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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยชิน้นี ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสัมพันธบทในต านาน 
อรัุงคธาตกุบัวรรณกรรมในคมัภีร์พทุธศาสนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ 
ศกึษาจากเอกสารตวับทต านานอรัุงคธาต ุและเอกสารตวับทในคมัภีร์พทุธศาสนา 
โดยได้น าแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทมาประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นตา่ง ๆ  ซึ่ง
แนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทนีเ้ป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกันของตวั
บทจากตวับทหนึ่งไปสู่อีกตวับทหนึ่งในลกัษณะของการถ่ายโยงข้อมลูซึ่งกนัและ
กัน หากน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ต านานอุรังคธาตุใน
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ประเด็นเร่ืองความสมัพนัธ์แล้วจะท าให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในต านาน 
อุรังคธาตอุย่างมีพลวตั ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ตวับทในคมัภีร์พทุธศาสนา อนั
ได้แก่ ชาดกหรืออรรถกถาชาดกต่าง ๆ  และคมัภีร์มหาวงศ์ได้เป็นตวับทต้นแบบ
ให้กบัต านานอรัุงคธาต ุถึงแม้วา่การเดนิทางของวรรณกรรมจากเร่ืองหนึง่ไปยงัอีก
เร่ืองหนึง่ ได้มีการปรับเปล่ียนเนือ้หาหลกัท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตบ่นเส้นทางของ
การปรับเปล่ียนนัน้ก็ได้ทิง้ร่องรอยบางอย่างมาสู่ตวับทวรรณกรรมอีกเร่ืองหนึง่ได้
เชน่กนั ดงัท่ีปรากฏในต านานอรัุงคธาตท่ีุได้ทิง้ร่องรอยของการหยิบยืมตวับทจาก
วรรณกรรมทางคมัภีร์พทุธศาสนาน ามาผลิตซ า้ในรูปของตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
โดยการลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง จากตวับทต้นแบบในคมัภีร์พุทธ
ศาสนา 
 
ค าส าคัญ:  คมัภีร์พทุธศาสนา,  สมัพนัธบท,  ต านานอรัุงคธาต ุ
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study intertextuality in the myth of 
Urangadhatu and literature in Buddhist scripture. Based on qualitative 
research methods, examining exegeses of Urangadhatu myth and Buddhist 
scripture was employed to collect the data. Each issue acquired from the data 
was analyzed through application of intertextuality concept. The intertextuality 
concept dealt with forming new text based on text interconnection or data 
linkage. This concept helped analyze occurrences of intertextuality in the 
Urangadhatu myth dynamically. Results revealed that exegeses in Buddhist 
scripture like of various Jakarta or Atthakatha Jakarta including exegeses in 
Mahawong scripture were an exegesis prototype of Urangadhatu myth. 
Although data linkage from one literature to other literature made main content 
of each literature different, the vestiges of the former literature influenced to the 
latter literature. This was evidenced by the myth of Urangadhatu which its 
vestiges was shown in taking the exegesis prototype of literature mentioned in 
Buddhist scripture to reproduce exegeses of Urangadhatu myth through 
duplicating, referencing, and mentioning. 
 
Keywords:  Buddhist Scripture,  Intertextuality,  Myth of Urangadhatu 
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1. บทน า 
 
 หากกล่าวถึงคมัภีร์พุทธศาสนาแล้ว คมัภีร์หลกัของพุทธศาสนา ได้แก่ 
คมัภีร์พระไตรปิฎก เป็นวรรณกรรมท่ีเป็นตวับนัทึกพระธรรมคมัภีร์ต่าง ๆ หรือ
เร่ืองราวทางพทุธศาสนา ประกอบด้วย พระวินยัปิฎก พระสตุตนัตปิฎก และพระ
อภิธรรมปิฎก นอกจากคมัภีร์พระไตรปิฎกแล้ว ยงัมีวรรณกรรมพุทธศาสนาอีก
แบบหนึ่งท่ีอยู่นอกพระไตรปิฎก ซึ่ง ศกัดิ์ศรี แย้มนดัดา (2543) เรียกวรรณกรรม
ประเภทนีว้่า วรรณคดีท่ีไม่ใช่คมัภีร์พระไตรปิฎก เป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึน้เพ่ือ
อธิบายพระไตรปิฎก หรือเป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึน้เพ่ือกล่าวถึงเร่ืองราวประกอบ
พุทธศาสนาในแง่ใดแง่หนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) หนังสือท่ีแต่งอธิบาย
พระไตรปิฎกโดยตรง เรียกว่า อรรถกถา ถ้าอธิบายปลีกย่อยลงไปก็จะเป็น ทีปนี 
ทีปิกา โชติกา ฎีกา อนฎีุกา โยชนา ฯลฯ 2) หนงัสือท่ีแตง่เป็นภาษาบาลีและแปล
เป็นพากย์ไทยทีหลงั เป็นหนงัสือท่ีแตง่ขึน้เพ่ือเลา่เร่ืองราวประกอบพทุธศาสนาใน
แง่ใดแง่หนึ่ง หนังสือประเภทนีเ้ป็นหนังสือท่ีแต่งเป็นภาษาสันสกฤตและมีการ
แปลออกเป็นภาษาไทย และหนงัสือท่ีแต่งขึน้เป็นภาษาไทยล้วน ๆ เช่น ไตรภูมิ
กถาหรือไตรภูมิพระร่วง จามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลี ปัญญาสชาดก นนัโทปนนัท
สตูรค าหลวง มหาชาตคิ าหลวง มหาวงศ์ เป็นต้น  
 ส าหรับวรรณกรรมพุทธศาสนาในภาคอีสานนัน้ นอกจากจะได้รับ
อิทธิพลทางวรรณกรรมจากคมัภีร์พุทธศาสนากระแสหลกัท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
ยังมีวรรณกรรมท่ีเป็นท้องถ่ินท่ีมีการแต่งขึน้โดยการลอกเลียนแบบชาดกทาง
พระพุทธศาสนาด้วย ดังท่ี ธวัช ปุณโณทก (2525: 83) ได้แบ่งวรรณกรรมภาค
อีสานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วรรณกรรมชาดกหรือชาดกนอกนิบาต คือ
วรรณกรรมท่ีใช้กลวิธีการประพันธ์แบบชาดกซึ่งมกัจะประกอบด้วย (1) ปรารภ
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ชาดก คือการกล่าวเท้าความว่าเป็นเร่ืองท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้า 
(2) เนือ้เร่ือง คือ อดีตชาตท่ีิพระพทุธองค์ต้องเกิดเพ่ือใช้หนีก้รรม (3) ประชมุชาดก 
คือ ตอนท้ายจะกล่าวถึงตวัละครต่าง ๆ  ในเร่ืองว่ากลบัชาติมาเกิดเป็นบุคคลใน
สมยัพทุธกาล (4) ประพนัธ์ด้วยภาษาบาลีแทรกอยู่ทัว่ไป เพ่ือให้เห็นว่าเป็นโครง
เร่ืองท่ีมีอยู่ในคมัภีร์บาลี 2) วรรณกรรมต านานพทุธศาสนา ได้แก่ ประวตัิการสืบ
ทอดพุทธศาสนาในดินแดนแหลมทองล้านช้าง ซึ่งเนือ้หาสาระของเร่ืองกล่าวถึง
ต านานพุทธเจดีย์ส าคัญในภาคอีสาน ล้านช้าง และล้านนาด้วย นอกจากนัน้  
กรมศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ (2526: 318-320) ได้แบง่วรรณกรรมพทุธศาสนา
ภาคอีสาน ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วรรณกรรมชาดก เป็นเร่ืองท่ีปรากฏอยู่ใน
นิบาตชาดก เช่น ล ามหาชาติ สุธนชูาดก นกกระจอกหรือท้าววรกิต สพุรหมโมกขา 
พญาคันคาก ท้าวปาจิต ท้าวคันธนาม เสียวสวาด แลนมูน ฯลฯ เป็นต้น 2) 
วรรณกรรมต านานพทุธศาสนา เช่น มลูสถาปนาหรือฐาปนาเชตพนหรือเสตพน อุ
รังคนิทาน ชินธาต ุปจุฉาพยากรณ์ มาลยัเลียบโลก พืน้เมือง พืน้พระธาตพุนม หรือ
ต านานพระธาตพุนม สงัฮอมธาต ุชมพูทีป หรือชมพูทวีป มาลยัหม่ืน มาลยัแสน 
พระเจ้าเลียบโลก ฯลฯ เป็นต้น 
 ต านานอุรังคธาต ุก็เป็นวรรณกรรมเร่ืองหนึ่งท่ีได้รับอิทธิพลจากคมัภีร์
พระพทุธศาสนากระแสหลกั ถึงแม้จะเป็นวรรณกรรมท่ีอยู่นอกพระไตรปิฎก หรือ
อยู่นอกอรรถกถาต่าง ๆ หากแต่เป็นวรรณกรรมท่ีมีการแต่งขึน้ภายใต้กรอบ
แนวคิดทางพทุธศาสนา โดยได้น าเอาข้อมลูบางส่วนจากคมัภีร์ทางพทุธศาสนา
มาผนวกรวมเข้ากบัเร่ืองราวในวรรณกรรมท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม เช่น นิทานปรัมปรา 
ต านานบ้านต านานเมือง พงศาวดาร วรรณกรรมท้องถ่ิน จนกลายเป็นวรรณกรรม
ประเภทต านานทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ิน การแตง่วรรณกรรมในลกัษณะนี ้มี
ความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมหลายเร่ืองของล้านนา เช่น ต านานพระเจ้าเลียบ
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โลก ต านานพระธาตลุ าปางหลวง ต านานพระธาตหุริภญุชยั และต านานธาตอ่ืุน ๆ  
อีกมากมาย  
 ต านานอุรังคธาตุเป็นต านานท่ีได้มีการรวบรวมเอาเร่ืองราวนิทาน
ปรัมปรา ต านานบ้านต านานเมืองและวรรณกรรมท้องถ่ิน โดยได้มีการน าเอา
ต านานเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีอยู่ในท้องถ่ินไทย-ลาวสองฝ่ังโขง เข้ามาไว้ในต านาน 
อรัุงคธาต ุจนท าให้ต านานอรัุงคธาตกุลายเป็นต านานใหญ่และเป็นศนูย์รวมของ
ต านานเล็กต่าง ๆ  ลกัษณะเช่นนี ้พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ (2521: 4-24) ได้กล่าวว่า 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของต านานอุรังคธาตุ ประกอบด้วย ต านานพระพุทธบาท 
ต านานอรัุงคธาตแุละต านานเมือง กล่าวคือ เร่ืองต านานพระบาทในท่ีตา่ง ๆ  เดิม
น่าจะเป็นต านานเร่ืองเล็ก ๆ  เพ่ืออธิบายท่ีมาของสถานท่ีเคารพทางศาสนา ซึ่งใน
เอกสารต านานอุรังคธาตุ หรือต านานพระธาตุพนมได้จัดมารวมอยู่ในช่วง
ระยะเวลาก่อนท่ีพระพทุธเจ้านิพพาน ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานเร่ืองใหญ่อยู่
ในชว่งระยะเวลาหลงัจากพระพทุธเจ้านิพพานได้ 8 ปี และตอนพระยาสมุิตตธรรม
เมืองมรุกขนครมาฐาปนาองค์พระอุรังคธาต ุต านานเมืองได้แต่งตอนท่ีกล่าวถึง
ก าเนิดเมืองเวียงจนัทน์ในระยะเวลาร่วมสมยักับพระเจ้าอโศก ต านานทัง้หลาย 
น่าจะเป็นต านานท่ีมีอยู่เดิม แตแ่ยกเป็นเร่ือง ๆ ไป ต านานเดิมเหล่านี ้น่าจะเป็น
ของท่ีได้รับการเรียบเรียงขึน้ประมาณไม่เกินยคุพระเจ้าวิชลุราช ซึ่งลาวถือว่าเป็น
ยุครุ่งเรืองทางด้านการประพนัธ์ เร่ืองต านานขุนบรมก็ได้รับการเรียบเรียงขึน้ใน
สมยันี ้ระยะเวลาดงักล่าวจะตรงกบัสมยัพระเจ้าเมืองแก้วของล้านนาไทย ในช่วง
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในสมยันีไ้ด้มีการประนีประนอมกนัระหว่างพทุธศาสนา
ส านกัตา่ง ๆ ในล้านนาเอกสารท่ีเป็นต านานและเอกสารทางพทุธศาสนาได้รับการ
เขียนขึน้ท่ีล้านนาไทยในสมยันีเ้ชน่กนั และท่ีล้านนานีเ้องท่ีเป็นบอ่เกิดของคติทาง
พทุธศาสนานิกายเถรวาท แบบท่ีเป็นอยู่ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงมา
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จนถึงปัจจบุนั ต านานตา่ง ๆ ของลาวเหล่านี ้ไม่มีความแตกตา่งในแบบแผนของ
การเรียบเรียงไปจากของล้านนา แตเ่พ่ือให้เกิดความขลงั จึงอ้างอิงว่าได้ต านาน
เหล่านีม้าจากเมืองอินทปัตซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในคติความเช่ือของ
ล้านนาและลาวล้านช้างอย่างชดัเจนว่า ในขณะท่ีล้านนามกัจะมองพกุามในฐานะ
เป็นแม่บททางอารยธรรมของตน ทางฝ่ายลาวล้านช้างกลบัมองไปท่ีเมืองอินทปัต 
ซึ่งมีอดีตรุ่งโรจน์ในอาณาจกัรขอม รวมทัง้ในสมยัท่ีมีการเรียบเรียงต านานอุรังค
ธาตนุัน้ ลาวล้านช้างมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบักมัพชูามากกวา่กบัทางล้านนาไทย 
สอดคล้องกับ สมชาติ มณีโชติ (2554: 133) ได้กล่าวว่า ต านานอุรังคธาตุหรือ 
อรัุงคนิทานหรือต านานพระธาตพุนม และนิทานปรัมปราเร่ืองเล็ก ๆ หลายเร่ืองใน
ปาทลักษณนิทาน คงเป็นต านานท่ีมีแล้ว เพราะมีแบบแผนในการเล่าเร่ือง
เหมือนกนั อนัเป็นแบบแผนเดียวกนักบันิทานปรัมปราประเภทเดียวกนัในล้านนา
ไทยด้วยการเร่ิมบนัทึกนิทานเหล่านีล้งบนใบลาน ทัง้ในลาวล้านช้างและล้านนา
ไทย ควรอยูใ่นระยะเวลาเดียวกนั คือ ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา 
 จากเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้ผู้ วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่า ต านานอุรังคธาต ุ
เป็นต านานท่ีมีการรวบรวมข้อมลูมาจากหลายส่วนเข้ามาผสมผสานเช่ือมโยงกนั 
ทัง้นีห้ากจ าแนกข้อมูลไว้อย่างกว้าง ๆ  แล้วอาจจ าแนกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น
ข้อมูลในคมัภีร์ทางพทุธศาสนา และส่วนท่ีเป็นข้อมลูทางวรรณกรรมท้องถ่ิน ใน
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับส่วนท่ีเป็นข้อมูลทางคัมภีร์ทางพุทธ
ศาสนาท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกับต านานอุรังคธาตเุป็นหลกั โดยได้น ากรอบ
แนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทมาประยกุต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์กนัของข้อมลูระหวา่งคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนากบัต านาน
อรัุงคธาต ุซึ่งจากการศกึษาในเบือ้งต้นพบว่า ต านานอรัุงคธาตนุัน้ นอกจากจะมี
ข้อมลูท่ีเป็นวรรณกรรมท้องถ่ินทัง้ท่ีเป็นต านานบ้าน ต านานเมือง นิทานปรัมปรา 
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ต านานเล็ก ๆ น้อย ๆ ของบ้านเมืองรวมอยู่ด้วยแล้ว สิ่งท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็ 
คือ ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานท่ีได้รับอิทธิพลมาจากคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา
อนัเป็นตวับทต้นแบบ โดยท่ีคมัภีร์ทางพุทธศาสนาได้มีการถ่ายโยงข้อมูลให้กบั
ต านานอุรังคธาตุด้วย ถึงแม้ว่าการเดินทางของตวับทวรรณกรรมจากเร่ืองหนึ่ง
ไปสู่ตวับทวรรณกรรมอีกเร่ืองหนึ่งนัน้ ย่อมมีการปรับเปล่ียนเนือ้หาสาระไปบ้าง 
แตบ่นเส้นทางของการเดนิทางนัน้ก็ได้ทิง้ร่องรอยของการสืบทอด ผลิตซ า้ หรือการ
ถ่ายโยงของข้อมูลในตวับทนัน้ ๆ  อยู่ ดงัท่ีคมัภีร์ทางพุทธศาสนาได้ทิง้ร่อยรอย
ความสมัพนัธ์ให้กบัต านานอรัุงคธาตไุว้หลายประการ ทัง้นีผู้้วิจยัมีความสนใจท่ี
จะศึกษาร่องรอยของความสัมพนัธ์นัน้ โดยจะศึกษาดูตวับทในคมัภีร์ทางพุทธ
ศาสนาได้มีการสืบทอด ผลิตซ า้ หรือการถ่ายโยงข้อมลูให้กบัต านานอรัุงคธาตใุน
ลกัษณะใดบ้าง อนัจะท าให้เข้าใจถึงความเป็นสมัพนัธบทท่ีตวับทตา่ง ๆ ในคมัภีร์
พทุธศาสนากบัต านานอรัุงคธาตไุด้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั อนัจะสะท้อนให้
เห็นถึงต านานอรัุงคธาตก็ุถกูก าหนดหรือครอบง าด้วยเร่ืองราวท่ีอยู่ภายใต้กรอบ
คดิทางวรรณกรรมพทุธศาสนา อนัจะเป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านานอรัุงคธาตไุด้
หยิบยืมน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ตวับทวรรณกรรม ตลอดถึงต านาน 
อรัุงคธาตเุป็นต านานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดต านานหนึ่งในลุ่มน า้โขงต่อการน าไป
อธิบายความหมายของพระธาตพุนมในมิติตา่ง ๆ จนท าให้เข้าใจได้อย่างชดัเจน
วา่ พระธาตพุนมเป็นศนูย์กลางความศรัทธาของชาวพทุธในภมูิภาคลุม่น า้โขงจาก
อดีตจวบจนปัจจบุนั  
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2. วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือศกึษาสมัพนัธบทในต านานอรัุงคธาตกุบัคมัภีร์ทางพทุธศาสนา 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ผู้วิจยัได้ใช้กรอบแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบท (Intertextuality) มาประยกุต์ใช้
ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับสมัพนัธบทนีมี้นกัวิชาการได้ให้
แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย ดังท่ี นพพร ประชากุล (2552: 335) ได้กล่าวว่า 
แนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทได้ก่อก าเนิดในวงวรรณกรรมศกึษาในช่วงทศวรรษ 1970 
และแพร่หลายต่อมาในวงวิชาการสากลจนถึงปัจจบุนัโดยต้นเค้าได้ปรากฏก่อน
หน้านัน้ เม่ือ มิคาอิล บคัติน (Mikhail Bakhtin) ได้เสนอแนวคิดเร่ือง “พหุโฆษะ” 
(polyphony) ว่าตวับทของนวนิยายเร่ืองหนึ่ง ๆ เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดโอกาสให้ “ภาษา” 
ของคนกลุ่มต่าง ๆ จากหลายฐานะ อาชีพ และเพศวัย ได้มาปะทะสังสรรค์กัน
อยา่งมีพลวตั เกิดเป็นเสียงอนัเซ็งแซแ่ตส่อดประสานขึน้ในงานชิน้เดียว ดงันัน้ ตวั
บทหนึ่ง ๆ จึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับตัวบทอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในยุคสมัย
เดียวกันหรือในยุคสมัยก่อนหน้าไม่มากก็น้อย โดยท่ีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ดงักล่าวมีหลักฐานยืนยันได้ในตวับทชิน้ท่ีพิจารณาเป็นหลักอยู่ การท าความ
เข้าใจเก่ียวกับสมัพนัธบทเป็นสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานต่อการท าความเข้าใจตวับทเก่า
กับตัวบทใหม่ ในขณะท่ี ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2555) ก็ได้กล่าวไว้ว่า 
การศึกษาวรรณคดีแนวโครงสร้างนิยมจะไม่ศึกษาวรรณคดีแต่ละชิน้แยกเป็น
เอกเทศ แตจ่ะมองวรรณกรรมชิน้นัน้ ๆ  ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของระบบวรรณคดี
ทัง้หมด ระบบของวรรณคดีแสดงออกมาในรูปของรหสั/กฎเกณฑ์ ชดุหนึ่งท่ีก ากบั
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การเขียน การผลิต รวมตลอดถึงการอ่าน การท าความเข้าใจสิ่งท่ีเรียกว่า 
“วรรณคดี” อีกต่อความหมายของงานเขียนไม่ได้อยู่ท่ีตวังานเขียนนัน้ แต่อยู่ท่ี
ความสมัพนัธ์ของงานดงักล่าวกบังานเขียนชิน้อ่ืน ๆ  ในระบบของวรรณคดี หรือท่ี
จูเลียน คริสวีวา เรียกว่า “สัมพันธบท” (Intertextuality) นอกจากนัน้ ตรีศิลป์  
บุญขจร (2547: 33) ได้น าแนวคิดสัมพันธบทมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เร่ือง 
“บ้านเก่า” ของ โชคชยั บณัฑิต: ส านึกกวีไทยในกระแสโลกาภิวัตน์” ตรีศิลป์ ได้
ใช้สมัพนัธบทในความหมายความสมัพนัธ์ระหว่างตวับทปัจจุบนั (present text) 
กบัตวับทในอดีต (prior texts) และแปลค าวา่ “intertextuality” เป็นภาษาไทยวา่ “สห
บท” แทนค าวา่ “สมัพนัธบท” โดยได้ให้ความหมายตามรูปศพัท์ไว้วา่ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวับทตา่ง  ๆสหบทมีความหมายมากมายหลายมิติ  
 กาญจนา แก้วเทพ (2553: 315) ได้อธิบายวา่ สมัพนัธบท (Intertextuality) 
เป็นศพัท์ทางวิชาการท่ีเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1960 โดยผู้ประดษิฐ์ค านีข้ึน้มา คือ จเูลีย 
คริสเตวา (J. Kristeva) นกัวิชาการชาวบลัแกเรีย และเม่ือมีการน าเอาค านีม้าใช้ใน
วงวิชาการภาษาไทย ก็ได้มีการแปลค าว่า Intertextuality ไว้อย่างหลากหลาย เชน่ 
การเช่ือมโยงเนือ้หา การถ่ายโยงเนือ้หา การถ่ายโยงข่าว สมัพนัธบท สหบท ฯลฯ 
ซึ่งการแปลท่ีหลากหลายนัน้จึงยงัไม่มีค าแปลใด ๆ ท่ีจะผกูขาดการแปลเอาไว้ได้
เพราะผู้แปลมกัจะแปลให้เข้ากบัเนือ้หาของตน แตมี่ค าแปลอยูช่ดุหนึง่ท่ีมกัใช้กนั
มากกว่าค าแปลอ่ืน ๆ คือ “การถ่ายโยงเนือ้หา” หรือ “การเช่ือมโยงเนือ้หา” โดย 
“Text” จะเท่ากบั “เนือ้หา” ซึ่งหากพิจารณาด้วยกรอบของแบบจ าลองการส่ือสาร 
S-M-C-R แล้วค าว่า “เนือ้หา” จะมีค่าเท่ากับ M-message แต่ค าว่า Text (ใน
ภาษาไทยมกัแปลวา่ “ตวับท”) นัน้เป็นค าศพัท์เฉพาะท่ีส านกัคิดวฒันธรรมศึกษา
เชิงวิพากษ์ (Critical Cultural Studies) น าเอา “ค าเก่า” แต่มาใช้ในความหมาย
ใหม ่ค าวา่ ตวับท (Text) จงึมีความหมายมากกวา่ค าวา่ “เนือ้หา” 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

31 คัมภีร์พุทธศาสนา: สัมพันธบทในต านานอุรังคธาตุ 

 จากค าอธิบายของนักวิชาการข้างต้น ท าให้มองเห็นว่า “สัมพันธบท” 
เป็นศาสตร์ท่ีว่าความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัของตวับททัง้หลายท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ทกุสิ่งทกุอย่างมีอ านาจและมีอิทธิพลตอ่กนัและกนั ซึ่งแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทนี ้
เป็นแนวคิดหนึ่งในแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม (Post structuralism) ท่ีว่าด้วย
ทฤษฎีหรือกลุ่มของทฤษฎีท่ีมีการศกึษาความสมัพนัธ์มนษุย์ โลก และพฤตกิรรม
การผลิต หรือผลิตซ า้ความหมายต่าง ๆ ผู้ วิ จัยน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การศกึษาวิเคราะห์ตวับทต านานอรัุงคธาตท่ีุมีความสมัพนัธ์กบัตวับทคมัภีร์พุทธ
ศาสนาอนัเป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านานอรัุงคธาต ุกลา่วคือ ตวับทต านานอรัุงค
ธาตเุป็นตวับทท่ีได้มีการหยิบยืมตวับทบางตวับทมาจากคมัภีร์พทุธศาสนา โดย
การน ามากล่าวหรือผลิตซ า้ใหม่ในต านานอุรังคธาตท่ีุมีตวับทหลาย ๆ  ตวับทเกิด
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกัน ตวับทหนึ่ง ๆ อาจจะมีการผสมผสานทางด้านความรู้ 
ความคิด จินตนาการ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ในสังคม 
ด้านต่าง ๆ ของผู้คนในยุคก่อนจนก่อให้เกิดเป็นตวับทใหม่ท่ีมีเค้าของตวับทเดิม
หลาย ๆ ตวับทหลอมรวมกนัอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวรรณกรรมทัง้หลายมีความ
เช่ือมโยงกนั ไม่มีวรรณกรรมใดเลยท่ีจะก่อก าเนิดมาจากความว่างเปล่าหรือเป็น
วรรณกรรมท่ีบริสุทธ์ิ หากแต่มีการดูดซับผสมผสานปนเปกันระหว่างตัว
วรรณกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีมาก่อนหน้านัน้ ลกัษณะเช่นนีจ้ึงท าให้ตวับทมีความเล่ือน
ไหล และมีชีวิตชีวา น่าด ูน่าชมมากยิ่งขึน้ ในต านานอุรังคธาตก็ุเช่นเดียวกัน มี
การหยิบยืมน าเอาตวับทมาจากคมัภีร์พุทธศาสนาในลกัษณะของการเช่ือมโยง
หรือการถ่ายโยงของข้อมลู อนัสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบท ดงันัน้การ
น าเอาแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทมาใช้ในการศึกษาตวับทคมัภีร์พทุธศาสนากับตวั
บทต านานอรัุงคธาต ุจะท าให้เห็นถึงร่องรอยของการปรับเปล่ียนตวับทในลกัษณะ
ต่าง ๆ ตลอดการแพร่กระจ่ายของตวับทจากตวับทในคมัภีร์พุทธศาสนามาสู่ตวั
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บทต านานอรัุงคธาต ุซึ่งการศกึษาดงักล่าวเป็นการศกึษาอีกมมุมองหนึ่งท่ีผู้วิจยั
ต้องการจะน าเสนอโดยใช้แนวคิดเร่ืองสัมพันธบทมาเป็นกรอบในการศึกษา
ต านานอุรังคธาต ุอนัจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาวรรณกรรมได้อีกรูปแบบ
หนึง่ 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการศกึษาวิเคราะห์เอกสารข้อมลู
ท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบือ้งต้น ประกอบด้วยเอกสารตวับท
ต านานอรัุงคธาตท่ีุมีการปริวรรตถ่ายถอดมาเป็นภาษาไทยโดยมีการจดัพิมพ์เป็น
รูปเล่มฉบบัสมบรูณ์แล้ว และเอกสารข้อมลูทางวรรณกรรมในคมัภีร์พทุธศาสนา 
ได้แก่ ชาดกหรืออรรถกถาชาดก และคมัภีร์มหาวงศ์ เข้ามาเป็นตวับทเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบทกันระหว่างตวับทคมัภีร์พทุธศาสนา
ดงักลา่วกบัตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
 
5. ผลการวิจัย 
 
 การถ่ายโยงข้อมลูจากตวับทคมัภีร์พทุธศาสนามาสู่ตวับทต านานอุรังค
ธาตนุัน้ ได้มีการสร้างตวับทโดยมีลกัษณะสมัพนัธบทในรูปแบบต่าง ๆ อนัได้แก่ 
การลอกเลียบแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง การปรับเปล่ียน การตดัและการขยาย
ความ ซึ่งตวับทคมัภีร์ทางพทุธศาสนาท่ีผู้ วิจยัได้น ามาศึกษาวิเคราะห์ในท่ีนี ้ได้
จ าแนกออกเป็น 2 หวัข้อ คือ ตวับทท่ีได้มาจากชาดกหรืออรรถกถาชาดก และตวั
บทท่ีได้มาจากคมัภีร์มหาวงศ์ ซึ่งตวับททัง้สองนีเ้ป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านาน 
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อุรังคธาต ุท่ีจะน ามาสร้างสรรค์ทางวรรณกรรม ซึ่งสามารถเสนอเป็นตารางการ
วิเคราะห์ได้ดงันี ้ 
 
 
 
       ชาดกหรืออรรถกถาชาดก 
       คมัภีร์มหาวงศ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 ในการศกึษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ผู้วิจยัจะได้ตัง้ประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 
2 หวัข้อ ตามตวับทในคมัภีร์พทุธศาสนา จากนัน้จึงได้น าเสนอในรูปแบบของการ
อธิบายขยายความพร้อมยกตัวอย่างประกอบจากข้อมูลตัวบทในคัมภีร์พุทธ
ศาสนากบัตวับทในต านานอรัุงคธาตเุพ่ือให้เห็นถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัของ
ตวับท โดยใช้ลกัษณะของสมัพนัธบท คือ การลอกเลียบแบบ การอ้างอิง การอ้าง
ถึง การปรับเปล่ียน การตดัและการขยายความ มาเป็นกรอบในการน าเสนอ ทัง้นี ้
ผู้วิจยัจงึได้จ าแนกประเดน็การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเดน็ ได้แก่ 
  1. ชาดกหรืออรรถกถาชาดก: ต้นแบบต านานอรัุงคธาต ุ
  2. คมัภีร์มหาวงศ์: ต้นแบบต านานอรัุงคธาต ุ

คัมภีร์พุทธศาสนา 

ต านานอุรังคธาตุ 

ลอกเลียบแบบ
แบบ

อ้างอิง

อ้างถงึ ปรับเปล่ียน
แบบ

ตดัความ ขยายความ
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 5.1 ชาดกหรืออรรถกถาชาดก: ต้นแบบต านานอุรังคธาตุ 
 ชาดก เป็นเร่ืองราวของพระพทุธเจ้า เม่ือครัง้อดีตท่ีเสวยพระชาตเิป็นพระ
โพธิสัตว์ เร่ืองพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ผู้ ใดแล้ว จะทรงยกชาดกขึน้เป็น
นิทานอิงธรรมะ มาเล่าเป็นบคุลาธิษฐาน คือ เป็นวิธีการสอนแบบยกเอาเร่ืองราว
นิทานชาดกมาประกอบการแสดงธรรมเพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจได้ง่ายขึน้ ได้ปรากฏใน
วินยัปิฎกและสตุตนัตปิฎก จะอธิบายเล่าเร่ืองราวและบรรยายชีวิตพระโพธิสตัว์ 
ได้สะท้อนเหตกุารณ์อ่ืนด้วย เช่น ชีวิตผู้คนในอินเดียโบราณโดยมีการสรรเสริญ
พระคณุของพระทศพล อาศยัเหตกุารณ์ของเร่ืองราวในพทุธประวตัิบ้าง เร่ืองราว
ของสาวกบ้าง สะท้อนเหตกุารณ์ด้านความเช่ือ ค่านิยม วิถีชีวิต จึงได้ให้ความรู้
หลายด้าน ทัง้ด้านคติชน ด้านวรรณกรรม ด้านประวตัิศาสตร์และด้านภมูิศาสตร์ 
ชาดกจึงเป็นพุทธวจนะเล่าเร่ืองอดีตเล่าเร่ืองข้ามภพข้ามชาติ เป็นเทศนาวิธีท่ี
เหมาะกับคนทั่วไป ซึ่งชาดกท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกาย จะปรากฏเฉพาะข้อความท่ีเป็นภาษิต ไม่ได้ระบเุหตกุารณ์ว่า พระพทุธเจ้า
ตรัสเม่ือใด มีเนือ้หาความท่ีสมบรูณ์อย่างไร เว้นแตท่ี่ปรากฏในพระไตรปิฎกส่วน
อ่ืน ๆ ท่ีตรัสถึงชาดกบางเร่ืองเอาไว้ ในสมยัต่อมาพระอรรถกถาจารย์จึงได้แต่ง 
“อรรถกถา” เพ่ืออธิบายเนือ้ความเพิ่มเติมขึน้ พระพุทธองค์ตรัสเร่ืองนัน้ท่ีไหน 
ปรารภอะไร เพ่ือทรงแสดงหลกัธรรมอะไร ทรงแสดงแก่ใคร ร่วมทัง้บทสโมธาน คือ 
บทสรุปว่า ผู้นัน้ ผู้ นีก้ลบัชาติมาเกิดเป็นใครในสมยัพระพุทธเจ้า (พระมหาภิรัฐ-
กรณ์ อ สมุาลี, 2561: 2-14)  
 ส าหรับต านานอรัุงคธาตเุป็นวรรณกรรมพทุธศาสนาแบบท้องถ่ิน ซึง่จาก
การศกึษาพบว่า ต านานอรัุงคธาตไุด้มีการหยิบยืมเอาข้อมูลจากชาดกในคมัภีร์
พทุธศาสนากระแสหลกัเข้ามาปะปนอยู่ด้วย ดงัจะเห็นได้จากเนือ้หาบางช่วงบาง
ตอนคล้ายคลึงกบัเนือ้หาในชาดกหรืออรรถกถาชาดก ซึ่งก็ได้ปรับเปล่ียนโดยการ
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ตดัตอ่ ขยายความ แตบ่นเส้นทางของการปรับเปล่ียนนัน้ได้ทิง้ร่องรอยบางอย่าง
เอาไว้โดยการลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง ซึ่งจะได้ยกตัวอย่างการ
อธิบาย ได้แก่ 
  มหาปรินิพพานสูตร 
  มหาปรินิพพานสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพาน 
หมายถึงการดับขันธ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหตุกาณ์ท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับ
พุทธศาสนิกชนทัง้หลาย เป็นพระสูตรท่ีมีเนือ้หาขนาดยาว ท่ีเรียกว่า ทีฆนิกาย 
บนัทึกประมวลล าดบัเหตกุารณ์ และพระธรรมเทศนาเสด็จจาริกแสดงธรรมครัง้
สุดท้ายของพระผู้ มีพระภาค ตลอดถึงเหตุการณ์ในวันเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 
การถวายพระเพลิง การแจกพระบรมสารีริกธาต ุและการสร้างพระสถปู (พระศรีวิ
สทุธิโกศล กิตฺตวิฑฺฒโน, 2546: 8) 
  เนือ้หาบางตอนในมหาปรินิพพานสตูร ท่ีมีการน ามาผลิตซ า้ใน
ต านานอรัุงคธาต ุซึง่จากการศกึษาพบวา่ ต านานอรัุงคธาตมีุเนือ้หาคล้ายคลึงกบั
มหาปรินิพพานสูตรอยู่ 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์อันว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรง
อาพาธ และเหตกุารณ์อนัวา่ด้วยการแบง่พระบรมสารีริกธาต ุ 
  ในตอนท่ีว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงอาพาธ ปรากฏในมหา
ปรินิพพานสตูร พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เลม่ 10 (2539: 
119-120) เนือ้ความได้กล่าวถึง นายจุนทะ ได้ถวายเนือ้สุกรแด่พระพุทธเจ้า  
พระพทุธองค์ทรงเสวยเนือ้สกุรแล้วเกิดอาพาธอย่างหนกั มีเวทนากล้าเกิดแตก่าร
ประชวรลงโลหิต ทรงอดกลัน้เวทนาเหล่านัน้ไว้ แล้วเสด็จเดินทางต่อไปกับ 
พระอานนท์ จนถึงบริเวณแมน่ า้แหง่หนึง่ พระองค์ให้พระอานนท์ตกัน า้มาให้เสวย 
แต่น า้ได้ขุ่นมวัไปหมดอนัเน่ืองจากถูกกระบวนเกวียน 500 เล่ม ได้เหยียบย า้ไป
ก่อนแล้ว พระองค์จงึได้ตรัสให้พระอานนท์น าน า้มาให้เสวยถึง 3 ครัง้ เม่ือครัง้ท่ี 3 
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พระอานนท์ได้ไปตกัน า้มาให้พระองค์เสวย ปรากฏวา่น า้ท่ีเคยขุน่มวัเกิดใสสะอาด 
ไมขุ่น่มวัเลย พระอานนท์เกิดความอศัจรรย์เป็นอยา่งยิ่ง  
  เหตกุารณ์ดงักล่าว ได้มีการน ามาผลิตซ า้ความในต านานอรัุงค-
ธาต ุโดยได้กลา่วถึงพระพทุธเจ้า ทรงเสวยเนือ้สกุร แล้วทรงอาพาธอยา่งนกั และมี
การกลา่วถึงพระพทุธองค์ทรงมีประสงค์จะเสวยน า้ ทรงให้พระอานนท์ตกัน า้มาให้
เสวย แตน่ า้ได้ขนุมวัไปหมดด้วยเชน่กนั ดงัปรากฏข้อความในตอนนีห้นึง่วา่  

“ยงัมีกาลคาบหนึ่งหมูง้วน (สุกรเบื่อเมา/อาหารเป็นพิษ) ก็มา
เถิงแก่สัพพัญญูเจ้าจึงถามว่า ดูราอานนท์วิหารหลังเก่าอยุดอยา 
(อยุดอยา หมายถึง ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์) ก่อนดีบ่จา เจ้าอานนท์จึง
กล่าวว่าปกูใหม่อยู่ดีก็ข้าแล สพัพญัญเูจ้าจึงว่า พระตถาคตจกันิพพาน
แลเมืองใดยงัแคว้นใหญ่นัน้จา เจ้าอานนท์จงึวา่ เมืองราชคฤห์ ใหญ่ก็ข้า
แล พระเจ้าจึงกล่าวว่า พระตถาคตจกันิพพานในเมืองกสุินาราย เหตวุ่า 
ยงัไป่ได้มีมิตตา (เมตตา) ยงัพราหมณ์ผู้หนึง่หัน้แล เมืองอนันีมี้พราหมณ์
ผู้หนึ่งช่ือ โสตถิพราหมณ์และได้เอาหญ้าคาเขียวแปดก ามาปูให้พระ
ตถาคตนัง่ลวดเกิดเป็นแท่นแก้วจีงได้ตดัผยาสพัพญัญุตญาน แท้ดีหลี
แล บคุคละผู้ใดได้ยงัคดึฮอดอนัพระตถาคตได้บริโภคนัน้เอาต้นไม้ฮังนัน้
มาส้างพุทธฮูปก็ประเสิดนกั เหตวุ่าไม้ 2 ต้นนีต้ถาคตได้บริโภคเป็นอนั
ประเสิดแล พระเจ้ากล่าวท่อนัน้แล้วสนัยงัหมงู้วนจึงไปเมืองกุสินาราย 
ฮาก (อาเจียน) ออกเป็นเลือด เจ้าอานนท์ไปเอาน า้มาให้สนัก็เกิดเป็นขุน่
เป็นตมเสียซู่แห่งเจ้าจึงไหว้ว่า ผู้ ข้าไปเอาน า้ท่ีใดมาให้สนัก็ขุ่นเสีย ผู้ ข้า
จักซ า้ไปหาอันใหม่ก่อน สัพพัญญูเจ้าจึงว่าอย่าได้ไปเอาเทิน แม่นว่า
ท่านไปเอาท่ีใดน า้อันใสแต่ก่อนนัน้ก็จกัขุ่นเป็นตมสิ่งเดียวนัน้แล ดูรา
อานนท์เม่ือชาติก่อนพุ้นพระตถาคตได้เป็นพ่อค้าเกวียนวัว แคมทาง



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

37 คัมภีร์พุทธศาสนา: สัมพันธบทในต านานอุรังคธาตุ 

อยากน า้น าอันใสมีท่ีไกลน า้อันขุ่นมีท่ีใกล้ค าค้าน (ความเกียจค้าน) 
 มีฟ้าวย้ายเกวียนไปจงูงวัไปให้กินน า้อนัขุ่นแกมตม เวรอนันัน้ไป่หมดก็
มาซ า้บดันีแ้ล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 82-84) 

  จากข้อความท่ีได้ยกมากล่าวข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นสมัพนัธบทกนัระหว่างตวับทในมหาปรินิพพานสตูรกบัตวับทในต านาน
อุรังคธาต ุในเหตกุารณ์อนัว่าพระพุทธเจ้าทรงอาพาธนี ้โดยการลอกเลียนแบบ 
และการอ้างถึง ซึ่งมีเนือ้หาหลกัคล้ายคลึงกนั กล่าวคือ ต านานอรัุงคธาตไุด้หยิบ
ยืมเอาเนือ้หาบางช่วงบางตอนจากมหาปรินิพพานสูตรมาปรับ โดยการ
ลอกเลียนแบบจากตวับทในมหาปรินิพพานสตูร อนัว่าด้วยพระพทุธเจ้าทรงเสวย
เนือ้สุกรจนเป็นเหตุให้อาพาธ และมีการลอกเลียนแบบเนือ้หาท่ีว่าด้วย
พระพทุธเจ้าให้พระอานนท์ตกัน า้มาให้เสวย สว่นรายละเอียดปลีกยอ่ยของเนือ้หา
นัน้ได้มีการปรับเปล่ียน โดยการเพิ่มเติม และการตัดข้อความบางส่วนออก 
กล่าวคือ การเพิ่มเติมนัน้ได้เพิ่มเติมข้อความท่ีไมป่รากฏมีในมหาปรินิพพานสตูร 
เชน่ ข้อความท่ีวา่ พระพทุธองค์ได้ถามถึงวิหารท่ีเก่าแล้วซอ่มแซมใหม ่กบัวิหารท่ี
สร้างขึน้มาใหม่ อย่างไรจะดีกว่ากัน พระอานนท์จึงกราบทูลว่าวิหารท่ีสร้างขึน้
ใหม่ย่อมดีกว่าหลังเก่า และข้อความท่ีกล่าวถึงการเอาไม้รังมาสร้างเป็น
พระพุทธรูปเพ่ือเป็นเคร่ืองระลึกถึงกราบไหว้บูชาแทนองค์พระพุทธเจ้า ซึ่ง
ข้อความดงักล่าวนีไ้ม่ปรากฏมีในมหาปรินิพพานสูตร ส่วนการตดัข้อความบาง
ข้อความออกนัน้ จะเห็นวา่ ข้อความในมหาปรินิพพานสตูรนัน้มีขนาดยาว โดยใน
ตอนท่ีพระพทุธเจ้าทรงอาพาธนี ้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียด ส่วนข้อความในต านาน
อรัุงคธาตไุด้กลา่วอยา่งแบบรวบรัดตดัตอนเอาเฉพาะเหตกุารณ์ส าคญัในหลาย ๆ 
เหตกุารณ์มารวมไว้ด้วยกัน เช่น เหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าทรงอาพาธ เหตกุารณ์
การกลา่วอ้างถึงพระพทุธเจ้าจะเสดจ็ไปโปรดโสตถิพราหมณ์ หรือเหตกุารณ์ท่ีพระ
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อานนท์ตกัน า้มาถวายพระพทุธองค์ เป็นต้น ได้กล่าวไว้อยา่งสัน้ ๆ  พอให้รู้ว่าได้มี
เหตกุารณ์เหล่านัน้ปรากฏอยู่ โดยการลอกเลียนแบบและการอ้างถึงเหตุการณ์
ดงักลา่วมาไว้ในตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
  ส่วนเหตกุารณ์อนัว่าด้วยการถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้า
และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ได้ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร พระ
สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่ม 10 (2539: 175-178) เนือ้หา
กลา่วถึง พระมหากสัสปเถระ เข้าไปยงัมกฎุพนัธเจดีย์ของพวกเจ้ามลัละในกรุงกสุิ
นารา ถึงท่ีจิตกาธานของพระผู้ มีพระภาคเจ้าแล้ว ประนมมือกระท าประทกัษิณ
จิตกาธาน 3 รอบ เปิดผ้าคลมุทางพระบาท ถวายอภิวาทพระยคุลบาทของพระผู้ มี
พระภาคด้วยเศียรเกล้า และภิกษุ 500 รูป ก็ถวายอภิวาทพระยคุลบาทของพระผู้
มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า เม่ือท่านพระมหากัสสปะและภิกษุ 500 รูป ถวาย
อภิวาทเสร็จแล้ว จิตกาธานของพระผู้ มีพระภาคได้ติดไฟลุกโพลงขึน้เอง (ด้วย
อานภุาพของเทวดา) เม่ือพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้ มีพระภาค พระอวยัวะ 
คือ พระฉวี (ผิวนอก) พระจัมมะ (หนัง) พระมังสา (เนือ้) พระนหารู (เอ็น) และ
พระลสิกา (ไขข้อหรือไขกระดกู) ไม่ปรากฏเถ้าไม่ปรากฏเขม่าเลย คงเหลืออยู่แต่
พระสรีระเท่านัน้ หลงัจากถวายพระเพลิงพระสรีระพระพทุธเจ้าเสร็จแล้ว ในขณะ
ท่ีมีการฉลองพระบรมสารีริกธาตุอยู่นัน้ ข่าวได้แพร่ไปยังอาณาจักรทัง้หลาย
ภายนอกพระนคร จึงท าให้กษัตริย์และพราหมณ์จากอาณาจกัรตา่ง ๆ  ได้แก่ พระ-
เจ้าอชาตศตัรูแห่งกรุงราชคฤห์ กษัตริย์ลิจฉวีแห่งเมืองเวสาลี กษัตริย์ศากยวงศ์
และพระประยรูญาตแิหง่เมืองกบิลพสัดุ์ กษัตริย์ถลูะ แหง่เมืองอลัลกปัปะ กษัตริย์
โกลิยะแห่งเมืองรามคาม พราหมณ์เวฎฐทีปกะแห่งเมืองเวฎฐทีปกะ และกษัตริย์
มลัละแห่งเมืองปาวา กษัตริย์และผู้ปกครองบ้านเมืองเหล่านัน้ต่างก็ส่งทูตและ
กองทพัไปขอส่วนแบง่พระบรมสารีริกธาต ุณ เมืองกสุินารา โทณพราหมณ์จึงได้
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แบง่พระบรมสารีริกธาตอุอกเป็น 8 ส่วนเท่ากนั บรรดาทตูานทุตูก็ได้อญัเชิญพระ
บรมสารีริกธาตกุลบัไปยงัประเทศของตน ตัง้สกัการบชูาแล้วสร้างสถปูบรรจไุว้ใน
บ้านเมืองของแต่ละประเทศ ส่วนโทณพราหมณ์ได้รับตมุพะ (ทะนานตวง) ท่ีใช้
ตวงพระบรมสารีริกธาตไุปสร้างสถปูบรรจไุว้สกัการะบชูา  
  เหตกุารณ์ว่าด้วยการถวายพระเพลิงของพระพทุธเจ้าและการ
แบ่งพระบรมสารีริกธาตนีุ ้ได้มีการกล่าวซ า้ในต านานอุรังคธาต ุเป็นเหตกุารณ์
ท่ีว่าด้วยพระมหากัสสปเถระได้ถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้า พระธาตไุด้แตก
ออกเป็นส่วน ๆ บางส่วนพราหมณ์น าไป บางส่วนนาคน าไป ส่วนอุรังคธาตหุรือ
พระธาตุส่วนหน้าอกนัน้พระมหากัสสปเถระได้น ามาบรรจุไว้ท่ีภูก าพร้า ดัง
ข้อความในต านานอรัุงคธาตคุวามตอนหนึง่วา่ 

“สพัพญัญเูจ้าสัง่มหาอานนท์ดงันัน้แล้ว จกักระท าอธิษฐานไว้
ตาบใด มหากสัสปเถระไป่มาเอาอรัุงคธาตไุปไว้ดอยกปัปปันนคีรินัน้ ไฟ
ธาตจุงอย่าได้ไหมองค์พระตถาคตเทิน อธิษฐานแล้วนิพพานไปแล้วเอา
สัพพัญญูเจ้าใส่โกศพระนมแต่งแปงแล้วซู่อันท้าวพระยามหากษัตริย์
และคนทัง้หลายเจาะไฟใส่ก็บ่ไหม้ มอดเสียเป็นหลายเท่ือหลายที ยาม
นัน้มหากัสสปเถระเจ้าลุกจากเมืองเวสาลีมาฮอดพระพุทธเจ้ากระท า
ปาฏิหาริย์ย่ืนตีนก า้ขวาออกจากโกศแล้ว มหากสัสปเถระเจ้าโจมเอาใส่
หัวไว้ ยามนัน้อุรังคธาตุหากห่อผ้ากัมพลมัดป้อมออกจากโกศลงมา
ตัง้อยู่ฝ่ามือเบือ้งขวาแห่งมหากสัสปเถระเจ้าแล้วไฟธาตนุัน้หากลุกเป็น
แปว เปลวโหมโกศสพัพญัญเูจ้ายงัแตธ่าตทุัง้มวล ธาตกุระโปง (หวั) เกิด
กติกามหาพรหม (ฆฏิกาพรหม) เอาเมือไว้พรหมโลก ธาตแุข้วหมากแง  
โทนะพรามเอาเหล้มเกล้าเซ่ืองไว้ พระยาอินทาลกัเอาหนีเมือไว้ในเมือง
ดาวตงึสา ธาตดุกูด้ามมีด พระยานาคเอาเมือไว้เมืองนาค สรีระธาตพุระ
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เจ้าล า้นัน้ส ่าท่อหน่วยถัว่ควาง (กวาง) ส ่าท่อเม็ดข้าวสานหกั ส ่าท่อเม็ด
ฟันผกักาส พระยาอชาตสตัตเูอาไปไว้ในถ า้สตัตปัณคหูาพุ้นก็มีหัน้แล” 
(ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 86) 

  จากข้อความท่ีได้ยกมากล่าวข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นสมัพนัธบทกันระหว่างมหาปรินิพพานสูตรกับต านานอุรังคธาต ุซึ่งมี
เนือ้หาหลักคล้ายคลึงกัน คือ เป็นเหตุการณ์อันว่าด้วยการถวายพระเพลิงของ
พระพุทธเจ้าและการแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุโดยมีพระมหากัสสปเถระเป็นตวั
ละครท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ท่ีได้เป็นผู้ ถวายเพลิงของพระพุทธเจ้า ซึ่งหาก
ปราศจากพระมหากสัสปะแล้วไม่มีผู้ ใดจะท าให้พระสรีระของพระพทุธเจ้าติดไฟ
ได้ ในมหาปรินิพพานสูตร ได้กล่าวถึง พระมหากัสสปเถระถวายอภิวาทพระศพ
ของพระพทุธเจ้าแล้วไฟได้ลกุไหม้ขึน้เอง ซึง่เป็นปกตวิิสยัของพระพทุธเจ้าท่ีแสดง
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ หลงัจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว โทณพราหมณ์แบง่พระบรม
สารีริกธาตอุอกเป็น 8 ส่วน แบง่ให้กบักษัตริย์ทัง้ 8 เมืองนัน้ ส่วนในต านานอรัุงค
ธาตไุด้มีกล่าวถึงเหตกุารณ์การถวายพระเพลิงของพระพทุธเจ้าอย่างพิสดาร โดย
ได้อ้างถึงพระมหากสัสปเถระเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทมากท่ีสดุในการถวายพระเพลิงตาม
รูปแบบประเพณีนิยมแบบท้องถ่ิน ซึ่งมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดปลีกย่อยให้มี
ความแตกต่างจากตัวบทมหาปรินิพพานสูตรอยู่บางประการ กล่าวคือ มีการ
น าเสนอในรูปแบบท่ีเน้นในเร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์มากกว่า จะเห็นได้จากเม่ือ
พระมหากัสสปเถระมาถึงบริเวณท่ีถวายพระเพลิง พระพุทธเจ้าได้ทรงท า
ปาฏิหาริย์ พระบาทเบือ้งขวาได้ย่ืนออกมา พระมหากสัสปเถระจึงได้ถวายบงัคม
ด้วยเศียรเกล้า จากนัน้อุรังคธาตก็ุได้ออกจากโกศมาวางอยู่บนมือเบือ้งขวาของ
พระมหากัสสปเถระเอง ซึ่งเหตกุารณ์ตอนนีด้ปูระหนึ่งว่า ต้องการจะเน้นการน า 
อรัุงคธาตไุปบรรจไุว้ท่ีภูก าพร้าหรือพระธาตพุนมเป็นส าคญั จากนัน้เปลวไฟจงึได้
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ลกุไหม้พระสรีระของพระพทุธเจ้า จึงได้แตกเป็นพระธาตสุ่วนตา่ง ๆ  คือ พระธาตุ
กระโปงหวั (พระธาตสุ่วนพระเศียร) ฆฏิกาพรหมเอาไปบชูาท่ีพรหมโลก พระธาตุ
แข้วหมากแง (ทันตธาตุ) โทนพราหมณ์เอาซ่อนไว้ท่ีป่ินปักผม พระอินทร์ลกัไป
บชูาท่ีดาวดงึส์ พระธาตดุ้ามมีด พญานาคเอาไปบชูาท่ีเมืองนาค สว่นพระธาตเุลก็ 
ๆ น้อย ๆ ท่ีแตกออกเท่ากับเมล็ดข้าวสาร หรือเท่ากับเมล็ดพนัธุ์ผกักาด พระเจ้า
อชาตศตัรูเอาไปบชูาไว้ท่ีถ า้สตัตบรรณคหูา  
  ดงันัน้ เหตกุารณ์อนัวา่ด้วยการถวายพระเพลิงของพระพทุธเจ้า 
และการแบง่พระบรมสารีริกธาต ุท่ีปรากฏในตวับทมหาปรินิพพานสตูร กบัตวับท
ต านานอรัุงคธาต ุมีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ และ
อ้างถึง กล่าวคือ ได้ลอกเลียนแบบเอาเหตกุารณ์ส าคญั ๆ  มาจากมหาปรินิพพาน
สูตร ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนัน้ได้มีความแตกต่างจากตัวบทต้นแบบมหา
ปรินิพพานสตูร มีการเพิ่มเหตกุารณ์ กล่าวคือ ได้มีการเพิ่มเหตกุารณ์อนัว่าด้วย
พระอรัุงคธาตไุด้ออกจากพระโกศแล้วมาประดิษฐานอยู่บนมือเบือ้งขวาของพระ
มหากสัสปเถระ มีการปรับเปล่ียนข้อมลูบางส่วนให้แตกตา่งไปจากเดิม กล่าวคือ 
ข้อมลูอนัวา่ด้วยการแบง่พระบรมสารีริกธาต ุท่ีตวับทต้นแบบมหาปรินิพพานสตูร
ได้กลา่วถึงการแบบพระบรมสารีริกธาตอุอกเป็น 8 สว่น แบง่ให้กบัเมืองตา่ง ๆ แต่
ในต านานอรัุงคธาตไุด้กลา่วให้แตกตา่งออกไป โดยพระธาตตุา่ง ๆ เหลา่นัน้ ไมไ่ด้
ถูกจ ากัดความเป็นเจ้าของอยู่เฉพาะพืน้ท่ีของมนุษยโลกอันมีพระมหากษัตริย์
หลักเท่านัน้ หากแต่ได้มีการแบ่งออกน าไปประดิษฐานยังพืน้ท่ีเทวโลก เช่น 
ดาวดึงส์ พรหมโลก และนาคพิภพ เป็นต้นด้วย ลักษณะเช่นนีไ้ด้สะท้อน
ปรับเปล่ียนตัวบท เม่ือตัวบทหนึ่ง ๆ ถูกน าไปผลิตในอีกพืน้ท่ีหนึ่งได้มีการ
เปล่ียนแปลงด้านตวับทบางประการให้แตกตา่งไปจากเดิม แตก็่ยงัทิง้ร่อยรอยไว้
ให้เห็นในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ การอ้างถึงตวับทเดมิอยู่ 
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  นอกจากนัน้แล้วยงัได้มีการหยิบยืมข้อมลูท่ีปรากฏในอรรถกถา
ชาดก นิทานธรรมบทเร่ืองต่าง ๆ  น ามาปรับเปล่ียน ผสมผสานกับเร่ืองราวของ
ท้องถ่ิน โดยมีการกล่าวอ้างอิงช่ือตวัละคร มีการกล่าวอ้างถึงเหตกุารณ์ส าคญั ๆ 
ตลอดถึงมีการกลา่วอ้างถึงด้วยการยกพทุธสภุาษิตท่ีปรากฏอยูใ่นอรรถกถาชาดก
เข้ามาใช้ประกอบการเล่านิทานแบบอิงธรรมะ ในรูปของการสั่งสอนหรือแสดง
ธรรม ดงัจะยกตวัอยา่งตอ่ไป 
  จาก “มัลลิกาเทวี” สู่ “อินทสว่างลงฮอด” 
  นิทานธรรมบทเร่ืองนางมลัลิกาเทวี วรรณกรรมเร่ืองนีป้รากฏอยู่
ในอรรถกถา ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคท่ี 11 (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐกถา 
ปญฺจโม ภาโค, 2541: 107-111) เนือ้หาได้กลา่วถึงนางมลัลิกาเทวี ผู้ เป็นพระมเหสี
ของพระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จเข้าไปยงัซุ้มส าหรับสรงสนาน ทรงช าระพระโอษฐ์
แล้ว ทรงน้อมพระสรีระลงปรารภเพ่ือจะช าระพระชงฆ์ มีสนุขัตวัโปรดตวัหนึ่ง เข้า
ไปพร้อมกบัพระนางทีเดียว มนัเห็นพระนางน้อมลงเชน่นัน้ จึงเร่ิมจะท าอสทัธรรม
สนัถวะ พระนางทรงยินดีผสัสะของมนั จึงได้ประทบัยืนอยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศล
ทอดพระเนตรทางพระแกลในปราสาทชัน้บน ทรงเห็นกิริยานัน้ จึงตรัสว่า "หญิง
ถ่อย จงฉิบหาย เพราะเหตไุร เจ้าจึงได้ท ากรรมเห็นปานนี?้ “พระนางมลัลิกา ตรัส
ตอบว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ ผู้ ใดผู้หนึ่งเข้าไปยงัซุ้มน า้นีผู้้
เดียวเทา่นัน้ ก็ปรากฏเป็นสองคน แก่ผู้ ท่ีแลดทูางพระแกลนี”้  
  นิทานธรรมบทเร่ืองนี ้ได้น ามาผลิตซ า้ในต านานอุรังธาต ุโดย
การอ้างอิง การอ้างถึง ซึ่งการอ้างอิงนัน้ในท่ีนีไ้ด้อ้างอิงช่ือตัวละคร คือ นาง
มลัลิกาเทวี และพระเจ้าปเสนทิโกศล ส่วนการอ้างถึงนัน้ได้เท้าความถึงบพุกรรม
จากการท่ีนางมลัลิกาได้ท าอสทัธรรมสนัถวะกบัสนุขัตวัโปรด และได้โกหกตอ่พระ
เจ้าปเสนทิโกศล เป็นเหตเุกิดมารับใช้กรรมเป็นนางอินทสว่างลงฮอด ในตระกลู
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ของกษัตริย์ ส่วนพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เกิดมาเป็นบุรีจนัทอ้วยล่วย ในตระกูล
สามญัชน ดงัข้อความในตอนหนึง่วา่  

“พระยาจันทบุรีประสิทธิสักกเทวะ (บุรีจันทอ้วยล่วย) ตนนัน้
แมน่พระยาปเสน (ปเสนทิโกศล) มาเกิดใช้กมัมะเสด พงุใหญ่นัน้เป็นเค้า
หัน้แล อนันึ่งได้เข้าลกุอ านานแห่งมาตคุาม คือ นางมริกา (มลัลิกาเทวี) 
พระยาได้ลงมาจากปราสาทไปสู่ส้วมอาบดงันัน้ จึงเกิดในกระกลูพ่อนา
เพ่ือดงันัน้แล ลกูสาวกระกลูวงศ์นัน้แม่นนางมลิกาเกิดใช้กมัมะกระเสด
อนันางได้ให้หมาเสบ ได้ตกนรกเจ็ดวนับาปหนกัหมดแล้ว กมัมะยงัจกัได้
กระกลูพอ่นาเป็นผวัเพ่ือดงันัน้แล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 52) 

  จากข้อความข้างต้นนีไ้ด้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธ
บทกันระหว่างนิทานธรรมบทเร่ืองนางมัลลาเทวีกับต านานอุรังคธาตุ โดยการ
อ้างอิง การอ้างถึง กล่าวคือ ในต านานอุรังคธาตท่ีุมีการหยิบยืมเอานิทานธรรม
บทเร่ืองนีม้าเพ่ือต้องการจะอธิบายเก่ียวกับเร่ืองกรรม ซึ่งได้มีการเท้าความถึง
เหตุการณ์ท่ีนางมัลลิกาเทวีท่ีได้ทรงท าอสัทธรรมสันถวะกับสุนัขตวัโปรด เม่ือ
สวรรคตไปได้ไปตกนรก หลงัจากท่ีนางได้รับใช้กรรมไปตกนรกแล้ว เม่ือเกิดมาใน
ชาตปัิจจบุนัได้เกิดในราชสกลุ มีช่ือวา่ อินทสวา่งลงฮอด ด้วยเศษท่ีเหลือ จงึท าให้
นางต้องได้สามญัชน คือ บรีุจนัทอ้วยล่วยเป็นพระสวามี ลกัษณะเช่นนีจ้ึงท าให้
วรรณกรรมในนิทานธรรมบทเร่ืองดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อต านานอุรังคธาตุ  
ในรูปแบบของการอ้างอิง การอ้างถึง โดยได้อ้างอิงเอาช่ือตวัละคร คือ พระเจ้า 
ปเสนทิโกศล พระนางมลัลิกาเทวี และอ้างถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตชาติท่ีได้
ท าทรงอสทัธรรมสนัถวะกบัสนุขัตวัโปรด และได้โกหกพระเจ้าปเสนทิโกศล จนเป็น
เหตุให้ได้รับใช้กรรมในชาติต่อ ๆ มา ลักษณะดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ถ่ายโยงข้อมลูกนัระหวา่งนิทานธรรมบทเร่ืองนางมลัลกาเทวีกบัต านานอรัุงคธาต ุ
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  จาก “เอรกปัตตนาคราช” สู่ “พญาปลาค าแห่งเวินปลา” 

นิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช วรรณกรรมเร่ืองนีป้รากฏ
อยูใ่นอรรถกถา ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท พทุธวรรคท่ี 14 (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐก-
ถา ฉฏฺโฐ ภาโค, 2541: 94-99) เนือ้หาได้กล่าวถึงพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งในพระ
ศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ลอ่งเรือไปตามแมน่ า้คงคา แล้วเดด็ใบ
ตะไคร้น า้กอหนึ่ง เม่ือเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไมย่อมปล่อย ท าให้ใบตะไคร้น า้ขาดไป 
ภิกษุหนุ่มรูปนัน้ไม่แสดงอาบตัิด้วยคิดว่าเป็นอาบตัิเล็กน้อย เม่ือถึงเวลาใกล้จะ
มรณภาพ ก็เดือดร้อนใจว่า “เรามีศีลไมบ่ริสทุธ์ิ” จตุิจากอตัภาพนัน้แล้วไปบงัเกิด
เป็นอตัภาพของพญานาค มีร่างกายประมาณเท่าเรือโกลน มีช่ือว่า “เอรกปัตตะ
นาคราช” เฝา้รอคอยการเสดจ็มาของพระพทุธเจ้า  
  นิทานธรรมบทเร่ืองนีมี้ลกัษณะคล้ายคลึงกบัเร่ืองราวของพญา
ปลาค าท่ีอยู่อาศัยอยู่ ในบริเวณพระบาทเวินปลา โดยมีเร่ืองราวเล่าว่า 
พระพทุธเจ้าเสด็จมาตามล าน า้โขง ได้เจอกบัพญาปลาตวัหนึ่งพร้อมด้วยบริวาร
ติดตามพระพุทธองค์มา พระอานนท์ได้ถามถึงบุพกรรมของพญาปลานัน้ 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงบุพกรรมของปลาท่ีเคยเกิดเป็นพระภิกษุในศาสนาของ
พระกสัสปพทุธเจ้า ดงัความในตอนหนึง่วา่  

“พระเจ้าเสด็จจากท่ีนัน้ไปสีโคตรบองเพียงท่ีอยู่พระยาปลาตวั
หนึ่งเห็นรัศมีรังสีพระเจ้าจึงพาบริวารแห่งตนแล้วน าน า้ไป พระเจ้า
กระท าหสัสิตกุานแย้มหวั เจ้าอานนท์จงึไหว้วา่สพัพญัญเูจ้าแย้มหวัด้วย
เหตอุนัใดก็ข้าจา พระเจ้าตรัสตอบว่า ดรูาอานนท์ พระตถาคตเห็นพระ
ยาปลา พาบริวารมาน าซู่ฝ่ังน า้นีแ้ล พระยาปลาตวันีเ้ม่ือก่อนพุ้นได้บวช
เป็นภิกษุในส านกัพระเจ้ากสัสปะ ได้มาแค้มน า้ท่ีอยูนี่แ้ลเดด็เอาใบไม้มา
ฮองกินข้าว เม่ือใกล้จตุิมีค ากินแหนงจึงได้เป็นพระยาปลาอยู่ในท่ีนีแ้ละ
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มันเห็นรัสสมีอันต่างแลได้ยินเสียงค้องกอง อันดีแต่เม่ือก่อนจึงฮู้
สพัพญัญดูงันัน้แล ปลาตวันีจ้กัมีอายยืุนนกัเมตเตยยะโพธิสดัลงมาเป็น
พระเจ้าจงึจตุจิากชาตเิป็นปลานีไ้ด้บวชเป็นภิกษุภาวนาในส านกัพระเจ้า
เมตเตยยะพุ้นแล พระยาปลาได้ยินก็ชมช่ืนยินดีคนิงในใจใคร่ได้ยงัฮอย
ปาทลกัขนาพระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งจึงมิตตาอธิฏฐานโง่นหินแคมน า้ท่ี
นัน้ก็มีแล คนทัง้หลายจึงว่า ปาทลกัขนาเว็นปา (เวินปลา) มาเท่ากาล
บดันีแ้ล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 65) 

  จากเร่ืองราวท่ีได้ยกมากล่าวข้างต้นนี ้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นสมัพนัธบทกันระหว่างตวับทในนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราชกับตวั
บทในต านานอรัุงคธาต ุโดยการลอกเลียนแบบ การปรับเปล่ียนความ และการเพิม่
ความเป็นส าคญั ซึ่งการลอกเลียนแบบจากนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช
มาสู่พญาปลาค านัน้ ได้มีการลอกเลียนแบบเอาเหตุการณ์อนัว่าด้วยการเสด็จ
เลียบโลกมาของพระพทุธเจ้า โดยมีเหตกุารณ์คล้ายคลึงกนั ในพืน้ท่ีแตกตา่งกัน 
เหตุการณ์ในนิทานธรรมเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้คงคา ประเทศอินเดีย ส่วน
เหตุการณ์ของต านานอุรังคธาตุเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้โขงประเทศไทยและลาว  
มีเนือ้เร่ืองท่ีกล่าวถึงเหตกุารณ์พระพทุธเจ้าเสด็จเลียบโลกมาถึงบริเวณแม่น า้คง
คา แล้วพบกับพญานาคช่ือเอรกปัตตนาคราช หรือพระพุทธเจ้าเสด็จเลียบโลก
มาถึงบริเวณแม่น า้โขง ในบริเวณพืน้ท่ีพระบาทเวินปลา แล้วพบกบัพญาปลาค า 
พระอานนท์หรือพระภิกษุทลูถามบพุกรรมของเอรกปัตตนาคราชหรือพญาปลาค า 
พระพทุธเจ้าตรัสวา่ นาคหรือปลาตวันี ้ในอดีตชาตเิคยเกิดเป็นพระภิกษุในศาสนา
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ได้เด็ดใบตะไคร้น า้หรือใบไม้ในน า้ แล้วไม่
แสดงอาบตัิเพราะคิดว่าเป็นอาบตัิเล็กน้อย เม่ือใกล้จะมรณภาพมีจิตกังวลใน
อาบตัิ จึงได้เกิดเป็นพญานาคช่ือวา่เอรกปัตตนาคราช หรือได้เกิดเป็นพระยาปลา
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ค าอาศยัอยู่บริเวณพระบาทเวินปลา แม่น า้โขง ได้เฝ้ารอคอยการเสด็จมาโปรด
ของพระพุทธเจ้า ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการลอกเลียนแบบโดยต านานอุรังคธาตุได้
ลอกเลียนแบบเอาโครงเร่ืองหลกัมาจากนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช มา
ใช้ในการสร้างเร่ืองอันว่าด้วยการเสด็จเลียบโลกมาของพระพุทธเจ้าแล้วได้
ประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ ท าให้พืน้ท่ีดังกล่าวเป็นพืน้ท่ีส าคญัทางพุทธ
ศาสนาในลุม่น า้โขง 
  การปรับเปล่ียนความ จากการศึกษาพบว่าในนิทานธรรมบท 
เอรกปัตตนาคราช มีเนือ้เร่ืองกลา่วถึงกลอบุายของเอรกปัตตนาคราชท่ีให้ธิดาของ
ตนยืนอยู่บนพงัพานแล้วขบัเพลงขบัตอบกบัผู้คนชาวเมืองชมพูทวีป เพ่ือต้องการ
จะทราบการเกิดขึน้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนัน้ไม่มีปรากฏใน
ต านานอุรังคธาต ุแต่หากปรากฏเหตุการณ์อนัว่าด้วยการได้ยินเสียงฆ้องเสียง
กลองอนัเป็นสญัญาณบง่บอกถึงการเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้าหรือการด ารงอยู่ของ
พทุธศาสนาแทน ซึ่งเหตกุารณ์ดงักล่าวนี ้ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์การขบัเพลงขบั
ของนาค หรือเหตุการณ์การได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลอง ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่ง
บอกถึงการเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้าหรือการด ารงอยูข่องพทุธศาสนา ซึง่เหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวสะท้อนถึงความเป็นสมัพนัธบทระหว่างตวับทในนิทานธรรมบท
เร่ืองเอรกปัตตนาคราชกบัต านานอรัุงคธาตไุด้เชน่กนั 
  ส่วนสัมพันธบทแบบการเพิ่มความ ในนิทานธรรมบทเร่ืองเอ
รกปัตตนาคราชนัน้ ไมไ่ด้กลา่วถึงเหตกุารณ์การประทบัรอยพระพทุธบาทแตอ่ยา่ง
ใด หากแตเ่ป็นการเน้นเร่ืองการสอนเร่ืองกรรม การเกิดเป็นมนษุย์ การได้ฟังธรรม
ของพระพทุธเจ้า และการเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้านัน้ เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ยาก ส่วน
ในต านานอุรังคธาตไุด้กล่าวถึงเหตกุารณ์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ท่ีบริเวณ
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พระบาทเวินปลา ลกัษณะดงักลา่วจงึเป็นการเพิ่มเตมิความเข้ามาใหมใ่ห้เพ่ือตอก
ย า้ความเป็นพืน้ท่ีทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ินในชมุชนลุม่น า้โขง 
  นอกจากนัน้เหตกุารณ์อนัวา่ด้วยพระพทุธเจ้าเสดจ็มาในบริเวณ
พระบาทเวินปลานี ้ได้มีการน าผลิตซ า้ให้เป็นเร่ืองเล่าท่ีเป็นส านวนท้องถ่ินเพิ่ม
เข้ามาอีกส านวนหนึ่ง ซึ่งมีเนือ้เร่ืองท่ีแตกต่างออกไป ดงัข้อความตอนหนึ่งใน
หนงัสือพิมพ์มตชิน (ฉบบัวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้า 8) ความวา่ “พระพทุธเจ้า
เสด็จเดินทางเผยแผ่พระธรรมในชมพทูวีปและลุ่มน า้โขง โดยพระองค์ทรงล่องมา
ตามล าแมน่ า้โขง ปรากฏวา่มีเหลา่พญานาคใต้เมืองบาดาล รวมทัง้พญาปลาค าท่ี
เล่ือมใสในพุทธศาสนา ได้แปลงกายไปนิมนต์พระพุทธองค์ลงไปแสดงธรรมใต้
บาดาล และก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จกลบัขึน้มายงัโลกมนษุย์ เหล่านาคและพญา
ปลาค าได้ร้องขอสิ่งศกัดิสิทธ์ิแทนพระองค์ไว้กราบไหว้บชูา สมเด็จพระสมัมาสมั-
พุทธเจ้าจึงได้ประทบัรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี ้ปรากฏเป็นรอยพระพุทธ
บาทเวินปลามาจนถึงปัจจบุนั” 
  ต านานอรัุงคธาตนีุ ้นอกจากจะมีการหยิบยืมในลกัษณะท่ีเน้น
เร่ืองราวในนิทานชาดกแล้ว ยังมีน าเอาค าสอนทางพุทธศาสนาในรูปของพุทธ
สุภาษิตจากอรรถกถาชาดกมาใช้ในการประกอบการอธิบาย หรือการสัง่สอนใน
ด้านใดด้านหนึ่ง จากการศึกษาพบว่า มีการกล่าวอ้างพุทธสุภาษิตอยู่อย่าง
หลากหลาย ในท่ีนีจ้ะยกพอเป็นตวัอยา่งเพ่ือใช้ประกอบการอธิบายเร่ืองสมัพนัธบท 
  พทุธสภุาษิต ในอรรถกกาชาดก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบทโกธ
วรรคท่ี 17  

อกฺโกเธน ชิเน โกธ   อสาธุก  สาธุนา ชิเน 
   ชิเน กทริย  ทาเนน  สจฺเจนาลิกวาทิน   
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   (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค, 2541: 174) 
แปลว่า พึงชนะความโกรธ ด้วยความไมโ่กรธ พึงชนะคนไมดี่ ด้วยความดี พึงชนะ
คนตระหน่ี ด้วยการให้ พงึชนะคนพดูเหลวไหว ด้วยค าจริง 
  พุทธสุภาษิตนี ้มีวตัถุประสงค์จะสัง่สอนให้เอาชนะความโกรธ 
ด้วยการไม่โกรธตอบ เอาชนะสิ่งไม่ดี ด้วยการท าความดี เอาชนะความตระหน่ีถ่ี
เหนียวด้วยการให้ทาน และเอาชนะคนท่ีกล่าวค าไม่จริงด้วยค าจริง ปรากฏอยู่ใน
นิทานธรรมบทเร่ืองนางอตุตราอบุาสิกา เนือ้หาได้กล่าวถึง นางอตุตราภรรยาของ
เศรษฐี อบุาสิกาผู้ใจบญุ ชอบในการท าบญุอยูเ่ป็นประจ า ตอ่มาวนัหนึง่นางสิริมา
ผู้ ท่ีได้อาศยัอยู่ในเรือนของอุตตราเกิดความอิจฉา ส าคญัตนเองว่าเป็นเจ้าของ
เรือน ได้ผูกอาฆาตต่อนาง จึงได้ลงจากเรือนไปสู่โรงครัว เอาทพัพีตกัเนยใสอัน
เดือดพล่านท่ีทอดขนมแล้ว เดินมุ่งหน้าตรงไปหานางอุตตราด้วยหวงัว่าจะสาด
เนยใสอนัเดือดพล่านใส่ ส่วนนางอตุตราพอเห็นนางสิริมาเดินตรงมาดงันัน้จึงได้
แผเ่มตตาไป เนยใสท่ีเดือนพลา่นอยูน่ัน้กลบักลายเป็นของเย็น เม่ือนางสิริมาสาด
ใส่ก็ไม่ท าอนัตรายใด ๆ  ตอ่นางอตุตราเลย ท าให้นางสิริมาเกิดความละอายใจ จึง
เข้าไปขอโทษ นางอตุตราจึงได้ยกโทษให้แล้วน าพาไปกราบไหว้พระพทุธเจ้า พระ
พทุธองค์ทรงสัง่สอนด้วยพทุธสภุาษิตท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ 
  สว่นต านานอรัุงคธาตไุด้น าเอาพทุธสภุาษิต และนิทานธรรมบท
ท่ีได้ยกมาข้างต้นนี  ้มากล่าวหรืออธิบายซ า้ ดังปรากฏในตอนท่ีว่าด้วย
พระพุทธเจ้าสัง่สอนพญานาคท่ีภูพระบาท ในบริเวณหนองบวับาน เนือ้เร่ืองได้
กล่าวถึงพระพทุธเจ้าเสด็จเลียบโลกมายงับริเวณภูพระบาท พบกบัพญานาคช่ือ
วา่ สวุรรณนาคและพทุโธปาปนาค ท่ีอาศยัอยูใ่นหนองบวับาน เป็นผู้ มีมานะทะนง
ตวัว่าตนเป็นใหญ่กว่าใคร ๆ ในพืน้ท่ีแห่งนี ้เม่ือเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เกิด
ความโกรธ ไม่พอใจท่ีพระพทุธเจ้าได้ล่วงล า้ท่ีอยู่ของตนและได้ตอ่สู้กนั พระพทุธ
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องค์ได้แสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ปราบพญานาคเสร็จแล้วจึงได้ทรงสัง่สอนด้วย
พทุธสภุาษิตนี ้ดงัปรากฏความตอนหนึง่ในต านานอรัุงคธาตวุา่ 

“อาโกเทนะ ชิเน โกทงั พทุธะวิเสยโย จินเตยโย อิทธิวิเสยโย อะ
จินเตยโย โลโกอจินเตยโย กมัมะวิปาโก อะจินเตยโย สาเรสาโมตโิน สาเร 
สาระมะตโิน พทุธงั สงัฆงั ละกะลงัโลเก ดรูานาคทัง้หลาย บคุคลผู้ใดมีผี
ในหัวใจคือความโกธเทียรย่อมเส่ือมเสียจากประโยชน์ทัง้หลาย ส่วน
บคุคลผู้ ท่ีไม่มีความโกรธเทียรย่อมประจบแพ้ (ชนะ) แก่บคุคลผู้ มีความ
โกรธ ฉันใด พระพุทธวิสยัของพระตถาคตนี ้บุคคลบ่มิอาจท่ีจะหยั่งถึง 
เป็นนิมิตอนัหนึ่ง อิทธิริทธีของตถาคต ก็เป็นอศัจรรย์อนัหนึ่ง บุคคลใน
โลกนีไ้มส่ามารถแพ้ฤทธ์ิได้ เสมอด้วยสทูา่นทัง้หลายกระท ายทุธกรรมตอ่
ตถาคตอยูใ๋นกาลบดันี”้ (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 79-80) 

  จากข้อความข้างต้นนี ้มีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะของ
การอ้างอิง โดยใช้พุทธสุภาษิตเป็นตวับทหลกัในการอธิบายให้ความรู้ ซึ่งได้น า
พทุธสภุาษิตจากคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเข้ามาเป็นแมแ่บบในการน าเสนอเร่ืองราว
ท่ีต้องการจะน าเสนอ ซึ่งพุทธสุภาษิตท่ีน ามาใช้นัน้จะใช้ประกอบการอธิบายใน
บริบทของเร่ืองราวท่ีแตกตา่งกนัออกไป ในท่ีนี ้ตวับทสภุาษิตท่ีพบนัน้ได้ท่ีมาจาก
คัมภีร์ทางพุทธศาสนา ได้ยกเอาเร่ืองราวในนิทานธรรมบทเร่ืองนางอุตตรา
อบุาสิกา เป็นกรณีตวัอยา่งการอธิบายประกอบ สว่นในต านานอรัุงคธาตจุะใช้กบั
เร่ืองราวอนัว่าด้วยเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าเทศนาสอนเหล่าพญานาคท่ีอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ีหนองบวับาน ท่ีทะนงตนให้ตัง้อยู่ในศีลธรรมมาเป็นเร่ืองประกอบการ
อธิบาย ลกัษณะดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าตวับทในต านานอุรังคธาตไุด้มีการ
หยิบยืมอ้างอิงถึงพทุธสภุาษิตมาใช้เป็นตวับทหนึ่งในการประกอบสร้างเร่ืองราว
ให้เป็นวรรณกรรมทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ิน 
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  อีกตวัอย่างหนึ่ง พุทธสุภาษิตในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท พทุธวรรคท่ี 14  
   กิจฺโฉ มนสฺุสปฏิลาโภ  กิจฺฉ  มจฺจาน ชีวิต  
   กิจฺฉ  สทฺธมฺมสฺสวน  กิจฺโฉ พทฺุธานมปุปฺาโท 
   (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค, 2541: 99) 
แปลว่า ความได้อตัภาพเป็นมนษุย์เป็นการยาก ชีวิตของสตัว์ทัง้หลายเป็นอยู่ยาก 
การฟังพระสทัธรรมเป็นของยาก การอบุตัขิึน้แหง่พระพทุธเจ้าทัง้หลายเป็นการยาก 
  พทุธสภุาษิตนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงความส าคญั
ของชีวิต อันว่าด้วยการเกิดมาเป็นมนุษย์ การเลีย้งชีพ การได้ฟังธรรมของ
พระพทุธเจ้า และการอบุตัิขึน้ของพระพทุธเจ้า เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ยาก ดงัปรากฏ
ในนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช เนือ้หาได้กล่าวถึง พระพุทธเจ้าได้ตรัส
พทุธสภุาษิตเทศนาแก่เอรกปัตตนาคราช ซึ่งเนือ้หาได้กล่าวถึงเอรกปัตตนาคเคย
เป็นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งในพระศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจ้า ดงัได้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้นนัน้  
  พุทธสุภาษิตนี ้ได้มีการน ามากล่าวซ า้ในต านานอุรังคธาตุดงั
ปรากฏในตอนท่ีพระยาสวุรรณภิงคาร ได้ตรัสกบัเจ้าเมืองทัง้หลายท่ีได้ร่วมสร้าง
พระอปูมงุอรัุงคธาต ุท่ีมาชมุนมุกนัท่ีภกู าพร้า ในลกัษณะของการอ้างอิง และการ
อ้างถึง ดงัความตอนหนึง่วา่ 

“พระยาสุวัณณภิงคละจึงว่าพระยาจุลลณีพรหมทัดอยู่ฟาก
แม่น า้พุ้น พระยาอินทปัฏฐนครอยู่ไกยิ่งนกัฮู้ข่าวก็ยงัพ้อมกนัทนัก่อดอม
กนั บคุคละทัง้หลายเกิดมาในโลกนีบ้ าเพ็ญบญุสมพานกตาธิกาแต่ชาติ
ก่อนมาก จึงได้จวบมาพบอนัประเสริฐยิ่งนัน้แล เม่ือพระเจ้าสมุฮอยแคม
หนองหานหลวงแล้ว “กิจโจ มนุสสะปัตติลาโภ กิจจัง มัจวานังชีวิตตัง 
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กิจจะ ธัมมัสสะ วัณณัง กิจโจ พุทธาณัง อุปปะโว อธิบายว่า เทียวใน
วฏัฏะสงัขารนี ้จกัได้เป็นคนนัน้ ก็ยากอนั 1 จกัให้ได้ชีวิตแลเลีย้งชีวิตนัน้ 
ก็ยากอนั 1 จกัให้ได้ฟังธัมมแลให้ฮู้ธัมมนัน้ ก็ยากอนั 1 จกัให้มาพบพทุธ
ศาสนานัน้ ก็ยากอนั 1” บดันีเ้ฮาเจ้าข้อยทัง้หลายได้มาจวบมาพบอรหนั
ตาเจ้าทัง้หลาย 5 ฮ้อยตนแลได้ก่ออูปมุงใส่อุรังคธาตุสัพพัญญูเจ้า
ดงันีเ้ฮาเจ้าข้อยพ่ีน้องก็จักได้ดบัทัง้ในวฏัฏะสงสาร เถิงยอดสุขในนิรัพ
พานเจ้าพานหน้านัน้บ่สงสยัแท้ดีหลีแล” (ณรงค์ศกัดิ์ ราวะรินทร์, 2561: 
104) 

  จากข้อความข้างต้นนี ้มีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะของ
การอ้างอิง และอ้างถึง โดยการอ้างอิงถึงพทุธสภุาษิต น ามาเป็นตวับทหลกัในการ
ประกอบการอธิบาย ให้ความรู้และการสัง่สอน ส่วนสมัพนัธบทแบบการอ้างถึง มี
การอ้างถึงวา่เป็นพทุธวจนะท่ีพระพทุธเจ้าท่ีเคยเสดจ็มายงัภูก าพร้าแล้วตรัสพุทธ
สภุาษิตนีก้บัตน ดงันัน้ความเป็นสมัพนัธบทระหวา่งคมัภีร์พทุธศาสนากบัต านาน
อุรังคธาตใุนประเด็นดงักล่าวนี ้จึงมีลกัษณะเป็นทัง้การอ้างอิงเอาพุทธสุภาษิต 
และการอ้างถึงวา่เป็นพทุธวจนะของพระพทุธเจ้า ลกัษณะเช่นนีไ้ด้สะท้อนให้เห็น
ถึงการอ้างสิทธ์ิเพ่ือตอกย า้ความเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและเป็นพืน้ท่ี
แหง่พทุธภมูิไปในตวัด้วย 
  ดงันัน้ การน าเอาชาดกหรืออรรถกถาชาดกต่าง ๆ  อนัเป็นส่วน
หนึ่งในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองในนิทานธรรมบท และพุทธสุภาษิต
ตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบทกนัของตวับท
ระหว่างตวับทต้นแบบคือคมัภีร์ทางพุทธศาสนากับตวับทต านานอุรังคธาต ุซึ่ง
เม่ือตวับทหนึง่ ๆ อนัเป็นตวับทต้นแบบได้เดนิทางมาสูต่วับทอีกตวับทหนึง่ ยอ่มมี
การปรับเปล่ียนข้อมูลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะมีการตดัความ การเพิ่มความ 
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หรือมีการปรับเปล่ียนความไปโดยสิน้เชิง แตอ่ย่างไรก็ตามตวับทตา่ง ๆ  เหล่านี ้ก็
ได้ทิง้ร่องรอยความเป็นสัมพันธบทเอาไว้ให้สืบค้นอยู่ ในลักษณะของการ
ลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง ตวับทเดิมอยู่ ดงัปรากฏในต านานอุรังค
ธาตท่ีุมีตวับทไปสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัตวับทในวรรณกรรมพทุธศาสนาท่ีเป็นชาดก 
หรืออรรถกถาชาดกตา่ง ๆ ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 
 
 2. คัมภีร์มหาวงศ์: ต้นแบบต านานอุรังคธาตุ 
 คมัภีร์มหาวงศ์เป็นหนงัสือท่ีพระเถระในลงักาทวีปท่ีช่ือวา่ พระมหานามะ 
ได้แต่งขึน้เม่ือพุทธศาสนาล่วงแล้วในระหว่าง พ.ศ. 1002 จน พ.ศ. 1020 เป็น
หนงัสือท่ีว่ากนัว่าเป็นพงศาวดารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเดิมพงศาวดารลงักา
ทวีปมีอยู่เป็นภาษาสิงหลหลายเร่ือง ท่านพระมหานามะได้รวบรวมมาแต่งเป็น
ภาษาบาลี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจะเรียบเรียงเร่ืองต านานพทุธศาสนาในลงักา
ทวีปเป็นส าคัญ หนังสือมหาวงศ์จึงมีทัง้เร่ืองพงศาวดารบ้านเมือง และเร่ือง
ประวัติพุทธศาสนาประกอบกันอยู่  ซึ่งคัมภีร์มหาวงศ์นีไ้ด้มีการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศหลายภาษา (กรมศิลปากร, 2534: 19) เป็นคมัภีร์ท่ีมีเนือ้หา
สาระขนาดยาว เพ่ือเรียบเรียงต านานพทุธศาสนาในลงักา มีเร่ืองราวประวตัิพทุธ
ศาสนา ตัง้แต่ครัง้พุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกาทวีปทรงพบยักษ์ (ชาว
พืน้เมือง) มีพทุธปาฏิหาริย์แสดงอิทธิฤทธ์ิ เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าหวัยกัษ์ ในท่ีสดุยกัษ์
ยอมรับพทุธศาสนา และทรงมีพทุธพยากรณ์หลงัจากนัน้พทุธศาสนาเจริญเติบโต
ในลังกา โครงสร้างได้แบ่งเนือ้หาเป็นสองตอน คือ ตอนแรก แต่งประวัติพุทธ
ศาสนาในลงักาทวีป การเผยแผ่ศาสนาโดยพระพทุธเจ้าเสด็จลงักาถึง 3 ครัง้ท่ี 1 
มาท่ีมหิยงัคณเจดีย์หลงัจากตรัสรู้แล้ว 9 เดือน ทรงช าระเกาะลงักาให้ปราศจาก
เหล่ายกัษ์ท่ีอยู่ประจ าในเกาะลงักาให้เป็นท่ีอยู่ของมนษุย์ตอ่ไป ครัง้ท่ี 2 หลงัจาก
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ตรัสรู้แล้ว 5 ปี และครัง้ท่ี 3 หลงัจากตรัสรู้ 8 ปี ครัง้ท่ี 3 นี ้ทรงประทบัรอยพระพทุธ
บาทไว้ท่ียอดภเูขาสมุนกฏู เป็นต้น (สเุทพ พรมเลิศ, 2553: 49) 
 คัมภีร์มหาวงศ์นี ้เป็นต้นแบบให้กับการแต่งต านานพุทธศาสนา โดย
พระสงฆ์จากเมืองตา่ง ๆ น ามาเป็นแบบอย่างการเขียนประวตัิพุทธศาสนาท่ีเผย
แผจ่ากลงักาเข้ามาถึงดนิแดนบ้านเมืองของตน โดยเนือ้หาเร่ิมต้นจากการเสดจ็มา
ของพระพุทธเจ้าทรงพบกับชาวพืน้เมือง ทรงมีเทศนาธรรมมอบเกศาธาตุ หรือ
ประทบัรอยพระบาท และมีพทุธท านายอนาคตของสถานท่ีแห่งนัน้ และจะมีวงศ์
ของกษัตริย์ท่ีเป็นองค์อคัรศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนาสืบต่อไป อิทธิพลของคมัภีร์
มหาวงศ์ท่ีมีต่อต านานพุทธศาสนาแบบท้องถ่ินต่าง ๆ นัน้ได้มีปรากฏอย่าง
แพร่หลายในดินแดนต่าง ๆ โดยเฉพาะดินแดนล้านนาได้รับอิทธิพลการเขียน
ต านานเพ่ือบนัทึกประวตัิศาสตร์ตามแนวทางของส านกัสงฆ์ลงักา ในช่วงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 20 และรุ่งเรืองมากในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 ต านานท่ีส าคญั เชน่ 
ต านานมูลศาสนา ต านานจามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานเหล่านีถื้อว่า
เป็นต านานคลาสสิก ท่ีเป็นแบบอยา่งตอ่การเขียนงานทางประวตัศิาสตร์สืบตอ่มา
อีกหลายศตวรรษ โดยมีข้อท่ีน่าสังเกตเก่ียวกับความเป็นต านานคลาสสิก 2 
ประการ คือ 1) ต านานคลาสสิกจะเรียบเรียงจากนิทานพืน้บ้านท่ีเลา่สืบตอ่กนัมา 
ผู้ ใช้ต านานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือศกึษาประวตัิศาสตร์ควรทราบวา่ ต านานดงักลา่วมี
การลอกเลียนกันมาตัง้แต่โบราณ 2) ต านานคลาสสิกเกิดในยุคทองท่ีสภาพ
บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในทกุ ๆ ด้าน เมืองตา่ง ๆ ต้องการค าอธิบายถึงความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนั ด้วยเง่ือนไขดงักล่าว เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเขียนต านาน
ตามท้องถ่ินต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยใช้ต านานคลาสสิกเป็นแนวทาง ซึ่งการ
เขียนต านานในท้องถ่ินตา่ง ๆ  เช่น ต านานพระธาตดุอยตงุ เมืองเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย กล่าวถึง การประดิษฐานบรมสารีริกธาตกุระดกูไหปลาร้าด้านซ้ายของ
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พระพทุธเจ้าซึง่พระมหากสัสปเถระได้รับแบง่ปันมาคราวเม่ือสมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพานพร้อมกบัพระสารีริกธาตอ่ืุน ๆ  อีกหลายร้อยองค์
โดยโบราณกษัตริย์ท่ีตัง้เมืองบนท่ีราบเชียงแสน ต านานพระธาตุล าปางหลวง 
จงัหวดัล าปาง ได้กล่าวถึงเม่ือครัง้สมยัพทุธกาล พระพทุธเจ้าเสด็จมาเผยแผพ่ทุธ
ศาสนาตามเขตแดนบ้านเมืองตา่ง ๆ  ทรงเทศนาสัง่สอนคนพืน้เมือง และประทาน
เกศาธาตุ หรือประทับรอยพระบาท พร้อมกับมีพุทธพยากรณ์ถึงอนาคตของ
บ้านเมืองแห่งนัน้ ต านานพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ กล่าวถึง พระพุทธเจ้าได้
เสด็จมายังพืน้ท่ีแห่งนี ้ทรงประทับอยู่ใต้ต้นไม้จ้องแค่ มีขุนลัวะผู้หนึ่งมีความ
เล่ือมใสในพระพุทธเจ้า จึงให้ภรรยาเอาอาหารมาถวาย พระพุทธเจ้าท านายถึง
ดินแดนแห่งนี ้แล้วประทานพระเกศาธาตใุห้แก่ลวัะอ้ายค้อม เพ่ือสร้างเป็นเจดีย์
ธาตุประดิษฐานไว้ ณ ท่ีนั่น ต านานพระเจ้าเลียบโลก หรือพุทธต านาน หรือ
ต านานพระธาตพุระบาท เนือ้หากล่าวถึง พระพุทธเจ้าเสด็จเผยแผ่พุทธศาสนา
อย่างกว้าง ครอบคลมุพืน้ท่ีบ้านเมืองตา่ง ๆ  ในเขตล้านนา สิบสองพนันา ยนูนาน 
ฉาน ลุ่มน า้สาลวิน เชียงตงุ หงสาวดี สุวรรณภูมิ ฯลฯ แต่ละแห่งท่ีเสด็จ มีโครง
เหมือนกนัคือ เทศนาสัง่สอน และประทานพระเกศาธาต ุหรือประทบัรอยพระบาท 
พร้อมกับท านายอนาคตของบ้านเมือง และประดิษฐานพระธาตใุนบ้านเมืองนัน่ 
เป็นต้น (สรัสวดี ออ๋งสกลุ, 2558: 5-12) 
 ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานท่ีว่าด้วยพระพทุธเจ้าเสดจ็มายงัดนิแดนลุ่ม
น า้โขงอีสาน-ล้านช้าง แล้วได้ประทบัรอยพระพทุธบาท และทรงท านายถึงอนาคต
วา่พทุธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในดนิแดนแหง่นี ้ตอ่มาเม่ือพระพทุธเจ้าปรินิพพาน
แล้ว พระมหากัสสปเถระพร้อมกับพระอรหนัต์ 500 รูป ได้น าเอาพระอุรังคธาตุ 
(กระดูกส่วนหน้าอก) มายังภูก าพร้า เจ้าเมืองทัง้ 5 พระองค์ คือ พญาสุวรรณ
ภิงคาร เจ้าเมืองหนองหานหลวง พญาค าแดง เจ้าเมืองหนองหานน้อย พญา
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อินทรปัตถ์ เจ้าเมืองอินทรปัตถนคร พญาจุลณีพรหมทัต เจ้าเมืองจุลณี และ
พญานนัทเสน เจ้าเมืองศรีโคตรบรู ได้ร่วมกนัสร้างสถปูเป็นท่ีประดษิฐานพระบรม
ธาต ุซึ่งการสร้างพระธาตเุจดีย์นี ้ท าให้ต านานอรัุงคธาตมีุลกัษณะคล้ายคลึงกบั
ต านานท่ีปรากฏอยู่ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  โดยเฉพาะพืน้ท่ีทางล้านนาไทย ซึ่งมีการรับเอา
ต้นแบบมาจากคมัภีร์มหาวงศ์ทัง้สิน้ ลกัษณะเช่นนีท้ าให้ คมัภีร์มหาวงศ์ ได้เป็น
ต้นแบบให้กบัต านานอุรังคธาต ุซึ่งต านานอรัุงคธาตนีุไ้ด้รวบรวมเอาต านานพระ
บาท พระธาตตุา่ง ๆ เข้ามาไว้ในเร่ืองเดียวกนั รวมทัง้ต านานอรัุงคธาตเุองก็ได้เป็น
แม่แบบในการแตกเร่ืองให้กับต านานพระธาตุอ่ืน ๆ อีกหลายพระธาตใุนชุมชน
ท้องถ่ินอีสาน-ล้านช้างด้วย โดยมีการน ามาผลิตซ า้ให้เป็นต านานเฉพาะแต่ละ
พระธาตุ ซึ่งการแตกเร่ืองดังกล่าวนี ้ได้มีร่องรอยของการลอกเลียนแบบ การ
อ้างอิง การอ้างถึง โดยการยึดโยงความสัมพันธ์เข้ากับต านานอุรังคธาตุ ดัง
ปรากฏเอกสารหนงัสือตา่ง ๆ ซึง่จะยกมาเป็นกรณีตวัอยา่งในอธิบายตอ่ไป 
  กรณีตัวอย่าง ประวัตพิระธาตุเชิงชุมในต านานอุรังคธาตุ 
  พระธาตเุชิงชุมนีป้รากฏเอกสารหนงัสือต านานอุรังคธาต ุเป็น
เร่ืองท่ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จมายงับริเวณภูก าพร้า แล้วได้ประทบัรอยพระ
พุทธบาทไว้ท่ีบริเวณพระธาตเุชิงชมุ ข้อความค่อนข้างยาว ในท่ีนีไ้ด้ตดัมาเพียง
บางสว่น ดงัปรากฏในต านานอรัุงคธาตคุวามตอนหนึง่วา่  

“พระพทุธเจ้าตรัสกบัพระอานนท์ว่า ดรูาอานนท์ ตถาคตจกัไป
สุมฮอยปาทแคมหนองหานหลวงพุ้นแล มีพระยาตนหนึ่งช่ือสุวรรณคิง
คารอันมีกระโจมหัวค า สังวาลค า น า้เต้าค า ใหญ่ กินเมืองหนองหาน
หลวงท่ีนัน้แล พระพุทธเจ้าเสด็จจากภูก าพร้าไปฮอดแคมน า้ท่ีหนึ่งค้าง
กลางทาง ยงัมีนาคตวัหนึ่งช่ือโททะนาค เป็นเช่ือวงสาพระยาศรีสทุโธแต่
ชาติก่อนเม่ือยามเป็นคนพุ้น เม่ือเวลาจะตาย ๆ  ด้วยความโกรธมากนกั
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จึงเกิดเป็นนาคช่ือว่าโททะนาคว่าเลียบแคมน า้กินปลาหัน้แล ฯลฯ พระ
เจ้าเสด็จจากท่ีนัน้ไปสู่หนองหานหลวง พระยาสวุรรณภิงคารก็อาราธนา
ให้ฉันข้าวในปราสาท เมีย้นกิจฉันข้าวแล้วจึงเทศนาสัง่สอน พระเจ้าจึง
เสด็จลงจากปราสาทมาสุมฮอยช้องหน้า (ตรงพระพักตร์) แห่งพระยา 
พระเจ้ากระท าปฏิหาริย์ ให้แก้วออกจากบาท 3 หน่วยด้วยล าดบัซ า้ให้
มาหน่วยหนึ่งต่ืม (เพิ่ม) พระยาสวุรรณภิงคารเห็นเป็นอศัจรรย์ จึงไหว้วา่
เหตสุิ่งใดแก้วออกจากบาทของพระพุทธเจ้านีก็้ข้าจา พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบว่า บ่อนนีเ้ป็นท่ีแก้วทัง้ 3 ได้มาแต่ก่อนจึงออกมา 3 หน่วย คือว่า 
พระเจ้า 3 ตน มีพระกกุสันธะเป็นเค้า ฯลฯ พระตถาคตฉันข้าวแล้ว มี
พญานาคตวัหนึ่งอยู่รักษาท่ีนัน้ เอาน า้มาให้ฉัน และขอเอายังฮอยไว้
รักษา พระตถาคตจีงย ่าซ้อนไว้ด้วยล าดบั ฮอยพระพทุธเจ้ากกสุนัธะ ยาว 
3 วา ลวงกว้างวา 1 ฮอยพระโกนาคมเจ้าและพระกสัสปเจ้า ยาวแลกว้าง
วา 1 นัน้ด้วยล าดบั ฮอยพระตถาคตยาววาปลาย 3 ร่องอก น้อยแลสัน้
กว่าซุองค์แล พระเมตไตรยตนจกัมาถ้วน 5 นัน้ จกัได้ย ่ากวม (ครอบ) ทัง้
มวล ฮอยนัน้ก็ยงัจกัเห็นทัง้ 5 ฮอยแล พระยาสวุรรณภิงคารและราชเทวี
ได้ยินปาทลกัษณ์และอปหาริยธรรม อนัพระพุทธเจ้าเทศนาแล้วชมช่ืน
ยินดี จีงสร้างอบูมงุหินโลมรอยปาทลกัษณ์อนัสมุแลกระโจมหวันัน้ไว้ จี
เรียกวา่ พระธาตเุชิงชมุ มาเทา่กาลบดันี ้หัน้แล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 
2561: 69-77) 

  จากข้อความข้างต้นนี ้ปรากฏในเอกสารตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
ได้มีการน าไปผลิตซ า้ในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ ด้วยการเรียบเรียงใหม ่ใน
หนงัสือประวตัิพระธาตเุชิงชมุอีกหลายเลม่ ดงัปรากฏในหนงัสือรายงานพระธาตุ
เชิงชมุ จงัหวดัสกลนคร ของเบญจมาศ จิตรสม (2528: 4-6) ได้กล่าวถึงการเสด็จ
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มาโปรดบคุคลและสถานท่ีตา่ง ๆ ของพระพทุธเจ้าในสมยัท่ีพระองค์ยงัมีพระชนม์
อยู่ กล่าวถึงตอนท่ีเสด็จมายงัภูก าพร้า เมืองศรีโคตรบอง เมืองสุวรรณเขตและ
ตรัสกับพระอานนท์ว่าพระองค์จะเสด็จมาท่ีเมืองหนองหานหลวง และในเมือง
หนองหานหลวงนีมี้พระยาองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระยาสวุรรณภิงคาร เม่ือพระ
ยาสวุรรณภิงคารทอดพระเนตรเห็นพระพทุธเจ้าเสด็จมาดงันัน้จงึทลูอาราธนาให้
ฉันในปรางค์ปราสาท เม่ือพระพุทธเจ้าทรงท าภัตกิจเสร็จแล้ว ได้เทศนาสัง่สอน
พระยาสวุรรณภิงคาร แล้วจึงเสด็จลงจากปราสาทไปประทบัรอยพระบาทไว้ท่ีนัน่
ตอ่พระพกัตร์พระยาสวุรรณภิงคาร แล้วจึงเสด็จกระท าปาฏิหาริย์ให้เป็นลูกแก้ว
ออกมาจากพระบาททัง้ 3 พระบาทละลกู และทรงท าปาฏิหาริย์ให้ออกอีกลกูหนึง่ 
เม่ือพระยาสุวรรณภิงคาร เห็นดงันัน้ จึงเกิดความอศัจรรย์และตรัสถามท่านว่า 
เหตุใดหนอ แก้วจึงออกมาจากรอยพระบาทของพระศาสดาได้ ท่านจึงตรัสว่า 
สถานท่ีนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทัง้ 3 พระองค์ แก้วจึง
ออกมาจากท่ีนี ้3 ลูก มีรอยพระบาทของพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และ
พระกัสสปะ พระพุทธเจ้าทัง้ 3 พระองค์นีไ้ด้เสด็จไปโปรดบิณฑบาตในเมืองศรี
โคตรบองมาฉนัท่ีภกู าพร้า และประดษิฐานรอยพระบาทไว้ ณ ท่ีนี ้สว่นแก้วลกูท่ี 4 
คือ ตถาคต น่ีเอง พระยาสวุรรณภิงคารจงึกราบทลูวา่ พระองค์จกัประดษิฐานรอย
พระบาทไว้ด้วยเหตใุด ท่านจึงตรัสว่า ท่ีเป็นบ้านเมือง ตัง้พทุธศาสนาอยู่ปกติอยู่
นัน้ แม้มีเหตคุวรไว้ พระพุทธเจ้าทัง้หลายก็ไป่ไว้ ด้วยเหตวุ่า เป็นท่ีหวงแหนของ
หมู่เทวดาและพระยานาคทัง้หลายและบ้านเมืองก็จักเส่ือมสูญ พระพุทธเจ้า
ทัง้หลายย่อมไว้รอยพระบาทไกลบ้านเมือง ฯลฯ รอยพระพทุธบาทพระกกสุนธะ 
ยาว 3 วา กว้าง 1 วา รอยพระบาทของพระ โกนาคมณ์และพระกสัสปะ ยาว และ
กว้างโดยล าดบั รอยตถาคต ยาว 1 วา 2 ศอก สัน้กว่าทกุองค์ พระอริยเมตไตรยท่ี
จะมาภายหน้านัน้ จะเหยียบทบัลงไป ณ ท่ีนัน้ ซึ่งเป็นเป็นรอยท่ี 5 พระยาสวุรรณ
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ภิงคารพร้อมด้วยพระราชเทวี ได้ทรงอุโมงค์ด้วยหินปิดรอยพระบาทพร้อมทัง้
มงกฏุ เหตนีุจ้งึได้ช่ือวา่ พระธาตเุชิงชมุ 
  จากตวัอย่างท่ีได้ยกมาขึน้ต้นนี ้สะท้อนให้เห็นว่า ข้อความท่ี
ปรากฏในหนังสือต านานอุรังธาตุกับหนังสือประวัติพระธาตุเชิงชุมนัน้มีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งเนือ้หาหลัก ๆ ไม่ได้แตกต่างกัน ยังคงเนือ้หาเดิมไว้อยู่ จะ
แตกตา่งไปบ้างเฉพาะส านวนการเขียนท่ีมีการแตง่เติมให้เข้าใจง่าย แตอ่ย่างไรก็
ตามข้อมลูทัง้ 2 ชดุนัน้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบท จากตวับทหนึ่ง
ไปสู่อีกตวับทหนึ่ง โดยการลอกเลียนแบบ กล่าวคือ มีการลอกเลียนแบบจากตวั
บทต้นแบบต านานอุรังคธาต ุและมีการอ้างถึง โดยอ้างถึงว่าเป็นตวับทท่ีมีท่ีมา
จากตวับทต านานอุรังคธาต ุโดยการตดัเอาตวับทท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับตวับทกับ
พระธาตเุชิงชมุ มาจากต านานอรัุงคธาต ุจึงท าให้ตวับทต านานอรัุงคธาตเุป็นตวั
บทท่ีได้บรรจหุรือได้รวบรวมข้อมลูอนัเป็นปฐมภูมิไว้ เพ่ือให้ตวับทอ่ืน ๆ สามารถ
หยิบยืมน าไปใช้เป็นตัวบทของตนเองได้ และเป็นทัง้ตัวบทท่ีมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมอ่ืน ๆ ในลกัษณะของการแตกเร่ืองไปในตวั 
  ต านานอนัว่าด้วยพระธาตท่ีุปรากฏอยู่ในต านานอุรังคธาต ุซึ่ง
ตอ่มาได้มีการน าไปผลิตซ า้โดยการตดัตอ่ให้เป็นต านานของแตล่ะพระธาตนีุ ้สว่น
ใหญ่มกัจะมีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะการลอกเลียนแบบ และการอ้างถึง
ว่ามาจากตวับทต้นแบบคือต านานอรัุงคธาตเุป็นหลกั ซึ่งต านานพระธาตเุหล่านี ้
ได้แก่ พระธาตนุารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก จงัหวดัสกลนคร พระธาตบุงัพวน 
พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระธาตุหล้าหนอง จังหวังหนองคาย พระธาตุหลวง
เวียงจนัทน์ พระธาตศุรีโคตรบอง พระธาตอิุงฮงั ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ต านานพระธาตุเหล่านีมี้ลักษณะของความสัมพันธ์ภายใน 
กล่าวคือ เป็นทัง้ตวับทท่ีรวบรวมไว้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และเป็นทัง้ตวับทท่ีมี
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ลักษณะของการแพร่กระจายข้อมูลให้กับตัวบทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายในตัวบทของ
ต านานชดุเดียวกนักบัต านานอรัุงคธาต ุ
  สมัพนัธบทในต านานอรัุงคธาตอุนัว่าด้วยเร่ืองราวเก่ียวกบัพระ
ธาตนีุ ้นอกจากจะมีลกัษณะของความสมัพนัธ์ภายในแล้ว ยงัมีต านานพระธาตุ
อีกจ านวนหนึ่งในพืน้ท่ีภาคอีสานท่ีไม่ได้ปรากฏอยู่ไว้ในเนือ้หาของต านานอุรังค
ธาตุ แต่ต านานพระธาตุเหล่านีไ้ด้พยายามสร้างเร่ืองราวให้มีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับต านานอุรังคธาตุ หรือต านานพระธาตุพนม โดยการกล่าวอ้างถึง
เหตกุารณ์อนัว่าด้วยการบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุหรือเหตกุารณ์อนัว่าด้วยการ
น าวตัถสุิ่งของอนัมีคา่มารวมสร้างพระธาตพุนม ซึ่งเหตกุารณ์อนัว่าด้วยเร่ืองราว
เก่ียวกบัพระธาตนีุ ้คงเป็นเหตกุารณ์ท่ีส าคญัของผู้คนในชมุชนท้องถ่ินอีสาน จึง
ได้มีการสร้างเร่ืองราวเช่นนีข้ึน้มา โดยการน าเอาเหตกุารณ์อนัว่าด้วยการสร้าง
พระธาตุนัน้มาเป็นตวับทเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ท าให้พระธาตุจ านวนหนึ่งใน
ภาคอีสาน ได้มีเร่ืองราวท่ีสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัต านานอรัุงคธาต ุหรือต านานพระ
ธาตพุนม เช่น พระธาตกุู่จาน พระธาตอุานนท์ พระธาตตุาดทอง จงัหวดัยโสธร 
พระธาตขุามแก่น จงัหวดัขอนแก่น พระธาตอุโุมงค์ จงัหวดัเลย เป็นต้น ลกัษณะ
เช่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสัมพันธบทท่ีตัวบทต านานอุรังคธาตุ หรือ
ต านานพระธาตพุนมได้มีอิทธิพลตอ่ตวับทต านานพระธาตอ่ืุน ๆ ในชมุชนท้องถ่ิน
อีสาน โดยมีการสร้างเร่ืองราวให้มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัในลกัษณะของการ
อ้างถึง  
  ดงักรณีตวัอย่าง พระธาตกุู่จาน จงัหวดัยโสธร ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นสัมพันธบทกับต านานอุรังคธาตุ ในหนังสือประวัติพระธาตุกู่จาน 
(พระสรุพล เตชธมฺโม, 2535: 4-7) ได้กล่าวถึงประวตัิพระธาตกุู่จาน ไว้ดงัความใน
ตอนหนึง่วา่ 
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“หลงัจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วเป็นเวลา 7 ปี 

พระมหากสัสปเถระได้น าพระบรมสารีริธาตสุ่วนพระอรัุงคธาต ุไปบรรจุ
ไว้ท่ีภกู าพร้า คือ องค์พระธาตพุนมปัจจบุนั พทุธศาสนิกชนทัง้หลายเม่ือ
ทราบข่าวว่า มีผู้ น าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาแจกจ่าย 
เหลา่หวัเมืองน้อยใหญ่ตา่งก็อยากได้ เพ่ือน าไปประดษิฐานยงับ้านเมือง
ของตนไว้เป็นสิริมงคล จงึได้สง่ตวัแทนของเมืองไป บางหวัเมืองเจ้าเมือง
ก็จะเดินทางไปด้วยตนเอง เพ่ือรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุทุกคน
ต่างก็มุ่งตรงไปยังส านักของพระมหากัสสปเถระ แต่หลายเมืองก็ต้อง
ผิดหวงัเน่ืองจาก พระบรมสารีริกธาตมีุจ านวนน้อย และได้แจกจ่ายไป
ก่อนหมดแล้ว กลุ่มท่ีได้รับส่วนแบง่ไปนัน้ ได้แก่ กลุ่มของพระยาค าแดง 
ซึ่งเป็นกลุ่มหัวเมืองฝ่ายเหนือ ส่วนกลุ่มของพระยาพุทธซึ่งเป็นผู้ มี
อ านาจทางหวัเมืองฝ่ายใต้ ไม่ได้รับส่วนแบ่ง จึงเดินทางไปยงัหวัเมือง
ฝ่ายเหนือเพ่ือขอแบง่พระบรมสารีริกธาตจุากพระยาค าแดง เม่ือพระยา
ค าแดง ได้รับสว่นแบง่พระบรมสารีริกธาตมุาแล้วก็ไมอ่ยากจะแบง่ให้ใคร
อีก จงึหากลอบุายด้วยการก่อสร้างเจดีย์แขง่กนั ถ้าใครสร้างเสร็จก่อนจะ
ไปฝ่ายชนะ แตถ้่าใครแพ้จะต้องยอมเป็นเมืองขึน้ของกนัและกนั แตมี่ข้อ
แม้วา่ในการก่อสร้างนัน้จะต้องใช้คนอยา่งมากไมเ่กิน 6 คน กลุม่ของพระ
ยาพทุธ เม่ือท าการก่อสร้างไปได้คร่ึงหนึ่งได้ปรึกษากันว่า ถ้าพระยาค า
แดงไมย่อมแบง่พระบรมสารีริกธาตใุห้แล้ว เราจะเอาอะไรมาประดษิฐาน
ไว้ในเจดีย์ท่ีสร้างขึน้ หรือว่าพวกเราจะขึน้ไปแย่งชิงเอาพระบรม
สารีริกธาตมุาไว้ก่อน แล้วคอ่ยสร้างตอ่ไป เม่ือทางฝ่ายพระยาพทุธได้ตก
ลงกนัแล้วจึงได้เดินทางไปรบกบัฝ่ายพระยาค าแดง ได้รบทัง้สามครัง้ถึง
จะสามารถน าเอาพระบรมสารีริกธาตมุายงัเมืองของตน จึงได้ก่อสร้าง
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เจดีย์ดงักลา่วจนแล้วเสร็จ พร้อมทัง้น าเอาพระธาตท่ีุได้แยง่ชิงมาจ านวน 
6 ผอบ ได้แก่ พระธาตพุระเศียร พระธาตพุระอรุุ พระธาตนุิว้พระหตัถ์ขวา 
พระธาตนุิว้พระหตัถ์ซ้าย พระธาตนุิว้พระบาทขวา และพระธาตพุระบาท
ซ้าย ไปประดษิฐานไว้ในเจดีย์เป็นท่ีเรียบร้อย” 

  จากข้อความข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธ
บทในลกัษณะของการแตกเร่ืองไปจากต านานอรัุงคธาต ุโดยการอ้างถึงเหตกุารณ์
ในต านานอุรังคธาตุ ในท่ีนีไ้ด้อ้างถึงเหตุการณ์อันว่าด้วยพระมหากัสสปเถระ
น าเอาพระธาตุอุรังคธาตุมายังภูก าพร้า อ้างถึงเหตุการณ์การแบ่งพระบรม
สารีริกธาต ุตลอดถึงอ้างถึงช่ือตวัละคือพระยาค าแดง ซึง่เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัใน
การบรรจุพระอุรังคธาตุ ในคราวท่ีพระมหากัสสปะน าเอาพระธาตุมาบรรจุไว้ท่ี 
ภูก าพร้า และพระยาค าแดงนีไ้ด้เป็นชนวนส าคญัของการแตกเร่ืองให้กบัต านาน
พระธาตกุู่จาน ในประเด็นเก่ียวกบัการแย่งชิงพระบรมสารีริกธาต ุเพ่ือน ามาบรรจุ
ไว้ในบ้านเมืองของตน ลักษณะเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการขยาย
อ านาจเก่ียวกบัความเช่ือการบชูาพระธาต ุโดยได้ยดึโยงเอาต านานพระอรัุงคธาต ุ
หรือต านานพระธาตพุนม มาเป็นแกนกลางหลกัในการสร้างความชอบธรรมด้วย
เหตุการณ์อันว่าด้วยพระธาตุเจดีย์ ลักษณะเช่นนีท้ าให้พระธาตุพนมจึงเป็น
ศนูย์กลางหลกัของการหลอมรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัอดุมการณ์การสร้างพระธาตใุน
ชุมชนท้องถ่ินอีสาน โดยการอ้างอิงเอาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในต านาน 
อรัุงคธาตมุาผสมผสานเข้ากบัข้อมลูอนัเป็นเร่ืองเล่าในพืน้ท่ีของท้องถ่ิน โดยได้มี
การประกอบสร้างเร่ืองราวทางวรรณกรรมอนัว่าด้วยการสร้างเจดีย์เพ่ือบรรจพุระ
บรมสารีริกธาต ุให้มีความเช่ือมโยงกับต านานอุรังคธาตอุนัเป็นตัวบทหลกัของ
การแตกเร่ือง ดังนัน้ การน าเอาแนวคิดเร่ืองสัมพันธบทมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การศกึษาวิเคราะห์ตีความตวับทของต านานอรัุงคธาต ุไม่เพียงแตท่ าให้มองเห็น
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ความสมัพนัธ์กนัระหว่างคมัภีร์พทุธศาสนากบัต านานอรัุงคธาตใุนบริบทของตวั
บทท่ีสัมพันธ์กันเท่านัน้ หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความหมายใน
เร่ืองราวทางพุทธศาสนาท่ีมีความโยงใยกับวิถีชีวิตวฒันธรรมของผู้คนในชมุชน
ลุม่น า้โขงด้วย อีกทัง้ยงัท าให้เกิดมมุมองในการศกึษาวรรณกรรมทางพทุธศาสนา
ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
 
6. สรุปและอภปิรายผล 
 
 6.1 สรุป 
 การศกึษาสมัพนัธบทในต านานอรัุงคธาตกุบัวรรณกรรมทางพทุธศาสนา 
พบว่าตวับททางคมัภีร์พทุธศาสนามีความสมัพนัธบทกบัตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
ในลกัษณะท่ีเป็นตวับทแม่แบบให้กับต านานอุรังคธาต ุซึ่งจากการศึกษาคมัภีร์
พทุธศาสนาในส่วนท่ีเป็นชาดกหรืออรรถกถาชาดกแล้วต านานอรัุงคธาตุได้มีการ
หยิบยืมตวับทมาจากชาดกหรืออรรถกถาชาดกในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ 
การอ้างอิง การอ้างถึง การปรับเปล่ียนความ การตดัความ และการเพิ่มความ 
 ส่วนคมัภีร์มหาวงศ์ ก็เป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านานอุรังคธาตเุช่นกัน 
โดยมีอิทธิพลทางโครงสร้างเก่ียวกับการประกอบสร้างเร่ืองราวท่ีว่าด้วยพระธาตุ
หรือการบรรจพุระธาต ุซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเก่ียวกบัเร่ืองราวของพระธาตนุัน้ 
มกัจะกลา่วถึงการเสดจ็มาของพระพทุธเจ้ายงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ  แล้วได้มีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ คนในท้องถ่ิน อีกทัง้ยังได้ประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ รวมถึงทรงพุทธ
พยากรณ์ว่าพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองภายในกาลข้างหน้า ตลอดจนจะมีการ
น าเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ ซึ่งการเล่าเร่ืองในลักษณะนี ้เป็นการรับ
รูปแบบมาจากคมัภีร์มหาวงศ์ อนัเป็นคมัภีร์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างต านานพระ
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ธาตตุ่าง ๆ ในสุวรรณภูมิ ซึ่งนัน้ก็หมายรวมเอาต านานอุรังคธาตดุ้วย ซึ่งการรับ
รูปแบบการสร้างต านานพระธาตุในลกัษณะนี ้เป็นการลอกเลียนแบบเอาโครง
เร่ืองของคมัภีร์มหาวงศ์มาปรับใช้กบัข้อมลูในท้องถ่ินของตน 
 ขณะท่ีต านานอรัุงคธาต ุซึ่งเป็นต านานทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ินนัน้ 
ได้รวบรวมเอาเร่ืองราวเก่ียวกับต านานพระธาตุเล็ก ๆ  น้อย ๆ มารวมไว้ในเร่ือง
เดียวกัน ในลกัษณะของความสมัพนัธ์ภายใน ขณะเดียวกันตวับทต านานอุรังค
ธาตก็ุได้เป็นตวับทท่ีมีอิทธิพลหรือเป็นตวับทหลกัให้กบัต านานพระธาตอ่ืุน ๆ  ใน
ลกัษณะของความสมัพนัธ์ภายนอก ซึ่งตวับทตา่ง ๆ  เหล่านีไ้ด้มีความสมัพนัธบท
ในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ การอ้างถึง ตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
 จากเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพลวตัของตวั
บท ซึง่มีความเล่ือนไหล ไมแ่นน่ิ่งตายตวั กลา่วคือ ตวับทหนึง่ ๆ  เม่ือมีการเคล่ือนท่ี
ไปอยู่อีกท่ีหนึ่งย่อมมีการปรับเปล่ียนตวับทให้มีชีวิตชีวา น่าด ูน่าชมมากยิ่งขึน้ 
ดงัจะเห็นได้จากต านานอุรังคธาตุท่ีมีการรับเอาข้อมูลจากคมัภีร์พุทธศาสนา 
เก่ียวกับชาดกหรืออรรถกถาชาดก รวมถึงคัมภีร์มหาวงศ์เข้ามาแล้วได้มีการ
ปรับเปล่ียนข้อมลูโดยการผสมผสานเข้ากบัข้อมลูในท้องถ่ิน ท าให้ตวับทต านาน 
อรัุงคธาตมีุความเป็นตวับทวรรณกรรมทางพทุธศาสนาท่ีมีความสมัพนัธ์ในบริบท
ทางสงัคมวฒันธรรมแบบท้องถ่ินด้วย 
 
 6.2 อภปิรายผล 
 บทความนีเ้ป็นการศึกษาต านานอุรังคธาตุ โดยการน าเอาแนวคิด 
เร่ืองสมัพนัธบทมาเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิเคราะห์ จะท าให้พบความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกันของข้อมูลระหว่างตวับทคมัภีร์พุทธศาสนากับตวับทต านานอุรังค
ธาตุ ซึ่งการศึกษาในลักษณะดังกล่าวนัน้ยังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษามาก่อน 
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กล่าวคือ การศึกษาต านานอุรังคธาตุส่วนใหญ่มักจะศึกษาในลักษณะของ
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกับบริบททางสงัคม หรือเป็นการศึกษาเฉพาะประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัต านานอรัุงคธาต ุหรือต านานพระธาตพุนมเป็นหลกั 
เช่น งานวิจัยของ ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (2560) เร่ือง “ต านานอุรังคธาตุ: ภาพ
สะท้อนวฒันธรรมลุ่มแม่น า้โขง” ได้มุ่งศกึษาปริวรรตถ่ายถอดเอกสารต้นฉบบัใบ
ลานท่ีเป็นอกัษรตวัธรรมมาเป็นอกัษรไทย จ านวน 10 ฉบบั น ามาเป็นข้อมูลใน
การช าระต านานอรัุงคธาตใุห้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ เพ่ือน าไปใช้ในการศกึษา
วิเคราะห์ในประเดน็เนือ้หาเก่ียวกบัภาพสะท้อนทางวฒันธรรมในลุม่น า้โขง อนัจะ
ท าให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ พืน้ท่ีทางสงัคม 
และพืน้ท่ีทางจิตวิญญาณ งานวิจยัของ ทศพล อาจหาญ (2542) เร่ือง “ข้าโอกาส
พระธาตพุนม อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม” ได้มุง่ศกึษาเก่ียวกบัสภาพสงัคม
และวฒันธรรมของข้าโอกาสพระธาตพุนม และศกึษาบทบาทหน้าท่ีของข้าโอกาส
ท่ีมีตอ่องค์พระธาตพุนม โดยได้ศกึษาจากพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีข้าโอกาสพระธาตพุนม
อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอธาตพุนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 
และอ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีประเพณีเก่ียวกับพิธี
ถวายข้าวพิชภาค พิธีเลีย้งผีเจ้า 3 เรือน มีความเช่ือในเร่ืองบาป บุญ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ และองค์พระธาตพุนมท่ีมีหน้าท่ีดแูลรักษาองค์พระธาตพุนมด้วยการ
ถวายทาน จดักิจกรรมบ าเพ็ญกศุลตามวนัส าคญัทางศาสนา มีการจดัการระบบ
การปกครอง การศึกษา การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ืองและเผยแพร่ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของข้าโอกาสให้คงอยู่ตลอดไป หรืองานวิจัยของ มาลินี กลาง
ประพนัธ์ (2555) เร่ือง “การสร้างเครือข่ายทางสงัคม “ข้าโอกาสพระธาตพุนม” ใน
ชมุชนสองฝ่ังโขง” ได้มุง่ศกึษาเก่ียวกบัพลวตัของข้าโอกาสพระธาตพุนม ในชมุชน
สองฝ่ังโขง ศกึษาบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจ การเมืองท่ีสง่ผล
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ต่อข้าโอกาสพระธาตพุนม และศึกษาเครือข่ายทางสงัคมของข้าโอกาสพระธาตุ
พนมในชมุชนสองฝ่ังโขงระดบัเครือญาติ ระดบัชมุชน ระดบับ้านและระดบัเมือง 
นอกจากนัน้ยงัมีงานวิจยัของ สมชาต ิมณีโชต ิ(2554) เร่ือง “พระธาตพุนม: ศาสน
สถานศกัดิ์สิทธ์ิในมิติด้านสัญลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม” ได้ให้ความรู้ด้าน
โบราณวัตถุสถาน โดยได้ให้ทัศนะว่า การสร้างพระธาตุในระยะแรกมีอายุอยู่
ในช่วงประมาณพทุธศตวรรษท่ี 12-14 โดยสร้างให้เป็นเทวาลยัในศาสนาฮินด ูใน
เวลาต่อมาได้มีการปรับเปล่ียนให้เป็นพทุธศาสนาตามคติในพุทธศาสนา นิกาย
มหายาน จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2233-2235 จึงได้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ให้เป็นพระ
มหาเจดีย์เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตตุามคติในพทุธศาสนาเถรวาท และ
มีการเรียบเรียงต านานอุรังคธาตุ หรือต านานพระธาตุพนม นอกจากนัน้ได้ให้
ความรู้ชุดความรู้จากต านานอุรังคธาต ุประกอบกับหลกัฐานทางโบราณคดี ท่ีมี
การกลา่วถึงความหมายของการเป็นประวตัศิาสตร์ท่ีมีชีวิต เพราะเป็นชดุความรู้ท่ี
น าไปสู่การสร้างความทรงจ าร่วมแก่ผู้คนมาโดยตลอดว่า พระธาตพุนมคือสถปู
เจดีย์ท่ีบรรจุพระอุรังคธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีมีอายุเก่าแก่และ
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสุดในลุ่มน า้โขง ตลอดถึงได้ให้ความรู้ด้านมุมมองสมยัใหม่ ได้มีการ
น าพระธาตพุนมไปใช้ในความหมายของการเป็นพืน้ท่ีเชิงสญัลกัษณ์ในมิติตา่ง ๆ  
ซ้อนทบัลงไปในอีกมิติหนึ่ง ท่ีส าคญัคือใช้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายของการ
เป็นท้องถ่ินอีสาน ใช้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายของความเป็นไทย และการน า
พระธาตพุนมไปใช้ในความหมายของการเป็นพืน้ท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวและพกัผอ่น
หยอ่นใจ เป็นต้น 
 การศกึษาวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ เป็นการศกึษาในเชิงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ภายใต้กรอบเนือ้หาเก่ียวกับการปริวรรตเอกสารใบลาน และวิเคราะห์
ตีความจากเนือ้หาของต านานอุรังคธาตุ ตลอดถึงเป็นการศึกษาเพ่ือชีใ้ห้เห็น
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เฉพาะบางประเดน็เก่ียวกบัผู้คนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัองค์พระธาตพุนม หากแตย่งั
ไมมี่การศกึษาในประเดน็ท่ีวา่ต านานอรัุงคธาตมีุความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัคมัภีร์
ทางพทุธศาสนาโดยใช้กรอบแนวคิดสมัพนัธบทมาเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิจยั
มาก่อน การศกึษาเก่ียวกับต านานอุรังคธาต ุหรือต านานพระธาตพุนมท่ีผ่านมา
มักจะมองไปท่ีตวับทต านานอุรังคธาตุมีความสัมพันธ์กับผู้คน ประวัติศาสตร์ 
หรือต านานประจ าถ่ินในชุมชนลุ่มน า้โขง โดยเน้นไปท่ีองค์พระธาตุพนมเป็น
ส าคญั ซึ่งนกัวิชาการส่วนใหญ่มกัจะให้ความสนใจไปท่ีตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
หรือต านานพระธาตพุนมท่ีมีความเช่ือมโยงถึงท้องถ่ินในชมุชนลุ่มน า้โขง หากแต่
บทความชิน้นีไ้ด้มองย้อนกลับไปท่ีตวับทคมัภีร์พุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาดก 
หรืออรรถกถาชาดก ตลอดถึงคมัภีร์มหาวงศ์ ซึ่งเป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านาน 
อรัุงคธาต ุอนัจะท าให้ค้นพบแง่มุมมองใหม่ ๆ  อีกมมุมองหนึ่งเก่ียวกบัการศกึษา
ต านานอรัุงคธาต ุซึง่การศกึษาต านานอรัุงคธาตนุัน้ไมเ่พียงแตศ่กึษาเฉพาะตวับท
ท่ีไปมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับท้องถ่ินลุ่มน า้โขงเท่านัน้ หากแต่ควรศึกษาใน
ประเด็นความสมัพนัธ์กบัคมัภีร์พทุธศาสนาด้วย กล่าวคือ เนือ้หาหลาย ๆ  ตอนท่ี
ปรากฏอยู่ในต านานอุรังคธาตุนัน้ได้มีการหยิบยืมมาจากชาดกหรืออรรถกถา
ชาดกด้วย เชน่ เร่ืองราวเก่ียวกบัพระบาทเวินปลาท่ีปรากฏอยูใ่นต านานอรัุงคธาตุ
นัน้ ได้มีเร่ืองราวท่ีร่องรอยการหยิบยืมมาจากอรรถกถาชาดกในนิทานธรรมบท
เร่ืองเอรกปัตตนาคราช หรือเร่ืองราวของบรีุจนัทอ้วยล่วยกบันางอินทสว่างลงฮอด 
ก็มีเค้ามลูเดมิมาจากนิทานธรรมบทเร่ืองนางมลัลิกาเทวี เป็นต้น ตลอดถึงต านาน
พระธาต ุต านานพระบาทตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในต านานอรัุงคธาตก็ุได้เค้าโครงเร่ืองมา
จากคมัภีร์มหาวงศ์อันเป็นคมัภีร์พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ ซึ่งเป็นคมัภีร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอาณาจักรล้านนา และ
อาณาจกัรล้านช้างในอดีต ซึ่งส่งผลตอ่การสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัต านานพระธาต ุ
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ต านานพระบาทในชุมชนลุ่มน า้โขงดงัปรากฏในต านานอุรังคธาตุด้วยเช่นกัน 
ลักษณะดังกล่าวนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นว่า ต านานอุรังคธาตุนัน้มีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับคมัภีร์พุทธศาสนา โดยการหยิบยืมเอาตวับทบางเร่ืองบางตอนมา
จากคมัภีร์พทุธศาสนา แล้วน ามาปรับเปล่ียนผสมผสานเข้าต านานนิทานท้องถ่ิน 
ซึง่ประเดน็ดงักลา่วนีค้วรหยิบยกน ามาศกึษาวิเคราะห์ได้เชน่กนั 
 ดงันัน้บทความวิจัยชิน้นี ้จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์ท่ีแตกต่างออกไป
จากการศึกษาท่ีผ่านมา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ตวับทต านานอุรังคธาตุนัน้มี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัคมัภีร์พทุธศาสนา โดยการถ่ายโยงข้อมลูกนัระหว่างตวั
บทในคมัภีร์พุทธศาสนากับตวับทต านานอุรังคธาตุอันสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นสมัพนัธบทกนัในลกัษณะตา่ง ๆ ได้แก่ การลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้าง
ถึง การปรับเปล่ียนความ การตดัความ และการเพิ่มความ ซึ่งการศกึษาวิเคราะห์
ในประเด็นดงักล่าวเป็นศึกษาแนวใหม่เก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์ต านานอรัุงค
ธาตุ ท่ีเน้นไปท่ีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบทคัมภีร์พุทธศาสนากับตัวบท
ต านานอรัุงคธาตเุป็นส าคญั โดยผู้วิจยัมองวา่การศกึษาสมัพนัธบทระหวา่งคมัภีร์
พทุธศาสนากบัต านานอรัุงคธาตนุัน้ มีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการมุ่งเน้นไปท่ี
ศึกษาตัวบทต านานอุรังคธาตุท่ีมีความเก่ียวข้องกับชุมชนท้องถ่ินลุ่มน า้โขง 
หากแตเ่ป็นการเพิ่มเติมข้อมลูท่ีค้นพบใหม่อนัเป็นข้อมูลปฐมภูมิให้กบัการศกึษา
ต านานอรัุงคธาตไุด้อีกมมุมองหนึ่งอนัน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาต านานอุ
รังคธาต ุและตอ่วงการศกึษาวรรณกรรมไมม่ากก็น้อย 
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