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ภูมิปัญญาจากวรรณคดี เรื่อง ขุนช้ างขุนแผน
1. บทนา
ผูศ้ ึ กษามี ความสนใจที่ จะศึ กษาภูมิปัญญาท้องถิ่ นจากประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่ อ และค่านิ ยมใน
วรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผน การศึกษาวรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผน จะทาให้ผศู้ ึกษาทราบถึ งภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นที่ปรากฏอยู่ในสมัยที่แต่งวรรณกรรมเรื่ องนี้ ข้ ึน นอกจากนี้ ยงั เป็ นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นใน
ช่วงเวลาที่อิทธิ พลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากตะวันตกยังไม่แพร่ กระจายเข้าสู่ สังคมไทยมากนัก
โดยพิจารณาจากลักษณะของวรรณกรรมที่มีเนื้ อหาเรื่ องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่ งจะสะท้อนให้
เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลกั ษณะเป็ นไทยได้ตรงตามสภาพที่เป็ นจริ ง
ดังนั้น การศึกษาวรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผน จะทาให้ผศู ้ ึกษาทราบถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏ
อยู่ในสมัยที่แต่งวรรณกรรมเรื่ องนี้ และนาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่ นของไทยให้
กว้างขวางลึ กซึ้ งยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อส่ งเสริ มเผยแพร่ ให้ชาวบ้านนาภูมิปัญญาเหล่ านั้นไปสื บทอดปรั บปรุ ง
ต่อไป
2. ภูมิหลัง
2.1 ภูมิหลังของเรื่ อง เรื่ องขุนข้างขุนแผน มีผสู ้ ันนิ ษฐานว่าเป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นสมัยกรุ งศรี อยุธยา
เป็ นราชธานีในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2034-2072 เนื้ อเรื่ องเอาเกร็ ดประวัติศาสตร์
ตอนไทยท าสงครามกับ เชี ย งใหม่ และล้า นช้า ง แล้วเอามาผูก กับ วิถี ชี วิตของชาวเมื องสุ พ รรณบุ รีและ
กาญจนบุรี แล้วเล่าสื บต่อกันมาจนกลายเป็ นนิ ทานพื้นเมืองของเมืองสุ พรรณบุรีและกาญจนบุรี เรื่ องนี้ มี
ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ “คาให้การของชาวกรุ งเก่า” ซึ่ งนับว่าเป็ นเค้าที่มาของเรื่ องขุนช้างขุนแผน นับเป็ น
นิทานพื้นบ้านเรื่ องยาวที่สุดของชาวสุ พรรณบุรี ครั้งกรุ งศรี อยุธยาตอนต้น คือ สมัยสมเด็จพระพันวษา ซึ่ ง
เข้าใจกันว่า คือ สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 เพราะมีเนื้อเรื่ องตรงกับประวัติศาสตร์ ตอนทาศึกเมืองเชียงใหม่
2.2 ภูมิหลังของกลอนเสภา มีผสู ้ ันนิ ษฐานกาเนิ ดของการขับเสภา เกิดขึ้นเพราะสมัยกรุ งศรี อยุธยาถือว่า
การเล่ า นิ ท านเป็ นการมหรสพอย่า งหนึ่ ง คื อ เมื่ อมี ก ารจัดงาน ไม่ ว่า จะเป็ นงานโกนจุ ก งานบวช งาน
แต่งงาน หรื องานศพก็ตาม เจ้าภาพจะว่าจ้างนักเล่านิทานมาเล่านิทานให้แขกในงานฟั ง นิ ทานที่นิยมเล่ากัน
มากที่สุดคือ เรื่ อง ขุนช้างขุนแผน การขับเสภาคงเนื่องมาจากการเล่านิทาน คือ เล่านิ ทานฟั งกันนานๆ เข้าก็
จืด จึ งมี คนคิ ดจะเล่ าให้แปลกโดยแต่งเป็ นบทกลอนให้คล้องจองกันใช้ขบั ลานา มี กรั บเป็ นเครื่ องเคาะ
จังหวะ
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3. ประวัติและวัตถุประสงค์
ประวัติ เรื่ องขุนช้างขุนแผนมีผแู ้ ต่งไว้แล้ว ตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา สมเด็จกรมพระยาดารงรา
ชานุ ภาพ ทรงอธิ บายว่า เสภาเรื่ องขุนช้า งขุนแผน เบื้ องต้นเล่ า เพี ยงมุ ข ปาฐะ(นิ ทานขนาดยาว) ต่ อมา
ภายหลังได้มีผนู้ าเรื่ องขุนช้างขุนแผนมาแต่งเป็ นกลอนเสภาแล้วใช้ในการขับเสภา แล้วแต่งเป็ นกลอนเสภา
เฉพาะบางตอน จึงทาให้เรื่ องนี้ เป็ นที่นิยมแพร่ หลายมากขึ้น ครั้นเสี ยกรุ งแล้วบางตอนก็สูญหายไป บาง
ตอนยังมีตน้ ฉบับเหลื ออยู่ จึงเหลือมาถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แต่เพียงบางตอนเท่านั้น เรื่ องไม่ติดต่อกัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีพระราชประสงค์จะฟื้ นฟู ศิลปและวรรณกรรม ให้
กลับฟื้ นคืนดีเหมือนเดิมจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีหลายคนช่วยกันรวบรวมและแต่งเรื่ องขุนช้าง
ขุนแผนต่อเติมขึ้น จนตลอดเรื่ อง การชุมนุมกวีครั้งนั้นจึงเป็ นการประกวดฝี ปากเชิ งกลอนอย่างเต็มที่ ทาให้
เสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผนมีความไพเราะเพราะพริ้ งมาก กระทัง่ ถูกยกย่องให้เป็ น ยอดวรรณกรรมประเภท
กลอนสุ ภ าพ วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ ใ นการขับ เสภา ให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น แก่ ผู ้ฟั ง ผู ้อ่ า น และแสดง
ความสามารถเชิงประพันธ์ของผูแ้ ต่ง
4. เนือ้ หา และบทวิเคราะห์ ภาพสะท้ อนของภูมิปัญญาจากวรรณกรรม
วรรณกรรมเรื่ องนี้ให้คุณค่าทางสติปัญญา หรื อ ความรู ้ ความคิด ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มากมาย เช่น
ให้ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่ อและสภาพสังคมไทยในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
และรั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น ตลอดจนส านวนโวหารที่ ไ พเราะ และเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ วิ ถี ชี วิ ต ค่ า นิ ย ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วรรณกรรมเรื่ องนี้ สะท้อนให้เห็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นจากประเพณี ต่างๆ ทั้งจากประเพณี ที่เกี่ ยวกับ
ชีวติ ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ประเพณี ที่เกี่ยวกับศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลต่างๆ ไว้ ดังนี้
4.1 วิถีชีวิต วรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผน ได้สะท้อนสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ วิถีชีวิตตั้งแต่ออ้ น
ออกสู่ ความเป็ นหนุ่มสาว ทั้งชาววัด ชาววัง และชาวบ้าน หมายรวมถึงวิถีชีวิตเจ้ากับไพร่ .... คติ ความเชื่ อ
ค่านิยมของคนในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยนั้นได้ตรงตามสภาพที่เป็ นจริ ง
มาก
4.2 ค่ านิยม
4.2.1 ความซื่ อสั ตย์ ต่อพระมหากษัตริ ย์ ในวรรรณกรรมได้กล่ าวถึ งระบบศักดิ นาที่ ใช้ในการ
ปกครองสมัยก่อน เพราะแม้กระทัง่ ชื่ อเรื่ องก็สื่อให้เห็ นถึ งระบบศักดิ นาอย่างชัดเจน การถวายตัวในราช
สานัก เพื่อรับใช้และแสดงความซื่ อสัตย์ต่อพระมหากษัตริ ย ์ ดังเช่น เมื่อพลายงามโตขึ้นได้ถวายตัวเพื่อรับ
ใช้ในราชการสนองพระมหากรุ ณาธิ คุณ สะท้อนให้เห็ นโลกทัศน์ของครอบครัวขุนนางในสมัยกรุ งศรี
อยุธยาที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ยม์ าก พระมหากษัตริ ยต์ รัสสิ่ งใดก็จะเชื่ อฟั ง ตอนที่ พลายงาม
ถวายตัวแด่สมเด็จพระพันวษา
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บทเสภา : พลายงามอาสาทาศึกเมืองเชียงใหม่
ขอเดชะพระกรุ ณาฝ่ าละออง ดอกไม้ธูปเทียนทองของพลายงาม
จงไปดีมาดีศรี สวัสดิ์
พ้นพิบตั ิเสี้ ยนหนามความเจ็บไข้
จะขอรองมุลิกาพยายาม
พลางกราบสามทีสดับตรับโองการ
ให้ศตั รู พา่ ยแพ้แก่ฤทธิ ไกร
มีชยั ได้เวียงเชียงใหม่มา
4.2.2 การบ้ านการเรือนของลูกผู้หญิง ลูกผูห้ ญิงจะต้องได้รับการฝึ กฝนการบ้านการเรื อน
เพื่อให้เป็ นกุลสตรี ที่เพรี ยบพร้อม ดังตัวอย่างจากบทเสภา ตอนที่ พระเจ้ากรุ งไกรและองค์ราชินีสอน
พระธิ ดา ความว่า
อีกอย่างการงานคร้านทั้งนั้น
ทัน่ ว่าเมียอุบาทว์ชาติกาลี
อันหญิงดีที่เป็ นภรรยา
กาหนดไว้ในตาราว่าเป็ นสี่
4.2.3 การศึกษาเล่ าเรียนของลูกผู้ชาย ลูกผูช้ ายจะต้องเรี ยนวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี คาถาอาคม
อันเป็ นประโยชน์ตามความนิยมในสังคมไทยสมัยก่อน ยายทองประศรี บอกกับพลายงาม ความว่า
“ทั้งขอมไทยได้สิ้นก็ยนิ ดี
เรี ยนคัมภีร์พุทธเพทพระเวทมนตร์ ”
“หนึ่งได้ศึกษาวิชาชาญ
เป็ นแก่นสารคือคุณอุดหนุ นตัว”
4.2.4 การเคารพผู้ใหญ่ สมัยก่อนการทาความเคารพผูใ้ หญ่เป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะจะทาให้
ผูใ้ หญ่เอ็นดู การทาความเคารพจึงสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั ดังเสภาว่า
“เจ้าออแก้วประนมก้มกราบไหว้ ท่านผูใ้ หญ่ลูบหลังแล้วสั่งสอน”
4.3 ประเพณี
4.3.1 ประเพณีเกีย่ วกับชีวติ หมายถึง ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ของบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจน
ตาย ประเพณี เหล่านี้ลว้ นจัดกระทาขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญๆ ทั้งสิ้ น
นับตั้งแต่การเตรี ยมการเกิด การโกนจุด การบวช การแต่งงาน การตาย และการทาศพ
4.3.1.1 ประเพณีการเกิด ในสมัยโบราณวิทยาการด้านการแพทย์ยงั ไม่เจริ ญเหมือนปั จจุบนั
ฉะนั้นอันตรายจากการเกิ ดจึงมีมาก ด้วยเหตุน้ ี จึงเกิ ดประเพณี และความเชื่ อกันมากมายเพื่อป้ องกันเหตุร้าย
อันอาจเกิดมีข้ ึนแก่หญิงมีครรภ์จึงมีหมอตาแยเพื่อช่วยทาคลอด เช่น เมื่อจวนใกล้จะคลอดต้องตามหมอตาแย
มาช่วยทาการคลอด เมื่อเด็กคลอดออกมาถึงพื้นเรี ยกว่า “ตกฟาก” ต้องจดเวลาของเด็กไว้เพราะเชื่อตามหลัก
โหราศาสตร์ วา่ เวลาตกฟากมีความสาคัญต่อตั้งชื่ อการทานายเรื่ องโชคชะตาในชี วิตของเด็กดังตัวอย่างจาก
บทเสภา ตอนที่ ทองประศรี คลอดพลายแก้วแล้วตั้งชื่อตามเวลาตกฟาก
ปี ขาลวันอาคารเดือนห้า
ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย
กรุ งจีนเอาแก้วอันแพรวพราย มาถวายพระเจ้ากรุ งอยุธายา
ให้ใส่ ยอดพระเจดียใ์ หญ่
สร้างไว้แต่เมื่อครั้งกรุ งหงสา
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เรี ยกวัดเจ้าพระยาไทยแต่ไรมา ให้ชื่อว่าพลายแก้วผูแ้ ววไว
ส่ วนแม่ของเด็กนั้นเมื่อคลอดแล้วต้อง “นอนไฟ หรื อ อยูไ่ ฟ” เพื่อรักษาตัว ดังเสภา ว่า
เอาขึ้นใส่ อู่แล้วแกว่งไกว
แม่เข้านอนไฟให้ร้อนทัว่
เดือนนึ งออกไฟไม่หมองมัว ขมิ้นแป้ งแต่ตวั น่าเอ็นดู
4.3.1.2 ประเพณีการทาขวัญ การจัดพิธีท าขวัญเด็ก พ่อแม่จะจัดบายศรี และเครื่ องบัตรพลี
สาหรั บสังเวยพระภูมิเจ้าที่ เสร็ จแล้วก็ทาขวัญ แล้วเอาสายสิ ญจน์มาเสกผูกข้อมื อเด็กทั้ง 2 ข้าง เรี ยกว่า
“ผูกขวัญ” แล้วให้ศีลให้พรตามประเพณี เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งเป็ นการแนะนาสมาชิ ก
ใหม่ของครอบครัวให้วงศาคณาญาติรู้จกั ในเสภากล่าวถึง ตอนทาขวัญพลายแก้ว ไว้วา่
จัดแจกแขกนัง่ เป็ นวงกลม พงศ์พนั ธุ์พร้อมอยูท่ ้ งั ปู่ ย่า
ยกบายศรี แล้วโห่ข้ ึนสามลา เวียนแว่นไปมาโห่เอาชัย
ศรี ศรี วนั นี้ฤกษ์ดีแล้ว
เชิ ญขวัญพลายแก้วอย่าไปไหน
ขวัญมาอยูส่ ู่ กายให้สบายใจ ชมช้างม้าข้าไททั้งเงินทอง
4.3.1.3 ประเพณีการโกนจุก เมื่อเด็กอายุเข้าสู่ วยั รุ่ น คือ ชายอายุ 13 ปี หญิงอายุ 11 ปี พ่อแม่ก็จะ
จัดพิธีโกนจุก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ และเป็ นการแสดงว่าเข้าสู่ วยั รุ่ น ในเสภาขุนช้างขุนแผน
กล่าวถึงโกนจุกพลายงาม ตอนที่ ทองประศรี ทาพิธีโกนจุกพลายแก้วไว้ดงั นี้
ทองประศรี ดีใจได้ฤกษ์ยาม ได้สิบสามปี แล้วหลานแก้วกู
จะโกนจุกสุ กดิบขึ้นสิ บค่า แกทาน้ ายาจีนต้มต้นหมู
4.3.1.4 ประเพณีการบวช สาหรับเด็กผูช้ ายพ่อแม่อาจจะให้ไปศึกษาหาความรู ้กบั พระที่วดั ด้วย
การนาตัวไปบรรพชาเป็ นสามเณร จนมีอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์ จึงจะจัดประเพณี การบวช หรื ออุปสมบทเป็ น
พระภิกษุ คนไทยถือว่าการบวชเป็ นการอบรมบ่มนิสัย ฉะนั้นผูท้ ี่บวชเป็ นพระแล้วจึงได้รับการยกย่องว่าเป็ น
บัณฑิตหรื อเป็ นคนสุ กที่ได้รับการบ่มเพาะด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ก่อนบวชมีการลาอุปสมบท
เพื่อให้ญาติมิตรมีโอกาสอนุโมทนาส่ วนบุญและได้กุศล คือได้แสดงความชื่ นชมยินดีในการทาบุญของผูอ้ ื่น
นอกจากนี้ยงั ให้ผบู ้ วชได้มีโอกาสขอขมาโทษผูอ้ ื่นที่ตนเคยล่วงเกินไว้ให้อโหสิ กรรมด้วย สาหรับเรื่ องขุน
ช้างขุนแผนในตอนที่ทองประศรี บวชเณรพลายแก้วที่วดั ส้มใหญ่ กวีได้กล่าวไว้วา่ ตอนที่ ทองประศรี พา
พลายแก้วมาบวชที่วดั ส้มใหญ่ ความว่า
ท่านเจ้าขาฉันพาลูกมาบวช ช่วยเสกสวดสอนให้เป็ นแก่นสาร
ด้วยขุนไกรบิดามาถึงกาล
จะได้อธิ ษฐานให้ส่วนบุญ
4.3.1.5 ประเพณีการแต่ งงาน การแต่งงานถือเป็ นการตั้งวงศ์ตระกูลและสื บต่อให้รุ่งเรื องสื บไป
ปั จจุบนั ยังคงประกอบพิธีตามขั้นตอน ในเสภาพิธีเริ่ มตั้งแต่การเริ่ มต้นสู่ ขอ ตอนเรี ยกสิ นสอดทองหมั้น ตอน
ปลูกเรื อนหอ ตอนยกขันหมาก ตอนพิธีสวดมนต์ซดั น้ า และตอนส่ งตัว ดังกวีกล่าวไว้วา่ ตอน นางศรี ประจัน
เรี ยกสิ นสอด เสภาว่า
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“ข้าจะให้ลูกข้าสิ บห้าชัง่
ขันหมากมัง่ น้อยมากไม่จจู ้ ้ ี
ผ้าไหว้สารับหนึ่งพอดี
หอมีหา้ ห้องฝากระดาน”
แต่เมื่อสังคมปั จจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไป การอยู่กนั ก่อนแต่ง หรื ออยูก่ ิ นกันโดยไม่เข้าพิธีแต่งงาน จึง
ถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมดามากในสังคมปั จจุบนั
4.3.1.6 ประเพณีการตาย พิธีแรกคื อ การอาบน้ าศพ เชื่ อกันว่าเพื่ อช าระสิ่ ง สกปรกให้ผูต้ ายนา
วิญญาณที่บริ สุทธิ์ ไปสู่ สุคติ โบราณมีการอาบน้ าศพเพื่อให้สะอาดอย่างแท้จริ ง แต่ปัจจุบนั จัดทาเพียงรดน้ าที่
มือของผูต้ ายเท่านั้น นอกจากนี้ ในปากผูต้ ายนิ ยมใส่ เงิ นไว้โดยมีความเชื่ อความคติโบราณว่าเพื่อให้ผูต้ าย
นาไปให้ผรู ้ ักษาประตูของภพอื่น หรื อให้เป็ นข้อคิดว่าตอนมีชีวติ อยูต่ อ้ งดิ้นรนแสวงหาทรัพย์ ตายไปแล้วเอา
อะไรไปไม่ได้เลย เป็ นข้อควรพิจารณาเพื่อขจัดความโลภ การตั้งศพสวดพระอภิธรรม การทาบุญเลี้ยงพระ
และจัดพิธีเผาศพ เมื่อเผาเสร็ จมีการเก็บอัฐิเพื่อบรรจุไว้ในเจดียห์ รื อนาไปลอยน้ า เช่น ตอนทาศพนางวันทอง
เสภา ว่า
เกือบจะบ่ายชายแสงสุ ริยนั
ขุดศพนั้นอาบน้ าและชาระ
ยกศพใส่ หีบพระราชทาน
เครื่ องอานแต่งตั้งเป็ นจังหวะ
ปี่ ชวาร่ าร้องกลองชนะ
นิมนต์พระให้นาพระธรรมไป
พลายชุมพลนุ่งขาวใส่ ลอมพอก โปรยข้าวตอกออหน้าหาช้าไม่
4.3.2 ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล วรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผนกล่าวถึงประเพณี เกี่ยวกับเทศกาลไว้
2 อย่าง คือ ประเพณี ในเทศกาลสงกรานต์ และสารทไทย ดังนี้
4.3.2.1 เทศกาลสงกรานต์ ในสมัยก่อนเราถือเอาวันสงกรานต์เป็ นวันปี ใหม่ ซึ่ งตรงกับวันที่ 1314-15 เมษายนของทุกปี ตอนเช้าจะมีการทาบุญที่วดั ตอนบ่ายอาจมีการก่อพระทราย และการรดน้ าขอพร
ผูใ้ หญ่ เพื่อให้เกิดสิ ริมงคลแก่ตนเองและเป็ นการทาบุญร่ วมกันตามความเชื่ อที่ตนมีต่อศาสนาและพร้อมกัน
นี้ก็มกั จะจัดให้มีการสนุกสนานรื่ นเริ งใจควบคู่กบั ไปด้วย ดังความในคากลอนที่วา่
ทีน้ ีจะกล่าวถึงเรื่ องเมืองสุ พรรณ
ยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้า
จะทาบุญให้ทานการศรัทธา
ต่างมาที่วดั ป่ าเลไลยก์
หญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัด
ขนทรายเข้าวัดอยูข่ วักไขว่
ก่อพระเจดียท์ รายเรี่ ยรายไป
จะเลี้ยงพระกะไว้ในพรุ่ งนี้
4.3.2.2 เทศกาลสารทไทย วันสารทไทยนี้ ตรงกับวันแรม 10 ค่าเดื อนสิ บ ก่อนถึ งวันสารทไทย
ชาวบ้านจะจัดหาข้าวของสาหรับไปทาบุญที่วดั แต่ของที่ทุกคนนิ ยมจัดหาไปเหมือนๆ กัน คือ กระยาสารท
และกล้วยไข่ เพื่อไปทาบุญที่วดั และทาพิธีบงั สุ กุลกรวดน้ าเพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไป
แล้ว เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ตนเองและเพื่อความสามัคคีในระหว่างเพื่อนบ้าน เสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผนกล่าวถึง
การทาบุญในเทศกาลสารทไทยไว้วา่
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อยูม่ าปี ระกาสัปตศก
ทายกในเมืองสุ พรรณนัน่
ถึงเดือนสิ บจวนสารทยังขาดวัน คิดกันจะมีเทศน์ดว้ ยศรัทธา
4.3.3 ประเพณีเกีย่ วกับศาสนา ประเพณี เกี่ยวกับศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผน
คือ ประเพณี การเทศน์มหาชาติ การเทศน์มหาชาติ มีความเชื่ อว่า การได้มีโอกาสฟั งเทศน์ มหาชาติครบ 13
กัณฑ์ ในหนึ่ งวันถื อว่าเป็ นอานิ สงส์ อนั ยิ่งใหญ่ นับว่าเป็ นภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่มาก ว่าถ้ามนุ ษย์สามารถฟั ง
เทศนามหาชาติ ที่มีตวั อย่างเช่น พระเวสสันดร ซึ่ งมีความตั้งใจ ว่าจะให้ทานทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้งร่ างกาย จิตใจ
ทรัพย์สมบัติ ลาภยศ ลูกเมีย คนใดก็ตามที่ละสิ่ งเหล่านี้ ได้ย่อมมีคุณอันยิ่งใหญ่ต่อตนเองและผูอ้ ื่น สาหรับ
วรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผนได้กล่าวถึงประเพณี การเทศน์มหาชาติวา่ จัดให้มีในเดือน 10 เพื่อทาเนื่ องกับ
เทศกาลสารทไทย กวีได้กล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมของชาวบ้านว่า
อยูม่ าปี ระกาสัปตศก
ทายกในเมืองสุ พรรณนัน่
ถึงเดือนสิ บจวนสารทยังขาดวัน
คิดกันจะมีเทศน์ดว้ ยศรัทธา
พระมหาชาติท้ งั สิ บสามกัณฑ์
วัดป่ าเลไลยก์น้ นั พระวัดหน้า
ตาปะขาวเฒ่าแก่แซ่กนั มา
พร้อมกันนัง่ ปรึ กษาที่วดั นั้น
บ้างก็รับเอาทศพรหิ มพานต์
บ้างก็รับเอาทานกัณฑ์นนั่
4.4 ความเชื่อ จากวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน ภาพสังคมวัฒนธรรมของไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์
ตอนต้น ในระยะเวลาดังกล่าว “ความเชื่อและไสยศาสตร์ ” ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย ความ
เชื่อลักษณะนี้จะปรากฏเด่นชัดในการประกอบพิธีธรรม เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ
ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งยังได้รับความเชื่ อถือจากคนทุกชั้น ดังนั้น เรื่ องราวของขุนช้างขุนแผนจึง
กาหนดให้ตวั ละครต้องเกี่ยวข้องกับความเชื่ อและไสยศาสตร์ เกือบตลอดทั้งเรื่ อง การพิจารณาเรื่ อง “ความ
เชื่อและไสยศาสตร์ ” ที่ปรากฏในเรื่ องขุนช้างขุนแผน” จึงน่าจะช่วยให้เรามองเห็นความเชื่อและวิธีแก้ปัญหา
ของคนไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้นได้โดยอ้อม
4.4.1 ความฝัน สาหรับความเชื่อที่ปรากฏมากที่สุดในเรื่ องขุนช้างขุนแผน ได้แก่ ความเชื่ อเรื่ อง
ความฝัน ซึ่ง “ความฝัน” ที่ปรากฏในเรื่ อง มักจะเป็ นความฝันเพื่อบอกเหตุที่กาลังจะเกิดขึ้น สามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ ได้แก่
1.ฝันดี เช่น นางทองประศรี ฝันว่าได้แก้ว ต่อมาก็ต้ งั ครรภ์ พอคลอดลูกออกมาเป็ นชาย ก็ต้ งั ชื่ อ
ว่า พลายแก้ว หรื อขุนแผน พระเอกของเรื่ อง
2.ฝั นร้ าย เช่ น นางวันทองฝั นว่ามีคนมาทาร้ ายพลายงาม ซึ่ งสอดคล้องกับ เหตุการณ์ ที่ขุนช้าง
ลวงพลายงาม ลู กชายของวันทองที่ เกิ ดจากขุนแผนไปฆ่ า ในป่ า เนื่ องจากรู ้ สึ ก อับ อาย ที่ ผูค้ นต่ า งพากัน
ล้อเลียน
4.4.2 ลางสั งหรณ์ ความเชื่ ออีกประเภทหนึ่ งที่ปรากฏ ได้แก่ “ความเชื่ อเรื่ องลางสังหรณ์ ” ส่ วน
ใหญ่ “ลางสังหรณ์” ที่ปรากฏในเรื่ องจะเป็ นลางร้าย มากกว่า ลางดี เช่น นางวันทองเห็นแมงมุมกาลังทุ่มอก
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ตัวเอง เมื่อคราวที่ พลายงามกาลังจะถูกขุนช้างฆ่าอยูก่ ลางป่ า หรื อตอนที่ขุนแผนกาลังจะเอาดาบฟั นขุนช้าง
ขณะที่ขนุ ช้างนอนหลับอยู่ ก็มีจิ้งจกร้องทักขึ้น ขุนแผนจึงได้สติ มิได้ฆ่าขุนช้าง ตัวอย่าง เสภา ตัวอย่าง ลาง
ร้ายที่เณรพลายแก้วเจองู ความว่า
ก้างลงอัฒจันทร์ ถึงชั้นล่าง
งูเห่าหางเลื้อยฟู่ ชูหวั ร่ อน
แผ่แม่เบี้ยขวางหนทางจร
เณรเห็นสังหรณ์เป็ นลางร้าย
4.4.3 ไสยศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.ไสยขาว เป็ นไสยศาสตร์ ที่มิได้สร้างความเดือดร้อนให้ แก่ผอู ้ ื่น เช่น การดูเมฆเพื่อหาฤกษ์ยาม
2.ไสยดา จัดเป็ นเดรัจฉานวิชา เป็ นไสยศาสตร์ ที่มุ่งทาร้ ายผูอ้ ื่น สาหรับ ไสยศาสตร์ ประเภทนี้ ที่
ปรากฏในเรื่ อง ได้แก่ การทาเสน่ห์ โดยเฉพาะ “การฝังรู ปฝังรอย” เช่น ตอนที่เถนขวาดทาเสน่ห์ให้พลายงาม
มารักนางสร้อยฟ้ า ภรรยาน้อย เป็ นต้น
4.4.4 เครื่องราง เช่น ผ้าซิ่ น หรื อ ตะกรุ ด ก็เช่นเดียวกัน เรามักพบหลักฐานเกี่ยวกับการ "ใช้" ตะกรุ ด
และเครื่ องราง ในงานวรรณกรรมไทยหลายต่อหลายเรื่ อง เช่น ขุนช้างขุนแผน
4.4.5 พุทธศาสนา ที่ปรากฏในเรื่ องขุนช้างขุน แผนนั้น ชาวบ้านมีความเคารพในพระพุทธศาสนา
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย เช่น การทาบุญฟั งเทศน์ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงมีคาสอนที่
สอดแทรกอยูพ่ ิธีกรรมทางศาสนา ในเสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผน อยูม่ ากมาย
4.4.6 ความเชื่อในอานาจพระมหากษัตริย์ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาจนถึงกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นถือว่า
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสมมติเทพ ทรงมีอานาจสู งสุ ดในการปกครองบ้านเมืองเเละทรงตัดสิ นคดีความต่างๆ
หากมีผถู ้ วายฎีกา รวมทั้งสามารถให้คุณให้โทษแก่ทุกคนได้ ทาให้พสกนิ กรมีท้ งั ความจงรักภักดี ความกลัว
เกรง และความเชื่ อในอานาจของพระมหากษัตริ ย ์ ตัวละครทุกตัวในเสภาเรื่ อง ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง
ถวายฎีกา ล้วนมีความเชื่ อในอานาจของพระมหากษัตริ ย ์ ทั้งพลายงาม นางวันทอง ขุนแผน และขุนช้าง เเส
ดงความเชื่อทางด้านนี้ชดั เจนที่สุด
4.5 ภูมิปัญญา
4.5.1 ด้ านภาษาและคาสอน การเขียนวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนนี้ ข้ ึนเป็ นการถ่ายทอดความคิด เป็ น
การใช้ภาษาเพื่ อการสื่ อสาร เพื่ อรสชาติ ท างภาษา เพื่ อจู ง ใจเพื่ อความติ ดใจและประทับ ใจ ทาให้ผูอ้ ่ า น
สามารถสังเกต จดจานาไปใช้ก่อให้เกิ ดการใช้ภาษาที่ดี ทั้งการใช้คา การใช้ประโยค การใช้โวหาร การใช้
ภาษาในบทเสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผน เป็ นตัวอย่างที่ดีที่คนไทยยึดถือและจดจาได้อย่างขึ้นใจ เช่น สานวน คา
ให้พร คาสู่ ขวัญ การเปรี ยบเปรย อุปมา อุปไมย คาคม และสุ ภาษิต ตอนที่ นางทองประศรี สอนสั่งขุนแผน
ก่อนไปรับราชการในวัง เป็ นสุ ภาษิตสอนใจ ความว่า
“จงอุตส่ าห์อดเปรี้ ยวไว้กินหวาน
ฝึ กหัดราชการให้จงได้”
บทเสภา ตอนที่ขนุ แผนต่อว่านางวันทอง เป็ นการเปรี ยบเปรยว่า กา คือ นางวันทอง
“เมื่อแรกเชื่ อว่าเป็ นเนื้ อทับทิมแท้ มาแปรเป็ นพลอยหุงไปเสี ยได้
กาลวงว่าหงส์ให้ปลงใจ
ด้วยมิได้ดูหงอนแต่ก่อนมา”
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4.5.2 ด้ านกฎหมาย ในสมัยก่อนไม่มีตวั บทกฎหมายที่แน่นอน พอมีคดี ความอะไรก็ตอ้ งอาศัยพระราช
วินิจฉัยของพระมหากษัตริ ย ์ และก็ข้ ึนอยูก่ บั พระอารมณ์ดว้ ย ดังบทเสภา ตอนที่สมเด็จพระพันวษาจะทรง
ตัดสิ นคดีชิงชูร้ ะหว่างขุนช้างและขุนแผน ความว่า
“ครานั้นสมเด็จนเรนทร์ สูร
ฟังทูลตามคาลูกขุนว่า”
“วันทองส่ งคืนขุนแผนไป
ตามในพระราชกฤษฎีกา”
4.5.3 ด้ านการรักษาโรค ในบทเสภาได้กล่าวถึง ว่าน ที่มีสรรพคุณที่ใช้เป็ นยาในการรักษาโรค ดังเสภา
ที่วา่
“ถึงลาวคาดเครื่ องอานกินว่านยา
ถูกดาบมรณาลงดาดดิน”
4.5.4 ด้ านที่อยู่อาศัย “คุม้ ขุนช้าง" เป็ นเรื อนไทยหลังใหญ่ สร้างตามบทพรรณนาเรื อนของขุนช้างใน
วรรณกรรมเรื่ องขุนช้างขุนแผน สะท้อนภาพถึงภาวะบ้านเรื อนไทยของเศรษฐีไทยโบราณ ว่ามีร้ ัวรอบขอบคู
แบ่งเป็ นชั้นเป็ นดอยอย่างไร มีไม้ประดับและเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง สถาปั ตยกรรมอย่างเรื อนไทยโบราณนั้นได้
แบ่งห้องหอเรื อนนอน หอกลาง ชานดอกไม้ และโรงเรื อนข้าทาสเอาไว้เป็ นส่ วน ที่นอกชานมักใช้ปลูกไม้
กระถาง วางอ่างน้ า ปลูกตะโกดัดและบอนไซ ซึ่ งคนแต่ก่อนนิยมปลูกต้นไม้ใส่ กระถางไว้เชยชม ดังตัวอย่าง
เสภาในหั ว ข้ อ ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นการเกษตรที่ ก ล่ า วถึ ง นอกชานของเรื อนขุ น ช้ า งไว้อ ย่ า งน่ า รื่ นรมย์
4.5.5 ด้ านการเกษตร ในเสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรื อนขุนช้างเพื่อไปลักพาตัวนางวัน
ทองเมียรักกลับคืนมานั้น บรรยายบรรยากาศบนชานเรื อนของขุนช้าง ซึ่ งเป็ นคหบดีเมืองสุ พรรณไว้น่าดูนกั
อ่านแล้วรู ้ สึก รื่ นรมย์ มี ไม้ดอกไม้ป ระดับ ที่ ปลู กอยู่ก ลางชานเรื อนของขุนช้า ง อาทิ เช่ น พิกุ ล ยี่สุ่ น ข่อย
กุหลาบ มะลิซอ้ น เป็ นต้น ดังตัวอย่างจากบทเสภา ตอนที่ขนุ แผนขึ้นเรื อนขุนช้างเพื่อไปลักพาตัวนางวันทอง
เมียรักกลับคืน ความว่า
“โจนลงกลางชานร้านดอกไม้ ของขุนช้างสร้างไว้อยูด่ าษดื่น”
“กระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกม ยีส่ ุ่ นแซมมะสังดัดดูไสว”
“ยีส่ ุ่ นกุหลาบมะลิซอ้ น
ซ้อนชูช้ ูกลิ่นถวิลหา”
“ลาดวนยวนใจให้ไคลคลา
สายหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม”
“มะสังดัด” หรื อบอนไซ ในปั จจุบนั มาอยูบ่ นเรื อนดอกไม้แสดงว่าขุนช้างนั้นเล่น “บอนไซ” มาเก่า
พอๆ กับคนญี่ปุ่น นอกจากนี้ ก็มีเรื อนแขวนกรงนกชนิ ดต่างๆ รวมทั้งเลี้ ยงปลาพันธุ์สวยๆ งามๆ เอาไว้มาก
สมฐานานุรูปของเศรษฐีไทยทุกระเบียด
4.5.6 ด้ านเครื่ องดนตรี บทเพลง และการละเล่ น เสภาเรื่ องขุนช้างขุนแผน ตอนทาศพนางวันทอง มี
การละเล่นต่างๆ เช่น การละเล่นเพลงปรบไก่ ไว้ดว้ ยว่า
นายแจ้งก็มาเล่นเต้นปรบไก่
ยกไหล่ใส่ ทานองร้องฉ่าฉ่า
ราแต้แก้ไขกับยายมา
เฮฮาครื้ นครั่นสนัน่ ไป
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เพลงปรบไก่ เป็ นการละเล่นพื้นเมืองมาแต่โบราณ สันนิ ษฐานว่า จะเก่าแก่กว่าเพลงพื้นบ้านประเภท
อื่น ๆ ของภาคกลางผูเ้ ล่นร้ องโต้ตอบกันโดยยืนเป็ นวงกลม มักร้ องหยาบๆ สามารถเล่ นเป็ นเรื่ องได้ เช่ น
เรื่ องขุนช้างขุนแผน เพื่ อบวงสรวงศาลประจาหมู่ บา้ นและท าพิ ธี ข อฝน ชาวบ้านดอนข่ อยไร่ ค าวัง บัวที่
โยกย้ายไปอยูถ่ ิ่นอื่นจะกลับมาร่ วมพิธีบวงสรวงศาลทุกปี เพราะเชื่ อกันว่าถ้าใครไม่กลับมาบูชา ตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวจะประสบเหตุร้ายหรื อเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งยังเชื่ อว่าความทุกข์ร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนใน
หมู่บา้ น ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เมื่อขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อปู่ แล้วจะช่วยขจัดปั ดเป่ าความทุกข์
ร้อนทั้งหลายให้สิ้นไป ดังนั้นเมื่อผูใ้ ดเดื อดร้ อนจึงมักบนบานหลวงพ่อปู่ เสมอและเมื่อพ้นทุกข์แล้วก็จะแก้
บนด้วยการเล่นเพลงปรบไก่
มีเครื่ องดนตรี ที่ปรากฏในวรรณกรรม อาทิเช่น วงมโหรี ปี่ อ้อ ซอ แคน ฆ้องวง ระนาด ล้อ ดังตัวอย่าง
จากบทเสภา ตอนที่ วงมโหรี ในพิธีแต่งงานของพระไวยกับศรี มาลา ดังเสภา
“จุดประทีปแสงประเทืองเรื องรอง มโหรี แซ่ซอ้ งประสานซอ”
“ฆ้องวงหน่งหนอดสอดเสี ยงซอ ระนาดตอดลอดล้อบรรเลงลอย”
“ที่นกั เลงขับร้องก็ตรองเตรี ยม
เคี่ยมเคี้ยเพลี้ยแคนทั้งปี่ อ้อ
มี วรรณกรรมตอนหนึ่ ง ใช้เป็ นเนื้ อเพลงไทย ที่ รู้จกั กันมากที่ สุ ดเพลงหนึ่ ง ก็ คื อเพลงสุ ดสงวน มี
ตัวอย่างเนื้อร้องจากบทเสภา ดังนี้
น้อยเอ๋ ยเพราะน้อยฤๅถ้อยคา หวานฉ่ าจริ งแล้วเจ้าแก้วเอ๋ ย
เจ้าเนื้อหอมพร้อมชื่นดังอบเชย เงยหน้ามาจะว่าไม่อาพราง
4.5.7 ด้ านเครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ปรากฏในวรรณกรรม อาทิเช่น ผ้าซิ่ น นุ่ งยก ห่ มส่ าน ห่ มสไบ เป็ นเครื่ องแต่ง
กายของคนในสมัยนั้น การนุ่งยกถ้าเป็ นคนที่มีฐานะหน่อยอย่างเช่นขุนช้างดังตัวอย่างจากบทเสภาก็จะนุ่งยก
ทอง
“บ้างมีทองของแห้งเครื่ องแต่งตน เอาซุ กซนซ่อนไว้ในผ้าซิ่ น”
“ขุนช้างรับหม้อใหม่เข้าในห้อง นุ่งผ้ายกทองแล้วห่มส่ าน”
4.5.8 ด้ านอาหารและเครื่องมือประกอบอาหาร ภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมขุนช้างขนแผน
เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องมือประกอบอาหาร มีมากมาย เช่น ครก สาก หม้อข้าว หม้อแกง ปลาร้า ปลาแห้ง
น้ าปลา ส้มลิ้ม การแช่อิ่มอาหาร ดังตัวอย่างจากบทเสภา ตอนที่ ราษฎรเมืองเชียงใหม่เก็บข้าวของย้ายไปกรุ ง
ศรี อยุธยาหลังแพ้สงคราม
“บ้างเรื่ อยกลักจักกระบอกกรอกปลาร้า ทั้งน้ าปลาปลาแดกเอาแทรกใส่
พริ กกะเกลือเนื้ อกวางเอาย่างไว้
บ้างเย็บไถ้ใส่ ขา้ วตากจัดหมากพลู
ครกกระบากสากจ่าปลาร้าปลาแห้ง
หม้อข้าวหม้อแกงกระทะหู ”
“จึงเย็บไถ้ใส่ ขนมกับส้มลิ้ม
ทั้งแช่อิ่มจันอับลูกพลับหวาน”
แกงบวน ที่ปรากฏในบทเสภา เป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ นับเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะนา
สมุนไพรหลายอย่างมาเป็ นเครื่ องปรุ งและยังเป็ นยารักษาโรคได้หลายอย่าง เช่น ใบขี้เหล็กเป็ นยาระบาย
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กระวานแก้ทอ้ งร่ วง ตะไคร้ขบั ลม ปั จจุบนั มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา วิธีการทาแกงบวน กันในครอบครัวบ้าง
แต่ไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะแกงบวนเป็ นอาหารคาวและมีรสเค็ม หวาน และไม่มีรสเผ็ด ซึ่ งคนรุ่ นหลังจะไม่
ชอบนิยม
“ทาน้ ายาแกงขมต้มแกง
ผ่าฟักจักแฟงพะแนงไก่
บ้างทาห่อหมกปกปิ ดไว้
ต้มไข่ผดั ปลาแห้งทั้งแกงบวน”
5 คุณค่ าภูมิปัญญา
5.1 ภูมิปัญญาทีม่ ีแนวโน้ มจะเลือนหายไปจากปัจจุบัน
- การทาคลอดโดยหมอตาแย เนื่องจากวิวฒั นาการทางการแพทย์ในปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพมาก ทั้งตัว
ยาที่มีคุณภาพหรื อจานวนหมอที่มีความสามารถมีมากขึ้น ดังนั้นหมอตาแยแบบโบราณซึ่ งเป็ นภูมิปัญาญา
ท้องถิ่ นจึงมีแนวโน้มที่จะเลือนหายไป หมอตาแยในอดีตสามารถเปรี ยบเปรยได้วา่ เป็ นต้นแบบของตารวจ
ไทยในเรื่ องของการทาคลอด ดังข่าวที่ตารวจทาคลอดให้หญิงมีครรภ์ในรถแท็กซี่
- การโกนจุก ปั จจุบนั แฟชัน่ ได้เข้ามามีอิทธิ พลในสังคมสมัยใหม่เป็ นอย่างมากพ่อแม่สมัยใหม่จึงไม่
นิ ยมให้ลูกไว้จุก เนื่ องจากไม่ทนั สมัย ดังนั้นเมื่ อไม่มีเด็กไม่ไว้จุก พิธีการโกนจุ กจึ งมี แนวโน้มที่ จะเลื อก
หายไป
- การอยูไ่ ฟ เนื่ องด้วยปั จจุบนั วิวฒั นาการทางการแพทย์ได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากนั้น รวมถึ งวิถีชีวิตที่ เร่ งรี บในการทางาน ทาให้วิธีการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอดในอดี ตเรื อนหายไป
5.2 ภูมิปัญญาทีไ่ ด้ รับการถ่ ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น
- ประเพณี การบวช เพื่อให้ลู กผูช้ ายได้บวชเรี ยน ศึกษาวิชาความรู้ ศึกษาพระธรรม ชาระจิตใจ
- ประเพณี ก ารตาย เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งเตื อ นสติ ว่ า ไม่ ใ ห้ ท าชั่ว ตายไปก็ เ อาอะไรไปด้ว ยไม่ ไ ด้
- ประเพณี การแต่งงาน เป็ นการทาพิธีเพื่อแสดงให้สังคมรับรู ้วา่ ชายหญิงได้เป็ นสามีภรรยากันอย่าง
ถูกต้องตามประเพณี นัน่ คือกุศโลบายเพื่อประกาศว่าผูท้ ี่แต่งงานเป็ นสามีภรรยากัน คนอื่นจะได้ไม่มาคิดผิด
ลูกผิดเมีย
- การเลี้ ยงบอนไซ เนื่ องจากสามารถทารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ จึงมีการสื บทอดมาถึ ง
ปัจจุบนั
5.3 ภูมิปัญญาทีค่ วรส่ งเสริมและพัฒนาเพือ่ สร้ างโอกาส
5.3.1 ภูมิปัญญาจากวรรณกรรม ทางตรง ที่ควรส่ งเสริ มและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาส
ส้ มลิ้ ม หรื อที่ รู้จกั กันในปั จจุ บนั ว่า ส้ มแผ่น ควรพัฒนาในเรื่ องของรู ปแบบของตัวผลิ ตภัณฑ์และ
มูลค่าเพิ่ม เช่น ทาเป็ นวงกลมขนาดพอดีคาแล้วใส่ ชาเขียวเพื่อสุ ขภาพ ห่ อด้วยกระดาษแก้วทุกชิ้น รวมถึงคิด
แพ็คเกจจิ้งที่มีดีไซน์ใหม่ ๆ ชวนให้น่าซื้ อ ซึ่ งจะเห็นได้จากรู ปแบบของแพ็คเกจจิ้งของขนมญี่ปุ่นที่มีรูปแบบ
สวยงามน่ า ซื้ อ บอนไซ เป็ นศิ ล ปะของการย่อ ส่ ว นต้น ไม้ที่ มี ข นาดใหญ่ ม าเป็ นต้น ไม้ข นาดเล็ ก โดยมี
กิ่งก้านสาขารู ปทรงเหมือนธรรมชาติเดิม มาปลูกในภาชนะที่มีขนาดแบนหรื อเล็กที่เหมาะสมกับลาต้น ทา
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ให้ดูแล้วสั ดส่ วนเข้ากันดี เนื่ องจากบอนไซเป็ นศิ ลปะที่ ส วยงาม สามารถสร้ า งรายได้ให้ก ับตนเองและ
ครอบครัวได้
5.3.2 ภูมิปัญญาจากวรรณกรรม ทางอ้ อม ที่ควรส่ งเสริ มและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาส
การเลี้ยงบอนสี เกิดจาการผูกเรื่ องราวของบอนสี กบั วรรณกรรมโดยการเชื่ อมโยงบุคลิกตัวละคร
จากวรรณกรรมให้ตรงตามลักษณะบอนสี ปั จจุบนั บอนสายพันธุ์เก่า ๆ เช่น บอนในตระกูลขุนช้างขุนแผน
ได้แก่บอนขุนแผน บอนขุนช้าง บอนเถรกวาด และบอนแก้วกิริยา เริ่ มหายากมากขึ้น ดังนั้นการส่ งเสริ มการ
เลี้ยงบอนสี ในลักษณะการสะสมและอนุ รักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ โดยโยงใยไปสู่ การทาเป็ นอาชี พ จนกลายเป็ น
อาชี พอย่างมัน่ คงเพื่อส่ งขายให้ท้ งั ภายในและต่างประเทศ จะเป็ นการสร้ างรายได้ให้กบั ตนเอง ครอบครัว
และชุมชนได้
ภาพวาด ของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ส่ วนใหญ่จะได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมไทย เรื่ องขุนช้าง
ขุนแผน ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นภูมิปัญญาทางด้านศิลป์ ที่ต่อยอดมาจากวรรณกรรมขุนช้างขุนแผน ซึ่ งสามารถสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจได้
การจัดทัวร์ สถานที่ทางภูมิศาสตร์ เรื่ องขุนช้างขุนแผนเป็ นสถานที่มีอยูจ่ ริ งๆ ในบ้านเมืองเรา จึงควร
นามาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในเชิ งวรรณกรรม เช่ น จัดทัวร์ เที่ยว..สุ พรรณบุรี..ดินแดนกาเนิ ดวรรณกรรมขุน
ช้าง-ขุนแผน ซึ่ งมี วัดป่ าเลไลยก์ คุม้ ขุนช้าง ที่น่าดูชม
6. บทสรุ ป
การศึกษาเรื่ องราวต่างๆ จากวรรณกรรมย่อมได้ขอ้ มูลที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในอดีตได้
อย่างแท้จริ ง กระบวนวรรณกรรมไทยทั้งหมดเสภาขุนช้างขุนแผน สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนี ยม จารี ต
ประเพณี ความเชื่ อ ศิลป การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา การศาล ศาสนา การคมนาคม ภูมิศาสตร์ ความ
เป็ นอยู่ชีวิตในสังคมและสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวัน ตั้งแต่เกิ ดจนกระทัง่ ตายของคนไทยในระดับชั้น
ธรรมดาสามัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเชื่ อมโยงกันในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม คือ การทาพิธีกรรมต่างๆ ในช่ วงที่มี
การเปลี่ ยนแปลงตามเหตุ การณ์ ที่ ส าคัญของชี วิต และในลักษณะที่ เป็ นนามธรรม คื อ ความรู้ ความเชื่ อ
วิธีการประพฤติป ฏิ บตั ิตน เริ่ มตั้งแต่ประเพณี การเกิ ด เป็ นการทาพิธีเพื่อให้หญิงมีครรภ์คลอดลู กง่ ายและ
ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ประเพณี การทาขวัญ เป็ นการทาพิธีเพื่ อให้เกิ ดความเป็ นสิ ริมงคลและเพื่ อ
ป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บ ประเพณี การโกนจุ กเป็ นการทาพิธีเพื่อเปลี่ ยนสถานภาพจากวัยเด็กเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่
ประเพณี การบวช เป็ นการทาพิธีเพื่อให้เด็กผูช้ ายได้ศึกษาวิชาความรู้และศีลธรรมจรรยาจากพระสงฆ์ที่วดั
ประเพณี การแต่งงาน เป็ นการทาพิธีเพื่อแสดงให้สังคมรับรู ้ ว่าชายหญิงได้เป็ นสามีภรรยากันอย่างถูกต้อง
ตามประเพณี และเป็ นวิธีการสื บเผ่าพันธุ์ของมนุ ษย์ให้คงอยู่ต่อไป ประเพณี การตาย เป็ นการทาพิธีโดยมี
จุดประสงค์เพื่อต้องการให้วญ
ิ ญาณของผูต้ ายไปสู่ โลกหน้าอยูม่ ีความสุ ข ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ สะท้อนให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นๆ ในสังคมคนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นจึงเป็ นกระบวนการทางความคิดในการสร้างแบบแผนการดาเนิ นชี วิต เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิต
และเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจของคนให้มนั่ คง เข้มแข็ง เกิดความสบายใจและเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ น
ชี วิตของมนุ ษย์ ให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมัน่ คงปลอดภัย และสงบสุ ข ข้อสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่
ปรากฏในวรรณกรรม ยังนามาทาประโยชน์เพื่อการดารงชี พ โดยสามารถโยงใยไปสู่ การทาเป็ นอาชี พ จน
กลายเป็ นอาชีพอย่างมัน่ คงเพื่อส่ งขายให้ท้ งั ภายในและต่างประเทศ นามาซึ่ งรายได้และความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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