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   ภูมิปัญญาจากวรรณคด ีเร่ือง ขุนช้างขุนแผน 
 

1. บทน า 
          ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากประเพณี วิถีชีวิต ความเช่ือ และค่านิยมใน
วรรณกรรมเร่ืองขุนช้างขุนแผน การศึกษาวรรณกรรมเร่ืองขุนช้างขุนแผน จะท าให้ผูศึ้กษาทราบถึงภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีปรากฏอยู่ในสมยัท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ืองน้ีข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นวรรณกรรมท่ีแต่งข้ึนใน
ช่วงเวลาท่ีอิทธิพลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากตะวนัตกยงัไม่แพร่กระจายเขา้สู่สังคมไทยมากนกั 
โดยพิจารณาจากลกัษณะของวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวบา้น ซ่ึงจะสะทอ้นให้
เห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเป็นไทยไดต้รงตามสภาพท่ีเป็นจริง 
         ดงันั้น การศึกษาวรรณกรรมเร่ืองขนุชา้งขนุแผน จะท าให้ผูศึ้กษาทราบถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีปรากฏ
อยู่ในสมยัท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ืองน้ี และน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยให้
กวา้งขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ให้ชาวบา้นน าภูมิปัญญาเหล่านั้นไปสืบทอดปรับปรุง
ต่อไป 

 
2. ภูมิหลงั 

                      2.1 ภูมิหลงัของเร่ือง เร่ืองขุนขา้งขุนแผน มีผูส้ันนิษฐานวา่เป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนสมยักรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานีในแผน่ดินสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ระหวา่ง พ.ศ. 2034-2072 เน้ือเร่ืองเอาเกร็ดประวติัศาสตร์
ตอนไทยท าสงครามกับเชียงใหม่และล้านช้าง แล้วเอามาผูกกับวิถีชีวิตของชาวเมืองสุพรรณบุรีและ
กาญจนบุรี แลว้เล่าสืบต่อกนัมาจนกลายเป็นนิทานพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี เร่ืองน้ีมี
ปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “ค าให้การของชาวกรุงเก่า” ซ่ึงนบัวา่เป็นเคา้ท่ีมาของเร่ืองขุนช้างขุนแผน นบัเป็น
นิทานพื้นบา้นเร่ืองยาวท่ีสุดของชาวสุพรรณบุรี คร้ังกรุงศรีอยุธยาตอนตน้ คือ สมยัสมเด็จพระพนัวษา ซ่ึง
เขา้ใจกนัวา่ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 เพราะมีเน้ือเร่ืองตรงกบัประวติัศาสตร์ ตอนท าศึกเมืองเชียงใหม่ 
2.2  ภูมิหลังของกลอนเสภา  มีผูส้ันนิษฐานก าเนิดของการขบัเสภา เกิดข้ึนเพราะสมยักรุงศรีอยุธยาถือว่า
การเล่านิทานเป็นการมหรสพอย่างหน่ึง คือ เม่ือมีการจดังาน ไม่ว่าจะเป็นงานโกนจุก งานบวช งาน
แต่งงาน หรืองานศพก็ตาม เจา้ภาพจะวา่จา้งนกัเล่านิทานมาเล่านิทานใหแ้ขกในงานฟัง นิทานท่ีนิยมเล่ากนั
มากท่ีสุดคือ เร่ือง ขนุชา้งขนุแผน การขบัเสภาคงเน่ืองมาจากการเล่านิทาน คือ เล่านิทานฟังกนันานๆ เขา้ก็
จืด จึงมีคนคิดจะเล่าให้แปลกโดยแต่งเป็นบทกลอนให้คล้องจองกนัใช้ขบัล าน า มีกรับเป็นเคร่ืองเคาะ
จงัหวะ 
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3. ประวตัิและวตัถุประสงค์ 

    ประวติั เร่ืองขุนช้างขุนแผนมีผูแ้ต่งไวแ้ลว้ ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา สมเด็จกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ทรงอธิบายว่า เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน เบ้ืองต้นเล่าเพียงมุขปาฐะ(นิทานขนาดยาว) ต่อมา
ภายหลงัไดมี้ผูน้ าเร่ืองขนุชา้งขนุแผนมาแต่งเป็นกลอนเสภาแลว้ใชใ้นการขบัเสภา แลว้แต่งเป็นกลอนเสภา
เฉพาะบางตอน จึงท าให้เร่ืองน้ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากข้ึน คร้ันเสียกรุงแลว้บางตอนก็สูญหายไป บาง
ตอนยงัมีตน้ฉบบัเหลืออยู ่จึงเหลือมาถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์แต่เพียงบางตอนเท่านั้น เร่ืองไม่ติดต่อกนั 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 มีพระราชประสงคจ์ะฟ้ืนฟู ศิลปและวรรณกรรม ให้
กลบัฟ้ืนคืนดีเหมือนเดิมจึงโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้กวีหลายคนช่วยกนัรวบรวมและแต่งเร่ืองขุนชา้ง
ขนุแผนต่อเติมข้ึน จนตลอดเร่ือง การชุมนุมกวคีร้ังนั้นจึงเป็นการประกวดฝีปากเชิงกลอนอยา่งเต็มท่ี ท าให้
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผนมีความไพเราะเพราะพร้ิงมาก กระทัง่ถูกยกยอ่งให้เป็น ยอดวรรณกรรมประเภท
กลอนสุภาพ ว ัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการขับเสภา ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู ้ฟังผู ้อ่าน และแสดง
ความสามารถเชิงประพนัธ์ของผูแ้ต่ง 

 
4. เนือ้หา และบทวเิคราะห์ภาพสะท้อนของภูมิปัญญาจากวรรณกรรม 
         วรรณกรรมเร่ืองน้ีใหคุ้ณค่าทางสติปัญญา หรือ ความรู้ ความคิด ภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ มากมาย เช่น 
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและสภาพสังคมไทยในสมยักรุงศรีอยุธยา
และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตลอดจนส านวนโวหารท่ีไพเราะ และเร่ืองท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
          วรรณกรรมเร่ืองน้ีสะทอ้นให้เห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากประเพณีต่างๆ ทั้งจากประเพณีท่ีเก่ียวกบั
ชีวติตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ประเพณีท่ีเก่ียวกบัศาสนาและประเพณีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเทศกาลต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 
          4.1 วิถีชีวิต วรรณกรรมเร่ืองขุนช้างขุนแผน ไดส้ะทอ้นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ วิถีชีวิตตั้งแต่ออ้น
ออกสู่ความเป็นหนุ่มสาว ทั้งชาววดั ชาววงั และชาวบา้น หมายรวมถึงวิถีชีวิตเจา้กบัไพร่.... คติ ความเช่ือ 
ค่านิยมของคนในสังคม วฒันธรรม ประเพณีภูมิปัญญาของชาวบา้นในสมยันั้นไดต้รงตามสภาพท่ีเป็นจริง
มาก 
          4.2 ค่านิยม 

     4.2.1 ความซ่ือสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ ในวรรรณกรรมไดก้ล่าวถึงระบบศกัดินาท่ีใช้ในการ
ปกครองสมยัก่อน เพราะแมก้ระทัง่ช่ือเร่ืองก็ส่ือให้เห็นถึงระบบศกัดินาอย่างชดัเจน การถวายตวัในราช
ส านกั เพื่อรับใชแ้ละแสดงความซ่ือสัตยต่์อพระมหากษตัริย ์ดงัเช่น เม่ือพลายงามโตข้ึนไดถ้วายตวัเพื่อรับ
ใช้ในราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณ สะทอ้นให้เห็นโลกทศัน์ของครอบครัวขุนนางในสมยักรุงศรี
อยธุยาท่ีมีความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยม์าก พระมหากษตัริยต์รัสส่ิงใดก็จะเช่ือฟัง ตอนท่ี พลายงาม
ถวายตวัแด่สมเด็จพระพนัวษา 
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บทเสภา : พลายงามอาสาท าศึกเมืองเชียงใหม่ 
   ขอเดชะพระกรุณาฝ่าละออง  ดอกไมธู้ปเทียนทองของพลายงาม 
จงไปดีมาดีศรีสวสัด์ิ   พน้พิบติัเส้ียนหนามความเจ็บไข ้
จะขอรองมุลิกาพยายาม   พลางกราบสามทีสดบัตรับโองการ 
ใหศ้ตัรูพา่ยแพแ้ก่ฤทธิไกร มีชยัไดเ้วยีงเชียงใหม่มา 

                    4.2.2 การบ้านการเรือนของลูกผู้หญงิ ลูกผูห้ญิงจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนการบา้นการเรือน 
เพื่อใหเ้ป็นกุลสตรีท่ีเพรียบพร้อม ดงัตวัอยา่งจากบทเสภา ตอนท่ี พระเจา้กรุงไกรและองคร์าชินีสอน
พระธิดา ความวา่ 

อีกอยา่งการงานคร้านทั้งนั้น  ทัน่วา่เมียอุบาทวช์าติกาลี 
อนัหญิงดีท่ีเป็นภรรยา   ก าหนดไวใ้นต าราวา่เป็นส่ี 

                    4.2.3 การศึกษาเล่าเรียนของลูกผู้ชาย ลูกผูช้ายจะตอ้งเรียนวชิาภาษาไทย ภาษาบาลี คาถาอาคม 
อนัเป็นประโยชน์ตามความนิยมในสังคมไทยสมยัก่อน ยายทองประศรีบอกกบัพลายงาม ความวา่ 
                          “ทั้งขอมไทยไดส้ิ้นก็ยนิดี                   เรียนคมัภีร์พุทธเพทพระเวทมนตร์” 
                           “หน่ึงไดศึ้กษาวชิาชาญ                      เป็นแก่นสารคือคุณอุดหนุนตวั” 
                      4.2.4 การเคารพผู้ใหญ่ สมยัก่อนการท าความเคารพผูใ้หญ่เป็นเร่ืองส าคญั เพราะจะท าให้
ผูใ้หญ่เอน็ดู การท าความเคารพจึงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ดงัเสภาวา่ 
“เจา้ออแกว้ประนมกม้กราบไหว ้ท่านผูใ้หญ่ลูบหลงัแลว้สั่งสอน” 
                4.3 ประเพณี 
                     4.3.1 ประเพณเีกีย่วกบัชีวติ   หมายถึง ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติของบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจน
ตาย ประเพณีเหล่าน้ีลว้นจดักระท าข้ึนในแต่ละช่วงของชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัๆ ทั้งส้ิน 
นบัตั้งแต่การเตรียมการเกิด การโกนจุด การบวช การแต่งงาน การตาย และการท าศพ 
                     4.3.1.1 ประเพณีการเกิด ในสมยัโบราณวิทยาการดา้นการแพทยย์งัไม่เจริญเหมือนปัจจุบนั 
ฉะนั้นอนัตรายจากการเกิดจึงมีมาก ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดประเพณีและความเช่ือกนัมากมายเพื่อป้องกนัเหตุร้าย
อนัอาจเกิดมีข้ึนแก่หญิงมีครรภจึ์งมีหมอต าแยเพื่อช่วยท าคลอด เช่น เม่ือจวนใกลจ้ะคลอดตอ้งตามหมอต าแย
มาช่วยท าการคลอด เม่ือเด็กคลอดออกมาถึงพื้นเรียกวา่ “ตกฟาก” ตอ้งจดเวลาของเด็กไวเ้พราะเช่ือตามหลกั
โหราศาสตร์วา่เวลาตกฟากมีความส าคญัต่อตั้งช่ือการท านายเร่ืองโชคชะตาในชีวิตของเด็กดงัตวัอยา่งจาก
บทเสภา ตอนท่ี ทองประศรีคลอดพลายแกว้แลว้ตั้งช่ือตามเวลาตกฟาก 
                                    ปีขาลวนัอาคารเดือนหา้       ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย 
                                    กรุงจีนเอาแกว้อนัแพรวพราย    มาถวายพระเจา้กรุงอยธุายา 
                                    ใหใ้ส่ยอดพระเจดียใ์หญ่             สร้างไวแ้ต่เม่ือคร้ังกรุงหงสา 
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                                    เรียกวดัเจา้พระยาไทยแต่ไรมา  ให้ช่ือวา่พลายแกว้ผูแ้ววไว 
         ส่วนแม่ของเด็กนั้นเม่ือคลอดแลว้ตอ้ง “นอนไฟ หรือ อยูไ่ฟ” เพื่อรักษาตวั ดงัเสภา วา่ 
                                   เอาข้ึนใส่อู่แลว้แกวง่ไกว            แม่เขา้นอนไฟใหร้้อนทัว่ 
                                   เดือนนึงออกไฟไม่หมองมวั        ขมิ้นแป้งแต่ตวัน่าเอ็นดู 
                    4.3.1.2 ประเพณีการท าขวัญ การจดัพิธีท าขวญัเด็ก พ่อแม่จะจดับายศรีและเคร่ืองบตัรพลี
ส าหรับสังเวยพระภูมิเจา้ท่ี เสร็จแล้วก็ท  าขวญั แลว้เอาสายสิญจน์มาเสกผูกขอ้มือเด็กทั้ง 2 ขา้ง เรียกว่า 
“ผกูขวญั” แลว้ให้ศีลให้พรตามประเพณี เพื่อเป็นการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ อีกทั้งเป็นการแนะน าสมาชิก
ใหม่ของครอบครัวใหว้งศาคณาญาติรู้จกั ในเสภากล่าวถึง ตอนท าขวญัพลายแกว้ ไวว้า่ 
                                    จดัแจกแขกนัง่เป็นวงกลม     พงศพ์นัธ์ุพร้อมอยูท่ ั้งปู่ ยา่ 
                                     ยกบายศรีแลว้โห่ข้ึนสามลา     เวยีนแวน่ไปมาโห่เอาชยั 
                                     ศรีศรีวนัน้ีฤกษดี์แลว้               เชิญขวญัพลายแกว้อยา่ไปไหน 
                                    ขวญัมาอยูสู่่กายใหส้บายใจ      ชมชา้งมา้ขา้ไททั้งเงินทอง 
                   4.3.1.3 ประเพณีการโกนจุก เม่ือเด็กอายเุขา้สู่วยัรุ่น คือ ชายอาย ุ13 ปี หญิงอาย ุ11 ปี พอ่แม่ก็จะ
จดัพิธีโกนจุก เพื่อเป็นการป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ และเป็นการแสดงวา่เขา้สู่วยัรุ่น ในเสภาขนุชา้งขนุแผน
กล่าวถึงโกนจุกพลายงาม ตอนท่ี ทองประศรีท าพิธีโกนจุกพลายแกว้ไวด้งัน้ี 
                                       ทองประศรีดีใจไดฤ้กษย์าม   ไดสิ้บสามปีแลว้หลานแกว้ก ู
                                       จะโกนจุกสุกดิบข้ึนสิบค ่า       แกท าน ้ายาจีนตม้ตน้หมู 
                   4.3.1.4 ประเพณีการบวช ส าหรับเด็กผูช้ายพ่อแม่อาจจะใหไ้ปศึกษาหาความรู้กบัพระท่ีวดัดว้ย
การน าตวัไปบรรพชาเป็นสามเณร จนมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงจะจดัประเพณีการบวช หรืออุปสมบทเป็น
พระภิกษุ คนไทยถือวา่การบวชเป็นการอบรมบ่มนิสัย ฉะนั้นผูท่ี้บวชเป็นพระแลว้จึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
บณัฑิตหรือเป็นคนสุกท่ีไดรั้บการบ่มเพาะดว้ยหลกัธรรมของพระพุทธเจา้แลว้ ก่อนบวชมีการลาอุปสมบท
เพื่อใหญ้าติมิตรมีโอกาสอนุโมทนาส่วนบุญและไดกุ้ศล คือไดแ้สดงความช่ืนชมยนิดีในการท าบุญของผูอ่ื้น 
นอกจากน้ียงัใหผู้บ้วชไดมี้โอกาสขอขมาโทษผูอ่ื้นท่ีตนเคยล่วงเกินไวใ้หอ้โหสิกรรมดว้ย ส าหรับเร่ืองขุน
ชา้งขนุแผนในตอนท่ีทองประศรีบวชเณรพลายแกว้ท่ีวดัส้มใหญ่ กวไีดก้ล่าวไวว้า่ ตอนท่ี ทองประศรีพา
พลายแกว้มาบวชท่ีวดัส้มใหญ่ ความวา่ 
                                    ท่านเจา้ขาฉนัพาลูกมาบวช        ช่วยเสกสวดสอนใหเ้ป็นแก่นสาร 
                                    ดว้ยขุนไกรบิดามาถึงกาล          จะไดอ้ธิษฐานใหส่้วนบุญ 
                  4.3.1.5 ประเพณีการแต่งงาน การแต่งงานถือเป็นการตั้งวงศต์ระกูลและสืบต่อให้รุ่งเรืองสืบไป 
ปัจจุบนัยงัคงประกอบพิธีตามขั้นตอน ในเสภาพิธีเร่ิมตั้งแต่การเร่ิมตน้สู่ขอ ตอนเรียกสินสอดทองหมั้น ตอน
ปลูกเรือนหอ ตอนยกขนัหมาก ตอนพิธีสวดมนตซ์ดัน ้า และตอนส่งตวั ดงักวกีล่าวไวว้า่ ตอน นางศรีประจนั
เรียกสินสอด เสภาวา่ 
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                                     “ขา้จะใหลู้กขา้สิบหา้ชัง่           ขนัหมากมัง่นอ้ยมากไม่จูจ้ี้ 
                                       ผา้ไหวส้ ารับหน่ึงพอดี            หอมีหา้ห้องฝากระดาน” 
           แต่เม่ือสังคมปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป การอยู่กนัก่อนแต่ง หรืออยูกิ่นกนัโดยไม่เขา้พิธีแต่งงาน จึง
ถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดามากในสังคมปัจจุบนั 
             4.3.1.6 ประเพณีการตาย พิธีแรกคือ การอาบน ้ าศพ เช่ือกันว่าเพื่อช าระส่ิงสกปรกให้ผูต้ายน า
วญิญาณท่ีบริสุทธ์ิไปสู่สุคติ โบราณมีการอาบน ้าศพเพื่อใหส้ะอาดอยา่งแทจ้ริง แต่ปัจจุบนัจดัท าเพียงรดน ้ าท่ี
มือของผูต้ายเท่านั้น นอกจากน้ีในปากผูต้ายนิยมใส่เงินไวโ้ดยมีความเช่ือความคติโบราณว่าเพื่อให้ผูต้าย
น าไปใหผู้รั้กษาประตูของภพอ่ืน หรือใหเ้ป็นขอ้คิดวา่ตอนมีชีวติอยูต่อ้งด้ินรนแสวงหาทรัพย ์ตายไปแลว้เอา
อะไรไปไม่ไดเ้ลย เป็นขอ้ควรพิจารณาเพื่อขจดัความโลภ การตั้งศพสวดพระอภิธรรม การท าบุญเล้ียงพระ 
และจดัพิธีเผาศพ เม่ือเผาเสร็จมีการเก็บอฐิัเพื่อบรรจุไวใ้นเจดียห์รือน าไปลอยน ้ า เช่น ตอนท าศพนางวนัทอง 
เสภา วา่ 
                                  เกือบจะบ่ายชายแสงสุริยนั          ขดุศพนั้นอาบน ้าและช าระ 
                                   ยกศพใส่หีบพระราชทาน            เคร่ืองอานแต่งตั้งเป็นจงัหวะ 
                                   ป่ีชวาร ่ าร้องกลองชนะ               นิมนตพ์ระใหน้ าพระธรรมไป 
                                   พลายชุมพลนุ่งขาวใส่ลอมพอก โปรยขา้วตอกออหนา้หาชา้ไม่ 
            4.3.2 ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล วรรณกรรมเร่ืองขุนชา้งขุนแผนกล่าวถึงประเพณีเก่ียวกบัเทศกาลไว ้
2 อยา่ง คือ ประเพณีในเทศกาลสงกรานต ์และสารทไทย ดงัน้ี 
                   4.3.2.1 เทศกาลสงกรานต์ ในสมยัก่อนเราถือเอาวนัสงกรานตเ์ป็นวนัปีใหม่ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 13-
14-15 เมษายนของทุกปี ตอนเช้าจะมีการท าบุญท่ีวดั ตอนบ่ายอาจมีการก่อพระทราย และการรดน ้ าขอพร
ผูใ้หญ่ เพื่อใหเ้กิดสิริมงคลแก่ตนเองและเป็นการท าบุญร่วมกนัตามความเช่ือท่ีตนมีต่อศาสนาและพร้อมกนั
น้ีก็มกัจะจดัใหมี้การสนุกสนานร่ืนเริงใจควบคู่กบัไปดว้ย ดงัความในค ากลอนท่ีวา่ 
                        ทีน้ีจะกล่าวถึงเร่ืองเมืองสุพรรณ              ยามสงกรานตค์นนั้นก็พร้อมหนา้ 
                        จะท าบุญใหท้านการศรัทธา                     ต่างมาท่ีวดัป่าเลไลยก ์
                        หญิงชายนอ้ยใหญ่ไปแออดั                     ขนทรายเขา้วดัอยูข่วกัไขว ่
                        ก่อพระเจดียท์รายเร่ียรายไป                     จะเล้ียงพระกะไวใ้นพรุ่งน้ี 
                 4.3.2.2 เทศกาลสารทไทย วนัสารทไทยน้ีตรงกบัวนัแรม 10 ค ่าเดือนสิบ ก่อนถึงวนัสารทไทย 
ชาวบา้นจะจดัหาขา้วของส าหรับไปท าบุญท่ีวดั แต่ของท่ีทุกคนนิยมจดัหาไปเหมือนๆ กนั คือ กระยาสารท
และกลว้ยไข่ เพื่อไปท าบุญท่ีวดั และท าพิธีบงัสุกุลกรวดน ้ าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไป
แลว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและเพื่อความสามคัคีในระหวา่งเพื่อนบา้น เสภาเร่ืองขุนชา้งขุนแผนกล่าวถึง
การท าบุญในเทศกาลสารทไทยไวว้า่ 
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                                   อยูม่าปีระกาสัปตศก                 ทายกในเมืองสุพรรณนัน่ 
                           ถึงเดือนสิบจวนสารทยงัขาดวนั       คิดกนัจะมีเทศน์ดว้ยศรัทธา 
              4.3.3 ประเพณเีกีย่วกบัศาสนา ประเพณีเก่ียวกบัศาสนาท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองขุนชา้งขุนแผน 
คือ ประเพณีการเทศน์มหาชาติ การเทศน์มหาชาติ มีความเช่ือวา่ การไดมี้โอกาสฟังเทศน์ มหาชาติครบ 13 
กณัฑ์ ในหน่ึงวนัถือว่าเป็นอานิสงส์อนัยิ่งใหญ่ นับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ียิ่งใหญ่มาก ว่าถา้มนุษยส์ามารถฟัง
เทศนามหาชาติ ท่ีมีตวัอยา่งเช่น พระเวสสันดร ซ่ึงมีความตั้งใจ วา่จะให้ทานทุกส่ิงทุกอยา่ง ทั้งร่างกาย จิตใจ 
ทรัพยส์มบติั ลาภยศ ลูกเมีย คนใดก็ตามท่ีละส่ิงเหล่าน้ีไดย้่อมมีคุณอนัยิ่งใหญ่ต่อตนเองและผูอ่ื้น ส าหรับ
วรรณกรรมเร่ืองขนุชา้งขนุแผนไดก้ล่าวถึงประเพณีการเทศน์มหาชาติวา่จดัให้มีในเดือน 10 เพื่อท าเน่ืองกบั
เทศกาลสารทไทย กวไีดก้ล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมของชาวบา้นวา่ 
                                       อยูม่าปีระกาสัปตศก               ทายกในเมืองสุพรรณนัน่ 
                      ถึงเดือนสิบจวนสารทยงัขาดวนั              คิดกนัจะมีเทศน์ดว้ยศรัทธา 
                      พระมหาชาติทั้งสิบสามกณัฑ ์               วดัป่าเลไลยกน์ั้นพระวดัหนา้ 
                       ตาปะขาวเฒ่าแก่แซ่กนัมา                      พร้อมกนันัง่ปรึกษาท่ีวดันั้น 
                       บา้งก็รับเอาทศพรหิมพานต ์                  บา้งก็รับเอาทานกณัฑน์ัน่ 
              4.4 ความเช่ือ จากวรรณกรรมขนุชา้งขุนแผน ภาพสังคมวฒันธรรมของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ ในระยะเวลาดงักล่าว “ความเช่ือและไสยศาสตร์” ไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในสังคมไทย ความ
เช่ือลกัษณะน้ีจะปรากฏเด่นชดัในการประกอบพิธีธรรม เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ
ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งยงัไดรั้บความเช่ือถือจากคนทุกชั้น ดงันั้น เร่ืองราวของขนุชา้งขนุแผนจึง
ก าหนดใหต้วัละครตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและไสยศาสตร์เกือบตลอดทั้งเร่ือง การพิจารณาเร่ือง “ความ
เช่ือและไสยศาสตร์” ท่ีปรากฏในเร่ืองขุนชา้งขนุแผน” จึงน่าจะช่วยใหเ้รามองเห็นความเช่ือและวธีิแกปั้ญหา
ของคนไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ไดโ้ดยออ้ม 
                4.4.1 ความฝัน ส าหรับความเช่ือท่ีปรากฏมากท่ีสุดในเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ไดแ้ก่ ความเช่ือเร่ือง
ความฝัน ซ่ึง “ความฝัน” ท่ีปรากฏในเร่ือง มกัจะเป็นความฝันเพื่อบอกเหตุท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
                     1.ฝันดี เช่น นางทองประศรีฝันวา่ไดแ้กว้ ต่อมาก็ตั้งครรภ ์พอคลอดลูกออกมาเป็นชาย ก็ตั้งช่ือ
วา่ พลายแกว้ หรือขนุแผน พระเอกของเร่ือง 
                    2.ฝันร้าย เช่น นางวนัทองฝันว่ามีคนมาท าร้ายพลายงาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เหตุการณ์ท่ีขุนช้าง
ลวงพลายงาม ลูกชายของวนัทองท่ีเกิดจากขุนแผนไปฆ่าในป่า เน่ืองจากรู้สึกอบัอาย ท่ีผูค้นต่างพากัน
ลอ้เลียน 
                4.4.2 ลางสังหรณ์ ความเช่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ “ความเช่ือเร่ืองลางสังหรณ์” ส่วน
ใหญ่ “ลางสังหรณ์” ท่ีปรากฏในเร่ืองจะเป็นลางร้าย มากกวา่ ลางดี เช่น นางวนัทองเห็นแมงมุมก าลงัทุ่มอก
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ตวัเอง เม่ือคราวท่ี พลายงามก าลงัจะถูกขุนชา้งฆ่าอยูก่ลางป่า หรือตอนท่ีขุนแผนก าลงัจะเอาดาบฟันขุนชา้ง
ขณะท่ีขนุชา้งนอนหลบัอยู ่ก็มีจ้ิงจกร้องทกัข้ึน ขุนแผนจึงไดส้ติ มิไดฆ่้าขุนชา้ง ตวัอยา่ง เสภา ตวัอยา่ง ลาง
ร้ายท่ีเณรพลายแกว้เจองู ความวา่ 

กา้งลงอฒัจนัทร์ถึงชั้นล่าง          งูเห่าหางเล้ือยฟู่ ชูหวัร่อน 
แผแ่ม่เบ้ียขวางหนทางจร            เณรเห็นสังหรณ์เป็นลางร้าย 

             4.4.3 ไสยศาสตร์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
                   1.ไสยขาว เป็นไสยศาสตร์ท่ีมิไดส้ร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้น เช่น การดูเมฆเพื่อหาฤกษย์าม 
                   2.ไสยด า จดัเป็นเดรัจฉานวิชา เป็นไสยศาสตร์ท่ีมุ่งท าร้ายผูอ่ื้น ส าหรับ ไสยศาสตร์ประเภทน้ีท่ี
ปรากฏในเร่ือง ไดแ้ก่ การท าเสน่ห์ โดยเฉพาะ “การฝังรูปฝังรอย” เช่น ตอนท่ีเถนขวาดท าเสน่ห์ให้พลายงาม
มารักนางสร้อยฟ้า ภรรยานอ้ย เป็นตน้ 
              4.4.4 เคร่ืองราง เช่น ผา้ซ่ิน หรือ ตะกรุด ก็เช่นเดียวกนั เรามกัพบหลกัฐานเก่ียวกบัการ "ใช"้ ตะกรุด
และเคร่ืองราง ในงานวรรณกรรมไทยหลายต่อหลายเร่ือง เช่น ขนุชา้งขนุแผน 
              4.4.5 พุทธศาสนา ท่ีปรากฏในเร่ืองขุนชา้งขุนแผนนั้น ชาวบา้นมีความเคารพในพระพุทธศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น การท าบุญฟังเทศน์ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ดงันั้น จึงมีค าสอนท่ี
สอดแทรกอยูพ่ิธีกรรมทางศาสนา ในเสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน อยูม่ากมาย 
           4.4.6 ความเช่ือในอ านาจพระมหากษัตริย์ ในสมยักรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ถือวา่ 
พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมติเทพ ทรงมีอ านาจสูงสุดในการปกครองบา้นเมืองเเละทรงตดัสินคดีความต่างๆ 
หากมีผูถ้วายฎีกา รวมทั้งสามารถให้คุณให้โทษแก่ทุกคนได ้ท าให้พสกนิกรมีทั้งความจงรักภกัดี ความกลวั
เกรง และความเช่ือในอ านาจของพระมหากษตัริย ์ตวัละครทุกตวัในเสภาเร่ือง ขุนชา้งขุนแผน ตอนขุนชา้ง
ถวายฎีกา ลว้นมีความเช่ือในอ านาจของพระมหากษตัริย ์ทั้งพลายงาม นางวนัทอง ขุนแผน และขุนชา้ง เเส
ดงความเช่ือทางดา้นน้ีชดัเจนท่ีสุด 
      4.5 ภูมิปัญญา 
            4.5.1 ด้านภาษาและค าสอน การเขียนวรรณกรรมขุนชา้งขุนแผนน้ีข้ึนเป็นการถ่ายทอดความคิด เป็น
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อรสชาติทางภาษา เพื่อจูงใจเพื่อความติดใจและประทบัใจ ท าให้ผูอ่้าน
สามารถสังเกต จดจ าน าไปใชก่้อให้เกิดการใช้ภาษาท่ีดี ทั้งการใช้ค  า การใช้ประโยค การใชโ้วหาร การใช้
ภาษาในบทเสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีคนไทยยดึถือและจดจ าไดอ้ยา่งข้ึนใจ เช่น ส านวน ค า
ใหพ้ร ค าสู่ขวญั การเปรียบเปรย อุปมา อุปไมย ค าคม และสุภาษิต ตอนท่ี นางทองประศรีสอนสั่งขนุแผน 
ก่อนไปรับราชการในวงั เป็นสุภาษิตสอนใจ ความวา่ 

          “จงอุตส่าห์อดเปร้ียวไวกิ้นหวาน          ฝึกหดัราชการใหจ้งได”้ 
 บทเสภา ตอนท่ีขนุแผนต่อวา่นางวนัทอง เป็นการเปรียบเปรยวา่ กา คือ นางวนัทอง 
                     “เม่ือแรกเช่ือวา่เป็นเน้ือทบัทิมแท ้        มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได ้
                      กาลวงวา่หงส์ใหป้ลงใจ                         ดว้ยมิไดดู้หงอนแต่ก่อนมา” 
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     4.5.2 ด้านกฎหมาย ในสมยัก่อนไม่มีตวับทกฎหมายท่ีแน่นอน พอมีคดีความอะไรก็ตอ้งอาศยัพระราช
วินิจฉัยของพระมหากษตัริย ์และก็ข้ึนอยูก่บัพระอารมณ์ดว้ย ดงับทเสภา ตอนท่ีสมเด็จพระพนัวษาจะทรง
ตดัสินคดีชิงชูร้ะหวา่งขนุชา้งและขนุแผน ความวา่ 
                       “ครานั้นสมเด็จนเรนทร์สูร            ฟังทูลตามค าลูกขนุวา่” 
                       “วนัทองส่งคืนขนุแผนไป             ตามในพระราชกฤษฎีกา” 
        4.5.3 ด้านการรักษาโรค ในบทเสภาไดก้ล่าวถึง วา่น ท่ีมีสรรพคุณท่ีใชเ้ป็นยาในการรักษาโรค ดงัเสภา 
ท่ีวา่  
                    “ถึงลาวคาดเคร่ืองอานกินวา่นยา          ถูกดาบมรณาลงดาดดิน” 
          4.5.4 ด้านที่อยู่อาศัย “คุม้ขุนชา้ง" เป็นเรือนไทยหลงัใหญ่ สร้างตามบทพรรณนาเรือนของขุนชา้งใน
วรรณกรรมเร่ืองขนุชา้งขนุแผน สะทอ้นภาพถึงภาวะบา้นเรือนไทยของเศรษฐีไทยโบราณ วา่มีร้ัวรอบขอบคู
แบ่งเป็นชั้นเป็นดอยอยา่งไร มีไมป้ระดบัและเล้ียงสัตวอ์ะไรบา้ง สถาปัตยกรรมอยา่งเรือนไทยโบราณนั้นได้
แบ่งห้องหอเรือนนอน หอกลาง ชานดอกไม ้และโรงเรือนขา้ทาสเอาไวเ้ป็นส่วน ท่ีนอกชานมกัใช้ปลูกไม้
กระถาง วางอ่างน ้า ปลูกตะโกดดัและบอนไซ ซ่ึงคนแต่ก่อนนิยมปลูกตน้ไมใ้ส่กระถางไวเ้ชยชม ดงัตวัอยา่ง
เสภาในหัวข้อภูมิ ปัญญาด้านการเกษตรท่ีกล่าวถึงนอกชานของเรือนขุนช้างไว้อย่างน่า ร่ืนรมย ์
          4.5.5 ด้านการเกษตร ในเสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน ตอนขนุแผนข้ึนเรือนขุนชา้งเพื่อไปลกัพาตวันางวนั
ทองเมียรักกลบัคืนมานั้น บรรยายบรรยากาศบนชานเรือนของขุนชา้ง ซ่ึงเป็นคหบดีเมืองสุพรรณไวน่้าดูนกั 
อ่านแล้วรู้สึกร่ืนรมย ์มีไม้ดอกไมป้ระดบัท่ีปลูกอยู่กลางชานเรือนของขุนช้าง อาทิเช่น พิกุล ยี่สุ่น ข่อย 
กุหลาบ มะลิซอ้น เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งจากบทเสภา ตอนท่ีขนุแผนข้ึนเรือนขนุชา้งเพื่อไปลกัพาตวันางวนัทอง
เมียรักกลบัคืน ความวา่ 

“โจนลงกลางชานร้านดอกไม ้       ของขนุชา้งสร้างไวอ้ยูด่าษด่ืน” 
“กระถางแถวแกว้เกตพิกุลแกม       ยีสุ่่นแซมมะสังดดัดูไสว” 
“ยีสุ่่นกุหลาบมะลิซอ้น                   ซอ้นชูชู้กล่ินถวลิหา” 
“ล าดวนยวนใจใหไ้คลคลา             สายหยดุหยดุชา้แลว้ยนืชม” 

              “มะสังดดั” หรือบอนไซ ในปัจจุบนั มาอยูบ่นเรือนดอกไมแ้สดงวา่ขุนชา้งนั้นเล่น “บอนไซ” มาเก่า
พอๆ กบัคนญ่ีปุ่น นอกจากน้ีก็มีเรือนแขวนกรงนกชนิดต่างๆ รวมทั้งเล้ียงปลาพนัธ์ุสวยๆ งามๆ เอาไวม้าก 
สมฐานานุรูปของเศรษฐีไทยทุกระเบียด 
       4.5.6 ด้านเคร่ืองดนตรี บทเพลง และการละเล่น เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนท าศพนางวนัทอง มี
การละเล่นต่างๆ เช่น การละเล่นเพลงปรบไก่ ไวด้ว้ยวา่ 
                          นายแจง้ก็มาเล่นเตน้ปรบไก่                  ยกไหล่ใส่ท านองร้องฉ่าฉ่า 
                          ร าแตแ้กไ้ขกบัยายมา                                เฮฮาคร้ืนคร่ันสนัน่ไป 
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         เพลงปรบไก่ เป็นการละเล่นพื้นเมืองมาแต่โบราณ สันนิษฐานวา่ จะเก่าแก่กว่าเพลงพื้นบา้นประเภท
อ่ืน ๆ ของภาคกลางผูเ้ล่นร้องโตต้อบกนัโดยยืนเป็นวงกลม มกัร้องหยาบๆ สามารถเล่นเป็นเร่ืองได ้เช่น 
เร่ืองขุนช้างขุนแผน เพื่อบวงสรวงศาลประจ าหมู่บา้นและท าพิธีขอฝน ชาวบ้านดอนข่อยไร่คาวงับวัท่ี
โยกยา้ยไปอยูถ่ิ่นอ่ืนจะกลบัมาร่วมพิธีบวงสรวงศาลทุกปี เพราะเช่ือกนัวา่ถา้ใครไม่กลบัมาบูชา ตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวจะประสบเหตุร้ายหรือเจบ็ไขไ้ดป่้วยทั้งยงัเช่ือวา่ความทุกขร้์อนต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัคนใน
หมู่บา้น ตลอดจนโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ เม่ือขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อปู่ แลว้จะช่วยขจดัปัดเป่าความทุกข์
ร้อนทั้งหลายให้ส้ินไป ดงันั้นเม่ือผูใ้ดเดือดร้อนจึงมกับนบานหลวงพ่อปู่ เสมอและเม่ือพน้ทุกขแ์ลว้ก็จะแก้
บนดว้ยการเล่นเพลงปรบไก่ 
         มีเคร่ืองดนตรีท่ีปรากฏในวรรณกรรม อาทิเช่น วงมโหรี ป่ีออ้ ซอ แคน ฆอ้งวง ระนาด ลอ้ ดงัตวัอยา่ง
จากบทเสภา ตอนท่ี วงมโหรีในพิธีแต่งงานของพระไวยกบัศรีมาลา ดงัเสภา 

 “จุดประทีปแสงประเทืองเรืองรอง     มโหรีแซ่ซอ้งประสานซอ” 
“ฆอ้งวงหน่งหนอดสอดเสียงซอ        ระนาดตอดลอดลอ้บรรเลงลอย” 
“ท่ีนกัเลงขบัร้องก็ตรองเตรียม           เค่ียมเค้ียเพล้ียแคนทั้งป่ีออ้ 

           มีวรรณกรรมตอนหน่ึงใช้เป็นเน้ือเพลงไทย ท่ีรู้จกักันมากท่ีสุดเพลงหน่ึง ก็คือเพลงสุดสงวน มี
ตวัอยา่งเน้ือร้องจากบทเสภา ดงัน้ี 
                                นอ้ยเอ๋ยเพราะนอ้ยฤๅถอ้ยค า        หวานฉ ่าจริงแลว้เจา้แกว้เอ๋ย 
                                เจา้เน้ือหอมพร้อมช่ืนดงัอบเชย    เงยหนา้มาจะวา่ไม่อ าพราง 
    4.5.7 ด้านเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีปรากฏในวรรณกรรม อาทิเช่น ผา้ซ่ิน นุ่งยก ห่มส่าน ห่มสไบ เป็นเคร่ืองแต่ง
กายของคนในสมยันั้น การนุ่งยกถา้เป็นคนท่ีมีฐานะหน่อยอยา่งเช่นขนุชา้งดงัตวัอยา่งจากบทเสภาก็จะนุ่งยก
ทอง 
                            “บา้งมีทองของแหง้เคร่ืองแต่งตน    เอาซุกซนซ่อนไวใ้นผา้ซ่ิน” 
                             “ขนุชา้งรับหมอ้ใหม่เขา้ในหอ้ง       นุ่งผา้ยกทองแลว้ห่มส่าน” 
        4.5.8 ด้านอาหารและเคร่ืองมือประกอบอาหาร ภูมิปัญญาท่ีปรากฏในวรรณกรรมขนุชา้งขนแผน
เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองมือประกอบอาหาร มีมากมาย เช่น ครก สาก หมอ้ขา้ว หมอ้แกง ปลาร้า ปลาแหง้ 
น ้าปลา ส้มล้ิม การแช่อ่ิมอาหาร ดงัตวัอยา่งจากบทเสภา ตอนท่ี ราษฎรเมืองเชียงใหม่เก็บขา้วของยา้ยไปกรุง
ศรีอยธุยาหลงัแพส้งคราม 

“บา้งเร่ือยกลกัจกักระบอกกรอกปลาร้า  ทั้งน ้าปลาปลาแดกเอาแทรกใส่ 
พริกกะเกลือเน้ือกวางเอายา่งไว ้  บา้งเยบ็ไถใ้ส่ขา้วตากจดัหมากพลู 
ครกกระบากสากจ่าปลาร้าปลาแหง้ หมอ้ขา้วหมอ้แกงกระทะหู” 
“จึงเยบ็ไถใ้ส่ขนมกบัส้มล้ิม   ทั้งแช่อ่ิมจนัอบัลูกพลบัหวาน” 

         แกงบวน ท่ีปรากฏในบทเสภา เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ นบัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพราะน า
สมุนไพรหลายอยา่งมาเป็นเคร่ืองปรุงและยงัเป็นยารักษาโรคไดห้ลายอยา่ง เช่น ใบข้ีเหล็กเป็นยาระบาย 
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กระวานแกท้อ้งร่วง ตะไคร้ขบัลม ปัจจุบนัมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา วธีิการท าแกงบวน กนัในครอบครัวบา้ง
แต่ไม่มากนกั ทั้งน้ีเพราะแกงบวนเป็นอาหารคาวและมีรสเคม็ หวาน และไม่มีรสเผด็ ซ่ึงคนรุ่นหลงัจะไม่
ชอบนิยม 
                  “ท าน ้ายาแกงขมตม้แกง                      ผา่ฟักจกัแฟงพะแนงไก่ 
                   บา้งท าห่อหมกปกปิดไว ้                     ตม้ไข่ผดัปลาแหง้ทั้งแกงบวน” 
 
5 คุณค่าภูมิปัญญา 
5.1 ภูมิปัญญาทีม่ีแนวโน้มจะเลอืนหายไปจากปัจจุบัน 
         - การท าคลอดโดยหมอต าแย เน่ืองจากววิฒันาการทางการแพทยใ์นปัจจุบนั มีประสิทธิภาพมาก ทั้งตวั
ยาท่ีมีคุณภาพหรือจ านวนหมอท่ีมีความสามารถมีมากข้ึน ดงันั้นหมอต าแยแบบโบราณซ่ึงเป็นภูมิปัญาญา
ทอ้งถ่ินจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือนหายไป หมอต าแยในอดีตสามารถเปรียบเปรยไดว้า่เป็นตน้แบบของต ารวจ
ไทยในเร่ืองของการท าคลอด ดงัข่าวท่ีต ารวจท าคลอดใหห้ญิงมีครรภใ์นรถแทก็ซ่ี 
          - การโกนจุก ปัจจุบนัแฟชัน่ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในสังคมสมยัใหม่เป็นอยา่งมากพ่อแม่สมยัใหม่จึงไม่
นิยมให้ลูกไวจุ้ก เน่ืองจากไม่ทนัสมยั ดงันั้นเม่ือไม่มีเด็กไม่ไวจุ้ก พิธีการโกนจุกจึงมีแนวโน้มท่ีจะเลือก
หายไป 
          - การอยูไ่ฟ เน่ืองดว้ยปัจจุบนัวิวฒันาการทางการแพทยไ์ดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากนั้น รวมถึงวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบในการท างาน ท าให้วิธีการอยู่ไฟของหญิงหลงัคลอดในอดีตเรือนหายไป 
5.2 ภูมิปัญญาทีไ่ด้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตวัอยา่ง เช่น 
            - ประเพณีการบวช เพื่อให้ลูกผูช้ายได้บวชเรียน ศึกษาวิชาความรู้ ศึกษาพระธรรม ช าระจิตใจ  
            - ประเพณีการตาย เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนสติว่าไม่ให้ท าชั่ว ตายไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได ้
            - ประเพณีการแต่งงาน เป็นการท าพิธีเพื่อแสดงให้สังคมรับรู้วา่ชายหญิงไดเ้ป็นสามีภรรยากนัอยา่ง
ถูกตอ้งตามประเพณี นัน่คือกุศโลบายเพื่อประกาศวา่ผูท่ี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากนั คนอ่ืนจะไดไ้ม่มาคิดผิด
ลูกผดิเมีย 
           - การเล้ียงบอนไซ เน่ืองจากสามารถท ารายไดใ้ห้แก่ตนเองและครอบครัวได ้จึงมีการสืบทอดมาถึง
ปัจจุบนั 
5.3 ภูมิปัญญาทีค่วรส่งเสริมและพฒันาเพือ่สร้างโอกาส 
5.3.1 ภูมิปัญญาจากวรรณกรรม ทางตรง ท่ีควรส่งเสริมและพฒันาเพื่อสร้างโอกาส 
           ส้มล้ิม หรือท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัว่า ส้มแผ่น ควรพฒันาในเร่ืองของรูปแบบของตวัผลิตภณัฑ์และ
มูลค่าเพิ่ม เช่น ท าเป็นวงกลมขนาดพอดีค าแลว้ใส่ชาเขียวเพื่อสุขภาพ ห่อดว้ยกระดาษแกว้ทุกช้ิน รวมถึงคิด
แพค็เกจจ้ิงท่ีมีดีไซน์ใหม่ ๆ ชวนใหน่้าซ้ือ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากรูปแบบของแพค็เกจจ้ิงของขนมญ่ีปุ่นท่ีมีรูปแบบ
สวยงามน่าซ้ือบอนไซ เป็นศิลปะของการย่อส่วนต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่มาเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก โดยมี
ก่ิงกา้นสาขารูปทรงเหมือนธรรมชาติเดิม มาปลูกในภาชนะท่ีมีขนาดแบนหรือเล็กท่ีเหมาะสมกบัล าตน้ ท า
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ให้ดูแล้วสัดส่วนเข้ากันดี เน่ืองจากบอนไซเป็นศิลปะท่ีสวยงาม สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวได ้
5.3.2 ภูมิปัญญาจากวรรณกรรม ทางอ้อม ท่ีควรส่งเสริมและพฒันาเพื่อสร้างโอกาส 
                การเล้ียงบอนสี เกิดจาการผกูเร่ืองราวของบอนสีกบัวรรณกรรมโดยการเช่ือมโยงบุคลิกตวัละคร
จากวรรณกรรมให้ตรงตามลกัษณะบอนสี ปัจจุบนับอนสายพนัธ์ุเก่า ๆ เช่น บอนในตระกูลขุนชา้งขุนแผน 
ไดแ้ก่บอนขนุแผน บอนขนุชา้ง บอนเถรกวาด และบอนแกว้กิริยา เร่ิมหายากมากข้ึน ดงันั้นการส่งเสริมการ
เล้ียงบอนสีในลกัษณะการสะสมและอนุรักษไ์ม่ให้สูญพนัธ์ุ โดยโยงใยไปสู่การท าเป็นอาชีพ จนกลายเป็น
อาชีพอย่างมัน่คงเพื่อส่งขายให้ทั้งภายในและต่างประเทศ จะเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได ้
                ภาพวาด ของจกัรพนัธ์ุ โปษยกฤต ส่วนใหญ่จะไดแ้รงบนัดาลใจจากวรรณกรรมไทย เร่ืองขุนชา้ง
ขนุแผน ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นภูมิปัญญาทางดา้นศิลป์ ท่ีต่อยอดมาจากวรรณกรรมขนุชา้งขนุแผน ซ่ึงสามารถสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจได ้
           การจดัทวัร์สถานท่ีทางภูมิศาสตร์ เร่ืองขุนชา้งขุนแผนเป็นสถานท่ีมีอยูจ่ริงๆ ในบา้นเมืองเรา จึงควร
น ามาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเชิงวรรณกรรม เช่น จดัทวัร์ เท่ียว..สุพรรณบุรี..ดินแดนก าเนิดวรรณกรรมขุน
ชา้ง-ขนุแผน ซ่ึงมี วดัป่าเลไลยก ์คุม้ขนุชา้ง ท่ีน่าดูชม  
 
6. บทสรุป 
               การศึกษาเร่ืองราวต่างๆ จากวรรณกรรมยอ่มไดข้อ้มูลท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยในอดีตได้
อยา่งแทจ้ริง กระบวนวรรณกรรมไทยทั้งหมดเสภาขุนชา้งขุนแผน สะทอ้นให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม จารีต 
ประเพณี ความเช่ือ ศิลป การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา การศาล ศาสนา การคมนาคม ภูมิศาสตร์ ความ
เป็นอยู่ชีวิตในสังคมและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตายของคนไทยในระดบัชั้น
ธรรมดาสามญั 
         ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความเช่ือมโยงกนัในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม คือ การท าพิธีกรรมต่างๆ ในช่วงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงตามเหตุการณ์ท่ีส าคญัของชีวิต และในลักษณะท่ีเป็นนามธรรม คือ ความรู้ ความเช่ือ 
วิธีการประพฤติปฏิบติัตน เร่ิมตั้งแต่ประเพณีการเกิด เป็นการท าพิธีเพื่อให้หญิงมีครรภ์คลอดลูกง่ายและ
ปลอดภยัทั้งมารดาและทารก ประเพณีการท าขวญั เป็นการท าพิธีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเพื่อ
ป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ ประเพณีการโกนจุกเป็นการท าพิธีเพื่อเปล่ียนสถานภาพจากวยัเด็กเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ 
ประเพณีการบวช เป็นการท าพิธีเพื่อให้เด็กผูช้ายไดศึ้กษาวิชาความรู้และศีลธรรมจรรยาจากพระสงฆท่ี์วดั 
ประเพณีการแต่งงาน เป็นการท าพิธีเพื่อแสดงให้สังคมรับรู้ว่าชายหญิงไดเ้ป็นสามีภรรยากนัอย่างถูกตอ้ง
ตามประเพณี และเป็นวิธีการสืบเผ่าพนัธ์ุของมนุษยใ์ห้คงอยู่ต่อไป ประเพณีการตาย เป็นการท าพิธีโดยมี
จุดประสงคเ์พื่อตอ้งการใหว้ญิญาณของผูต้ายไปสู่โลกหนา้อยูมี่ความสุข ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเหล่าน้ีสะทอ้นให้
เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคนอ่ืนๆ ในสังคมคนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ินจึงเป็นกระบวนการทางความคิดในการสร้างแบบแผนการด าเนินชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
และเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจจิตใจของคนใหม้ัน่คง เขม้แขง็ เกิดความสบายใจและเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย ์ให้สามารถอยู่รวมกนัไดอ้ย่างมัน่คงปลอดภยั และสงบสุข ขอ้ส าคญั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
ปรากฏในวรรณกรรม ยงัน ามาท าประโยชน์เพื่อการด ารงชีพ โดยสามารถโยงใยไปสู่การท าเป็นอาชีพ จน
กลายเป็นอาชีพอยา่งมัน่คงเพื่อส่งขายใหท้ั้งภายในและต่างประเทศ น ามาซ่ึงรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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