังสือแปล 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือฉบับแปล.//ช่ือผู้แปล, ผู้แปล.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).// 
สถานท่ีพิมพ์://ส านกัพิมพ์.    เชน่     

ยอร์ช เซเดส์.  (2556).  เมืองพระนคร นครวัด นครธม.  ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล.     
            กรุงเทพฯ:  เรือนแก้ว.  
 

  บทความในวารสาร/นิตยสาร 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,//ปีที่(ฉบบัท่ี),//เลขหน้า. 
เชน่     
ไกรฤกษ์ ศลิาคม.  (2555).  ผู้น าสงัคมในอดุมคตติามหลกัค าสอนของ   
 พระพทุธศาสนา.  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  29(3),  145-166. 
 

 บทความในหนังสือรวมบทความ 
ช่ือผู้แตง่.//(ปีทีพิมพ์). ช่ือบทความในหนงัสือ.//ใน//ช่ือบรรณาธิการ

(บรรณาธิการ).//ช่ือหนังสือ.//(หน้า).//ครัง้ท่ีพิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์://
โรงพิมพ์. 

เชน่ 
ภวูดล ศรีธเรศ.  (2558).  เสือ้ด า แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เคร่ืองย้องของเอ้สตรีผู้ ไท  
           สองฝ่ังโขง.  ใน สชุานาถ บญุเท่ียง  (บรรณาธิการ),  วิจิตรแพรวา   
         มรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม.  หน้า 73 – 112. ขอนแก่น:  
           ศริิภณัฑ์. 
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  รายการอ้างอิงไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในต าแหนง่ปีท่ี
พิมพ ์
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ N.P. ในต าแหนง่
สถานท่ีพิมพ์ 
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏช่ือโรงพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.พ. หรือ n.p. ในต าแหนง่ช่ือ
ส านกัพิมพ์ 
 
 วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ ช่ือ
ปริญญามหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั.  
เชน่ 
ไกรฤกษ์ ศลิาคม.  (2557).  เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 

  ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.  
ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา   
มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
 

  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ือผู้แตง่หรือช่ือหนว่ยงาน.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//สืบค้นเม่ือ วนั เดือน ปี         
ท่ีค้น,จากURL. (ข้อมลูจาก website ของหนว่ยงานตา่ง ๆ)  
เชน่ 
ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2554).  ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนา 

  ทางงานช่างอีสานก่อน พ.ศ. 2500.  สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  
  2558,  จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.php/    
  art/article/view/2925 
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  การสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์.//(วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์).//สัมภาษณ์.//ต าแหนง่.//    
หนว่ยงานท่ีสงักดัหรือท่ีอยู่.     เชน่ 
ฐากรู สรวงศ์สิริ.  (10 สิงหาคม 2557).   สัมภาษณ์.  เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 
          ศนูย์ข้อมลูสิทธิมนษุยชนและสนัตภิาพ.  
 

  การอ้างอิงรูปภาพที่มาจากหนังสือ 

ภาพท่ี.//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา://ช่ือหนงัสือท่ีมาของภาพ     เชน่   

  

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

ภาพที ่4  ใบเสมาจากเมืองโบราณฟา้แดดสงยาง ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ ขอนแก่น  ทีม่า:  น. ณ ปากน ้า, 2524, รูปที ่33. 
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  การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ภาพท่ี//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ    เชน่   
 
  
  
 
  
   
 

 

 

 
ภาพที ่1  สะพานทางเขา้ป่าค าชะโนดทีส่ร้างข้ึนใหม่ 
ทีม่า:  http://pantip.com/topic/32439591  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://pantip.com/topic/32439591
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพจิารณาตีพิมพ์ 

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
วนัท่ี………เดือน…………………...…พ.ศ………...……. 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ……………………….ต าแหนง่ทางวชิาการ(ถ้ามี)...................... 

      อาจารย์สงักดั......................................................................................  

   นิสติ/นกัศกึษาระดบั............................................................................. 
      สาขา .................................................................................................. 

                  คณะ/สถาบนั..........................................................................................

    บคุคลทัว่ไป (หนว่ยงาน).......................................................................  
ประเภทของต้นฉบบั 

    บทความวจิยั       บทความวชิาการ 

   บทวิจารณ์หนงัสอื      บทความปริทศัน์  

 
ช่ือบทความ(ภาษาไทย)…………………………………………….....……….………… 

……………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบทความ (ภาษาองักฤษ)….…………………………………………...……………… 
…………………………………………….……………………………………………… 
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ช่ือผู้ เขียน ภาษาไทย)..…………..…………………………………………………..…… 
………………….……………..…………………..……………………………………… 

ช่ือผู้ เขียน (ภาษาองักฤษ)…………..……………………………………..……………… 
……………………………………….…………………………………………………… 

ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้สะดวก……………………………..………..….หมูท่ี่……….….
ซอย…………………………ถนน…….………………….ต าบล...................................
อ าเภอ………….…….…..จงัหวดั…………….……...…รหสัไปรษณีย์…………………
โทรศพัท์……..……………….…..…โทรศพัท์มือถือ……………………….………….…
โทรสาร………………................……. e-mail …………….…………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี ้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดยีว 

         เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน 
             ตามช่ือที่ระบใุนบทความจริง 

 

บทความนีไ้มเ่คยลงตีพมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไมน่ าสง่ไปเพื่อพิจารณาตีพมิพ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

ลงนาม…….……………………..……………………….                                                           
         (………..………………..…………………………) 
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ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 

      ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล   โดยมีรายละเอียดส าหรับจดัสง่
วารสาร ดงันี ้ท่ีอยูเ่ลขที่.......หมู.่..........ซอย................................ถนน......................... 

ต าบล.................................อ าเภอ....................................จงัหวดั............................. 
รหสัไปรษณีย์..........................................โทรศพัท์..................................................... 

       ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

[  ] สมคัร เป็นสมาชิก 1 ปี 200 บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 2 ปี 400 บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 3 ปี 600 บาท 

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

 

กรุณาสง่ หลกัฐานการโอนเงินและใบสมคัรมาที่ 

ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี 

ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 

โทรศพัท์  042 – 211 – 040 ตอ่ 1999  โทรสาร 0 4224 1418 

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th 

 

 

mailto:ntbac@udru.ac.th
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1. นายสัตยิะพันธ์ คชมิตร    ท่ีปรึกษา    

2. นางสาวโศภดิา บุญจ านง   ท่ีปรึกษา 

3. นางวันวสิาข์ คงธนกุลบวร  ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล  ประธาน 

5. นางอรอนงค ์ทองหล่อ ทะกอง   รองประธาน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชดิชาย บุตด ี รองประธาน 

7. นายพงษ์ศักดิ ์อัครวัฒนากุล  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภลิะ กรรมการ 

9. นายสมบูรณ์ ช านาญ   กรรมการ 

10. นายมงคล ทะกอง   กรรมการ 

11. นางสาวสราวด ีณ หนองคาย  กรรมการ 

12. ดร.ไกรฤกษ์ ศลิาคม   กรรมการ 

13. ดร.ทิพยอ์ุบล ทิพเลิศ    กรรมการ 

14. นายฐากูร สรวงศ์สริิ    กรรมการ 

15. นางสาวสริิรัตน์ จันทร์มาลา  กรรมการ 

16. นาวสาวดรุณ ีมณทัีศน์   กรรมการ  

17. นายธัชวรรธน ์หนูแกว้   กรรมการ 

18. นางสาวปียกนิษฐ์ สาธารณ ์  กรรมการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพิงษ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

20. นายสุนติย์ เหมนิล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถิน่อีสาน 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 



 234 

 



ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1999  มือถือ 099-575-8699 
e–mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ntbac.udru.ac.th/ 

ปกหน้า 
ศากยโคดม 
วัดโพธิ์ชัย นางัว 
จังหวัดนครพนม 
ปกหลัง 
ลวดลายกรอบซุ้มบันแถลง 
วัดโพธิ์ชัย นางัว จังหวัดนครพนม

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
เปน็วารสารวชิาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  ราย  6  เดอืน 
กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย
แพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งจากอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงผู้เขียนภายนอก และเพื่อเปน็
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย ์
นกัศกึษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาของบทความมสีว่นเกี่ยวขอ้งกับ
ความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้   
 * ประวัติศาสตร์       * ศาสนา - วัฒนธรรม 
 * สังคม - เศรษฐกิจ * ศิลปกรรม 
 * ชาติพันธุ์  * ภาษาและวรรณกรรม 
•บทความวิชาการ 
พระอริยวงสา: ตัวตน ผลงาน และการบันทึกประวัติศาสตร์ล้านช้าง
มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย 
พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี 
การเปรียบต่างคำคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 
•บทความวิจัย 
กัมมัฏฐานโบราณล้านนา: ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ 
การศึกษาวิเคราะห์พุทธศาสนาผ่านตำนานพระธาตุพนมและ 
 พระธาตุเชิงชุม  
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