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บทคัดย่อ 

  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาและบทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสาน

เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ที่ปรากฎอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึง
กาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ในฐานะที่ชาดกเรื่องดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความคิดความ
เชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 

ขอบเขตข้อมูลที่น้ามาศึกษาวิเคราะห์เป็นหลักได้แก่ ข้อมูลชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าว
สีทน-มโนราห์ในประเพณีมุขปาฐะ ทั้งข้อมูลมุขปาฐะจากการสัมภาษณ์ภาคสนามโดยผู้วิจัยและข้อมูล
มุขปาฐะที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว รวมถึงข้อมูลด้านพ้ืนที่ก็คือศึกษาโดยยึดตามการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
คือพ้ืนที่ชุมชุมลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬและอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย รวมไปถึง
อาณาบริเวณใกล้เคียงที่ปรากฏว่ามีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) ของ อองรี เลอแฟบร์ (Henry Lefebvre) มา
เป็นกรอบหลักในการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฎอยู่ในการรับรู้
ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มี
วัฒนธรรมการรับรู้ประเภทต่าง ๆ อันเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกับความพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับ
เรื่องราวในชาดก ได้แก่ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมการแสดง การรับรู้
ผ่านวัฒนธรรมศิลปะ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรม และการรับรู้ผ่านภูมินามสถานที่ 

การวิเคราะห์ลักษณะด้านเนื้อหา พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของ
ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง มีเนื้อหาที่ได้รับอิทธิพลมาจากสุธนชาดกในปัญญาสชาดก แต่ด้วยการน้าเรื่องราว
ในชาดกเข้ามาผูกเรื่องให้เข้ากับบริบททางสังคมของพ้ืนที่และมิติทางวัฒนธรรม  จึงท้าให้ชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงมีลักษณะเฉพาะแบบท้องถิ่นหรือเป็น
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นิทานประจ้าถิ่น เนื่องจากได้อธิบายถึงภูมินามสถานที่ โดยให้ตัวเอกของเรื่องคือท้าวสีทน และนาง
มโนราห์เป็นตัวด้าเนินเรื่อง พร้อมยกเหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ืออธิบายว่าสถานที่ใดบ้างที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ใด มีการด้าเนินเรื่องตามองค์ประกอบโครงสร้างของโครงเรื่อง โดยมีปัญหาและความ
ขัดแย้งที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละครที่มีความเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ด้านบทบาทการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม จากการศึกษาพบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสี
ทน-มโนราห์ มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขง อยู่ 3 ลักษณะ คือ 1)บทบาทต่อ
การสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีบทบาทต่อพ้ืนที่ทาง
กายภาพด้านการตั้งชื่อที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวในชาดก  ได้แก่ การตั้งชื่อหมู่บ้าน การตั้งชื่อ
สถานที่ส้าคัญ และการตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2)บทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ พบว่าชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ คือ การสร้างพ้ืนที่
ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อดั้งเดิม การสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อพุทธศาสนา และ
การผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อพุทธศาสนา  3)บทบาทต่อสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 
พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมคือ การสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งบทบาททั้ง 3 ลักษณะสะท้อนให้เห็นว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง 

 
ค้าส้าคัญ : ชาดกพ้ืนบ้าน, ท้าวสีทน-มโนราห์, พ้ืนที่ทางสังคม, ชุมชนลุ่มน้้าโขง 
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ABSTRACT 

  
This thesis is aimed to study the content and roles of Isan folk Jataka 

entitle Thaosithon-Manora that was evident in the perception of the people in 
Mekong basin community Pak Khat District, Bueng Kan Province and Rattanawapi 
District, Nong Khai as this folk Jataka influenced to the thought and belief of people 
people in Mekong basin community which caused to the production of social 
space                

The scope of the data that was studied and analyzed are the information 
about Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora in the oral history culture as well as 
the oral history information from the interview by the researcher and the oral history 
that was already collected including the space information which based on the field 
data. The areas of study were Mekong basin community in Pak Khat District, Bueng 
Kan Province and Rattanawapi District, Nong Khai and the nearby areas that were 
evidently percept about the of Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora. Social 
Space theory of Henry Lefebvre was used as a main framework of this research. 

The findings found that Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora that 
was evident in the perception of the people in Mekong basin community Pak Khat 
District, Bueng Kan Province and Rattanawapi District, Nong Khai consisted of many 
kinds of cultural perception which are the relative elements that related amongst 
space and folk Jataka such as the perception through oral history culture, 
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performance culture, art culture, belief and ceremony culture and the areas. 

In the aspect of contents analyzation found that Isan folk Jataka entitle 
Thaosithon-Manora of the people in Mekong basin was influenced by the Suthon 
jataka in Panya Jataka. However, the Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora has 
specific character as a local or region folktale according to the plotting of the Jataka 
story with the social space context and the culture dimension. This Isan folk Jataka 
described the areas by using Thaosithon and Manora as the main actors and 
exemplified various situations to describe that which situation happened with which 
area, and the content was continually narrated according to the story’s plot by using 
the problems and the conflict from the actors’ behavior.       

Production of social space aspect found that there are three categories of 
the role that Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora was functioned to the 
production of social space in Mekong basin community as follows; 1) the role toward 
the production of physical space showed that Isan folk Jataka entitle Thaosithon-
Manora was functioned to the physical space in the aspect of name that related to 
the Jataka story such as the name of the villages, places and holly things, 2) the role 
of production of spirit space showed that Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora 
has a role as the production of spirit space through the traditional paradigm, the 
production of spirit space through the Buddhism Paradigm and the mix-method 
between traditional and Buddhism paradigm, 3) The role toward the production of 
social space found that Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora functioned to the 
production of social space such as production of social space in tourism aspect. 
From these three aspects reflected that Isan folk Jataka entitle Thaosithon-Manora 
was influenced toward the way of life of the people in Mekong basin. 

 
Keyword : Folk Jataka, Thaosithon-Manora, Social Space, Mekong Basin Community 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะส้าเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่ได้รับความเมตตาจาก รองศาสตราจารย์ ดร. 
จารุวรรณ ธรรมวัตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้คอยให้ค้าแนะน้า ชี้แนะแนวทางการศึกษา การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านศาสตร์ทางคติชนวิทยา และวิธีคิดซึ่งเป็นองค์ประกอบในการศึกษา ผู้ที่ให้ความ
กรุณาสละเวลาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและ
อบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้รับค้าปรึกษาชี้แนะจากอาจารย์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์  ผู้เป็น “ครู” 
ด้วยความเคารพรักมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ “ครู” ผู้จุดประกายให้ผู้วิจัย
มองเห็นว่าตนเองมีความชอบเกี่ยวกับศาสตร์ด้านคติชนวิทยา การลงพ้ืนที่ภาคสนามเสมือนการเปิดโลก
ทัศน์ให้ผู้วิจัยค้นพบความสุขในการท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้การท้างานภาคสนามด้วยความ
สนุกตื่นเต้น และได้องค์ความรู้ใหม่นานัปการ 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ราชันย์ นิลวรรณาภา อาจารย์ผู้ช่วยประสาทความรู้ได้กรุณาให้ค้าแนะน้าและช่วยตรวจแก้ไข
วิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงพร ศรีจันทวงษ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณาชี้แนะแนวทางทั้งยังให้ค้าแนะน้าอันเป็นประโยชน์เพ่ือให้วิทยานิพนธ์
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางวรรณคดีและวรรณกรรม
ให้แก่ผู้วิจัย เพราะความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์จึงท้าให้ผู้วิจัยมีความก้าวหน้าทางการศึกษา 

ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์  ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ ผู้เป็น “ครู” ของ 
“คร”ู ที่คอยติดตามถามไถ่ให้ก้าลังใจด้วยความห่วงใย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังของความส้าเร็จ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณมิตรภาพที่ดีจากกัลยาณมิตรเพ่ือนนิสิตปริญญาโทร่วมรุ่นทั้ง 12 
ท่าน รวมถึงอาจารย์อ้อมทิพย์ มาลีลัย และนางสาวกิตติยา คุณารักษ์ ที่เปรียบเสมือนพ่ีน้องที่คอยเป็น
ทุกอย่างให้ซึ่งกันและกันเสมอมา  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมาเสมอ  กราบ
ขอบพระคุณพระอาทิตย์ อธิคโม (แวงโส) ที่คอยให้ค้าปรึกษา แบ่งปันความรู้เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งนี้ขอขอบคุณพ่ีพวงเพชร พ่ีนุช น้องกุ้ง เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ที่คอยประสานงานด้านเอกสาร 
ขั้นตอนการด้าเนินงานต่าง ๆ  ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่อยู่เสมอ 

ขอขอบพระคุณร้อยต้ารวจตรีสาโรจน์ ราชบัณฑิต เจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ.ปากคาด จังหวัดบึง
กาฬ ผู้คอยช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษา ขอขอบพระคุณชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง

 



 

 

  ฌ 

 

อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย งานวิจัยฉบับนี้จะส้าเร็จลุล่วงไป
มิได้หากไม่ได้ความร่วมมือจากชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าว ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุก
ท่าน ที่ ได้ ให้ข้อมูลและองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ งเนื้อหาส้านวนและข้อมูลที่ เกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษา 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณร้อยต้ารวจเอกอุทิศ จันทรประพันธ์ พ่ีชายที่แสนดีผู้เป็นทุกอย่างให้ผู้วิจัยมา
โดยตลอด ขอบคุณพ่ี น้อง คุณป้า คุณลุง ญาติ ๆ ที่คอยเป็นก้าลังใจและแรงผลักดันให้ผู้วิจัยประสบ
ความส้าเร็จด้านการเรียนการศึกษา 

และที่ขาดไม่ได้เลย ลูกขอน้อมร้าลึกและกราบขอบพระคุณ คุณบิดา คุณมารดา แม่ผู้บังเกิด
เกล้าและแม่ผู้ต่อลมหายใจ พ่อผู้บังเกิดเกล้าและพ่อผู้ต่อลมหายใจ บุคคลผู้อุทิศชีวิตเพ่ือลูก ผู้มีพระคุณ
ยิ่งแล้วในชีวิตของลูก ผู้เป็นดวงใจของลูก ผู้ที่ท้าเพ่ือลูกให้ลูกประสบความส้าเร็จด้านการศึกษาอีกขั้น
ด้วยความภาคภูมิใจ 

อนึ่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส้าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ
ปริญญาโท) ประจ้าปีงบประมาณ  2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์อันใดอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณที่
ได้ล่วงลับไปแล้ว ได้แก่ นางสุภาวดี จันทรประพันธ์ (แม่) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน 
(คร)ู และครูบาอาจารย์ทุกท่านผู้เคยได้อบรมสั่งสอนทั้งวิชาความรู้และวิชาชีวิต 

  
  

ประณิตา  จันทรประพันธ์ 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลัง 
 “ชาดก” มาจากค้าว่า “ชาตก” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ค้านิยามของ 
“ชาดก” ว่า “เรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อนๆ” หากจ้ากัดความหมายให้แคบลงก็คือ
พระจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์ ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวส้าคัญของเรื่อง หรือบางครั้งจะมีฐานะเป็นผู้
สังเกตการณ์ ชาดกเป็นส่วนหนึ่งของสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายในล้าดับที่ 10 และเป็นส่วนหนึ่งของ
นวังคสัตถุศาสน์ ซึ่งเป็นค้าสอนของพระพุทธเจ้ามีองค์ 9 พระพุทธเจ้าทรงใช้ชาดกเป็นเครื่องสั่งสอน
พุทธบริษัท (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2538: 17)  
 ชาดกส่วนใหญ่มีที่มาจากนิทานชาวบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังทางมุขปาฐะมาช้า
นานก่อนสมัยพุทธกาล การดัดแปลงนิทานชาวบ้านให้กลายเป็นชาดกโดยแทรกทัศนคติเรื่องพระ
โพธิสัตว์หรือแปลงบทบาทของของตัวละครในเรื่องให้เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์  (พิพัฒน์ ประเสริฐ
สังข์, 2557: 43) กล่าวว่า นิทานชาดกบางเรื่องเดิมทีอาจจะเป็นนิทานท้องถิ่นของถิ่นใดถิ่นหนึ่ง 
ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ ต่อมามีการแพร่กระจายในกลุ่มชนที่นับถือพระพุทธศาสนา ผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาที่มีความเฉลียวฉลาดก็น้าเอามาดัดแปลงแต่งเติมให้เป็นนิทานชาดก ด้วยการแต่งเน้น
ที่ตัวเอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์พร้อมกับมีการประชุมชาดก เพ่ือให้เข้าลักษณะของเรื่องชาดกในคัมภีร์
ชาดกในพระพุทธศาสนา วรรณคดีชาดกไทยมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ก้าเนิดขึ้นในลักษณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาดกในปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาตที่มีชื่อเสียงทางภาคเหนือของไทย จะเห็นว่าการแต่ง
ชาดกเป็นประเพณีหนึ่งในวรรณกรรมพุทธศาสนา เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่ามีชาดกในพระไตรปิฎก 547 
เรื่อง เป็นคาถาซึ่งมีการน้ามาแต่งขยายความในชั้นหลังให้เป็นเรื่องโดยภิกษุชาวลังกา ซึ่งเรียกส้านวน
ที่ขยายความนี้ว่าอรรถกถาชาดก ซึ่งเป็นธรรมเนียมต้นแบบในการแต่งปัญญาสชาดกหรือชาดก      
นอกนิบาต ธรรมเนียมการแต่งชาดกนอกนิบาตมีอยู่ทั้งในล้านนา พม่า เชียงตุง ลาว และเขมร  
 ศิราพร ณ ถลาง กล่าวถึงนิทานพ้ืนบ้านในดินแดนล้านนาจ้านวนมากที่ถูกน้ามาแต่งเป็น
นิทานชาดก ซึ่งอาจแต่งเป็นค่าวธรรมหรือค่าวซอ ในดินแดนของคนไทใหญ่ก็มีธรรมเนียมนิยมเอา
นิทานพ้ืนบ้านมาแต่งเป็น “อะลอง” ซึ่งหมายถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ เช่น เรื่องอะลองมดส้ม   
อะลองแพะค้า อะลองหอยขาว เมื่อรับพุทธศาสนาเข้ามาจึงมีการน้านิทานพ้ืนบ้านเหล่านั้นมา
ดัดแปลงให้เป็นชาดก ซึ่งชาดกนอกนิบาตเหล่านี้เรียกว่า “ชาดกพ้ืนบ้าน” (ศิราพร ณ ถลาง, 2542: 
218-219) 
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 ชาดกพ้ืนบ้าน (Folk Jataka) ของไทยอีสานในทัศนะของ (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2537: 86) 
กล่าวว่าเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาประเภทนิทานที่นิยมใช้ในการเล่า เทศน์ และได้ส่งผลให้มีการน้าเอา
วรรณกรรมลายลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน ๆ เช่น การแสดง ขับ ล้า ร้อง เล่า ในงานบุญพิธี 
งานประเพณี การน้านิทานพ้ืนบ้านมาท้าเป็นชาดก วรรณคดีชาดก และวรรณคดีเพ่ือการแสดง      
อาจมองได้ว่าเป็นวิธียกระดับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไปสู่วัฒนธรรมอีกระดับหนึ่งจากสังคมที่ใช้ภาษาพูดสู่
สังคมที่มีตัวอักษร ท้าให้มีวรรณกรรมส้านวนลายลักษณ์ หรืออีกแง่หนึ่งอาจเป็นการน้าส้านวนลาย
ลักษณ์ไปเล่าสืบต่อด้วยวาจาแล้วมีการปรับเปลี่ยนชื่อสถานที่และบุคคลตามกาลเทศะ ดังที่          
(ธวัช ปุณโณทก, 2525: 8) กล่าวว่า วรรณกรรมชาวบ้านหรือวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นส้านวน         
ลายลักษณ์หรือมุขปาฐะที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ จะแตกต่างไปจากวรรณกรรมต้นฉบับ           
เพราะวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นของชาวท้องถิ่นเองที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือใช้ อ่าน ฟัง และชาวท้องถิ่น
เป็นผู้อนุรักษ์โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ รูปแบบของวรรณกรรมจึงเป็นไปตามความนิยม
ของท้องถิ่นนั้น ๆ  
 จากการให้ความหมายข้างต้น จะเห็นว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ         
เช่น การน้าชาดกพ้ืนบ้านอีสานมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทต่าง ๆ ทางสังคม การน้ามาปรับเพื่อการ
รื่นเริง เพ่ือความสนุกสนาน ผ่อนคลาย หรือการน้ามาปรับเป็นบทเทศน์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
เพ่ือให้ความรู้ทางธรรม คือการสร้างความหมายของชาดกที่มีอยู่แล้วให้เลื่อนไหลตามบริบทของสังคม 
ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ก็เป็นที่นิยมและมีบทบาทต่อสังคมคนไทยในชุมชนลุ่มน้้า
โขง เนื่องจากเป็นชาดกเรื่องส้าคัญที่มักมีผู้น้าไปแต่งเข้ากลอนล้า ถือได้ว่าเป็นลักษณะเด่นด้าน
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ประเพณี พิธีกรรม วรรณคดีหรือวรรณกรรม และมหรสพ
การแสดง (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2543: 21) อาจเป็นไปได้ว่าคติความเชื่อที่ได้รับการสืบทอดต่อ ๆ กันมา
เกี่ยวกับชาดกยังมีบทบาทต่อสังคม 
 นอกจากการน้าชาดกพ้ืนบ้านอีสานมาปรับใช้เพ่ือความรื่นเริงต่าง  ๆ ยังปรากฏว่ามี
วัฒนธรรมที่ท้าให้ทราบถึงการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านผ่านกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมอีกด้วย เช่น  
การรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัด
หนองคาย ที่พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานมีบทบาทต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัด
หนองคาย โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากการตั้งชื่อบ้านนามเมือง การตั้งชื่อสถานที่ส้าคัญ การตั้งชื่อ     
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น การตั้งชื่อหมู่บ้านที่พบในชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอรัตนวาปี คือ “บ้านเปง
จาน หรือ เปงจานนคร” ที่ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์       
การตั้งชื่อสถานที่ส้าคัญ เช่น "วัดเปงจานคราราม" ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเปงจาน และ “วัดถ้้าศรีธน”  
ตั้งอยู่ในอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ การตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “ศาลเจ้าพ่อเปงจาน” ตั้งอยู่ในวัด            
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เปงจานคราราม และใบเสมาหินที่ประดิษฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย อ้าเภอรัตนวาปี  
จังหวัดหนองคาย การตั้งชื่อที่กล่าวถึงได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ บทบาทในลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการรับเอาวัฒนธรรมความเชื่อที่ได้รับมาจากชาดก
พ้ืนบ้าน เข้ามามีอิทธิพลจนท้าให้เกิดพ้ืนที่ทางสังคมทั้งทางกายภาพและทางวัฒนธรรม 
 การศึกษาเรื่อง ท้าวสีทน-มโนราห์ : ชาดกพ้ืนบ้านอีสานกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมใน
ชุมชนลุ่มน้้าโขง ถือเป็นประเด็นส้าคัญที่อาจแสดงให้เห็นวิธีคิดและการให้ความหมายของนิทานธรรม
ที่มาจากปัญญาสชาดกแต่มีลักษณะเฉพาะแบบอีสาน เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์ในแง่มุม    
ต่าง ๆ ผ่านกรอบแนวคิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือท้าให้เห็นเรื่องราวและบทบาทของชาดกที่มีต่อ
ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง รวมถึงการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมแบบเฉพาะของคนลุ่มน้้าโขง จังหวัด     
บึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ผ่านชาดกพ้ืนบ้านอีสาน  
 
1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ที่ปรากฎในการรับรู้
ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ที่มีต่อการสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย 
       
1.3 ค าถามหลักในการวิจัย 
 1.3.1 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอ
ปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย มีลักษณะด้านเนื้อหาเป็นอย่างไร 
 1.3.2 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอ
ปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ได้สร้างพ้ืนที่ทางสังคมอย่างไร  
 
1.4 ความส าคัญของการวิจัย 
 1.4.1 ท้าให้เห็นลักษณะด้านเนื้อหาและส้านวนของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัด
หนองคาย 
 1.4.2 ท้าให้เห็นบทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ ที่มีต่อการสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัด
หนองคาย  
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ก้าหนดขอบเขตการศึกษาคือ 
  1.5.1 ขอบเขตข้อมูล 
   ข้อมูลที่น้ามาศึกษาวิเคราะห์เป็นหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
    1.5.1.1 ข้อมูลหลัก หมายถึง ข้อมูลชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์                                  
ในประเพณีมุขปาฐะของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งเป็นข้อมูลมุขปาฐะที่ได้จากการสัมภาษณ์ภาคสนามโดยผู้วิจัย 26 ส้านวน 
และข้อมูลมุขปาฐะท่ีมีผู้รวบรวมเอาไว้แล้ว 4 ส้านวน  
    1.5.1.2 ข้อมูลรอง หมายถึง ข้อมูลที่ เกี่ยวกับชาดกพ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ ที่ปรากฏในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชาดกพ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ รวมถึงข้อมูลที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ประวัติชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 
คติความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม เป็นต้น 
   1.5.2 ขอบเขตพ้ืนที่ 
    การเก็บข้อมูลภาคสนามในการท้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก้าหนดขอบเขตของพ้ืนที่
การศึกษาโดยยึดตามการเก็บข้อมูลภาคสนาม คือพ้ืนที่ชุมชุมลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย รวมไปถึงอาณาบริเวณใกล้เคียงที่ปรากฏว่ามีการรับรู้ชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
 
1.6 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.6.1 ส้ารวจและศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาดก
พ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
 1.6.2 เก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่วิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ เกี่ยวกับการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้าน
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในประเพณีมุขปาฐะ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง ๆ เช่นประวัติความ
เป็นมาของหมู่บ้าน การตั้งชื่อหมู่บ้าน การตั้งชื่อสถานที่ทางพุทธศาสนา การตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึง
คติ ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นต้น 
 1.6.3 น้าข้อมูลจากการบันทึกการสัมภาษณ์มาศึกษา วิเคราะห์เนื้อหา และวิเคร าะห์
บทบาทของนิทานด้านการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย 
โดยใช้แนวคิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือน้าเสนอว่าชาดกพ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ ในการ
รับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมอย่างไร และมีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและ
จังหวัดหนองคายอย่างไร 
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 1.6.4 สรุป อภิปราย และน้าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
1.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “ท้าวสีทน-มโนราห์ : ชาดกพ้ืนบ้านอีสานกับการสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขง” ซึ่งผู้วิจัยได้น้ามาประกอบการศึกษาวิเคราะห์เป็นหลักในครั้งนี้คือ 
แนวคิด “พ้ืนที่ทางสังคม” (Social Space) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะสามารถน้ามาปรับใช้เพ่ือวิเคราะห์
บทบาทและองค์ประกอบของการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัด
หนองคายที่ปรากฏว่ามีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ สามารถสรุปแนวคิด
ดังกล่าวโดยสังเขปดังนี้ 
 

1.7.1 แนวคิดพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) 
 แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) ผู้วิจัยได้ปรับใช้แนวคิดของอองรี เลอแฟบร์ 
(Henry Lefebvre) เป็นกรอบหลักในการวิจัย และกรอบแนวคิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมจากงานวิจัย
ของ พยุงพร นนทวิศรุต (2555) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ต้านานผีเจ้านาย : พลวัตของเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับ
การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนชายแดนไทย -ลาว และเห็นว่าพลวัตของเรื่องเล่ าก่อให้เกิด
กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม  
 “พ้ืนที่” ในทัศนะของ Lefebrve (1991) แบ่งความหมายของพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระดับ      
(1) Physical Space ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ที่เป็นธรรมชาติด้านกายภาพ จักรวาล (2) Mental Space 
เป็นพ้ืนที่ตามทัศนะของนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการรับรู้พ้ืนที่ในทางจิตใจ เช่น 
ความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่ (3) Social Space & Social practice เป็นพ้ืนที่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วย
กิจกรรม/ปฏิบัติการ/โครงการต่าง ๆ การใช้สัญลักษณ์/การสร้าง utopia/รวมทั้งการท้าให้เป็น
ปริมณฑล (Sphere) ในความหมายสุดท้ายนี้จะครอบคลุมขอบข่ายอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การใช้
พ้ืนที่ในเมืองที่ท้าให้เขตบางเขตกลายเป็นธุรกิจ (เช่นบริเวณถนนสีลม) ที่ท้าให้ที่ดินมีมูลค่ามหาศาล 
ไปจนถึงอาณาบริเวณที่มีการไหลเวียนของข่าวสารข้อมูล เช่น ในจอโทรทัศน์ที่มีพ้ืนที่ทางกายภาพ
เพียงไม่กี่ตารางนิ้ว แต่ทว่าในแง่พ้ืนที่ทางสังคมแล้ว โทรทัศน์กินอาณาบริเวณกว้างขวาง ตั้ งแต่พ้ืนที่
ภายในร่างกายของคนไปจนกระทั่งถึงจักรวาล 
 อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งในสังคมสามารถประกอบสร้างขึ้นเป็น “พ้ืนที่ทางสังคม” 
(Social Space) ได้ทั้งสิ้น หากว่ามีปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ด้วยเหตุนี้
นักวิชาการเช่น M. Foucault จึงถือว่า “ร่างกายของคน” ก็เป็นพ้ืนที่อย่างหนึ่ง เนื่องจากมีการใช้
อ้านาจต่าง ๆ บนพ้ืนที่แห่งนี้ นับตั้งแต่การรัดเท้าให้เล็กของผู้หญิงจีนในสมัยโบราณ มาจนกระทั่งการ
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บังคับให้ผู้หญิงสมัยใหม่มีรูปร่างผอมสูง (แต่มีหน้าอกที่ใหญ่) ในปัจจุบัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2557: 
546-547 ; อ้างอิงมาจาก H. Lefebvre. 1991) 
 การประกอบสร้างทางสังคมของ “พ้ืนที่” (Social Construction of Space) Lefebrve 
(1991) กล่าวว่า “พ้ืนที่” ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉยๆ (passive geography) รวมทั้ง
มิได้มีลักษณะเป็นกลางด้วย (neutral) แต่ “พ้ืนที่” เป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของอ้านาจต่าง ๆ        
ในสังคม (Site of struggle) พ้ืนที่จะถูกผลิตอ้านาจของกลุ่มผู้สร้าง “พ้ืนที่ทางสังคม” จึงเป็นผลผลิต
ของสังคมวัฒนธรรม (Cultural/Social product) ในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย แต่ละวัฒนธรรม 
เป้าหมายของการประกอบสร้าง/ผลิต/ผลิตซ้้าพ้ืนที่ดังกล่าวก็เพ่ือท้าให้เป็นเครื่องมือของความคิดเป็น
เครื่องมือของการใช้อ้านาจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือของการครอบง้าและการควบคุม โดยที่พ้ืนที่นั้นจะ
เป็นอะไรก็ได้แม้แต่ร่างกายของมนุษย์ เราพบเห็นการประกอบสร้างพ้ืนที่อยู่ในชีวิตประจ้าวัน เช่น 
หน้าประตูแห่งหนึ่งซึ่งยังคงเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพ แต่เมื่อมีแผ่นป้ายไปปิดว่า “สถานที่ราชการ ผู้ไม่มี
กิจห้ามเข้า” ปฏิบัติการทางสังคมดังกล่าวก็ก่อให้เกิดการใช้อ้านาจขึ้นมาทันที การปฏิบัติการทาง
สังคมเช่นนี้ คือการสร้างพื้นที่ทางสังคมข้ึนมาทั้งสิ้น 
 แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคมในทัศนะของ Henry Lefebvre ได้แบ่ งพ้ืนที่ ออกเป็น            
3 ประเภท คือ (1) Spatial Space ปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ ที่ถูกก้าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ทาง
กายภาพ (2) Representations of space พ้ืนที่ที่มีอยู่ในความคิดของผู้คน (3) Representational 
Space สัญญะ/รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าแนวคิด “พ้ืนที่ทางสังคม” ในทัศนะ
ของ (Henry Lefebvre) เป็นการมองพ้ืนที่ในฐานะที่พ้ืนที่นั้น ๆ ถูกสร้างขึ้นในความสัมพันธ์กับสังคม 
เพ่ือใช้ต่อรองหรือเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ซึ่งได้ถูกเลือกสรรเพ่ือผลิตซ้้า และ
สร้างใหม่อย่างหลากหลายในฐานะยุทธวิธีของการต่อรอง และเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้กับตนเองของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 
 แนวคิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของ (Henry Lefebvre) มีผู้น้ามาปรับใช้ในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในประเด็นต่าง ๆ เช่น ในงานวิจัยของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 
(2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : พื้นที่พิธีกรรมและการต่อรองเชิงอัตลักษณ์
ในกระแสโลกาภิวัตน์  และได้กล่าวถึงแนวคิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในทัศนะของ (Henry 
Lefebvre) ว่า 
  “พ้ืนที่” (Place / Space) ของอังรี เลอแฟบว์ (Lefebrve) เป็นโครงสร้างความคิดใน
การพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งเลอแฟบว์ ได้ศึกษา “พ้ืนที่” ในมิติของการผลิตสร้างและผลิตซ้้า
ความสัม พันธ์ทางสั งคม ไว้ ในหนั งสือ  The Production of Space เขาอธิบายว่า “พ้ื นที่”              
คือผลผลิตจากการให้ความหมายของผู้คนในสังคม ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า “พ้ืนที่” เป็น “ผลิตผล” 
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(Product) ของสังคมอันเป็นผลจากจินตนาการและปฏิบัติการทางสังคม นอกจากนี้การผลิตพ้ืนที่ยัง
รวมถึงการ “ก้ากับควบคุม” พ้ืนที่ ด้วยอ้านาจต่าง ๆ รวมทั้งการปกครอง 
 นอกจากนี้เลอแฟบว์ยังได้เปิดมุมมองต่อพ้ืนที่ในมิติ “เทคนิควิทยาของการสร้างพ้ืนที่” หรือ 
Technologies of Spaces อาทิ การท้าให้พ้ืนที่กลายเป็น ‘พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์’  ที่เลอแฟบว์เรียกว่า 
“การท้าพ้ืนที่ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องน่ายกย่องบูชา” (The Purification of Space)” (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 
2551: 10 - 11) 
 
 ขณะเดียวกันก็พบว่าแนวคิดเรื่อง “พ้ืนที่ทางสังคม” ของ Henry Lefebvre มีผู้น้ามาปรับ
ใช้เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม เช่นงานวิจัยของ  พยุงพร นนทวิศรุต (2555)          
ที่ผู้วิจัยจะน้ามาปรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ พยุงพร นนทวิศรุต ได้วิจัยเรื่องต้านานผีเจ้านาย : พลวัตของ
เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนชายแดนไทย-ลาว และเห็นว่าลักษณะพลวัตของ
เรื่องเล่ามีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ ก่อเกิดพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ และเสริมสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคมของผู้คนในชุมชนดินแดนไทย-ลาว ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม พยุงพร นนทวิศรุต (2555)      
ได้อธิบายในหัวข้อต้านานกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเอาไว้ว่า  “เมื่อผู้คนชุมชนชายแดนไทย-ลาว      
ในยุคล้านช้างเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เมื่อมาอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน
ย่อมมีส้านึกในรากเหง้าชาติพันธุ์ หรือร่วมชะตากรรมเดียวกัน มีการปรับตัวในพ้ืนที่แห่งใหม่ด้วย
กระบวนการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทางกายภาพด้วยโลกทัศน์ดั้งเดิม โลกทัศน์ทางพระพุทธศาสนา      
และพิธีกรรมเป็นตัวเชื่อมให้กลุ่มคนดังกล่าวได้มาเข้าร่วมเพ่ือผลิตซ้้าส้านึกของความเป็นลาวสื่อความ
หมายถึงความเป็นคนที่มีรากเหง้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยว การที่ผู้คนในยุคล้านช้างได้เข้าร่วมพิธีกรรม 
ย่อมมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยเฉพาะความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์ ก่อเกิดพ้ืนที่ทางสังคมร่วมกันและ
มีการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูล ดังปรากฏในต้านานผีเจ้านายเมืองด่านซ้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่เชื่อ
ว่ามาร่วมสร้างพระธาตุศรีสองรัก การสร้างพระธาตุใช้เวลานานถึงสามปี จึงมีความจ้าเป็นต้องสร้าง
เครือข่ายทางสังคมผ่านพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นพื้นที่ทางกายภาพและปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์” 
 จากวิธีคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลของพยุงพร ในหัวข้อ “ต้านานกับการสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคม”ท้าให้เกิดความเข้าใจว่าการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเสมือนกับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง
กลุ่มชนนั้น ๆ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจยังมีอิทธิพลและมีบทบาทต่อกลุ่มชน              
หนึ่ง ๆ ฉะนั้นการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมโดยผ่านระบบความเชื่อก็ยังสามารถปฏิบัติได้ 
 แนวคิดเรื่องการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมดังกล่าว ผู้วิจัยจะน้ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์การ
สร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ในฐานะการรับรู้เรื่อง
ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่มีต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัด            
บึงกาฬและจังหวัดหนองคาย โดยมองว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ มีการประกอบ
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สร้างทางสังคมอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง
จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายอย่างไร 
 
1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชาดกพื้นบ้าน หมายถึง ชาดกท่ีแต่งโดยได้เค้าโครงเรื่องมาจากนิทานพื้นบ้าน และทั้งที่แต่ง
ขึ้นใหม่ บางส่วนคล้ายคลึงกับนิบาตชาดกและปัญญาสชาดกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง แต่ไม่มีใน
นิบาตชาดกและปัญญาสชาดก 
 ชุมชนลุ่มน้ าโขง หมายถึง ชุมชนที่มีถิ่นฐานตั้งอยู่ในแถบบริเวณติดกับชายฝั่งแม่น้้า โขง                   
ที่มีลักษณะความเป็นชุมชนในมิติทางวัฒนธรรมร่วมกันในบางประการ อาทิ มิติความเชื่อในเรื่องเล่า
หรือต้านาน เช่น ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายมีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านเรื่อง             
ท้าวสีทน-มโนราห์ร่วมกัน จนก่อให้เกิดมิติทางวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกันระหว่างชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง  
 ท้าวสีทน-มโนราห ์หมายถึง ชาดกพ้ืนบ้านอีสานที่แต่งขึ้นโดยได้เค้าโครงเรื่องมาจากนิทาน
พ้ืนบ้าน และเป็นชาดกพ้ืนบ้านที่อยู่ในการรับรู้ของภาคอีสานเพราะมีส้านวนเป็นภาษาอีสาน โดยมี
เนื้อความคล้ายกับสุธนชาดกในปัญญาสชาดก แต่จะต่างกันที่ส่วนที่เป็นรายละเอียดบางตอนท้าให้
โครงเรื่องผิดเพี้ยนไป 
 พื้นที่ทางสังคม หมายถึง พื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทั้งทางกายภาพและทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนใน
ท้องถิ่นที่มีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ และได้รับเอาอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม คติ 
ความเชื่อ จากชาดกพ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์  เข้ามาปรับใช้ให้ เกิดพ้ืนที่ทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ทางกายภาพ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
 
1.9 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ปรากฏเป็นหนังสือ 
งานวิจัย และบทความต่าง ๆ ซึ่งสามารถจ้าแนกหมวดหมู่ของกลุ่มการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ย วข้อง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.9.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาชาดกพ้ืนบ้าน 
 1.9.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพระสุธน-มโนราห์ 
 1.9.3 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาชุมชนลุ่มน้้าโขง 
 1.9.4 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 
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1.9.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชาดกพ้ืนบ้าน 
 มีผู้กล่าวถึงชาดกพ้ืนบ้านในงานวิชาการอยู่เป็นจ้านวนมาก ทั้งกล่าวในลักษณะความเป็นมา
และการให้ความหมาย ทั้งกล่าวถึงชาดกพ้ืนบ้านว่ามีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า นอกจากมีการกล่าวถึง
ชาดกพ้ืนบ้านในลักษณะต่าง ๆ แล้ว  ยังมีภาพรวมที่สรุปให้เห็นว่าชาดกพ้ืนบ้านคือต้านานหรือนิทาน
ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี  ทั้งการสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด คติความเชื่อ ที่มี
ความสัมพันธ์กับระบบศาสนา เช่น ปราณี วงษ์เทศ (2531) ได้กล่าวในบทความเรื่อง “นิทานชาดกกับ
โลกทัศน์ของลาวพวน” เกี่ยวกับเรื่องชาดกเอาไว้ว่า ชาดกเป็นเรื่องเล่าเชิงคติธรรมในพระพุทธศาสนา 
ที่พุทธศาสนิกชนทุกหนแห่งคุ้นเคยจากการที่ได้รับฟังและเติบโตในวัฒนธรรมนั้น  จากการศึกษา 
“นิทานชาดกกับโลกทัศน์ของลาวพวน” ท้าให้เห็นว่าบทบาทของนิทานชาดกในการช่วยเชื่อมโยง
จิตส้านึกจากอดีตกับปัจจุบันในฐานะชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย นิทานชาดกจึงเป็นเรื่องจริงในทัศนของ
คนลาวและเป็นเรื่องจริงที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่กลุ่มลาวพวน
ใช้ชีวิตและตั้งถิ่นฐานอยู่ การถือคติความเชื่อในนิทานชาดก เช่น เรื่องพระศรีมโหสถของชาวลาวพวน 
น้าไปสู่ความเชื่อว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณกาล จนท้าให้เกิดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 
เช่น การเทศน์ชาดก ชาดกในพิธีศพ ชาดกในพิธีอยู่ไฟ ค่านิยมที่สะท้อนจากชาดก จึงท้าให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและอ้านาจเหนือธรรมชาติ คติความเชื่อเรื่องการเวียนว่าย
ตายเกิด เรื่องบุญ บาป กรรม นรก ฯลฯ จนกระทั่งความซาบซึ้งในชาดกยังมีผลต่อบุคลิกภาพของคน
ลาวให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย รักความสงบ 
 ดังนั้น ความเชื่อเรื่องชาดกเช่น “พระมโหสถ” จึงเป็นเรื่องจริงในทัศนของคนลาว                    
ที่สามารถอธิบายให้เห็นได้จากหลักฐานแวดล้อมตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณ ถ้้านาง
สิบสอง ลานพระรถที่ชาวบ้านอธิบายโดยน้าไปผูกกับเรื่องราวในชาดก จึงสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของ
ชาวบ้านที่มีต่อสภาพแวดล้อมละความเชื่อจากชาดก 
 นอกจากนั้น ศิราพร ณ ถลาง (2542) ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของคนไทนอกประเทศที่
นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย ว่ามีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านเรื่องใดบ้าง และมี
ชาดกพ้ืนบ้านเรื่องใดที่คนไทนอกประเทศและคนไทยในประเทศไทยมีการรับรู้ร่วมกัน โดยได้
ท้าการศึกษาเฉพาะในกลุ่มคนไทลื้อสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ไทเขินในเชียงตุง                  
รัฐฉานประเทศพม่า ไทใหญ่ในเขตใต้คง มณฑลยูนนานประเทศจีน และไทใหญ่ในรัฐฉานประเทศพม่า 
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าคนไทยเหล่านี้รับรู้นิทานชาดกเรื่องใดบ้าง และชาดกพ้ืนบ้านเรื่องใดบ้างที่คนไทยทุก
กลุ่มรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมและผลการศึกษานั้นพบว่า มีชาดกพ้ืนบ้าน 5 เรื่อง                    
ที่คนไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อ ไทยวนล้านนา ไทอีสานและลาวรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง คือ สังข์ทอง 
ปลาบู่ทอง พระสุธน-มโนราห์ นางสิบสอง และอูเปมสามลอ (ขูลู นางอ้ัว) ทั้งนี้ผลการศึกษายังท้าให้
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ทราบว่าการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านร่วมกันระหว่างคนไทนอกประเทศซึ่งเป็น “ไทที่เป็นพุทธ” กับคนไทย
ในประเทศนั้นสามารถบอกแง่มุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทาง
วรรณกรรมและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทนอกประเทศกับคนไทยในประเทศไทยได้ 
 ส่วนในบทความของ ประกอบ มีโคตรกอง (2549) กล่าวว่า นิทานนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ในทุกหนทุกแห่ง ในหมู่ชนทุกชั้น นับตั้งแต่พระราชาจนถึงคนยากจน การเล่านิทานนั้นมีมาแต่ดึกด้า
บรรพ์ แม้ในคัมภีร์สารัตถสมุจจัยซึ่งแต่งมากกว่า 700 ปี ยังมีการกล่าวอธิบายเหตุในมงคลสูตรว่า                
ในครั้งพระพุทธกาลนั้น ตามเมืองในมัชฌิมประเทศมักมีคนไปรับจ้างเล่านิทานให้ฟังในที่ประชุมชน 
เช่น ศาลาพักคนเดินทาง เกิดแต่คนทั้งหลายได้ฟังนิทานจึงเกิดปัญหาขึ้นว่าอะไรเป็นมงคล เป็นปัญหา
แพร่หลายไปจนถึงเทวดาและเทวดาได้ไปทูลถามพระพุทธองค์ พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงมงคลสูตร 
และยังกล่าวถึงจุดประสงค์เดิมของการเล่านิทานของมนุษย์  คือต้องการเป็นเครื่องบันเทิงใจในยาม
ว่าง และเป็นผลสืบเนื่องมาจากศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย์ และท้ายที่สุดได้ให้
คุณค่าและความส้าคัญของนิทานพ้ืนบ้านว่า นิทานพ้ืนบ้านสามารถท้าให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อน
คลาย ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ ให้ข้อคิดและคติ
เตือนใจ สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมของอดีต 
 ในขณะเดียวกัน ปฐม หงส์สุวรรณ (2550) ได้นิยามค้าว่าต้านาน หรือ “Myth”ใน
ภาษาอังกฤษว่ามีต้นเค้ามาจากค้าในภาษากรีก “Muthos” ซึ่งหมายถึงค้าหรือถ้อยแถลงอันเป็น
ความคิดความเชื่อที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเรื่องของพระเจ้า อ้านาจเหนือพระเจ้าและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ 
“ต้านาน” อาจอธิบายถึง ก้าเนิดจักรวาล ก้าเนิดโลก ก้าเนิดมนุษย์ และก้าเนิดชุมชนสังคม ต้านานใน
หลายวัฒนธรรมมีบทบาทแบบแผนส้าหรับแสดงออกในเชิงจารีต และพิธีกรรมของสังคม 
 นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “ต้านาน” เป็นเรื่องเล่าว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
อ้านาจเหนือธรรมชาติในหลายวัฒนธรรม เช่น ต้านานที่อธิบายเกี่ยวกับสภาพจักรวาล การก้าเนิด
สรรพสิ่งบนโลก เผ่าพันธุ์ การก้าเนิดวัฒนธรรม ดังนั้นต้านานจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบความ
เชื่อและศาสนาของกลุ่มชน เพราะมีลักษณะของการเป็นถ้อยค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีสถานภาพเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น “ต้านาน” จึงเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรม และ
เรื่องราวทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงบ่งชี้ให้เห็นระบบความรู้ ความคิด ความเชื่อ ของกลุ่มชนในสังคม 
 ในการศึกษาของ จารุวรรณ ธรรมวัตร (2552) ที่กล่าวใน “มโนทัศน์ในนิทานส้านวน
อีสาน”  ว่า มโนทัศน์ในนิทานส้านวนอีสานมี 2 ลักษณะ คือมโนทัศน์แบบปรัมปราคติ และมโนทัศน์
แบบทางเลือก สาระส้าคัญของมโนทัศน์แสดงความส้าพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับ
มนุษย์ และมนุษย์กับสังคม มโนทัศน์ในนิทานส้านวนอีสานมีสภาพปรับเปลี่ ยนตามสภาพสังคม       
ตามเพสสภาพและกาลเทศะ นิทานจึงเสนอการเปลี่ยนผ่านทางสังคม 
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 โดยสรุป มโนทัศน์ในนิทานพื้นบ้านอีสาน เป็นความคิดความเชื่อเรื่องอ้านาจเหนือธรรมชาติ              
คือผู้สร้างโลก ผู้สร้างมนุษย์ ผู้สร้างสรรพสิ่ง ประกอบด้วยผีฟ้าผีแถน นาค ผีบรรพบุรุษ เมื่อนับถือ
พระพุทธศาสนาจึงมีคติการเชื่อถือบารมีของพระโพธิสัตว์ ความเชื่อมั่นในหลักอริยธรรมและกฎแห่ง
กรรม ซึ่งเป็นแม่แบบในการก้าหนดมโนทัศน์เรื่องผู้น้า เรื่องเพศวิถี และเรื่องความรู้ความสามารถ               
ซึ่งสัมพันธ์กับสภาพสังคมแบบเกษตรกรรมพ่ึงพาธรรมชาติ และยังกล่าวถึงต้านานว่า (จารุวรรณ 
ธรรมวัตร, 2552 อ้างถึงจาก Encyclopedia Britanica. 1974) ต้านานคือเรื่องเล่าอธิบายก้าเนิด
สรรพสิ่ง ก้าเนิดโลก ก้าเนิดมนุษย์ ฯลฯ ต้านานเป็นเรื่องที่อธิบายพิธีกรรม ความเชื่อในสังคมต่าง ๆ 
เป็นเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์หรือต้านานทั่วไป ตัวละครในต้านานมักเป็นพระเจ้า เทพเจ้า เทวดา ผู้มีอ้านาจ
เหนือธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์  โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเกิดในสถานที่และเวลาที่มิเคย
อยู่ในประสบการณ์ของมนุษย์ธรรมดา กล่าวคือเรื่องราวจะประกอบด้วย เหตุการณ์ (Events)        
และภาวะเหตุการณ์ (State of Affair) ที่เหนือกว่าโลกมนุษย์ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
แตกต่างไปจากเวลาในประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ธรรมดาสามัญ คือ ส่วนใหญ่จะเป็น
เวลาในอดีตกาลอันนานแสนนานไม่อาจก้าหนดได้ ไม่อาจจินตนาการได้ ตัวละครในเรื่องมักเป็นเทพ
เจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพิเศษ เช่น สัตว์ตัวแรก พืชต้นแรก มนุษย์คนแรก หรือบุคคลที่ยิ่งใหญ่
พอที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างของมนุษย์  
 เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ ทิพย์วารี สงนอก (2552) ที่เห็นว่านิทานชาดกพ้ืนบ้านหลาย
เรื่องถูกน้าเสนอผ่านกระบวนการหรือพิธีกรรมการเทศน์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกระบวนการที่ศักดิ์สิทธิ์ 
โดยมีผู้น้าทางศาสนาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวให้กับชาวบ้านได้รับรู้ ซึ่งชาวบ้านจะได้ข้อคิดและคติธรรม
ในการด้ารงชีวิตพร้อมกันนั้นยังได้รับความบันเทิงอีกด้วย ดังนั้นในการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านในสังคม
อีสานจึงแพร่กระจายโดยอาศัยกระบวนการทางศาสนาเป็นหลัก เช่น การเทศน์ การแสดงพ้ืนบ้าน 
หมอล้า ฯลฯ ในการศึกษากระบวนทัศน์ในนิทานชาดกพ้ืนบ้านอีสานของทิพย์วารี สงนอก ยังกล่าวถึง
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับสถานที่ในนิทานชาดกพ้ืนบ้านอีสาน ว่ามี 2 ลักษณะ คือสถานที่ตามธรรมชาติ 
และสถานที่เหนือธรรมชาติ ลักษณะนี้ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิต คติความเชื่อ และ
ขนบประเพณีของคนอีสานทั้งสิ้น 
 ส้าหรับการศึกษาของ พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ (2557) ที่ได้ศึกษาลักษณะการน้าเสนอบท
สะท้อนสังคมวัฒนธรรมในวรรณกรรมชาดกพ้ืนบ้านอีสานของพระอริยานุวัตร และพบว่าบทสะท้อน
ทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมชาดกอีสาน นอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่าวรรณกรรมชาดก
พ้ืนบ้านอีสานมักจะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีความสัมพันธ์กับระบบ
ครอบครัวในสังคมของชาวอีสานที่บ่งบอกว่าผู้ชายเป็นผู้มีอ้านาจสูงสุด มีฐานะเหนือกว่าภรรยา      
และกล่าวถึงความเชื่อด้านศาสนาที่ปรากฎในวรรณกรรมชาดกอีสาน ว่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
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สิ่งเหนือธรรมชาติเป็นหลัก และความเชื่อเรื่องผีของชาวอีสานมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนอีกด้วย 

ส่วนการศึกษาของ สุทธินันท์ ศรีอ่อน (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพระโพธิสัตว์ในชาดก
พ้ืนบ้านอีสาน : ภาพตัวแทนกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าเสนอภาพ
ตัวแทนของพระโพธิสัตว์ในชาดกพ้ืนบ้านอีสาน  และศึกษาการประกอบสร้างความหมายทาง
วัฒนธรรมผ่านภาพตัวแทนพระโพธิสัตว์ในชาดกพ้ืนบ้านอีสาน โดยใช้แนวคิดภาพตัวแทน  แนวคิด
เรื่องวีรบุรุษ แนวคิดการประกอบสร้างตัวละคร แนวคิดทางคติชนวิทยา แนวคิดพหุลักษณ์ และ
แนวคิดสหบทประกอบการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าพระโพธิสัตว์เป็นภาพตัวแทนของผู้น้าในสังคม
อีสาน รวมถึงภาพตัวแทนของชนชั้นสูงแบบกษัตริย์ ชนชั้นกลางแบบพ่อค้า และชนชั้นล่างแบบคน
ยากจนก้าพร้าและขอทานจ้านวนมาก และพบว่ามิติดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทสังคมอีสานที่มีคน
ยากจนจ้านวนมาก ส้าหรับส่วนที่มีลักษณะพิเศษคือไม่ว่าตัวละครพระโพธิสัตว์จะด้ารงอยู่ในสถานะ
ของชนชั้นใดก็ตาม  จะพบว่าตอนจบเรื่องตัวละครพระโพธิสัตว์ในชาดกทุกเรื่องกลับได้ขึ้นสู่ต้าแหน่ง
เจ้าผู้ครองนคร ทั้งมีภาพตัวแทนวีรบุรุษแบบพระพุทธศาสนาคือพระโพธิสัตว์ประสมประสานกับภาพ
ตัวแทนวีรบุรุษทางวัฒนธรรมแบบอีสานในส่วนของการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมพบว่า
มีการประกอบสร้าง 4 มิติ ด้วยกัน ได้แก่ มิติวัฒนธรรมครอบครัว มิติวัฒนธรรมข้าว มิติภูมินิเวศ
วัฒนธรรม มิติวัฒนธรรมการเมือง ทั้งนี้จากการศึกษาท้าให้ได้ข้อค้นพบใหม่คือ ตัวละครพระโพธิสัตว์
เป็นภาพตัวแทนของวีรบุรุษอีสานที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลทางวัฒนธรรมอีสาน ทั้งอยู่ภายใต้มิติวัฒนธรรม
อีสาน เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ยังเป็นศูนย์รวมคติความเชื่อที่ได้รับการประกอบสร้างให้มีความหมาย
ในวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน เสนอภาพตัวแทนชาวอีสานในมิติต่าง ๆ มีบทบาทในการประกอบสร้าง
ตัวละครให้มีความหมายทางวัฒนธรรม และส่งผ่านคติเช่นนี้มาถึงผู้คนในชุมชนอีสานอย่างเป็นระบบ  
 โดยสรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาดกพ้ืนบ้าน ชี้ให้เห็นว่าชาดกพ้ืนบ้านมี
ความสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะด้วยบทบาทต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต คติ ความ
เชื่อ หรือระบบศาสนา และอ้านาจที่เหนือธรรมชาติ อันน้าไปสู่การสร้างพิธีกรรมขึ้น สิ่งเหล่านี้
สามารถก้าหนดบทบาทวิถีชีวิต วิถีชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ ซึ่งเปรียบได้กับการวาง
บรรทัดฐานทางสังคมโดยมีชาดกพ้ืนบ้านเป็นตัวก้าหนด โดยเฉพาะในด้านระบบความเชื่อที่เกิดขึ้น
จากการนับถือชาดกพ้ืนบ้าน ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและวัฒนธรรมได้ 
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1.9.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสุธน-มโนราห์ 
 พระสุธน-มโนราห์ เป็นชาดกพ้ืนบ้านหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนิทานหรือต้านานประจ้า
ถิ่นก็ว่าได้ เพราะเรื่องพระสุธน-มโนราห์ พบว่ามีการกระจายอยู่ในการรับรู้ของกลุ่มชนทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ในส่วนของประเทศไทยเองก็พบว่ามีการกระจายอยู่ทั่วทุกภาค และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องพระสุธน -มโนราห์ ที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ          
ได้มีการกล่าวถึงเรื่องพระสุธน-มโนราห์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
 วินัย ภู่ระหงษ์ (2520) ได้ศึกษาเรื่องพระสุธน-มโนราห์ : การศึกษาเปรียบเทียบที่มาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างฉบับต่าง ๆ จึงท้าให้ทราบว่า ในบรรดาเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหนังสือปัญญาส
ชาดก และที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยมีไม่กี่เรื่อง หนึ่งในนั้นมีเรื่องพระสุธน-มโนราห์ เป็นเรื่องที่รู้จักกัน
แพร่หลาย นอกเหนือจากที่อ้างในวรรณคดีไทยในบางเรื่อง พระสุธน-มโนราห์ ยังปรากฏเรื่องราวอยู่
ในรูปแบบของเพลงพ้ืนเมือง นิทานชาวบ้าน การแสดงอีกด้วย และนอกจากจะมีผู้น้าไปเล่าสืบต่อกัน
มา ไม่ว่าจะเป็นการผูกข้ึนใหม่ ทั้งผูกขึ้นโดยจบเรื่องหรือตัดบางตอนไปแต่งใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์อย่าง
อ่ืน เช่นในทางลัทธิศาสนาและกวีนิพนธ์ก็มีอยู่หลายส้านวน เช่น เรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ในหนังสือ
ปัญญาสชาดก หรือ สุธนชาดก บทละครครั้งกรุงเก่าเรื่องมโนราห์ กาพย์เรื่องนางมโนราห์ มโนหรา
นิบาต พระสุธนค้าฉันท์ กลอนเรื่องพระสุธน บทละครส้านวนกรมศิลปากรเรื่องมโนราห์ ซึ่งส้านวน
ดังกล่าวข้างต้นมีกลวิธีการแต่งที่ต่างกันด้วยลักษณะการประพันธ์ และมีบางฉบับบางตอนที่มีความ
แตกต่างกัน เช่น เนื้อความที่มีอยู่ในบทละครครั้งกรุงเก่าเรื่องนางมโนราห์ ตามต้นฉบับพิมพ์นั้นไม่
ปรากฏในเรื่องสุธนชาดกเลย ส่วนข้อความที่มีอยู่ในบทละครซึ่งไม่มีในสุธนชาดก กลับไปพ้องกับ
เรื่องราวในนิทานชาวบ้านเรื่องพระสุธน -นางมโนราห์ ที่นิยมเล่ากันอย่างแพร่หลายในภาคใต้ 
นอกจากนั้นยังได้ศึกษาและเปรียบเทียบเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ฉบับต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย
แล้วนั้น ยังกล่าวถึงพระสุธน-มโนราห์ที่เป็นภาษาต่างประเทศ พร้อมยังหาความสัมพันธ์ฉบับต่าง ๆ 
แล้วพบว่า เรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ฉบับต่าง ๆที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย มีเนื้อความที่
เหมือนกับเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ที่มีอยู่ในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะบางส้านวนคล้ายคลึงกันจน
เกือบจะกล่าวได้ว่าไม่ผิดเพ้ียนกันเลย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ที่แพร่หลายอยู่ใน
ประเทศไทยนั้นมีต้นเค้าอยู่ในประเทศอินเดีย ฉะนั้นจึงอาจจะเป็นเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ ฉบับใด
ฉบับหนึ่งได้แพร่หลายเข้ามากลายเป็นต้นเค้าของเรื่องพระสุธน-มโนราห์ฉบับต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศ
ไทย 
 นอกจากนี้ยังพบการศึกษาในลักษณะที่คล้ายกันกับ วิ นัย ภู่ระหงษ์  คือการศึกษา
เปรียบเทียบวรรณคดีเรื่องท้าวสีทน (สุธน) ของภาคอีสานกับภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและภาษา
มอญของ นิภา นิจสุนกิจ (2524) โดยในการศึกษานั้นได้เปรียบเทียบเนื้อเรื่องวรรณคดีท้าวสีทนใน
ลักษณะอักษร อักขรวิธี การรวบรวมคติเตือนใจ ค้าคม ประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ ที่ปรากฎในเรื่อง
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ท้าวสีธนของแต่ละภาคในประเทศไทยและภาษามอญ โดยได้ใช้ อักษรไทยอีสานเป็นหลัก               
จากการศึกษาพอสรุปได้ว่า วรรณคดีเรื่องท้าวสีธนจัดเป็นวรรณคดีประเภทชาดกในพระพุทธศาสนา 
เขียนขึ้นมาเพ่ือต้องการสั่งสอนให้เข้าใจหลักค้าสอนของศาสนาด้วย พร้อมทั้งมีการสอดแทรกภาษิต 
ค้าคม คติธรรม รวมถึงสอดแทรกประเพณี วัฒนธรรมไว้ในเรื่องเพ่ือสะท้อนวิถีชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ 
 ส่วนการศึกษาของ จุฑามาศ สนกนก (2533) ที่ได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องพระสุธน-
นางมโนราห์ ส้านวนท้องถิ่นล้านนา สิบสองพันนา และเชียงตุง ก็ท้าให้ทราบว่าวรรณกรรมท้องถิ่นทั้ง 
3 ส้านวน มีลักษณะทางวรรณกรรมที่เหมือนและแตกต่างกัน กล่าวคือในด้านลักษณะการประพันธ์
นั้น ส้านวนท้องถิ่นล้านนา และส้านวนท้องถิ่นสิบสองพันนาใช้ค้าประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่แสดง
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่น ส่วนส้านวนท้องถิ่นของเชียงตุงนั้นใช้ค้าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วที่มีสัมผัส   
ส่วนในด้านเนื้อเรื่องก็ได้เค้าเรื่องมาจากชาดก ได้แก่ สุธนชาดก เนื้อเรื่องส่วนใหญ่มีรายละเอียด
เหมือนต้นเค้าเดิม ถึงจะแตกต่างกันบ้างก็มีเพียงเล็กน้อย เพียงแค่มีการตัดตัวละครบางตัวออก หรือ
การเอ่ยถึงตัวละครบางตัวที่ไม่มีการเอ่ยถึงชื่อ เป็นต้น ส่วนการเปรียบเทียบรายละเอียดของอนุภาค
เดียวกัน เช่นเรื่องของอนุภาคสาเหตุของพฤติกรรมและอนุภาควิธีการนั้น จากผลการศึกษาก็พบว่ามี
ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน จะมีเพียงอนุภาคเดียวที่ทั้ง 3 ส้านวนมีรายละเอียดเหมือนกัน นั่นก็คือ
อนุภาคที่นางเอกเป็นลูกสาวคนโต ซึ่งแตกต่างจากในสุธนชาดก ส่วนในด้านการใช้ศิลปะของภาษาก็
พบว่ามีการเลือกสรรค้าและส้านวนเปรียบเทียบเพ่ือเกิดความสุนทรียภาพ ทั้งนี้ทั้ง 3 ส้านวน         
หากมองในด้านวรรณกรรมกับสังคมจะพบว่าแต่ละสังคมจะสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
กลุ่มชน อันเป็นการท้าให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของการผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชนเผ่าไทยที่มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ท้ายที่สุดท้าให้มองเห็นวรรณกรรมกับกับสังคมได้เป็น
อย่างดี 
 นอกจากจะพบว่ามีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องพระสุธน -นางมโนราห์ฉบับต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงมาแล้วนั้น ในการเล่าเรื่องของส้านวนหรือฉบับต่าง ๆ เรื่อง
พระสุธน-มโนราห์ ก็ยังพบว่ามีผู้เขียนถึงเรื่องพระสุธน-มโนราห์ ในลักษณะเรื่องเล่าหรือต้านานที่เขียน
ขึ้นโดยการสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ที่ปรากฎว่ามีการรับรู้เรื่องพระสุธน-มโนราห์ เช่น 
 ชัย อภิรัตน์ (2533) กล่าวถึง “ถิ่นต้านานพระสุธน-มโนราห์” โดยมีการเล่าเรื่องพระสุธน-
นางมโนราห์ และน้าเนื้อเรื่องมาจากข้อมูลมุขปาฐะของชาวอ้าเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 
(ปัจจุบันเป็นจังหวัดบึงกาฬ) จากต้านานหรือเรื่องเล่านั้นท้าให้ทราบว่าชาวอ้าเภอปากคาด จังหวัด
หนองคายนั้น ได้มีการรับรู้เรื่องพระสุธน-มโนราห์เข้ามาในพ้ืนที่จนกลายเป็นต้านานประจ้าถิ่น 
 ขณะเดียวกัน สมคิด ไชยวงศ์  (2513) ได้เขียนเรื่อง ท้าวสีทนมโนราห์  เช่นเดียวกับ           
ชัยอภิรัตน์ โดยอธิบายลักษณะเรื่องเล่าที่สัมภาษณ์จากชุมชนในพ้ืนที่ เรื่องพระสุธน-มโนราห์ หรือ
ท้าวสีทน-มโนราห์ ในการรับรู้ของชาวอ้าเภอปากคาดก็เช่นเดียวกัน ชาวอ้าเภอปากคาดมีความเชื่อว่า
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ต้านานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์นั้น เป็นต้านานประจ้าถิ่นที่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ครั้งอดีต ซึ่งการด้าเนิน
เรื่องนั้นเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยมีวัดถ้้าศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ ที่ชาวบ้านบริเวณนั้นเชื่อว่าเป็นสถานที่
ที่ท้าวสีทนได้พบกับฤาษีระหว่างออกเดินทางตามหานางมโนราห์ และขอเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษี
อยู่ที่นั่นจบส้าเร็จวิชา ดังนั้นวัดถ้้าสีธน หรือวัดสว่างอารมณ์  จึงกลายเป็นสถานที่ในคติความเชื่ออัน
สัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ธวัช ปุณโณทก (2542) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมอีสานเรื่องท้าวสีทน       
ก็คือเรื่องพระสุธนมโนราห์ ที่แพร่กระจายไปทั่วในทุกภาคของประเทศไทย การกระจายไปยังท้องถิ่น
ต่าง ๆ จึงท้าให้เกิดการประพันธ์ขึ้นด้วยภาษาถิ่นนั้น ๆ และฉันทลักษณ์ในแบบของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น
ภาคเหนือก็ประพันธ์เป็นคร่าวซอชื่อว่าเจ้าสุธน ภาคกลางประพันธ์เป็นบทละครนอกชื่ อว่านาง
มโนราห์แต่แต่งได้ไม่จบเรื่อง พระยาอิสรานุภาพจึงได้ประพันธ์เป็นค้าฉันท์ชื่อว่าพระสุธนค้าฉันท์     
ส่วนภาคใต้ก็ประพันธ์เป็นกลอนสวด (กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์) ชื่อว่ามโนราห์รา
นิบาต และมีส้านวนที่ใช้แสดงมโนห์รา หรือโนราอีกหลายส้านวน และในภาคอีสานแต่งเป็นโคลงสาร 
ซึ่งบางคนเรียกกลอนล้า ชื่อว่า “ท้าวสีทน” และยังพบว่าชาวไทยในสิบสองปันนา รัฐคุนมิงของจีน               
ก็มีวรรณกรรมเรื่องพระสุธนมโนราห์ด้วยแต่จะเรียกอีกชื่อว่า “นางมโนราห์” ส่วนต้นฉบับเรื่องท้าวสี
ทนฉบับภาคอีสานแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ลักษณะการประพันธ์เป็นโคลงสารหรือกลอนล้า ซึ่งภิกษุ
นิยมน้ามาเทศน์เพราะชาวอีสานถือว่าเป็นชาดก (คือชาดกนอกนิบาต) เพราะในต้นฉบับกล่าวว่าท้าว  
สีทน (พระสุธน) เป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า และตอนจบเรื่องก็มีการประมวลชาดกที่กล่าวว่าตัว
ละครตัวใดบ้างกลับชาติมาเป็นพระพุทธเจ้าพระชาติในปัจจุบันที่ภาคอีสานเรียกกันว่า “ม้วนชาดก” 
 ดังที่ ธวัช ปุณโณทก กล่าวว่าต้นฉบับเรื่องท้าวสีทนมโนราห์ฉบับภาคอีสานที่แพร่กระจาย
อยู่ทั่วไปนั้น ต้นฉบับที่ใช้เรียบเรียงก็คือการถอดจากต้นฉบับใบลานมาเป็นอักษรไทย ที่ได้มีการพิมพ์
เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2513 ก็คืองานปริวรรตของ พระอริยานุวัตร เขมจารี (2513) เป็นหนังสือที่พิมพ์
ต้นฉบับภาคอีสานเรื่อง “สีทน มะโนราห์” เป็นส้านวนวรรณคดีเก่าแก่ท่ีนักปราชญ์แต่ก่อนได้แต่งเป็น
ค้ากลอนเอาไว้ เพียงแต่ไม่ทราบว่าแต่งขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้แต่ง แต่มีการสันนิษฐานว่าอาจแต่งใน
ต้นสมัยอาณาจักรล้านช้าง เพราะมีทั่ว ๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางฉบับส้านวนจะแตกต่าง
กันบ้างแต่ก็เล็กน้อย เพราะอาจเกิดจากจากคัดลอกต่อ ๆ กันมาแต่ท้ายที่สุดก็สรุปความอย่างเดียวกัน 
 นอกจากฉบับส้านวนภาคอีสานแล้วนั้น ยังพบเรื่องพระสุธน –นางมโนราห์ ฉบับวัดโพธิ์
ปฐมาวาส อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวรรณกรรมทักษิณวรรณกรรมคัดสรร เล่ม 5 ที่
ปริวรรตโดย ชัยวุฒิ พิยะกูล และพิทยา บุษรารัตน์ (2548) ได้กล่าวว่า วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง
พระสุธน-นางมโนราห์ที่น้ามาปริวรรตครั้งนี้ ต้นฉบับเป็นหนังสือบุดขาว พบที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส อ้าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จ้านวน 8 เล่ม แต่ต้นฉบับเดิมนั้นมีจ้านวน 9 เล่ม ต้นฉบับเดิมของ
วรรณกรรมเรื่องนี้สันนิษฐานว่าเป็นของชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ลักษณะของวรรณกรรมฉบับนี้จาร
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ด้วยอักษรไทยและภาษาไทย ซึ่งมีทั้งภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นใต้ปะปนกัน แต่งด้วยค้า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ 3 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี11 กาพย์ฉบัง16 และกาพย์สุรางคนางค์28 มีบท
ประพันธ์จ้านวน 5733 บท จากการจารตัวอักษรนั้นสังเกตได้ว่าการจารตัวอักษรแตกต่างกันหลาย
ลายมือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการช่วยกันจารหลายคน และวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้ก็เช่นกันที่ไม่
ปรากฎว่าผู้ใดแต่งหรือรจนาขึ้น แต่ที่เป็นไปได้คือผู้แต่งหรือผู้จารคงจะได้แนวโครงเรื่องพระสุธน-นาง
มโนราห์ มาจากนิทานพ้ืนบ้านที่มีการเล่าสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันดีของผู้คนใน
ท้องถิ่นภาคใต ้
 นอกจากเนื้อเรื่องแล้วนั้น ชัยวุฒิ  พิยะกูล และพิทยา บุษรารัตน์  (2548) ยังมีการ
เปรียบเทียบเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ฉบับต่าง ๆ อีกด้วย เช่นมีการเปรียบเทียบประเด็นและ
อนุภาคของเรื่องแต่ละฉบับ เช่น สุธนชาดก มโนหรานิบาต กาพย์เรื่องมโนรา นิทานเรื่องพระสุธน -
นางมโนราห์ บทละครครั้งกรุงเก่าเรื่องนางมโนราห์พระสุธน-นางมโนราห์ ฉบับวัดปฐมาวาส แล้ว
พบว่า มโนหรานิบาตมีการปรารภที่มาของเรื่องเช่นเดียวกับสุธนชาดก แต่ในมโนหรานิบาตมี
รายละเอียดของอดีตชาติของผู้เคยประพฤติปฏิบัติซึ่งไม่ปรากฎในสุธนชาดก และในตอนจบเรื่องของ
มโนหรานิบาต ผู้แต่งได้ระบุที่มาของเรื่องว่าแต่งตามพระบาลีที่มีมาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องนางกาหนม 
และลูกนกราชปักษา ซึ่งก็แสดงว่าได้แต่งตามฉบับที่เป็นภาษาบาลีที่อาจจะรับมาจากอินเดียโดยตรง 
ไม่ใช่ฉบับบาลีที่เชื่อกันว่าพระภิกษุชาวเชียงใหม่แต่งไว้ในหนังสือปัญญาสชาดกหรือเรื่องสุธนชาดก
ของไทยที่แพร่หลายทั้งภาคบาลีและสันสกฤตหลายฉบับ 
 ส่วนบทความของ สิริวรรณ วงษ์ทัต (2549) ได้เขียนเรื่องนางมโนราห์ : การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ โดยได้มุ่งศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องนางมโนห์ราฉบับจังหวัดจันทบุรี และได้วิเคราะห์
เรื่องนางมโนห์ราในเชิงวรรณกรรมและเชิงสังคม ได้ข้อสรุปว่าต้นฉบับเรื่องนางมโนห์ราบันทึกเป็น
อักษรไทย ภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รูปแบบอักษรและอักขรวิธีแตกต่างกับปัจจุบัน วิธี
เขียนค้าส่วนใหญ่เขียนตามการออกเสียง  มีการใช้เครื่องหมายแทนสระ กลวิธีการประพันธ์ใช้การ
ประพันธ์ประเภทกาพย์ และยังกล่าวว่าการสร้างเรื่อง ทั้งโครงเรื่องและเนื้อเรื่อง ฉาก ลักษณะนิสัย 
พฤติกรรมของตัวละครเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันกับเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนแสดงถึงสารัตถะของเรื่องอย่าง
ชัดเจน ส่วนแนวเรื่องนั้นเป็นแนววรรณคดีไทยโบราณ เพราะมีเรื่องการพลัดพรากของตัวละคร และมี
ตัวละครที่เป็นทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ในส่วนของการวิเคราะห์ใน เชิงสังคมก็ปรากฏความเชื่อของ
สังคมไทย มีทั้งความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อแบบพ้ืนบ้าน เช่น เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ ไสย
ศาสตร์ ลักษณะดังกล่าวท้าให้เห็นค่านิยมในสังคมไทยแต่ครั้งอดีตและค่านิยมที่ยังประพฤตปฏิบัติอยู่
ในปัจจุบัน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยในด้านต่าง ๆ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย 
และบง่บอกถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด 
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 สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องพระสุธน -มโนราห์ ท้าให้ทราบว่า 
เรื่องพระสุธน-มโนราห์ เป็นนิทานชาดกที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งในประเทศไทยที่มีการรับรู้ทั่ว
ทุกภาค และในแถบเอเชียอาคเนย์ด้วยเช่นกัน แม้ในการกระจายการรับรู้อาจจะมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกต่างกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่อง ตัวละคร หรือบางฉากบางตอน แต่เมื่อเปรียบเทียบจาก
การศึกษาทั้งหมดข้างต้น เรื่องพระสุธน-มโนราห์ ก็ยังถือว่าเป็นเค้าโครงในลักษณะเดียวกัน ท้ายที่สุด
จุดมุ่งหมายของเรื่องก็เป็นไปในแนวเดียวกัน ก็คือเพื่อเป็นค้าสอนตามหลักพุทธศาสนา ไม่ว่าจะพบทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ เหตุของการนับถือชาดกพ้ืนบ้านหรือต้านานประจ้าถิ่นเรื่องพระสุธน -
มโนราห์ ล้วนแต่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับพุทธศาสนาทั้งสิ้น และถือได้ว่าชาดกเรื่องพระสุธน-มโนราห์ 
ยังคงเป็นชาดกพ้ืนบ้านเรื่องต้นๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
 

1.9.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชนลุ่มน้้าโขง 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาชุมชนลุ่มน้้าโขง ก็พบว่ามีงานวิจัย
ของ เสรี จันทรโสภณ และคณะ (2551) เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพละวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้้าโขง
ตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ในงานวิจัยได้กล่าวเกี่ยวกับชุมชนลุ่มน้้าโขงตอนล่างของจังหวัด
อุบลราชธานีว่า ในจังหวัดอุบลราชธานีมีชุมชนอาศัยอยู่ตามริมแม่น้้าโขง หรือใกล้กับริมโขง ซึ่งชุมชน
ดังกล่าวได้พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติจากแม่น้้าโขง ป่าไม้ริมโขง ซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติของชุมชน และ
เกิดเป็นวิถีชีวิตเฉพาะถิ่นขึ้นมา ทั้งนี้แม่น้้าโขงเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และมี
ชื่อเสียงทางด้านความหลากหลายชนิดของพันธุ์ปลามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชุมชนลุ่มน้้าโขงคือ
ชุมชนที่อาศัยสายน้้าแห่งนี้เพ่ือการด้ารงชีพ เช่น การหาปลา การเกษตรริมโขง และการพ่ึงพาความ
หลากหลายทางชีวภาพในป่าลุ่มน้้าโขง เช่น พืชอาหาร เห็ดป่า สมุนไพร รวมไปถึงการพัฒนาขนส่ง
สินค้าและการเดินทางไปมาระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศท่ีตั้งถิ่นฐานอยู่ตามริมแม่น้้าโขงของ
ประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงพอนิยามค้าว่าชุมชนลุ่มน้้าโขงในทีนี้ได้
ว่า เป็นชุมชนที่มีลักษณะของการพึ่งพาธรรมชาติตามริมแม่น้้าโขง หรือใช้ประโยชน์จากแม่น้้าโขงและ
ธรรมชาติโดยรอบเป็นหลัก ซึ่งการพึ่งพาทรัพยากรในบริบทเหล่านี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของชุมชนชาย
ขอบอันเก่ียวเนื่องกับสายน้้าแห่งนี้และระบบนิเวศที่รายล้อมอยู่นั้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ยังพบในงานวิจัยของ พระบุณเทียน พุทธวโร (ปัญญาแก้ว) (2554) เรื่อง ศึกษา
วิเคราะห์เรื่องพระโพธิสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะในประเทศไทยและ
ประเทศลาว และกล่าวถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมชาวพุทธใน            
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง พอสรุปได้ว่าบทบาทและอิทธิพลของพระโพธิสัตว์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มี
อิทธิพลต่อสังคมชาวพุทธในอนุภาคลุ่มแม่น้้าโขง จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมหลายเรื่อง ใน
ประเทศไทยและประเทศลาวนั้นได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดที่เอาพระโพธิสัตว์เข้ามามีส่วนในการ
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แต่งวรรณกรรม แล้วน้าเอาพระโพธิสัตว์เข้ามามีบทบาทในเรื่องนั้น ๆ และในความมุ่งหวังของผู้แต่งก็
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นโพธิสัตว์หรือปรารถนาจะเกิดร่วมยุคพระศรีอาริยเมตไตรย 
 ส่วนอิทธิพลของพระโพธิสัตว์ที่มีต่อจารีต ประเพณี วัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง               
ในสังคมชาวพุทธในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงโดยเฉพาะชาวพุทธในประเทศลาว และชาวพุทธในภาค
อีสานของไทยนั้นได้มีวัฒนธรรมร่วมกันมาช้านาน ที่เรียกว่าฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตสิบสอง หมายถึง 
การก้าหนดของชุมชนให้มีการร่วมกันท้าบุญตามความเชื่ อ พ้ืนฐานในเรื่องของศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และความเชื่อทางด้านสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ภูตผี เทวาอารักษ์ผีบรรพบุรุษ โดยจะน้า
ปัจจัยทางด้านวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศของพ้ืนที่ ผนวกเข้ากันอย่างกลมกลืนจน
เกิดเป็นปัจจัยต่าง ๆ ในการก้าหนดกิจกรรมของการท้าบุญที่จะมีขึ้นในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี                
และเนื่องจากคนในชุมชนเป็นผู้ก้าหนดให้เป็นจารีต หรือสิ่งที่พึงถือปฏิบัติ ท้าให้ประเพณีเหล่านี้ได้รับ
การประพฤติปฏิบัติสืบทอดทั้งยังได้มีการบอกกล่าว จากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือเป็นการปลูกฝังแนวคิดของคนใน
ชุมชนให้เป็นไปในทางเดียวกัน ดังนั้นการละเมิดการปฏิบัติตามจารีตประเพณีดังกล่าวจึงหมายถึงการ
ปฏิเสธการให้ความ ช่วยเหลือ การเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชน การร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน และการมีแนวความคิด ความเห็น ความเชื่อ หรือศรัทธาในแนวทางเดียวกับ
คนในชุมชน ดังนั้นจึงได้มีการก้าหนดบทลงโทษจากการละเมิดจารีตประเพณีของชุมชน ให้ผู้ที่กระท้า
ผิดได้รับผลเช่นเดียวกับการกระท้าของเขา 
 พระพุทธศาสนา เป็นสถาบันที่อยู่กับพุทธศาสนิกชนมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนที่
องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังด้ารงพระชนม์ชีพอยู่พระองค์ทรงประกาศเผยแผ่พระสัทธรรมของ
พระองค์ให้กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันกษัตริย์ถือว่าเป็นเป้าหมายส้าคัญในการให้เข้ามา
เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะและพระมหากษัตริย์ก็ทรงอุปถัมภ์ค้้าชูพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนามาโดยตลอด ในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 
ล้านนา ล้ านช้าง เป็นต้น  พระมหากษัตริย์ของแต่ละอาณาจักรก็ทรงอุปถัมภ์ท้ านุบ้ ารุ ง
พระพุทธศาสนามาเป็นอย่างดีถึงแม้บางครั้งจะมีสงครามที่ท้าให้ศาสนสถานถูกท้าลายเกิดความ
เสียหายแต่พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาก็จัดให้สร้างบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามในพระพุทธศาสนาให้
งดงามเหมือนเดิม จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการเมืองการปกครองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก รูปแบบ
ของสถาบันของพุทธศาสนาก็มีการปรับไปด้วยตามสภาพบ้านเมือง ในชาดกหลายเรื่องพบว่าพระ
โพธิสัตว์หลายพระองค์ได้เกิดมาเสวยพระชาติเป็น กษัตริย์ ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม 
จากอิทธิพลจริยาวัตรของพระโพธิสัตว์นั้นท้าให้ความคิดทางการเมืองของผู้น้าแห่งอาณาจักรในอนุ
ภูมิภาคลุ่ มแม่น้้ าโขงที่ ผู กพันอยู่กับ พุทธศาสนามานาน ท้ าให้ เกิดมีแนวความคิด เชื่อว่า
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์และพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี้ทรงได้รับการสมมุติ
ขึ้นเป็น “มหาธรรมราชาธิราช” โดยพระโพธิสัตว์ผู้เป็นธรรมิกราชาธิราช ต้องท้าหน้าที่ดูแลทั้งฝ่าย
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พุทธจักร และฝ่ายราชอาณาจักรให้ทั้งสองฝ่ายเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพ่ือจรรโลงพุทธธรรมให้บริสุทธิ์ให้
คนทั้งหลายกระท้าแต่สิ่งที่ชอบธรรมเพ่ือจะบรรลุนิพพาน แต่เดิม “ธรรมราชา”หมายถึงพระพุทธเจ้า 
ตามความคิดทางพุทธศาสนาผู้ปกครองที่ได้ชื่อว่า “ราชา” คือ ผู้ปกครองซึ่ง สงเคราะห์ซึ่งสัตว์โลก
ด้วย 
 ส่วนงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนลุ่มน้้าโขงเช่นเดียวกันก็คืองานวิจัยของ ปกรณ์     
สึงตี (2554) โครงการศึกษาเอกลักษณ์ลุ่มแม่น้้าโขง สู่งานออกแบบภายในศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแม่น้้าโขง พอสรุปได้ว่า การศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สายน้้า เมื่อศึกษาจากเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าความเชื่อของมนุษย์สื่อไปสู่
ธรรมชาติ โดยมีสัญลักษณ์หรือตัวแทนนั่นก็คือ นาค มังกร ที่ท้าหน้าที่เป็นตัวกลาง จึงท้าให้เกิดการ
เชื่อมโยง ส่งต่อ ส่งผ่าน เมื่อวิเคราะห์และตีความจึงสามารถจ้าแนกความส้าพันธ์ที่เกี่ยวข้อ งกันคือ 
เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม เป็นความเชื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายน้้า เช่น การบูชามังกร 
นาค สงกรานต์ ลอยกระทง แข่งเรือ โดยทั้งหมดจะเน้นความเกี่ยวข้องกับฤดูกาล เมื่อมนุษย์อยู่
ร่วมกับธรรมชาติ จึงต้องการพลังของธรรมชาติช่วยดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  จึงเกิดความ
เชื่อการบูชาแม่น้้า เพ่ือช่วยให้สิ่งที่ปรารถนานั้นเป็นจริง เทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม ถูกแบ่ง
ตามความหมายของความเชื่อเป็นการขอน้้าและขอบคุณน้้า เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนนั้นซึ่งจะเห็นได้
ว่าก็คล้อยตามกับฤดูร้อนและฤดูฝน เช่นเมื่อฤดูร้อนก็ต้องการน้้ามาใช้เพ่ือการด้ารงชีวิต ต้องการ
ความอุดมสมบูรณ์ จึงเกิดความเชื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายน้้าเพ่ือขอน้้าให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
 นอกจากนี้ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของพระธาตุพนมที่มีต่อความเชื่อและพิธีกรรม
ของชุมชนลุ่มน้้าโขง ของ อุทัย ภัทรสุข (2554) ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนลุ่มแม่น้้าโขงเป็นชุมชน
หลากภาษาหลายชนชนเผ่าดังกล่าวมาแล้ว เป็นสังคมชนบทล้าหลัง สังคมเกษตรกรรมที่ยากจน        
ซึ่งต่อมาบางส่วนได้พัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมืองตามชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่สองริมฝั่งแม่น้้าโขงและลุ่มน้้าสาขา 
จ้าต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและกระแสคลื่นของระบบทุนนิยม วัตถุนิยมและบริโภคนิยมในโลก
เทคโนโลยียุคไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืน เช่นเดียวกับชนเผ่าลาวและเขมรที่ต้องรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองเป็นสังคมนิยมเม่ือหลายทศวรรษที่ผ่านมา
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันแม้จะเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและวิถีชีวิต
อย่างไรก็ตามแต่ความคงมั่นในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คติความเชื่อและพิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากลับยังคงด้ารงอยู่ตลอดไปไม่เสื่อมคลาย 
 ส่วนพระธาตุพนม ก็เป็นพระพุทธสถูปเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน
ที่เป็นพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า มีความส้าคัญ หลายประการ คือ เป็นพระ
บรมธาตุเจดีย์และพุทธศิลป์ เป็นสัญลักษณ์อ้านาจการเมืองการปกครอง เป็นศูนย์กลางชุมชนชุมทาง
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การค้า การสัญจรและการท่องเที่ยว และ เป็นศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา ความเชื่อ และพิธีกรรม 
การเชื่อมโยงคติความเชื่อเรื่องผีคือ เจ้ามเหศักดิ์ 3 ตน หรือเจ้าเฮือน 3 พระองค์รวมทั้งพญานาค        
๗ องค์ คอยเฝ้าปกปักรักษาดูแลองค์พระธาตุพนมอยู่นั้น เป็นการเพ่ิมความศักดิ์สิทธิ์ ให้กับองค์พระ
ธาตุพนมมากยิ่งขึ้นท้าให้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เปรียบเสมือนหลักเมือง ที่ท้าหน้าที่ควบคุม
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบจารีตประเพณี ส่งผลให้เกิดชุมชนที่มีสามัคคีธรรม 
กตัญญูกตเวทิตาธรรม มุทิตาธรรม และมี หิริ คือ ความละอายบาปละอายใจต่อการท้าชั่ว มี
โอตตัปปะ คือ ความกลัวบาป เกรงกลัวต่อการท้าชั่ว ผู้คนในชุมชนลุ่มแม่น้้าโขง ถือปฏิบัติ หลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และ ปัญญา หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทานมัยศีลมัย และ ภาวนามัย อันเป็น
องค์ประกอบส้าคัญในหลักการ ๓ ข้อ ของพระพุทธศาสนา คือการไม่ท้าบาปทั้งปวง การท้ากุศลให้ถึง
พร้อม และ การท้าจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส 
 นอกเหนือจากงานวิจัยดังกล่าว ยังพบบทความเรื่อง แม่น้้าโขงกับการเป็นเวทีของประเพณี
ประดิษฐ์ในอีสาน ของ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2556) ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับชุมชนเลียบแม่น้้าโขง 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี โดย 7 
จั งหวัดนั้ นตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่ ภ าค อีสาน  และมี อ้ าเภอที่ ตั้ งติ ดอยู่ ริมแม่น้้ า โขงถึ ง 26 อ้า เภอ                  
อีกทั้งหลายๆอ้าเภอก็มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวในระดับสูง คืออ้าเภอเหล่านี้เป็นพ้ืนที่ทางการ
ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่นอ้าเภอเชียงแสน
และเชียงของจังหวัดเชียงราย อ้าเภอเชียงคานจังหวัดเลย อ้าเภอสังคม อ้าเภอโพนพิสัย อ้าเภอศรี
เชียงใหม่ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นต้น ทั้งนี้พ้ืนที่ดังกล่าวล้วนเป็นชุมชนที่มีรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มคนลาวในประเทศลาวด้วยทั้งสิ้น ก่อนจะมีการแบ่งแยกดินแดนท้าให้แม่น้้าโขง
กลายเป็นเส้นกั้นเขตแดน ด้วยเหตุนี้ในหลายชุมชนจึงมีจารีตประเพณีที่คล้ายคลึงสัมพันธ์กัน  บ้างก็
ยังคงมีการเดินทางไปมาหาสู่ในช่วงเวลามีเทศกาลประเพณี เช่น งานบุญไหว้พระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ก็ยังมีชาวลาวข้ามแม่น้้าโขงมาร่วมงานประเพณีในทุก  ๆ ปี ลักษณะเช่นนี้จึงชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์กันระหว่างชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงท้ังทางฝั่งไทยและฝั่งลาว 
 ผลการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มแม่น้้าโขง ก็พบว่าสามารถจ้าแนกออกเป็น 
5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มประเพณีความเชื่อดั้งเดิม กลุ่มประเพณีทางพระพุทธศาสนา กลุ่มประเพณีเพ่ือ
อนุรักษ์ธรรมชาติ และกลุ่มประเพณีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ชุมชนและชาติพันธุ์ ในแง่
วิธีการประดิษฐ์ประเพณีขึ้นมาในยุคปัจจุบันนั้น พบว่ามีวิธีการหลากหลายลักษณะ ได้แก่การหยิบยืม
ประเพณีมาจากท้องถิ่น การฟ้ืนฟูประเพณีเก่าและการสร้างประเพณีแบบใหม่ขึ้นมา ในแง่ของการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของประเพณีนั้นพบว่ามีการปรับเปลี่ยนบางส่วนในประเด็นต่าง ๆ เช่น
การปรับเปลี่ยนประวัติที่มาและแนวคิด การสร้างประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้้าโขงชี้ให้เห็น
ว่า การสร้างประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้้าโขง มีการปรับปรุง ดัดแปลง หยิบยืม และเลือกใช้
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ประเพณีแบบวิถีจารีตดั้งเดิมมาสร้างสรรค์ ด้วยการแปรรูปให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ภายใต้บริบท
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค และประเพณีประดิษฐ์แต่ละประเพณีท่ีได้น้าเสนอภาพความเป็น
วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนอีสานลุ่มน้้าโขง ได้พยายามเลือกใช้วัฒนธรรมชุมชนน้าเสนอให้เห็น
ภาพความแปลกใหม่และแตกต่างไปจากประเพณีในอดีต ซึ่งส่งผลท้าให้ลักษณะของประเพณีประดิษฐ์
มีภาพปรากฎหลายลักษณะ เช่นจากเดิมที่มุ่ งท้าหน้าที่ ในพ้ืนที่ทางศาสนาและจิตวิญญาณ                
ก็เปลี่ยนเป็นหน้าที่ในพื้นที่ทางสังคมและการเมือง 
 สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชนลุ่มน้้าโขง ดังที่ได้กล่าวถึงงานวิจัย
และบทความเพ่ือน้าเสนอเกี่ยวกับชุมชนลุ่มน้้าโขงในประเด็นแตกต่างกันไป ท้าให้ทราบว่าชุมชนลุ่ม
น้้าโขงคือชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอกเหนือจากนั้นชุมชน
ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณดังกล่าว หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก็ล้วนแต่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ ไม่
แตกต่างกัน รวมไปจนถึงชุมชนลุ่มน้้าโขงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยู่แนวฝั่งตรง
ข้ามกับไทยเองก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน และยังไปมาหาสู่กันจนถึงปัจจุบัน 
 

1.9.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมนั้นมีผู้ท้าการศึกษาและน้ามา
เสนอในแต่ละประเด็นที่แตกต่างกัน เช่นในงานวิจัยของ วาสนา ละอองปลิว (2546) เรื่อง ความเป็น
ชายขอบและการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น : กรณีศึกษาชาวดาระอ้ังในอ้าเภอเชียงดาว และ
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความเป็นชายขอบของชาวดาระอ้ังนั้น เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของการเป็น
คนพลัดถิ่นที่เพ่ิงอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย และได้กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ที่เพ่ิงมาปรากฏในการ
รับรู้ของรัฐและกลุ่มอ้านาจอ่ืน ดังนั้นการอพยพเข้ามาตั้งชุมชนอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งถูกอ้างสิทธิ์การ
ครอบครองจากรัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ชาวดาระอ้ังจึงเข้าไปอยู่ภายใต้ปิรามิดของความสัมพันธ์
เชิงอ้านาจที่เหลื่อมล้้าระหว่างกลุ่มอ้านาจต่าง ๆ ที่ด้ารงอยู่ก่อนที่กลุ่มดาระอ้ังจะอพยพเข้ามาอยู่ใน
พ้ืนที่ ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่เหลื่อมล้้ากับกลุ่มอ้านาจในพ้ืนที่ได้แก่ รัฐ และชาติพันธุ์อ่ืน และทุนได้
สร้างความเป็นอ่ืนให้ชาวดาระอ้ัง จึงเป็นการน้าไปสู่การเผชิญกับภาวะชายขอบของชาวดาระอ้ังในมิติ
ต่าง ๆ 
 ภายใต้การเผชิญกับภาวะชายขอบที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่เหลื่อมล้้า
ระหว่างชาวดาระอ้ังกับกลุ่มอ้านาจที่หลากหลาย ได้แก่ รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ที่แวดล้อม และนายทุน       
แต่ชาวดาระอ้ังพลัดถิ่นก็ไม่ได้จ้านนกับภาวะชายขอบของตนอย่างเฉื่อยชา เพราะได้พยายามแสวงหา
ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของตนเพ่ือให้สามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในการศึกษานี้ก็พบว่ากระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชาวดาระอ้ังพลัด
ถิ่นเกิดขึ้นโดยการเลือกสรรวิธีที่จะใช้ในการต่อรองเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้กับตนเองภายใต้
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ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ด้ารงอยู่ เช่น การต่อรองภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจกับรัฐ ชาวดาระอ้ัง
เลือกการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของตนผ่านการจัดวางความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐ                 
โดยน้ าเสนออัตลักษณ์  การนิยามตัวตนที่ สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐ 2 ลักษณะ                 
คือ การต่อรองการเข้าถึงทรัพยากรผ่านการน้าเสนอตัวตนในฐานะชุมชนรักษาป่า เพ่ือตอบโต้กับการ
ถูกสร้างความเป็นอ่ืน การนิยามจากรัฐในฐานะ “ชาวเขาท้าลายป่า” ชาวดาระอ้ังได้น้าเสนอตัวตนใน
ฐานะผู้ดูแลรักษาป่าต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และให้ความร่วมมือในการดูแลพ้ืนที่ป่าในชุมชน การปรับ
กฎเกณฑ์การจัดพ้ืนที่ป่าตามจารีตของตนเข้ากับหลักการจัดการป่าที่ได้เรียนรู้ผ่านเครือข่ายป่าชุมชน
เป็นการปฏิเสธความหมายที่ถูกนิยามตัวเองในฐานะชาวเขาท้าลายป่า ในขณะเดียวกันก็สร้างพ้ืนที่
ทางสังคมให้กับตนเองผ่านการนิยามตัวเองในฐานะผู้รักษาป่า และแสดงให้รัฐเห็นว่าตนมีความชอบ
ธรรมที่จะอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ส่วนลักษณะที่สองนั้น คือการต่อรองในการเข้าถึงสถานะพลเมืองผ่าน
การน้าเสนอตัวตนชาวเขาที่ดี เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่ถูกจัดวางในฐานะคนอ่ืนมากกว่าการเป็น
ชนบนพ้ืนที่สูงซึ่งสามารถอ้างความเป็นชนดั้งเดิมใช้ในการต่อรองเพ่ือให้เข้าถึงสถานะพลเมืองและ
ความมั่นคงในการอยู่ในประเทศไทยจึงสร้างความยอมรับจากรัฐ โดยน้าเสนอตัวตนต่อรัฐในฐานะ
ชาวเขาที่ดีผ่านการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและการให้ความร่วมมือกับรัฐ จึงเป็นการน้าเสนอ
ตัวตนต่อรัฐที่สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐคาดหวังเพ่ือแสดงให้รัฐตระหนักว่าตนมีความชอบธรรมในการได้
สถานะพลเมืองและสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศไทย 
 ส่วนในงานวิจัยของ เอกศักดิ์ เนตรวิเชียร (2549) เรื่อง การศึกษากระบวนการสร้างพ้ืนที่
ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ (ไทใหญ่,ปกาเกอะยอ,ม้ง) : กรณีศึกษาทางวิทยุชุมชนเอฟเอ็ม 99 เมกกะ
เฮิรซ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์           
ไทใหญ่,ปกาเกอะยอ,ม้ง ทางสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 99 เมกกะเฮิรซ์ พบความเหมือนและความแตกต่าง
ของนัยทางการเมืองและสังคมอยู่เบื้องหลังการสื่อสาร ก็คือกลุ่มไทใหญ่มีความต้องการในการสื่อสาร
ในกลุ่มของตนเองค่อนข้างสูง เนื่องจากพวกเขาเคยเข้าไปใช้สื่อของภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มไทใหญ่ได้ทั้งหมด ประกอบกับความต้องการมีเวทีหรือพ้ืนที่ทางสาธารณะใน
การแสดงออกถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม พวกเขามีความสามารถดึงดูดกลุ่มผู้รับฟังสื่อเข้ามาร่วมจัดรายการ
ได้ส้าเร็จ ทั้งกลุ่มแรงงานและกลุ่มอาสาสมัครเข้ามาท้างานให้กับมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกัน ในส่วน
ของการเสนอเนื้อหาในรายการ ได้มีการวางแผนงานก่อนจะจัดรายการ โดยเรื่องราวส่วนใหญ่มาจาก
กลุ่มผู้ฟังหรือผู้รู้เรื่องราวเหล่านั้น และจะเป็นการน้าเสนอในรูปแบบสาระบันเทิง ส่วนในกลุ่มของปกา
เกอะยอ พบว่ามีความต้องการสื่อสารในระดับสูง ทางผู้จัดรายการเคยเข้าไปใช้สื่อของภาครัฐซึ่งไม่
สามารถเสนอความต้องการของกลุ่มได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับกลุ่มไทใหญ่ที่พวกเขาต้องการแสดงออกถึง
วิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ แต่กลุ่มปกาเกอะยอนั้นไม่สามารถสร้างเครือข่ายของกลุ่ม
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ตนเองขึ้นมาได้ เพราะไม่มีองค์การสนับสนุนโดยตรงและขาดการวางแผนการท้างาน ซึ่งต่างจากกลุ่ม
ไทใหญ่ที่ประสบความส้าเร็จในการพัฒนาบุคลากรให้เข้ามาเป็นผู้จัดรายการอย่างต่อเนื่อง ส่วน
กลุ่มม้ง กลุ่มม้งเองก็ต้องการสื่อสารในระดับสูง เหมือนกับกลุ่มไทใหญ่และกลุ่มปกาเกอะยอและไท
ใหญ่ แต่ทางผู้จัดรายการทั้งหมดเป็นนักศึกษาไม่เคยเข้าไปใช้สื่อของภาครัฐจึงท้าให้ขาดการเรียนรู้
และวางแผนการจัดรูปแบบรายการ ในการน้าเสนอเนื้อหาของกลุ่มม้งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ผู้จัด
รายการน้าเอาความรู้จากการศึกษามาถ่ายทอด 
 จากการศึกษาจึงสามารถสรุปได้ว่า การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของกลุ่มไทใหญ่คือการใช้สื่อสูง
เพ่ือติดต่อสื่อสารกับกลุ่มพ่ีน้องไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ การสื่ อสารสองทางผ่านวิทยุ
ชุมชนจึงเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้พวกเขาหันมาสื่อสารกันมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้มีเวทีสาธารณะใน
การแสดงออกของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในการสร้างความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มอ่ืน ๆ            
ในสังคม ในกลุ่มม้งเองก็พบว่าพวกเขาก็ต้องการใช้สื่อเหมือนกับกลุ่มไทใหญ่และปกาเกอะยอ         
และต้องการมีเวทีสาธารณะเพ่ือจะเสนอมุมมองในด้านดีของชนเผ่าม้งให้สังคมภายนอกได้รับรู้        
การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของทั้งสามกลุ่มก็คือการพยายามหาพ้ืนที่สาธารณะในการแสดงออกเพ่ือ
พยายามสร้างและขยายช่วงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการแสดงถึงอัตลักษณ์และตัวตนที่แท้จริง ภายใต้
ความสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน ๆ  
 ทั้งนี้ในงานวิจัยของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2551) เรื่อง หลวงพระบางเมืองมรดกโลก : พื้นที่
พิธีกรรมและการต่อรองเชิงอัตลักษณ์ในกระแสโลกาภิวัตน์ พอสรุปได้ว่า พ้ืนที่กายภาพของ       
‘เมืองหลวงพระบาง’ มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นพ้ืนราบขนาดเล็ก และมีภูเขาขนาดเล็กผุดขึ้น ณ ใจ
กลางเมือง พ้ืนที่ราบดังกล่าวได้ถูกก้าหนดขนาดด้วยสายน้้า และภูเขาแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่
บรรจบกันระหว่างแม่น้้าโขงกับสายน้้าสาขาทั้งในเขตตัวเมืองและปริมณฑล ท้าให้พ้ืนราบแห่งนี้
เหมาะสมต่อการสร้างบ้านแปงเมือง จึงเป็นนิวาสสถานของผู้คนมาอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพ้ืนที่ที่เปลี่ยนถ่ายกลุ่มคนที่มีอ้านาจเหนือพ้ืนที่มา
หลายกลุ่ม แต่กลุ่มคนที่ปรากฏอย่างค่อนข้างสัมผัสได้ โดยพิจารณาผ่านความทรงจ้าทางสังคมด้าน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ต้านาน และพิธีกรรม 
 พวกเขาเป็นเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่ชนชาติลาวจะเข้ามามีอ้านาจแทนที่ และสร้างพ้ืนที่แห่งนี้
เป็น ‘ราชธานี’ แห่งอาณาจักรลาวล้านช้าง และได้สร้างอัตลักษณ์ของตนด้วยการนิยามพ้ืนที่สัมพันธ์
กับภูตผี และ นาคาคติ ครั้นเมื่อชนชาติลาวเข้ามามีอ้านาจ ได้สร้างอัตลักษณ์ของตนด้วยการเชื่อมโยง
ต้านานขุนบรมราชาธิราช และการก้าเนิดมนุษย์ของคนในเขตนี้ สร้างให้ ‘เมืองชะวา’ กับ ‘เชียงทอง’
กลายเป็นพ้ืนที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างผีแถนที่อยู่เมืองฟ้ากับคนซึ่งอยู่เมืองลุ่ม อันเป็นการอธิบาย
ที่มาของตนให้เหนือกว่าคนชะวา กระนั้นชนชาติลาวก็ได้บูรณาการความเชื่อชุดเดิมเข้ามาไว้ภายใต้
ความเชื่อชุดใหม่ เช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งพุทธศาสนาเข้าสู่ราชธานีเชียงทองและราชอาณาจักรล้าน
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ช้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้างุ้มเป็นต้นมา พุทธศาสนาก็ได้บูรณาการกับความเชื่อชุดที่ผ่านมาซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่ทางสังคมของ ‘คนหลวงพระบาง’ ซึ่งเป็นชุมชนศูนย์กลาง
การค้าและการปกครองมาไว้ภายใต้บริบทของพุทธศาสนา ที่ผนึกตัวไว้กับอ้านาจของกษัตริย์แห่ง
ราชอาณาจักรล้านช้าง กลายเป็นอัตลักษณ์ของคน และ เมืองหลวงพระบางที่ถูกประดิษฐ์สร้าง      
และถูกผลิตซ้้าจนกลายเป็น ‘มรดกวัฒนธรรม’ ที่ส่งผลส้าคัญต่อ ‘เมืองหลวงพระบาง’ ในปัจจุบัน ใน
ส่วนของเงื่อนไขและบริบทของ ‘กระแสโลกาภิวัตน์’ ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของคนหลวงพระบางใน
ปัจจุบันนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความหมายของประเทศ จาก‘ราชอาณาจักรลาว’                    
เป็น ‘รัฐชาติสังคมนิยม’ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในเมืองหลวงพระบางโดยเฉพาะ 
‘พ้ืนที่ทางสังคม’ ที่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอ้านาจของผู้คน ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่
พิธีกรรมแล้วยังส่งผลต่อระบบชีวิตและความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น อันเป็นไปโดยภาพรวมของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปในทางที่
ก้าวหน้า กอปรกับกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติของเศรษฐกิจทุนนิยมที่สัมพันธ์กับ ‘อ้านาจ’ ขององค์การ
ระหว่างประเทศได้ ‘กดดัน’ ให้ประเทศสังคมนิยมทั่วโลกเปิดประตูรับกระแสโลกดังกล่าว 
 ลาวจึงได้ปรับนโยบายจากการปกครองแบบสังคมนิยมที่เข้มงวดกวดขันสู่  ‘นโยบาย
จินตนาการใหม่’ที่เปิดประเทศต้อนรับระบบเศรษฐกิจสากลอย่างมีเงื่อนไข ภายใต้บริบทดังกล่าวรัฐ
ชาติลาวได้ใช้ ‘อดีต’ ของหลวงพระบางที่สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ข้างต้น มาต่อรองกับโลกาภิวัตน์ด้วย
การน้าเสนอเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และในที่สุดได้ผลักดันให้หลวงพระ
บางกลายเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ท้าให้เกิดการ ‘ระเบิดตัว’ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว             
เพ่ือบริโภค ‘ความถวิลหาอดีต’ ที่เข้มข้นที่สุดเมืองหนึ่งของโลกจากนั้น หลวงพระบางก็ได้ตกอยู่
ภายใต้จินตนาการและปฏิบัติการของ ‘มรดกโลก’ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ‘อดีต’ ระดับ
สากล ที่เข้ามาครอบทับ และเป็นตัวก้าหนดภาพรวมของพ้ืนที่กายภาพซึ่งถูก ‘ตรึง’ ให้อยู่กับ ‘รูปทรง
ของอดีต’ ขณะ ‘พ้ืนที่ทางสังคม’ กลับเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ด้วยการมีผู้คนกลุ่มอ่ืนที่มีความ
แตกต่างทาง อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เข้ามาร่วมเป็น ‘คนเมืองหลวงพระบางชุดใหม่’ ในสัดส่วนที่สูงมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ กระนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ถูกยึดโยงให้ด้ารงอยู่ในพ้ืนที่ทางสังคมร่วมกันภายใต้พลวัตทาง
เศรษฐกิจของ ‘ทุน’ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสากลเงื่อนไขแห่งสถานภาพเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการรื้อฟ้ืนและประดิษฐ์สร้างประเพณีวัฒนธรรม (Re-Inventing of Tradition) 
ในเมืองหลวงพระบาง หรือ ท้าให้อัตลักษณ์ของ‘เมือง’ ด้ารงอยู่และด้าเนินไปในลักษณะการของการ
เป็น ‘เวทีแห่งการรื้อฟ้ืนและประดิษฐ์สร้างทางประเพณี’ ที่มีความหมายเป็น ‘สินค้าทางวัฒนธรรม’ 
เพ่ือจ้าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวผู้เดินทางเข้ามาบริโภค ‘รูปทรงและอารมณ์ของอดีต’ ดังกล่าว ด้วย
ความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากอดีตอย่างมีนัยส้าคัญข้างต้น ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ จึงได้ให้ความหมาย
เมืองหลวงพระบางในบริบทโลกาภิวัตน์ช่วงนี้ว่าเป็น ‘พ้ืนที่ทางสังคมใหม’่ (New Social Space) 
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 ดังนั้น ภาพโดยรวมของปรากฏการณ์ทั้ งหมดข้างต้น นอกจากจะเป็นเงื่อนไขให้             
อัตลักษณ์ของ ‘หลวงพระบางเมืองมรดกโลก’ กลายเป็นพ้ืนที่ทางสังคมใหม่แล้ว ยังส่งผลให้กลายเป็น
‘พ้ืนที่พิธีกรรมใหม่’ และ พื้นที่แห่งการประดิษฐ์สร้าง ‘ความทรงจ้าใหม่’ ให้กับคนหลวงพระบางชุด
ใหม่ ที่ผสานระหว่างคนรุ่นเก่า คนใหม่ และชาวต่างประเทศไปพร้อมกัน ประการส้าคัญเงื่อนไข
ข้างต้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหมาย และช่วงชิงพ้ืนที่ทางกายภาพ ทางสังคม และพิธีกรรม
ระหว่างส้านักงานมรดกหลวงพระบาง ภาครัฐการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ‘คนหลวงพระ
บาง’โดยเฉพาะในกลุ่มของคนหลวงพระบางรุ่นเก่าที่มี ‘ความทรงจ้าทางสังคม’ กับ ‘อดีต’ ของเมือง
มรดกโลกแห่งนี้พวกเขาจึงได้ผลิตซ้้าและผลิตสร้าง ‘ตัวตน’ ที่สัมพันธ์กับอดีตและความทรงจ้าทาง
สังคมเดิมของตนพร้อมไปกับการ ‘ต่อรองเชิงอัตลักษณ์’ ในช่วงเวลาปกติและช่วงกาลแห่ง‘พิธีกรรม’ 
ส่งผลให้หลวงพระบางกลายเป็นพ้ืนที่ทางสังคมแบบพิเศษกว่าช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการธ้ารง
รักษา ‘อดีต’ และความทรงจ้าทางสังคมชุดเดิมของกลุ่มตน ในบริบทของพ้ืนที่ทางสังคมใหม่ ที่ก้าลัง
ประดิษฐ์สร้างความทรงจ้าทางสังคมชุดใหม่ ให้กับคนหลวงพระบางกลุ่มต่าง ๆ ที่ด้ารงอยู่ร่วมกันใน
เมืองหลวงพระบางปัจจุบัน 
 นอกเหนือจากนี้ยังพบงานวิจัยของ สัมภาษณ์ ไชยตะมาตย์ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ พอจะสรุปได้ว่า ภาวะการถูกเบียดขับ
ให้ไร้พ้ืนที่ทางสังคมเกิดขึ้นจากผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบส่วนมากจะถูกคนภายในชุมชนกระท้าให้
ประสบกับการไม่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน หรือถูกตัดสิทธิ์ทางสังคม 
ได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม การรังเกียจไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย การถูกท้าลายข้าวของบ้านเรือน
และการถูกท้าร้ายร่างกาย ท้าให้กลายเป็นคนอ่ืนในทัศนะของคนในสังคม จึงเกิดการแบ่งพรรคแบ่ง
พวก กลายเป็นคนดีและคนไม่ดี ดังนั้นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบจึงมีลักษณะของการเป็นอ่ืน เป็นคน
ที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ต้องการ แต่ก็ต้องการที่จะด้ารงชีวิตอยู่ในสังคม และพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า พวก
เขายังสามารถอยู่ร่วมกับสังคมโดยรวมได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
ปอบขึ้น ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทั้งนี้ยังยืนยันและนิยามตนเองว่าไม่ได้เป็นปอบ เป็นแต่เพียงถูก
กล่าวหาว่าเป็นปอบ จึงเป็นกระบวนการนิยามความหมายของผู้ที่ถูกกล่าวหา โดยการแสดงให้คนอ่ืน
เห็นว่า ตนเองนั้นมีวิถีชีวิตที่เป็นไปในทางพระ ไม่ใช่วิถีชีวิตในทางผี โดยยอมรับการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของชุมชนด้วยความเคร่งครัด 
 ดังนั้นกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ จึงหมายถึงการดิ้นรน
ต่อสู้ ต่อรองสภาวะความเป็นชายขอบที่ตัวเองเผชิญ คือการน้าเสนออัตลักษณ์ของตนโดยการจัดวาง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน การวางตนเป็นแรงงานที่ดี การแสดงความเป็นชาวพุทธที่ดี เพ่ือเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม และแสดงตนให้เกิดการยอมรับต่อชุมชนรอบข้างและทั่วไป เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง และในที่สุดเพื่อสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้กับตนเอง 
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 ส่วนงานวิจัยของ พยุงพร นนทวิศรุต (2555) เรื่องต้านานผีเจ้านาย : พลวัตรของเรื่องเล่า
ศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ก็พบว่า ลักษณะพลวัตของเรื่องเล่ามี
บทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ ก่อเกิดพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ และเสริมสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของ
ผู้คนในชุมชนดินแดนไทย-ลาว ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเมือง
ของรัฐชาติ ยกตัวอย่างวิธีคิด ดังนี้“พยุงพร นนทวิศรุต (2555) ได้อธิบายในหัวข้อต้านานกับการสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมเอาไว้ว่า 
  “เมื่อผู้คนชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในยุคล้านช้างเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากหลวงพระ
บาง เวียงจันทน์ เมื่อมาอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนย่อมมีส้านึกในรากเหง้าชาติพันธุ์ หรือร่วมชะตา
กรรมเดียวกัน มีการปรับตัวในพ้ืนที่แห่งใหม่ด้วยกระบวนการสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทางกายภาพด้วยโลก
ทัศน์ดั้งเดิม โลกทัศน์ทางพระพุทธศาสนา และพิธีกรรมเป็นตัวเชื่อมให้กลุ่มคนดังกล่าวได้มาเข้าร่วม
เพ่ือผลิตซ้้าส้านึกของความเป็นลาวสื่อความหมายถึงความเป็นคนที่มีรากเหง้า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยว 
การที่ผู้คนในยุคล้านช้างได้เข้าร่วมพิธีกรรม ย่อมมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยเฉพาะความเป็นเครือญาติ
ชาติพันธุ์ ก่อเกิดพ้ืนที่ทางสังคมร่วมกันและมีการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูล ดังปรากฏในต้านาน
ผีเจ้านายเมืองด่านซ้าย ซึ่งเป็นบุคคลที่เชื่อว่ามาร่วมสร้างพระธาตุศรีสองรัก การสร้างพระธาตุใช้
เวลานานถึงสามปี จึงมีความจ้าเป็นต้องสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ทาง
กายภาพและปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์” 
 จากวิธีคิดและการวิเคราะห์ข้อมูลของพยุงพร ในหัวข้อ “ต้านานกับการสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคม” ท้าให้เกิดความเข้าใจว่าการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเสมือนกับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
ระหว่างกลุ่มชนนั้น ๆ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจยังมีอิทธิพลและมีบทบาทต่อ
กลุ่มชนหนึ่งๆ ฉะนั้นการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมโดยผ่านระบบความเชื่อก็ยังสามารถปฏิบัติได้ 
 นอกเหนือจากงานวิจัยดังกล่าวที่ได้น้ามาเสนอเกี่ยวกับกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมใน
ประเด็นต่าง ๆ แล้วนั้น ยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมหรือใช้แนวคิดการสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมในการคิดวิเคราะห์  คือเรื่อ ง “พ้ืนที่ทางสังคมในแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน”            
ของ พิทักษ์ น้อยวังคลัง (2548) โดยได้กล่าวถึงการผลิตพ้ืนที่ทางสังคมในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ปฏิบัติการด้านการผลิต การผลิตซ้้า และการสืบทอด ที่พอจะสรุปได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสาน 
เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวประเพณี มีคุณลักษณะที่เฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม มีความเกี่ยวพันกันระหว่างที่ตั้ง สถานที่ พ้ืนที่ สถาบัน สถานที่ กลุ่มบุคคล บุคคล 
กลไกควบคุม และมีเครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน การผลิตพ้ืนที่ทางสังคม เป็นปฏิบัติการที่มีการผลิต            
ผลิตซ้้าและการสืบทอดเครือข่ายเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่ ซึ่งมี 3 ประเภท คือ ประเภทแรกปฏิบัติการ
เกี่ยวกับพ้ืนที่ว่าง ประเภทที่สองคือการแสดงของพ้ืนที่ โดยผู้คนใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการ
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พ้ืนที่ มีชีวิต และความนึกคิดที่ก่อให้เกิดการจัดการทางด้านประโยชน์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลา
ปกติและช่วงเทศกาลประเพณี ประเภทที่สามคือภาพแสดงพ้ืนที่ สังคมคือผู้ประดิษฐ์ กรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความหมายสัญญะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ทาง
สังคม สามารถสัมผัสได้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน ซึ่งมีสถานที่จริงเชื่อมโยงสะท้อนอยู่ระหว่างพ้ืนที่
จริงและพ้ืนที่ในอุดมคติ 
 ผลของการวิเคราะห์ก็พอกล่าวได้ว่า พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสานเป็นปฏิบัติการผลิต
พ้ืนที่ทางสังคมโดยสถาบันองค์กรของโลก รัฐ ปัจเจกชนและบุคคลใช้ความสามารถจัดการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายทางสังคมวัฒนธรรมตลอดเวลา ลักษณะดังกล่าวจึง
สอดคล้องกับแนวคิดของอองรี เลอแฟบร์ ที่กล่าวว่าพ้ืนที่ทางสังคมเป็นกระบวนการการปฏิบัติการ
ทางสังคมต่อพ้ืนที่จริง ผ่านการกระท้าให้เกิดขึ้นในสังคม ส่งผลให้พ้ืนที่ทางสังคมเป็นเครื่องมือทาง
การเมือง ส้าหรับการครอบง้าและควบคุมสังคม 
 กล่าวถึงแนวคิดของออรี เลอแฟบร์ (H. Lefebvre) ที่พบในหนังสือชื่อ “ศาสตร์แห่งสื่อและ
วัฒนธรรมศึกษา” ในประเด็น “การประกอบสร้างทางสังคมของพ้ืนที่” ของ กาญจนา แก้วเทพ
(2557) สรุปได้ดังนี้ การประกอบสร้างทางสังคมของ “พ้ืนที่” (Social Construction of Space)     
H. Lefebrve (1991) กล่าวว่า “พ้ืนที่” ไม่ ได้ เป็นเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉยๆ (passive 
geography) รวมทั้งมิได้มีลักษณะเป็นกลางด้วย (neutral) แต่ “พ้ืนที”่ เป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของ
อ้านาจต่าง ๆ ในสังคม (Site of struggle) พ้ืนที่จะถูกผลิตอ้านาจของกลุ่มผู้สร้าง “พ้ืนที่ทางสังคม” 
จึงเป็นผลผลิตของสังคมวัฒนธรรม (Cultural/Social product) ในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย แต่
ละวัฒนธรรม เป้าหมายของการประกอบสร้าง/ผลิต/ผลิตซ้้าพ้ืนที่ดังกล่าวก็เพ่ือท้าให้เป็นเครื่องมือ
ของความคิด เป็นเครื่องมือของการใช้อ้านาจ รวมทั้งเป็นเครื่องมือของการครอบง้าและการควบคุม 
โดยที่พ้ืนที่นั้นจะเป็นอะไรก็ได้แม้แต่ร่างกายของมนุษย์ เราพบเห็นการประกอบสร้างพ้ืนที่อยู่ใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น หน้าประตูแห่งหนึ่งซึ่งยังคงเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพ แต่เมื่อมีแผ่นป้ายไปปิดว่า 
“สถานที่ราชการ ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า” ปฏิบัติการทางสังคมดังกล่าวก็ก่อให้เกิดการใช้อ้านาจขึ้นมาทันที 
การปฏิบัติการทางสังคมเช่นนี้ คือการสร้างพื้นที่ทางสังคมข้ึนมาทั้งสิ้น 
 แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคมในทัศนะของ Henry Lefebvre ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 
ประเภทคือ (1)Spatial Space ปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ ที่ถูกก้าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ทางกายภาพ                
(2) Representations of space พ้ืนที่ที่มีอยู่ในความคิดของผู้คน (3) Representational Space 
สัญญะ/รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าแนวคิด “พ้ืนที่ทางสังคม” ในทัศนะของ 
(Henry Lefebvre) เป็นการมองพ้ืนที่ในฐานะที่พ้ืนที่นั้น ๆ ถูกสร้างขึ้นในความสัมพันธ์กับสังคม      
เพ่ือใช้ต่อรองหรือเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ซึ่งได้ถูกเลือกสรรเพ่ือผลิตซ้้าและ
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สร้างใหม่อย่างหลากหลายในฐานะยุทธวิธีของการต่อรอง และเพ่ือสร้ างพ้ืนที่ให้กับตนเองของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 
 โดยสรุปเอกสารและงานวิจัยที่น้ามาเสนอเกี่ยวกับการศึกษาการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม                
จะเห็นได้ว่า กระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมคือการหาทางออกของปัญหา โดยผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีวิทยาที่น้ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา จากงานวิจัยดังกล่าวที่ยกมาพบว่า
แนวคิดการสร้างพ้ืนทางสังคม คือกระบวนการหาทางออกให้กับปัญหาที่สังคมในเรื่องของการถูก
เหลื่อมล้้า หรือการถูกเบียดขับให้ให้กลับมามีจุดยืนในสังคม และสังคมเองก็เกิดการยอมรับ 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ : ชาดกพ้ืนบ้านอีสานกับการ
สร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขง ดังกล่าวมานั้น โดยสรุปภาพรวมผู้วิจัยได้จัดกลุ่มโดยแยก
เอกสารออกเป็น 4 กลุ่มคือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชาดกพ้ืนบ้าน พบว่าเป็น
การศึกษาชาดกที่เน้นในเรื่องคุณค่าและบทบาท เช่น การรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านแล้วปรากฏว่าในการรับรู้
นั้นท้าให้เกิดเป็นคติความเชื่อ หรือเป็นชาดกที่อยู่ในอุดมคติอยู่แล้วท้าให้เกิดความศรัทธาต่อชาดก
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนา และชาดกยังท้าให้เกิดพ้ืนที่ทางสังคมของกลุ่มชนขึ้นได้ โดย
ผ่านกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ รวมถึงการรับวัฒนธรรมใน
ชาดกมาปรับใช้ในวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องพระสุธน -
มโนราห์ พบว่าเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบทางวรรณกรรมและสังคม เช่นการเปรียบเทียบเรื่อง
พระสุธน -มโนราห์  ในฉบับและส้านวนต่าง ๆ และการวิเคราะห์ทางสังคมวัฒนธรรมในเรื่อง                    
เพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมอดีตกับปัจจุบัน เช่น วัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏ คติค้าสอนทางพุทธ
ศาสนา และการประชุมชาดก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม พบว่า 
กระบวนการสร้างพ้ืนทางสังคมเสมือนการหาทางออกให้กับคนชายขอบที่ทนต่อแรงเบียดขับ            
การพยายามสร้างพ้ืนที่ให้กับตนเองจึงเป็นที่มาของข้อแลกเปลี่ยนเพ่ือต่อรองกับกลุ่มอ้านาจต่าง  ๆ 
การน้าเสนออัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือให้มีที่ยืนในสังคม และสามารถได้รับสิทธิ์ที่เท่าเที ยมกับคนใน
สังคมนั้น ๆ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชนลุ่มน้้าโขง ก็พบว่า ชุมชนลุ่มน้้าโขงคือ
ชุมชนที่ตั้ งถิ่นฐานอยู่ ริมแม่น้้ าโขงครั้ งอดีตจนปัจจุบัน  ที่ ลุ่ มแม่น้้ าโขงเป็นที่ที่ อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่ทางบกและทางน้้าอย่างหลากหลาย รวมไปถึงพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนลุ่มน้้าโขงที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นชาติพันธุ์ที่เกาะกันอย่างเหนียวแน่น ดังนั้น
พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้าโขงจึงมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนแตกต่างจากสังคมในบริบทอ่ืน ๆ 
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บทที่ 2 
 

พื้นที่ศึกษา : ประวัติชุมชน สังคมและวัฒนธรรม 
 
 การศึกษาเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ชาดกพ้ืนบ้านอีสานกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชน
ลุ่มน้้าโขง ข้อมูลที่จะน้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นบทบาทการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมด้านต่าง ๆ                     
ในชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย ที่มีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-
มโนราห์ จึงจ้าเป็นที่จะต้องน้าเสนอข้อมูลในพ้ืนที่ศึกษาได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปาก
คาดจังหวัดบึงกาฬ และข้อมูลชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ข้อมูลดังกล่าวจะท้า
ให้เห็นสภาพบริบทของพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้้าโขง พ้ืนที่ที่เกิดการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-
มโนราห์ในเบื้องต้น เพ่ือจะน้าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์ในบทต่อไป 
 ในบทนี้ผู้วิจัยจะน้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ        
และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ที่มีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ การตั้ง
ถิ่นฐานและลักษณะทางภูมิศาสตร์ การน้าเสนอข้อมูลประวัติชุมชน สังคมและวัฒนธรรมของชาว
ชุมชนลุ่มน้้าโขงดังกล่าว โดยผู้วิจัยใช้ข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษาเป็นข้อมูล
เบื้องต้น และจะน้าเสนอข้อมูลชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และชุมชนลุ่มน้้าโขง
อ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ในด้านการตั้งถิ่นฐานและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพแผนที่ชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย 

ที่มา : http://www.panteethai.com/province_show. /NongKhai.jpg 
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2.1 ชุมชนลุ่มน้ าโขงอ าเภอปากคาด 
 “นครหิน ถิ่นวัฒนธรรม วัดถ้้าศรีธน เมืองคนปากยิ้ม” ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2495 หมู่บ้าน             
ปากคาดเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีประชากรประมาณ 25 หลังคาเรือน บ้านปากคาดสมัยนั้นอยู่ในเขต
ปกครองของต้าบลโพนแพง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีหมู่บ้าน วัด โรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่
ในวัดสว่างอุทิศหรือวัดท่าปากน้้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากห้วยคาด จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน เพราะส่วน
ใหญ่จะนิยมตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ เช่น ปากคาดมาจาก (ห้วยคาด) ปากห้วยหลวงมาจาก 
(ห้วยหลวง อ้าเภอโพนพิสัยในปัจจุบัน) ปากสวยมาจาก (น้้าสวย) สมัยนั้นการสัญจรทางบกยังเป็น
เส้นทางยุทธศาสตร์การเดินทางทางบกจึงล้าบากมาก การเดินทางส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางทางน้้า 
บ้านปากคาดเป็นเมืองท่าชุมทาง มีท่าเรือจึงมีการติดต่อค้าขายและเป็นจุดรวมสินค้าการเกษตรและ
ของป่าต่าง ๆ เช่น สัตว์ป่า ข้าวเปลือก ชัน ปอ หวาย น้้ามันยาง เป็นต้น ชาวบ้านจะน้าสินค้าโดยการ
เดิน ขน แบก ถ้ามากหน่อยก็ใช้เกวียน  สินค้าส่วนใหญ่จะมาจากดงศรีชมพูแถวบ้านนาขาม บ้านโคก
กลาง สินค้าทุกอย่างจะถูกน้ามารวมไว้ที่ท่าเรือปากคาด โดยวางเรียงเป็นแพยาวจากริมน้้าขึ้นมายังริม
ถนนบริเวณปากห้วยคาดในปัจจุบัน เพ่ือรอพ่อค้ามารับซื้อใส่เรือก้าปั่น เพ่ือขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ไปยังจังหวัดต่อไป เรื่อก้าปั่นส่งสินค้าจะเดินทางระหว่างหนองคายถึงนครพนมซึ่งผ่านเมืองท่าส้าคัญที่
เจริญในสมัยนั้นคือ อ้าเภอตามริมน้้าโขงในปัจจุบัน มีอ้าเภอเมืองหนองคาย อ้าเภอโพนพิสัย อ้าเภอ
บึงกาฬ อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขณะนั้นมีเรือก้าปั่นอยู่ไม่กี่ล้า ที่ใช้ขนส่งสินค้าตามเมืองท่า
ต่าง ๆ เช่น เรือเต็มโฮง เรือทวี เรือกาญจนา โดยเรือก้าปั่นจะมีเรือฉลอมหรือชาวบ้านเรียกเรือกระ
แซงส้าหรับพ่วงใส่สินค้าลากมาด้วย ต่อมาเมื่อประมาณปี 2500 จึงได้ย้ายโรงเรียนจากวัดท่าปากน้้า
มาอยู่ที่ทิศตะวันออกของวัดโพธิ์ศรีสร้อย คือสถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลปากคาดในปัจจุบันโดยมีครูบัว
จันทร์ พิสัยกุล เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านปากคาด ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนประชาสงเคราะห์ห้า
และปากคาดวิทยา จนถึงโรงเรียนอนุบาลปากคาดในปัจจุบัน ด้วยปากคาดเป็นเมืองท่าส้าคัญท้าให้
เกิดความเจริญอย่างรวดเร็ว และได้ยกฐานะเป็นต้าบลปากคาด  แยกตัวออกจากการปกครองของ
ต้าบลโพนแพงในปี พ.ศ. 2521 โดยมีนายฝ่อน กุลศริกาจณ์ ได้รับเลือกเป็นก้านันคนแรกของต้าบล
ปากคาด และมีครูบัวจันทร์ พิสัยกุล ครูใหญ่โรงเรียนปากคาดเป็นเลขานุการสภาต้าบล  (ภควัฒน์           
ศรีปัดษา: 2556) 
 อ้าเภอปากคาดเป็นอ้าเภอที่มีแนวอาณาเขตติดกับชายฝั่งแม่น้้าโขงเป็นแนวยาว จึงเป็น
อ้าเภอที่มีสภาพทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ์ เดิมนั้นปากคาดเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ หมู่บ้านหนึ่งของ
ต้าบลโพนแพง ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้มีราษฎรย้าย
มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนหนาแน่นขึ้นจึงได้แยกออกตั้งเป็นต้าบลปากคาดในวันที่ 1 ตุลาคม 2521 และ
ได้ยกฐานะการปกครองจากต้าบลปากคาดเป็นกิ่งอ้าเภอปากคาดตามพระราชกฤษฎีกาประกาศให้
จัดตั้งกิ่งอ้าเภอในวันที่ 21 มีนาคม 2529 และได้ยกฐานะการปกครองจากกิ่งอ้าเภอปากคาดเป็น
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อ้าเภอปากคาดตามพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งอ้าเภอ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬใน
วันที่ 11 มีนาคม 2554 และได้ก้าหนดแยกอ้าเภอบึงกาฬ อ้าเภอเซกา อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอบุ่งคล้า 
อ้าเภอบึงโขงหลง อ้าเภอปากคาด อ้าเภอพรเจริญ และอ้าเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการ
ปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ ดังนั้นอ้าเภอปากคาดจึงอยู่ในปกครอง
ของจังหวัดบึงกาฬมาจนถึงปัจจุบัน 
 ประชากรอ้าเภอปากคาดส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมาจากถ่ินอ่ืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้แก่ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีแข่งเรือยาว 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น อ้าเภอปากคาดตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดบึงกาฬตามถนน
สายหนองคาย-นครพนม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ติดล้าน้้าโขง อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ 47 
กิโลเมตร อ้าเภอปากคาดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 172,500 ไร่ มีพ้ืนที่
การเกษตรประมาณ 109,323 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับต่้า และบางส่วนเป็นที่ดอนซึ่งเหมาะส้าหรับ
การท้าการเกษตร จึงท้าให้ประชาชนมีอาชีพท้าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะทางกายภาพนั้นมีทิศ
เหนือติดกับแม่น้้าโขง สปป.ลาว และอ้าเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ ทิศใต้ติดกับอ้าเภอโซ่พิสัยและ
อ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ทิศตะวันออกติดกับอ้าเภอเมืองบึงกาฬและอ้าเภอโซ่พิสัยจังหวัด
หนองคาย ทิศตะวันตกติดกับแม่น้้าโขงอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ลักษณะภูมิอากาศฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อ้าเภอปากคาดประกอบไปด้วย 6 ต้าบล 64 หมู่บ้าน คือ 
ต้าบลปากคาดมี 18  หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล10 หมู่บ้าน ต้าบลหนองยองมี 11 หมู่บ้าน ต้าบล นา
กั้งมี 7 หมู่บ้าน ต้าบลโนนศิลามี 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 6 หมู่บ้าน ต้าบลสมสนุกมี 8 หมู่บ้าน 
ต้าบลนาดงมี 8 หมู่บ้าน เทศบาลมี 1 แห่ง คือเทศบาลต้าบลปากคาด องค์การบริหารส่วนต้าบลมี 6 
แห่ง ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลปากคาด องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองยอง องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนากั้ง องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนศิลา องค์การบริหารส่วนต้าบลสมสนุก องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนาดง มีประชากรทั้งสิ้น 34,827 คน 
 สภาพทางเศรษฐกิจด้านการประกอบอาชีพชาวอ้าเภอปากคาดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นหลัก เช่น ท้านา พืชไร่ ยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก นาบัว ปาล์มน้้ามัน และด้าน
การปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่พ้ืนเมือง เป็ด มีจุดผ่อนปรนบริเวณบ้านห้วยคาด – บ้าน
ทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิค้าไซ สปป.ลาว โดยเริ่มเปิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 เปิดท้าการ
ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ราษฎร สปป.ลาว มาซื้อขายสินค้าเฉลี่ยวันละ 100 คน มูลค่าการซื้อ – 
ขายเฉลี่ยวันละประมาณ 80,000 บาทประชาชนอ้าเภอปากคาดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบัน
หรือองค์การทางศาสนา วัดที่พักสงฆ์ 45 แห่ง งานบุญประเพณีและงานท่องเที่ยวประจ้าปี ได้แก่  
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งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณีของดีปากคาด จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี งานประเพณี
บุญแข่งเรือ จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี  งานประเพณีออกพรรษา บูชาพญานาค จัดขึ้นในช่วง
เทศกาลวันออกพรรษของทุกปี (ที่ท้าการปกครองอ้าเภอปากคาด: 2557) 
 เนื่องจากเมืองปากคาดเดิมนั้นเคยเป็นเมืองท่าส้าคัญในการขนส่งสินค้าไปยังเมืองท่าต่าง ๆ 
ตามล้าน้้าโขง ถือเป็นอาชีพที่เห็นได้ชัดว่าระบบเศรษฐกิจด้านการขนส่งมีอิทธิพลต่อชาวปากคาดเป็น
อย่างมาก การกระจายสินค้า การติดต่อค้าขาย เป็นจุดรวมสินค้าการเกษตรและของป่าต่าง  ๆ เช่น 
สัตว์ป่า ข้าวเปลือก ชัน ปอ หวาย น้้ามันยาง ฯลฯ แสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างคนกับสายน้้า 
วัฒนธรรมลุ่มน้้าโขงการพ่ึงพาความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิถีชีติ ซึ่งถือว่าเป็นความผูกพันระหว่างคนกับสายน้้าด้านความสัมพันธ์ทางกายภาพ  
หรือพ้ืนที่ทางกายภาพ (Spatial Space) ที่เอ้ืออ้านวยต่อสภาพเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้และอาชีพ
หลักให้แก่ชาวปากคาดในช่วงนั้น 
 ปัจจุบันการคมนาคมทางน้้ายังมีบทบาทต่อชาวปากคาดในด้านเศรษฐกิจและการค้าขาย                            
เช่น การค้าชายแดน หรือจุดผ่อนปรนบริเวณบ้านห้วยคาด-บ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบลิค้าไซ 
สปป.ลาว ซึ่งเปิดให้ราษฎร สปป. ลาว มาซื้อ-ขายสินค้า และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยนวันละ 80,000 
บาท ถือว่าเป็นรายได้ที่เข้ามากระจายในพื้นที่อ้าเภอปากคาดระดับหนึ่ง นอกเหนือจากด้านเศรษกิจที่
มีพ้ืนที่กายภาพอ้านวยต่อวิถีชีวิตให้เกิดเป็นพ้ืนที่ทางสังคม (Representational Space) ขึ้นมาแล้ว
นั้น ด้านประเพณีเทศกาลก็มีความส้าคัญเช่นกัน ประเพณีเทศกาลที่ชาวปากคาดจัดขึ้นในทุก ๆ ปี                     
คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญแข่งเรือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษาบูชา
พญ านาค ด้ านประเพณี นั้ นบ่ งบอกถึ งความผู ก พันระหว่ างมนุ ษย์ กั บสิ่ งศั กดิ์ สิ ท ธิ์ห รื อ 
(Representations of Space) ที่มีมาช้านาน 
 จากการน้าเสนอข้อมูลชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬในเบื้องต้น ท้าให้
ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชาวอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ ทั้งข้อมูลการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะ
ทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ ล้าดับต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬกับชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอ
รัตนวาปีจังหวัดหนองคายที่มีการรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
เป็นที่ทราบกันดีของชาวอ้าเภอปากคาดหากเอ่ยถึงวัดสว่างอารมณ์หรือวัดถ้้าศรีธน เพราะจะน้าไปสู่
การเล่านิทานพ้ืนบ้าน หรือนิทานประจ้าถิ่นของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดที่เชื่อมโยงกันใน
ด้านพ้ืนที่กับชาวอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย กล่าวคือ วัดสว่างอารมณ์หรือวัดถ้้าศรีธนนอกจาก
เป็นศาสนสถานแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ้าอ้าเภอปากคาดอีกด้วย เนื่องจากเป็นวัดที่มี
ร่องรอยของต้านานนิทานประจ้าถิ่นอันเป็นที่เล่าขานกันจากรุ่นสู่รุ่นก็คือต้านานเรื่องท้าวสีทน               
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หรือชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ถือว่าเป็นนิทานประจ้าถิ่นที่ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง
อ้าเภอปากคาดและอ้าเภอรัตนวาปีรับรู้ร่วมกัน โดยประวัติของวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) มีความ
เป็นมาดังนี้ 
 

 
   

ภาพประกอบ 2 สภาพภูมิทัศน์ภายในวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 สภาพภูมิทัศน์ภายในวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
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2.1.1 วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
  วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่  1 ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอ             
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพ้ืนที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่                   
มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือจรดถนนสาธารณะยาวประมาณ 8 เส้น ทิศใต้จรดถนนสาธารณะยาว
ประมาณ 8 เส้น ทิศตะวันออกจรดถนนสาธารณะยาวประมาณ 5 เส้น ทิศตะวันตกจรดถนนสาย
ธารณะยาวประมาณ 5 เส้น พ้ืนที่ตั้งวัดมีความเป็นมาตามประวัติที่เล่าขานกันมาแต่โบราณกาล ซึ่ง
เป็นที่ประจักคือมีก้อนหินทรายที่ใหญ่มากมีอายุนับล้านปีตั้งอยู่บริเวณตรงกลางพ้ืนที่ของวัดและมี
เจดีย์ทรงระฆังคว่้าตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ้าเภอปากคาด ด้านล่างก้อนหินใหญ่
ดังกล่าวนี้ ด้านทิศตะวันตกมีถ้้ายาวประมาณ 60 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตรโดยเฉลี่ย ชาวบ้าน
เรียกว่าถ้้าศรีธน ด้านหลังถ้้าหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีก้อนหินทรายตั้งเรียงกัน 3 ก้อน มีลักษณะ
รูปตัดเหมือนถูกของมีคมตัด ชาวบ้านเรียกหินทั้ง 3 ก้อนนี้ว่าเป็นการประลองวิชาอาคมของท้าวศรีธน
ลองดาบ บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีก้อนหินเรียงรายอยู่เป็นจ้านวนมาก และมีรอยอยู่ด้านล่าง
หินคล้ายรอยฝ่ามือ ชาวบ้านเรียกว่ารอยมือท้าวสีทนประลองพลัง โดยยกก้อนหินมาวางไว้หลังจาก
เรียนวิชาอาคมกับฤาษี นอกจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ตามที่กล่าวมาแล้ว  ยังมีอาคารเสนาสนะปูชนีย์
สถานที่ชาวบ้านพร้อมคณะสงฆ์แต่ละยุคสมัยร่วมกันสร้างขึ้นตามล้าดับ ดั งนี้ ด้านทิศตะวันออกมีถ้้า
ฤาษีและวิหารครอบรอยพระพุทธบาทจ้าลองและอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหารหน้าถ้้า
ศรีธน หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ สระอโนดาต มีฌาปนสถาน พร้อมอาคารที่พักญาติและที่พัก
สงฆ์เพ่ือใช้ประกอบพิธี มีกุฏิที่พักสงฆ์ และปูชนียวัตถุ เช่นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีรูปฤาษีแปลงสาร 
รูปจ้าลองท้าวศรีธน รูปจ้าลองนางมโนราห์ รูปจ้าลองนางมสิกา รูปจ้าลองสุนทรภู่ รูปจ้าลองพระอภัย
มณี โดยมีสระน้้าอยู่ทางเข้าถ้้าฤาษีและมีน้้าตกจ้าลอง ดังภาพ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 รูปปั้นจ้าลองตัวละครท้าวสีทนลองดาบ วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
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ภาพประกอบ 5 รูปปั้นจ้าลองตัวละครนางมโนราห์ วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 รูปปั้นจ้าลองตัวละครฤาษี ภายในถ้้าฤาษี วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
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 วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2425 ตามหลักฐานอ้างอิงสร้างขึ้น 
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2425 โดยท้าวขุนไกรซึ่งเดินทางอพยพมาจากฝั่งลาว สปป.ลาว มาตั้งบ้านเรือน
อยู่ริมแม่น้้าโขงใกล้กับปากห้วยคาด ต่อมาตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านปากคาด ระยะต่อมามีคนอพยพมา
อยู่มากขึ้น และขยายความเจริญขึ้นตามล้าดับ ชาวบ้านที่อพยพมาอยู่บ้านปากคาดก็ได้ร่วมกัน
ก่อสร้างวัดขึ้นบนที่ดินของนายจันทรา ไกรราช ซึ่งเป็นบุตรชายของขุนไกร และได้ร่วมกันตั้งชื่อวัด
สว่างอารมณ์ (ถ้้าศรีธน) โดยชาวบ้านจะถนัดเรียกวัดถ้้าศรีธนจนเคยชินและเรียกขานนามวัดนี้มา
จนถึงปัจจุบัน ส่วนชื่อที่เป็นทางการนั้นคือวัดสว่างอารมณ์ โดยได้รับวิสูงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2517 เขตวิสูงคามสีมา ก้าหนดพ้ืนที่บริเวณตรง
กลางวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งก้อนหินใหญ่และมีเจดีย์อยู่ข้างบนสูงประมาณ 30 เมตร บริเวณอาณาเขตกว้าง 
40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริการจัดการและการปกครองในปัจจุบันโดยเจ้าอาวาสพระครูวัชรญาน
ประยุต ปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา (พระครูวัชรญาณประยุต: 2556) นอกจากนี้ยังพบ
ประวัติความเป็นมาของวัดสว่างอารมณ์ที่เรียบเรียงโดย (สมคิด ไชยวงศ์: 2542) ว่า วัดสว่างอารมณ์
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2425 โดยขุนไกรและขุนราชเชื้อพระวงศ์จากลาวซึ่งได้อพยพมาอาศัย
อยู่ในหมู่บ้านโนนศิลา วันหนึ่งมีภิกษุชรา 2 รูป ได้จาริกธุดงค์มาแสวงหาสถานที่บ้าเพ็ญภาวนาหา
ความสงบ ขุนไกรกับขุนราชจึงได้อาราธนาพระคุณเจ้าทั้ง 2 รูป ไปพักแรมยังโขดหินในป่าทางทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พอใจของพระธุดงค์ท้ัง 2 รูปเป็นอย่างมาก จึงได้ปักกลดและจ้าพรรษา
อยู่ที่ถ้้าใต้โขดหินนั้น แล้วสร้างเป็นวัดสืบมา ในปี พ.ศ. 2470 พระอาจารย์ด่อน อินทสาโร ได้มาจ้า
พรรษาและด้ารงต้าแหน่งเจ้าอาวาสวัด ได้ท้าการพัฒนาบริเวณวัดให้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม โดยมีนาย
จันทรา ไกรราช บุตรของขุนไกรเป็นผู้อุปถัมภ์และถวายที่ดินให้เป็นเขตธรณีสงฆ์ พร้อมทั้งได้ตั้งชื่อ  
“วัดสว่างอารมณ์” แต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่า “วัดถ้้าศรีธน” ตามรูปปูนปั้นซึ่งเป็นนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง 
“ท้าวสีธน” (สุธน) กับมโนราห์ 
 ในเว็บไซต์ชื่อ ทราเวลไทยซ่า หรือ http://travel.thaiza.com/ ซึ่ง เป็นเว็บไซต์แนะน้า
สถานที่ท่องเที่ยวในอินเตอร์เน็ต ที่ได้เขียนแนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวในชื่อ “วัดถ้้าศรีธน (วัดสว่าง
อารมณ์)  วัดเก่าแก่จังหวัดบึงกาฬ” ซึ่งก็กล่าวถึงประวัติของวัดสว่างอารมณ์ (ถ้้าศรีธน) เอาไว้ว่า 
 
  “วัดถ้้าศรีธน หรือ วัดสว่างอารมณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญอีกแห่งของอ้าเภอ                 
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวัดตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขาร่มรื่นด้วยต้นไม้และล้าธารเล็ก ๆ               
ไหลผ่านบริเวณใต้โขดหินใหญ่ประดิษฐานพระนอนให้ผู้คนสักการะบูชาบนโขดหินมีอุโบสถทรงระฆัง
คว่้า หากขึ้นไปถึงด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งลาว ตามข้อสันนิฐานเล่าสืบกัน
ต่อมาว่าท้าวศรีธนเป็นโอรสของพระเจ้าอาทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจานคร ต่อมาเรียกว่าเมืองเปงจาน
นคร (ปัจจุบันบ้านเปงจาน อยู่ห่างจากถ้้าศรีธนประมาณ 10 กิโลเมตร) ท้าวศรีธนได้ติดตามหานาง

http://travel.thaiza.com/%20ซึ่ง
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มโนราห์ซึ่งเป็นมเหสี ผ่านมาถึงถ้้าฤาษีกัสสปะพระองค์ร้าพึงว่า “เรามีความช้านาญแต่ด้านยิงธนูควร
ที่จะเรียนวิชาอาคมอ่ืนเพ่ิมเติมเผื่อได้ใช้ในคราวจ้าเป็น” ท้าวศรีธนจึงได้หยุดเรียน ณ สถานที่แห่งนี้
กับพระฤาษีกัสสปะ หลังจากเรียนอาคมจบพระองค์ก็อยากทดลองอาคมดูจึงเดินล้อมไปหลังถ้้า เลือก
ก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นเครื่องมือทดลอง จากนั้นพระองค์ได้ใช้มนต์อาคมที่เรียนมาเสกเป่าใส่ดาบ เมื่อ
ท่องมนต์จบก็เงื้อดาบฟันลงบนก้อนหินถึงสามครั้ง ท้าให้เกิดเสียงดังสะนั่นหวั่นไหวไปทั่วอาณาบริเวณ
ถึงสามครั้ง ผลปรากฏว่าหินก้อนนั้นขาดออกเป็นสามท่อนเป็นน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นพระองค์ก็ลา
พระฤาษีกัสสปะตามหานางมโนราห์มเหสีผู้มีค่าเท่าชีวิต ไปจนพบที่เมืองภูเงินแห่งเขาไกรราช แล้ว
ต่อมาพระองค์กับมเหสีมโนราห์ก็กลับมาปกครองเมืองเปงจานต่อจากพระราชบิดาด้วยความผาสุกจน
สิ้นสมัยของพระองค์ โดยนิทานพ้ืนเรื่องนี้สถานที่เกิดคือต้าบลปากคาด  อ้าเภอปากคาด และต้าบล
โพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เป็นเรื่องที่อ่านแล้วสนุกสนานมากบ่งบอกถึงพลังแห่ง
ความรัก ถึงแม้นจะมีอุปสรรคมาขวางกั้นสักเท่าใดก็ตามก็ไม่สามารถมากั้นรักอันทรงมีพลังเหนือชีวิต
ไปได้สมกับค้านิยามของเรื่องนี้ที่ว่า “รักที่เพียรพยายาม” 
 
 ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณถ้้าดังกล่าวว่า “ถ้้าศรีธน” เพราะมีร่องรอยต่าง ๆ                 
ตามต้านานท้าวศรีธนที่ปรากฏอยู่เช่น ตัวของถ้้า สถานที่ศรีธนลองดาบ และยังอยู่ใกล้บ้านเปงจาน                
หรือเมืองเปงจานนครราชในอดีต ซึ่งมีหลักเสมาเก่าแก่สูงประมาณ 1.90 เมตร มีตัวอักษรเป็นสิ่งบ่ง
บอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมาก่อน (ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากคาด อ้าเภอ
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ: 2554) นอกจากนี้ยังปรากฏรูปปั้นท้าวสีทนลองดาบ บริเวณวัดเทพนิมิตดาล
บังบด ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นรูปปั้นจ้าลองที่ชาวชุมชนได้สร้างขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ของตนได้มีการรับรู้ชาดกเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

   “บริเวณพ้ืนที่ถัดจากรูปปั้นท้าวสีทนลองดาบนี้ จะมีเนินหินและเป็น
แหล่งน้้าไหล ตามความเชื่อเชื่อว่าเป็นสวนดอกสเลเตของนางมโนราห์หรือนาง
ทั้ง 7 เมื่อนางจะมาชมสวน เพราะสวนดอกไม้ของนางนั้นมีอยู่หลายที่”  

(นายสุนทร สีสมมา. 2561: สัมภาษณ์)  
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ภาพประกอบ 7 รูปปั้นจ้าลองท้าวสีทนลองดาบ ณ วัดเทพนิมิตดาลบังบด 
 
 ใน อนุสาร อ.ส.ท. เขียนโดย (อภินันท์ บัวหภักดี: 2554) ก็ได้เขียนเกี่ยวกับวัดถ้้าศรีธน
เอาไว้ว่า “ที่เมืองปากคาด อ้าเภอแรกของจังหวัดบึงกาฬ ติดต่อกับเมืองเปงจานมีวัดส้าคัญแห่งหนึ่ง                 
ชื่อจริง ๆ ของวัดธรรมดาพ้ืนเพว่า ‘วัดถ้้าศรีธน’ ค้าว่า ‘สีทน’ นี้ไม่ใช่สีทนได้เพราะทนแดดทนฝน”               
แต่สีทนในที่นี้เขียนโดยอักขวิธีลาว ที่มีตัว ส เสือ เพียงตัวเดียว มี ท ทหาร เพียง ท เดียว ซึ่งนั่นก็คือ
พระสุธน-นางมโนราห์ฉบับลาว ซึ่งมาแนวเดียวกับเรื่องสินไซ คือเป็นต้านานลาวมาก่อนที่จะเป็นบท
ละครนอกของไทย สีทนคือผู้เก่งกล้าของนครเปงจาน แล้วเรื่องราวก็ด้าเนินไปคล้ายคลึงกับเรื่อง             
พระสุธนนางมโนราห์ในภาคกลาง คือการจับนางมโนราห์ของนายพราน ท้าวสีทนได้อยู่กับนาง
มโนราห์ และสุดท้ายที่มโนราห์บูชายัญ จะต่างกันก็แต่ในตอนท้าย คือการน้านางมโนราห์กลับคืนมา
นั้น ท้าวสีทนต้องเผชิญกับความยากล้าบากนานประการ ทางฝ่ายลาวได้ให้ความส้าคัญกับส่วนหลังนี้
มากกว่า ในขณะที่ทางภาคกลางจะเน้นอยู่ที่ตรงส่วนต้นของเรื่อง และจะเน้นอยู่ฉากเดียวเท่านั้น              
คือฉากมโนราห์บูชายัญ” 
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 จากการศึกษาประวัติของวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) ทั้งประวัติที่ได้จากวัดสว่างอารมณ์ 
(วัดถ้้าศรีธน) ประวัติจากการสัมภาษณ์ และประวัติหรือข้อมูลได้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังสื่อหรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อน้าเสนอด้านการท่องเที่ยวที่มีการกล่าวถึงวัดสว่างอารมณ์(วัดถ้้าศรีธน) หรือการ
น้าเสนอจังหวัดบึงกาฬในฐานะจังหวัดน้องใหม่จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็จะพบข้อมูล
ของวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) ที่ถูกจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ ดังนั้นวัดสว่าง
อารมณ์จึงไม่ใช่เพียง ศาสนสถานแต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีร่องรอยของต้านานชาดกพ้ืนบ้าน
อีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์จนกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะมีความเป็นต้านานในเชิง
พ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กันกับอ้าเภอใกล้เคียง จึงท้าให้ความเชื่อชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์เป็นความเชื่อที่เสมือนได้รับการยอมรับว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นสถานที่จริงในบางเหตุการณ์ของ
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
 
2.2 ชุมชนลุ่มน้ าโขงอ าเภอรัตนวาปี 
 ค้าว่า “รัตนวาปี” แปลว่า หนองแก้ว (รัตน=แก้ว+วาปี=หนองน้้า) โดยมีต้านานเล่าขานกัน
สืบต่อกันมาว่าบริเวณหนองน้้าในวันพระจะมีลูกแก้วจ้านวน 3 ลูกลอยมาเหนือน้้าเปล่งแสงสว่างไสว 
ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นแก้วศักดิ์สิทธิ์ และน้ามาตั้งเป็นชื่ออ้าเภอว่า “รัตนวาปี” 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเสมาจารึกเป็นอักษรคฤนท์ (อินเดียโบราณ )                    
เมื่อประมาณ พ.ศ. 1,200 โดยขุดพบที่บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย                
จึงมีการสันนิษฐานกันว่าในอดีตคือ “เปงจานนคร” โดยเมื่อ ร.ศ. 9 (พ.ศ. 2415) ได้มีการจัดตั้งเมือง               
โพนแพง โดยมีพระสุริยวงศ์ (ท้าวจันทา) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาหลวงศรีมหาพรหมได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่
ที่บ้านปากห้วยหลวง “ปากห้วยหลวง” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งอ้าเภอโพนพิสัย ในวันขึ้น 3 ค่้า เดือน             
ร.ศ. 95 ต่อมา ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดครองบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้้าโขง (สปป.ลาว) ท้าให้พระสุริยศักดิ์
ได้เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในรัชกาลที่ 5 และต่อมาได้มีการตั้งสมเด็จข้าหลวงต่างพระองค์  
(พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ) จึงมีการตั้งเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งที่บ้านหนองแก้ว 
(ปัจจุบันตั้งอยู่ต้าบลรัตนวาปี) โดยมีพระสุริยศักดิ์เป็นเจ้าเมืองและขึ้นกับเมืองโพนพิสัย ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. 2538 ได้มีการแยกการปกครองออกจากอ้าเภอโพนพิสัยมาตั้งเป็นอ้าเภอใหม่คือ “รัตนวาปี” 
โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และห่างจากตัวจังหวัดหนองคายระยะทางประมาณ 72 
กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ต้าบล 62 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 38,599 คน 
 อ้าเภอรัตนวาปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดหนองคาย มีระยะทางห่างจาก
จังหวัดหนองคาย 72 กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (หนองคาย-บึงกาฬ)                
เป็นอ้าเภอชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว มีแม่น้้าโขงก้ันตลอดแนวยาวประมาณ 26 กิโลเมตร 
มีขนาดเนื้อที่ 275.198 ตารางกิโลเมตร หรือจ้านวน 171,999 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของพ้ืนที่
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จังหวัดหองคายทั้งหมด มีรูปร่างลักษณะพิเศษทอดยาวขนานตามล้าแม่น้้าโขง ซึ่งเป็นเส้นเขตแดน
ระหว่างราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบสูงสลับกับเนินเขา บางพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้้าท่วมถึง มีแม่น้้าโขงไหลผ่านทางทิศตะวันตก             
ทิศเหนือติดต่อกับอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ ทิศใต้ติดต่อกับอ้าเภอโพนพิสัยจั งหวัดหนองคาย    
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ้าเภอโซ่พิสัยและอ้าเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้้า
โขง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ้าเภอรัตนวาปีเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา มีหมู่บ้านตั้งอยู่ตามแนวชายแดน
ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน คือ 
 
ตาราง 1 รายชื่อหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน 

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน 

1 บ้านน้้าเป หมู่ที่ 1 ต้าบลรัตนวาปี 

2 บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ต้าบลรัตนวาปี 
3 บ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 ต้าบลรัตนวาปี 

4 บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 4 ต้าบลรัตนวาปี 

5 บ้านวารีภิมุข หมู่ที่ 9 ต้าบลรัตนวาปี 
6 บ้านดอนบก หมู่ที่ 10 ต้าบลรัตนวาปี 

7 บ้านหนองแก้วเหนือ หมู่ที่ 12 ต้าบลรัตนวาปี 
8 บ้านโพนแพง หมู่ที่  1 ต้าบลโพนแพง 

9 บ้านอาญา หมู่ที่ 2 ต้าบลโพนแพง 

10 บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต้าบลโพนแพง 
11 บ้านต้อนน้อย หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านต้อน 

12 บ้านต้อนใหญ่ หมู่ที่ 2 ต้าบลบ้านต้อน 

13 บ้านเปงจานนคร หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านต้อน 
 

 นอกจากนี้ยังมีจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี  
และด่านประเพณีบ้านทวย เมืองท่าพระบาท เปิดทกวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-
16.00 น. การคมนาคมทางน้้าโดยเรือโดยสาร ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนสถาน งานเทศกาลประเพณีส้าคัญคือ  
งานวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม งานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 
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งานวันสัปปะรดฉ่้าหวานจัดระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ในวันแรม 1 ค่้า เดือน 8 งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 ของงานแข่งเรือ งานประเพณีทอดกฐินหลัง
วันออกพรรษางานประเพณีลอยกระทงในวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 12 งานประเพณีดังกล่าวจะถูกจัดขึ้น
ในทุก ๆ ปีของชาวอ้าเภอรัตนวาปี อ้าเภอรัตนวาปี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร มีผลผลิตพืชที่ส้าคัญ คือ ข้าว ยางพารา สัปปะรด 
ปาล์มน้้ามัน ข้าวโพดหวานและไม้ผล อาชีพปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ เป็ด และแพะ  
และในกลุ่มสาขาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาชุมชนของแต่ละต้าบลจะแตกต่างกันไป เช่น กลุ่มทอผ้าไหม
พรม กลุ่มทอผ้าขาวม้าฝ้าย กลุ่มท้าไม้กวาด กลุ่มทอเสื่อ ผลิตภัณฑ์รากไม้ กลุ่มจักสาน กลุ่มน้้าพริก
มะขามอ่อน กลุ่มทอเสื่อกก เป็นต้น ประชาชนมีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
ภาษาที่ใช้ก็มีหลากหลายภาษาตามแหล่งที่ประชาชนอพยพมา เช่น ภาษาส่วย ภาษาไทพวน               
ภาษาลาว เป็นสังคมท่ีอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของอ าเภอรัตนวาปี 
   วัดพระบาทนาหงส์ (รอยพระพุทธบาท) ตั้งอยู่ที่บ้านพระบาทนาหงส์ หมู่ที่ 1 ต้าบล
พระบาทนาสิงห์ ซึ่งมีต้านานเล่าขานว่า เมื่อปี พ .ศ. 2409 มีนายพรานชื่อว่า นายเคน แก้ววิเศษ                 
ได้เข้ามาล่าสัตว์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีหงส์และสิงห์อยู่เป็นจ้านวนมากและเป็นป่าทึบ นายพรานได้มาพบ
หลุมลึกและมีน้้าขัง แต่มีหลุมหนึ่ง ไม่มีใบไม้ น้้าที่อยู่ในหลุมก็สะอาด นายพรานก็ดูอย่างละเอียดก็เห็น
กงจักรอยู่ก้นหลุม จึงรู้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า และด้วยเหตุที่สถานที่แห่ง
นี้มีหงส์อยู่เป็นจ้านวนมาก จึงตั้งชื่อว่าพระบาทนาหงส์ และใช้ชื่อนี้เป็นชื่อของวัดมาจนถึงปัจจุบัน 
รอยพระพุทธบาทนี้จะท้าอาคารคลุมไว้มีประตูปิดมิดชิด จะเปิดให้ชมบางเวลาในช่วงเทศกาล
สงกรานต์จะมีคนมาเที่ยวเป็นจ้านวนมาก ทูลขอรอยพระพุทธบาทตามคติความเชื่อแล้ว คือรอยพระ
พุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทับไว้เพ่ือเป็นเจติยสถาน (สถานที่เคารพ) ตามที่ทรงได้กราบทูลขอ 
(ตามปกติเวลาทรงพระราชด้าเนินจะไม่มีรอยพระพุทธบาทปรากฎ) 
   ศาลเจ้าพ่อเปงจาน ตั้งอยู่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย บ้านโนนโพธิ์ทอง หมูที่ 13 
ต้าบลโพนแพง จังหวัดหนองคาย อยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หนองคาย-บึงกาฬ 
เป็นศิลาจารึกเก่ียวกับประวัติเมืองเปงจานนครราช และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเปงจานนครเคารพบูชา 
   จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต้าบลโพนแพง อยู่ติดกับถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 หนองคาย-บึงกาฬ เป็นจุดผ่อนปรนข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว เป็นแหล่ง
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าไทย-ลาว บริเวณตลาดนัดชุมชน เปิดด้าเนินการทุกวันพุทธและวันอาทิตย์ 
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   ศูนย์วิจัยยางหนองคาย บ้านโป่งส้าราญ หมู่ที่ 8 ต้าบลพระบาทนาสิงห์ อยู่ติดกับ
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หนองคาย-บึงกาฬ มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปกปักพันธุกรรมพืช 
ส้ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ฯลฯ เป็นเขตที่มีความชุ่มชื้นสูง หลากหลายไปด้วยพันธุ์ไม้ที่ทดลอง
ปลูก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ทั่วบริเวณ รวมทั้งพันธุ์ไม้พ้ืนบ้านที่ได้อนุรักษ์ไว้ แปลงรวบรวม
พันธุ์ไม้หอมกว่า 100 ชนิด และสมุนไพรพ้ืนถิ่นภาคอีสาน ในช่วงฤดูหนาวมีการปลูกดอกไม้ประดับ
เมอืงหนาวซึ่งมีสีสันสวยงาม 
   จุดชมบั้งไฟพญานาค ต้าบลรัตนวาปี ได้แก่ บ้านน้้าเปหมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 2 
บ้านตาลชุมหมู่ที่ 3 บ้านหนองแก้วหมู่ที่ 4 ต้าบลโพนแพง บ้านโพนหมู่ที่ 1 บ้านอาญาหมู่ที่ 2 บ้าน
เปงจานหมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ทองหมู่ที่ 13 สามารถรับนักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคได้ประมาณ 
100,000 คน 
   บั้งไฟพญานาค หรือบั้งไฟผี เป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด มีลักษณะเป็น
ดวงไฟสีชมพู ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน พุ่งขึ้นเหนือล้าน้้าโขง มีตั้งแต่ระดับ 1-30 เมตร แล้วพุ่งขึ้นไปบน
อากาศสูงประมาณ 50-150 เมตร เป็นเวลา 5-10 วินาที โดยจะเกิดปีละ 1 ครั้งเท่านั้นในช่วงวันออก
พรรษา หรือขึ้น 15 ค่้า เดือน 11 ของไทย โดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ 3-7 วัน มากกว่า 80% 
ของจ้านวนลูกบั้งไฟพญานาคในแต่ละปีจะพบที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ โดยการเกิดบั้ง
ไฟพญานาคลักษณะเป็นดวงไฟขนาดเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงขนาดเท่าไข่ห่านหรือผลส้ม มีสีแดงอม
ชมพูออกสีบานเย็น หรือสีแดงทับทิม ไม่มีควัน ไม่มีเขม่า ไม่มีเปลว ไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่น (ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอรัตนวาปี: 2558) 
 จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมา โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่กล่าวถึงบริบทโดยรวมของ
อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นภูมินิเวศที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษาในอ้าเภอ
รัตนวาปีการก้าหนดพ้ืนที่ศึกษาในอ้าเภอรัตนวาปี เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฎในพ้ืนที่ศึกษามี
ความสัมพันธ์กันหลายประการที่ เกี่ยวข้องกับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์                       
เช่น ในอ้าเภอรัตนวาปีมีหมู่บ้านตั้งอยู่ตามแนวชายแดนแม่น้้าโขงทั้งหมด 13 หมู่บ้าน และพบว่ามี            
2 หมู่บ้านที่มีลักษณะสัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ คือ บ้านเปงจานหมู่ที่ 8 
ต้าบลโพนแพง และบ้านเปงจานนครหมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านต้อน “เปงจาน, เปงจานนคร, เปงจานนคร
ราช” เป็นชื่อที่ชาวอ้าเภอรัตนวาปีรู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งรู้จักในนามของชื่อหมู่บ้าน หรือรู้จักในความ
เชื่อว่าเคยเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อนในประวัติศาสตร์ ซึ่งก็มีหลักฐานสนับสนุนคือหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ขุดพบ ณ บ้านเปงจาน คือใบเสมาหินขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี 
พุทธศตวรรษที่ 12 พุทธศักราช 1200 ฐานของศิลาจารึกมีตัวอักษรปัลลวะหรืออักษรคฤนถ์ (อินเดีย
โบราณ)จารึกอยู่ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวสามารถบ่งบอกได้ว่าบ้านเปงจานแห่งนี้เคยเป็นเมืองเก่าแก่มา
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ก่อน ซึ่งชาวอ้าเภอรัตนวาปีและชาวบ้านเปงจานนั้นเชื่อว่า เมืองเปงจานนครคือเมืองของเจ้าพ่อ              
เปงจาน เจ้าพ่อเปงจานคือผู้ปกครองเมืองเปงจานมาหลายยุคสมัย ตั้งแต่ในยุคของสินไซ ลองลงมาจึง
เป็นยุคของท้าวสีทน ซึ่งเมืองดังกล่าวก็คือเมืองของสินไซในวรรณคดีอีสานเรื่องสังข์สินไซและเรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์นั่นเอง 
 นอกจากนี้เมื่อศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ก็พบว่าบ้านเปงจานแห่งนี้มีประวัติ
ความเป็นมาที่แฝงด้วยคติความเชื่อต่าง ๆ เริ่มจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ประวัติ
พุทธสถานในพ้ืนที่ รวมถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งผู้วิจัย
จะน้าเสนอดังนี ้
 เนื่องจากประวัติความเป็นมาของเมืองเปงจานนั้น ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีความเป็นมา
อย่างไร เนื่องจากมีผู้อพยพมาเข้าตั้งถิ่นฐานซึ่งก็ย้ายมาจากถิ่นอ่ืน จากการสัมภาษณ์นางส้าเนียง 
พิมพิลา อายุ 73 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
นางส้าเนียงให้สัมภาษณ์ว่า 
 

  “บ้านเปงจาน มีนายยอดเป็นผู้น้าบุกเบิกก่อตั้ง ซึ่งสมัยก่อน
นั้นพ้ืนที่บ้านเปงจานเต็มไปด้วยป่าดงรก ไม่มีถนนให้รถสัญจร มีเพียง
ทางเดินแคบ ๆ หรือเป็นทางเกวียนผ่านได้ หมู่บ้านเปงจานเริ่มมีผู้อพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480-2500” รุ่นแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้าน
ตอนนั้นตนอายุเพียง 11 ขวบ ตนและครอบครัวก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับ
ผู้ปกครองยอด เข้ามาตั้งหมู่บ้านได้ไม่กี่หลังคาเรือน ส่วนวัดก็มีพระมา
จากฝั่งลาวมาจ้าวัดอยู่ขณะนั้น ส่วนโบสถ์ก็มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับ
กับพ้ืนที่ของโบสถ์เก่าซึ่งมีหลักฐานคือ “ขันแอว” ตั้งอยู่ก่อนแล้ว                 
จึงสันนิษฐานว่าเคยเป็นโบสถ์เก่ามาก่อน และพ้ืนที่ของโรงเรียนใน
ปัจจุบันก็เคยเป็นวัดมาก่อน เพราะตอนบุกเบิกก็ปรากฏว่ามีพระพุทธรูป
เก่าๆติดขึ้นมาด้วยมากมาย เพราะบ้านเปงจานนั้นเป็นเมืองเก่า เชื่อว่ามี
มาตั้งแต่สมัยสินไซและสมัยท้าวสีทน เพราะบ้านเมืองนี้มันมี 2 ยุค                 
2 สมัย และสมัยของท้าวสีทนเป็นสมัยสุดท้าย เชื่อว่ามีระยะเวลา
ประมาณพันปีมาแล้ว เช่น ใบเสมาที่ขุดพบเป็นตัวหนังสือโบราณจารึก
อยู่” 

 (ข้อมูลสัมภาษณ์ นางส้าเนียง พิมพิลา: 2016) 
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 นอกจากนี้พบว่า (อินทร์ ลงเหลา: 2557) เขียนใน “อีศาน นิตยสารรายเดือนของชาวอีสาน
และคนไททุกภาค” ในหัวข้อ “ปัญจาลนคร – เปงจาน” เอาไว้ว่า วรรณคดีล้านนากับล้านช้าง
ถ่ายทอดถึงกันอย่างแน่นแฟ้น มีมากมายหลายเรื่องที่เนื้อหาตรงกันหรือใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องที่ดัดแปลงจาก ปัญญาสชาดก ซึ่งพระเถระในเชียงใหม่แต่งขึ้นในปัญญาสชาดก มีชื่อเมืองที่
น่าสนใจเช่นชื่อเมือง ปัญจาล-ปัญจาละ-เป็งจาล-เป็งจาน ตัวเอกในปัญญาสชาดกอย่างน้อยสองตัว
เป็นราชบุตรเจ้าเมืองปัญจาลหรือเป็งจาลคือพระสุธนหรือสีทน (เรื่องพระสุธน-มโนราห์) และสังข์สิน
ชัยหรือสินไซ (เรื่องสินไซ) บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) อธิบายปริศนาชื่อ                
“เปงจาล”ว่า เมืองเปงจาลจากค้าว่าปัญจะ แปลว่า ห้า หมายถึงขันธ์ทั้งห้า หมายความว่าภพภูมิที่
เป็นมนุษย์ เป็นภพภูมิที่ดีท่ีสุด  เป็นเวไนยสัตย์ที่สามารถปฏิบัติตนจนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ ในตอนนี้
จึงกล่าวถึงว่าบุคคลทั้งหลาย รวมทั้งผู้ที่ก้าลังตั้งใจปฏิบัติธรรมในขณะนี้ ก้าลังครองขันธ์ห้าอยู่อัน
ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในส่วนชื่อภูมิสถานที่ยังเหลือร่องรอยอยู่คือมี 
“บ้านเปงจาน” อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ชื่อเป็งจาลนี้ ยังนิยมใช้ในนิทานล้านนารุ่นต่อ  ๆ 
มาด้วย เช่น “เรื่องเจ้านางค้าแก้ว” จากนิทานเรื่องเจ้านางค้าแก้วชวนให้คิดว่าเมืองเปงจานคงอยู่ไม่
ไกลจากเชียงแสน แต่ถ้าสืบดูชื่อสถานที่ที่ยังเรียกกันอยู่ถึงปัจจุบันนี้กลับพบว่า มีชื่อหมู่บ้านเปงจาน 
ซึ่งพบเสมาหินจารึกอักษรปัลลวะที่บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
เป็นไปได้ว่า บริเวณนี้ (ฝั่งตรงข้ามกับเวียงจัน) เคยเรียกว่าเมืองเป็งจาล ต้าบลโพนแพง เป็นชุมชน
ดั้งเดิมตั้งแต่โบราณ 
 เมื่อกรมหลวงประจักษ์ยกทัพมาปราบฮ่อเมืองหนองคาย เคยตั้งเป็นหัวเมืองแต่เป็นที่            
ราบลุ่ม ก็เลยย้ายมาตั้งเมืองโพนพิสัย และขึ้นกับอ้าเภอโพนพิสัย เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกมาขึ้นกับกิ่ง
อ้าเภอรัตนวาปี ประกอบด้วย  11 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่  1 บ้านโพนแพง หมู่2 หมู่  3 บ้านผักขะ               
หมู่ 4 บ้านดงตาล หมู่ 5 บ้านหนองคอน หมู่ 6 บ้านดงเย็น หมู่ 7 บ้านดงสาร หมู่ 8 บ้านเปงจาน  
หมู่ 9 บ้านโพนสว่าง  หมู่ 10 บ้านดงมดแดง หมู่ 11 บ้านหนองบัวเงิน โบราณวัตถุที่ส้าคัญของที่นั่น
คือ ใบเสมาหินศาลเจ้าพ่อเปงจาน เป็นที่เคารพของชาวโพนพิสัย และอ้าเภอรัตนวาปี ซึ่งเรียกใบเสมา
หินนี้ว่า “เจ้าพ่อเปงจาน” เดิมทีที่ตั้งของเสมาหินนี้คงไม่ใช่ที่ตั้งปัจจุบัน เสมานี้มีความสูงประมาณ 
1.90 เมตร ตรงกลางท้าเป็นรูปสถูปทรงหม้อน้้าอยู่บนฐานกลีบบัว อีกด้านหนึ่งแกะเป็นรอยยาว               
มีอายุในราวศตวรรษที่ 12 หรือยุคทวารวดีตอนต้น ที่ฐานมีอักษรปัลลวะอินเดียจารึกอยู่ แต่ลบเลือน
จนอ่านไม่ออกตลอดทั้งใบเสมา ชาวบ้านปิดทองจนทั่วไม่สามารถวิเคราะห์หาตัวอักษรได้อีก นับได้ว่า
เป็นใบเสมาหินที่เก่าแก่ที่สุดหลักหนึ่งในจังหวัดหนองคาย และน่าจะมีความส้าคัญต่อประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของพ้ืนที่ ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย วิเคราะห์
ชื่อเปงจานไว้ดังนี้ “เปงจานนครราช” กิ่งอ้าเภอรัตนวาปีปัจจุบันบริเวณที่ท้าการนิคมสร้างตนเอง ยัง
มีเสมาหินขนาดใหญ่เหลืออยู่ชิ้นหนึ่งที่เหลือรอดจากการกวาดทิ้งลงแม่น้้าโขงเมื่อ 50 ปีที่แล้ว 
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ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าพ่อเปงจาน มีอายุอยู่ในยุคทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12 ที่ฐานมีอักษรปัลลวะ
อินเดียจารึกไว้ และเลอะเลือนจนอ่านไม่ได้ ยังมีร่องรอยของเมืองโบราณอยู่ทั่วบริเวณริมแม่น้้าโขง
เป็นแนวยาวถึง 10 กิโลเมตร ตั้งแต่นิคมสร้างตนเอง หน่วยซ่อมและบ้ารุง สะพานโรงเรียน                 
ประชาธิบดี โรงเรียนนิคมบ้านเปงจาน จนถึงวัดเปงจานใต้ เมื่อลองขุดลึกลงไปใต้บริเวณนี้เพียง ไม่กี่
นิ้ วก็พบซากกองอิฐกองอยู่ มาก สั นนิ ษฐานได้ เลยว่าน่ าจะเป็ น เมื องโบราณ ขนาดใหญ่                  
และมีความส้าคัญมากแห่งหนึ่งในดินแดนแถบนี้ ทั้งนี้ยังมีวรรณกรรมประเภท “ชาดกนอกนิบาต” 
เล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นเมืองของท้าวสีทนและท้าวสินไซ ส่วนหลักฐานของอาณาจักรใกล้เคียง              
เช่น ปราสาทนครวัด กัมพูชา นักวิชาการวิเคราะห์ว่ามีชื่อของนครเปงจานปรากฏอยู่ในจารึกที่ภาพ
สลักหินนูนต่้า ด้านระเบียงทิศใต้ แสดงภาพพันธมิตรไปช่วยเขมรรบจามปา ภาพแรกเป็นกองทัพพล
ธนู  จารึกว่า “นักราชการ ยภาค ปมัญเชงฌาล ดน้า สยามกุก” ยอร์ช เซเดส์  แปลว่านี่คือ
กองทัพเชงฌาลอยู่หน้ากองทัพสยาม ปรากฏว่าเมื่อวิเคราะห์กันตามอักษรและการออกเสียงแล้ว             
ค้าว่าเชงฌาล ไม่มีในภาษาเขมร เซเดส์ไม่สามารถบอกได้ว่า เชงฌาลอยู่ที่ไหน แต่ในภาพสลักหินที่
สองเป็นภาพจอมทัพขี่ช้าง มีทหารเดินตามจารึกว่า “เนียะ สยาม กุก ” แปลว่า นี่คือกองทัพสยาม 
เดิมเคยเข้าใจกันว่า สยามในภาพนั้นคือกองทัพสุโขทัย แต่นักวิชาการปัจจุบันวิเคราะห์แล้วว่า 
ปราสาทนครวัดสร้างก่อนสุโขทัยร่วม 200 ปี และดูจากเครื่องแต่งกายของทหารสยามที่นุ่งโสร่งแล้ว 
(สิทธิพร ณ นครพนม) เชื่อว่าเป็นกองทัพชาวสยามจากเวียงจัน ส่วนภาพแรกท่ีหลายคนยังกังขาอยู่ว่า 
“เชงฌาล”  นี้อยู่ที่ไหน แต่เมื่อมองความสัมพันธ์ของภาพที่สองร่วมด้วยแล้ว กองทัพเชงฌาลก็น่าจะ
มาจากลุ่มน้้าโขงด้วย ลองออกเสียงดูใหม่ปรากฏว่า เชงฌาล ใกล้กับค้าว่า เปงจาน มากที่สุด ค้าว่า 
“เปง” เป็นภาษาถิ่น  หมายถึง “กอง”  “จาน” คือ “ต้นจาน” หรือดอกจาน หรือทองกวาว 
หลักฐานดังกล่าวแสดงว่า การตั้งถิ่นฐานของประชาการกลุ่มต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 12 16 ในลุ่มน้้าโขงตอนกลาง โดยมีอ้านาจการเมืองการปกครองในอาณาจักรใกล้เคียง 
เช่นลุ่มน้้าโขงตอนล่าง คือบ้านเมืองสมัยขอมเรืองอ้านาจอิทธิพลเกี่ยวเนื่องกัน จนกระทั่งขอมเสื่อม
อ้านาจลง  เมืองเปงจานซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลการปกครอง หรืออาจจะเป็นรัฐอิสระอยู่ภายใต้
การคุ้มครองของขอมโบราณจึงเสื่อมลงตามไปด้วย” 
 จากข้อมูลข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าบ้านเปงจาน อ้าเภอรัตนวาปีนั้น เคยเป็นเมืองเก่าแก่มา
ก่อน ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดพบ ส่วนการเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานนั้นคงไม่ยังถึง
ชั่วอายุคนหากเปรียบเทียบจากการย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรก นอกจากจะมีการกล่าวถึงเมือง
เปงจานในเชิง ประวัติศาสตร์ในทางวิชาการและมีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ศึกษาดังที่ได้กล่าวเอาไว้               
แต่การศึกษาประวัติในเชิงพ้ืนที่ยังพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบ้านเปงจาน คือวรรณกรรมเรื่อง                  
ท้าวสุวรรณหงส์ยนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นวรรณกรรมประจ้าถิ่น และเป็นวรรณกรรมที่อธิบายถึงการตั้ ง
ชื่อเรียกสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในอ้าเภอรัตนวาปี และกล่าวถึงเมืองเปงจานไว้ด้วยเช่นกัน 
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ภาพประกอบ 8 ภาพศาลเจ้าพ่อเปงจาน เสมาหินขุดพบที่บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง  
อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ประวัติปู่เปงจาน ณ วัดเปงจานคราราม 
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2.2.1 ประวัติเมืองเปงจานนครราช 
 ตามวรรณคดีเล่ากันมาว่า แต่ก่อนมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีพระราชาทรงพระนามว่า
พรหมทัต พระมเหสีชื่อนางค้าหยาด มีลูกสาว 7 คน ลูกสาวคนที่ 7 ชื่อว่านางพิมสร พระนางทั้งหลาย
นั้นล้วนแล้วแต่งดงาม เสียงเล่าลือกล่าวขานกันไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองว่าลูกสาวพระยาเมืองเปง
จานสวยงามเหมือนนางฟ้าหาผู้ใดเทียมไม่มี จึงท้าให้ผู้คนทั้งหลายต่างอยากดูโฉมหน้าก็พากันมาเที่ยว
ในเมืองหลวง ก่อนที่จะพากันเข้าไปในเมืองหลวงต่างก็พากันพักช้าระร่างกายกันที่หนองซง ปัจจุบัน
ยังมีอยู่ในเขตหมู่บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่  13  จากนั้นก็ไปแต่งตัวประดับร่างกาย ณ สถานที่แห่งหนึ่งที่
แห่งนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าโนนสาวเอ้ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหนองซงเท่าไรนัก และยังเล่าต่อไปอีกว่าพวก
สาวๆต่างก็พากันคอยหนุ่มๆที่จะเข้าไปเที่ยวในเมืองซึ่งที่ตรงนั้นก็ถูกเรียกว่าโนนนางคอย ต่อมาก็มี
การเรียกเพ้ียนไปจากเดิมเป็นโนนยางคอย สถานที่แห่งนั้นในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นไร่
นาของชาวบ้านไปหมด ความสวยงามของนางพิมสรลูกสาวของพระยาเมืองเปงจานขจรขจายไปทั่ว 
ครั้งนั้นข่าวเล่าลือได้ทราบถึงพระโพธิสัตว์ผู้ชื่อว่าท้าวสุวรรณพราหมณ์ จะเป็นบุพเพสันนิวาสสร้างมา
แต่กาลก่อนจึงท้าให้ท้าวสุวรรณพราหมณ์มีความกระสันอยากจะยลโฉมหน้าของนางพิมสร แต่ก็ไม่มี
หนทางที่จะไปได้เพราะเกิดอยู่ในแถบนอกเมือง เมื่อเวลาผ่านไปท้าวสุวรรณพราหมณ์จึงได้เกิด
ความคิดขึ้นมา โดยอาศัยการศึกษาเล่าเรียนมาจึงออกเดินทางเข้าป่าไปพบป่าไม้เท่าสารน้ามาสาน
เป็นนกหงส์เพ่ือจะขับขี่ไปเที่ยวเมืองเปงจาน เมื่อท้าเสร็จแล้วก็ขึ้นขี่บินไปในอากาศเป็นผลส้าเร็จ       
ที่นั่นเรียกว่าดงสาน ยังปรากฏว่ามีหมู่บ้านดงสานเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่ อท้าวสุวรรณ
พราหมณ์สร้างยนต์นกหงส์เสร็จแล้วก็ได้ขับขี่ยนต์นกหงส์บินไปที่เมืองเปงจานก็ได้พบเห็นนาง  พิมสร
ตามที่ข่าวเล่าลือทุกประการ ด้วยบุพเพสันนิวาสจึงได้พบกัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะปรากฏตัวได้เพราะ
ตัวเองเป็นเพียงบ่าวไพร่เท่านั้น ท้าวสุวรรณพราหมณ์จึงได้ชื่อใหม่ว่าท้าสุวรรณหงส์ยนต์ ตั้งแต่นั้นทั้ง
สองได้ลักลอบสมสู่อยู่ด้วยกัน ส่วนยนต์หงส์ได้น้าไปไว้ต้นยางใหญ่ต้นหนึ่ง นั่นก็คือหมู่บ้านหงษ์ทองใน 
สปป.ลาวจนทุกวันนี้ 
 ครั้นต่อมาความได้ทราบถึงกษัตริย์ผู้เป็นพ่อและแม่ของนางพิมสร กว่าจะรู้นางพิมสรก็
ตั้งครรภ์แก่ พระราชาจับท้าวสุวรรณหงส์ยนต์ได้ จึงสั่งให้เพชฌฆาตน้าท้าวสุวรรณหงส์เดินไปสู่ที่
ประหาร ขณะที่เดินทางไปนั้นท้างสุวรรณหงส์ได้กล่าวเล่าเสียดายหงส์ยนต์ว่ามีสรรพคุณมากมาย
ส้าเร็จความประสงค์ทุกประการ จึงท้าให้เพชฌฆาตสนใจอยากจะเห็นและอยากจะได้ ท้าวสุวรรณ
หงส์จึงพาเพชฌฆาตไปดูที่จับอยู่ปลายยางที่สูง ท้าวสุวรรณหงส์ก็บอกให้เพชฌฆาตขึ้นไปเอา โดยบอก
ว่าเมื่อประหารเราแล้วขอให้เพชฌฆาตน้าไปใช้  เรามอบให้เพชฌฆาต เมื่อได้ฟังค้าเล่าถึงสรรพคุณ
ของของยนต์หงส์ ก็เกิดความสนใจอยากได้แต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปเอาลงมาได้ จึงขอให้ท้าวสุวรรณหงส์
ขึ้นไปเอาลงมาให้ โดยไม่ได้คิดว่าเมื่อท้าวสุวรรณหงส์ขึ้นไปแล้วจะน้ายนต์หงส์นั้นหนีไป จากนั้นท้าว
สุวรรณหงส์ก็ปีนป่ายขึ้นไปโดยง่ายดาย เมื่อไปถึงแล้วก็ส่งเสียงบอกว่าเราจะทดลองดูก่อนว่าจะยังคง
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ใช้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ ท้าวสุวรรณหงส์ก็ขี่บินไปบินมาเพชฌฆาตก็มองดูด้วยความสนใจ เมื่ อได้
โอกาสท้าวสุวรรณหงส์ก็น้ายนต์หงส์รีบหนีไป โดยได้มุ่งหน้าไปที่ปราสาทหินนางพิมสร และพานางพิม
สรขึ้นหงส์ยนต์หนีไป ขณะนั้นนางพิมสรตั้งครรภ์แก่ใกล้จะคลอดอยู่แล้ว ขณะที่ท้าวสุวรรณหงส์พา
นางพิมสรหนีไปนั้น นางก็ได้เกิดอาการปวดท้องก้าลังจะคลอด ท้าวสุวรรณหงส์ก็พายนต์หงส์ลงไป
จอดท่ีป่าอันเป็นดอนกลางแม่น้้าโขงท่ีนั่นชื่อว่า ดอนนครราช ก็ยังมีอยู่กลางแม่น้้าโขง ตรงข้ามกับบ้าน
นากั้ง ต้าบลนากั้ง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 เมื่อนางคลอดแล้วจะหาไฟก่อต้มน้้าให้นางกินและอาบก็ไม่มี ท้าวสุวรรณหงส์ก็บอกนางว่า
จะไปหาเอาไฟน้าเอาไฟมาโดยเร็ว เมื่อท้าวสุวรรณหงส์น้ายนต์หงส์บินไปก็ได้มองเห็นแสงไฟในที่แห่ง
หนึ่ง  เมื่อลงไปก็ไม่พบเจ้าของไฟนั้น ด้วยความรีบด่วนท้าวสุวรรณหงส์ก็ได้เอาดวงไฟนั้นไปโดยไม่ได้
บอกเจ้าของดวงไฟนั้นด้วยห่วงเมียและลูกที่คลอดใหม่จึงได้เร่งรีบโดยพลัน แต่คงเป็นเพราะกรรมที่
ต้องได้พลัดพราก เปลวไฟได้เกิดไหม้สายใยยนต์หงส์ ท้าให้ยนต์หงส์ตกลงมากลางน้้าโขง และที่ตรง
นั้นได้เกิดเป็นดอนหาดทรายมีชื่อว่าหาดสายใยจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่ตรงข้ามกับ
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ส่วนท้าวสุวรรณหงส์และยนต์หงส์ที่ตกลงไปในแม่น้้าท้าให้กระแสน้้า
พัดเอายนต์หงส์และท้าวสุวรรณหงส์แยกกันไปคนละทิศทาง ในเมื่อนางพิมสรและลูกน้อยคอยแล้ว
คอยเล่าก็ไม่เห็นสามีกลับมาจึงท้าให้นางเศร้าโศกเป็นอย่างมาก นางจึงวางลูกน้อยนั้นให้นอนอยู่ใน
เปลที่ผูกแขวนไว้ที่ระหว่างต้นไม้ทั้งสอง และนางก็ออกติดตามหาสามีไปในที่ต่าง ๆ ก็ไม่พบ             
ท้าให้นางอาลัยอาวรณ์ยิ่งนัก ต่อมาวันหนึ่งพญาเมืองจ้าปานครได้พาบริวารออกไปเชือดเนื้อในป่า 
และได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ จึงสั่งให้มหาดเล็กไปดูว่าเสียงอะไร พอมหาดเล็กได้พบเด็กก้าลังร้องไห้อยู่
จึงกลับมาบอกพระราชาให้ทราบ จากนั้นพระราชาจึงสั่งให้มหาดเล็กไปน้าเอามา ก็พบเป็นทารก          
เพศชายรูปสวยงดงามน่าเอ็นดูมาก เมื่อพระราชาได้ทรงเห็นก็เกิดความรักและสงสารกอปรกับ
พระราชาไม่มีบุตร จึงได้น้ากลับไปมอบให้มเหสีเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและรักใคร่มากเหมือนลูกในอุทร 
ส่วนพระนางพิมสรผู้เป็นมารดากลับมาไม่เห็นลูกก็เกิดวิปโยคเสียใจเป็นอันมาก นางจึงได้ซัดเซพเนจร
ไปในที่ต่าง ๆ  ได้พบสวนแห่งหนึ่งและมียายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเฝ้าสวนของพระราชา ในเมืองนั้น นาง
ได้ขออาศัยปรนนิบัติยายแก่เป็นอย่างดี ยายแก่ก็เกิดความรักสงสารนาง ให้นางอาศัยอยู่ต่อไป เมื่อ
นางสุขภาพแข็งแรงร่างกายผิวพรรณก็สดใสงามยิ่งนักราวกับสาวแรกแย้มอายุ 15-16 ปี นางพิมสรได้
อาศัยอยู่กับยายแก่ตลอดมา 
 ส่วนท้าวสุวรรณหงส์ได้เกิดไฟไหม้จึงท้าให้ยนต์หงส์ตกลงไปในทะเลกว้างใหญ่  ท้าให้น้้าพัด
เอาท้าวสุวรรณหงส์และหงส์ยนต์ไหลไปตามกระแสน้้าและไปติดอยู่ที่เกาะแห่งนั้น มีผลไม้ต่าง  ๆ กิน
เป็นอาหาร จนเวลาผ่านไปตัวตนของท้าวสุวรรณหงส์มีขนทั่วตัวเหมือนกับสัตว์ป่า ย้อนกล่าวถึงยนต์
หงส์เมื่อถูกกระแสน้้าพัดพาไปวันหนึ่งชาวประมงได้ไปตกปลายนต์หงส์ได้ติดอวนของชาวประมงข้ึนมา 
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เมื่อชาวประมงได้เห็นว่าเป็นของแปลกจึงน้าขึ้นมา และน้าไปมอบให้พระยาในเมืองจ้าปา พระยาเมือง
จ้าปาก็ได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะเป็นสิ่งแปลกมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน 
 กล่าวถึงลูกชายที่พระราชาน้ามาเลี้ยงไว้ด้วยความรักใคร่พอเจริญวัยจึงได้นามว่าพรหมณณี
เมื่อเจริญวัยขึ้นพอที่จะสืบสันติวงศ์ได้แล้ว พระราชาและพระมเหสีชราภาพลงจึงอยากจะมอบราช
สมบัติให้ จึงได้เรียกปุโรหิตออกประกาศให้หญิงสาวที่พร้อมด้วยเบญจกัลยาณีมาประกวดเพ่ือให้ราช
กุมารได้เลือกด้วยความชอบใจ แต่ก็ไม่มีหญิงสาวใดที่จะพอใจสักคนเลย พระราชาจึงสั่งให้ออกไป
แสวงหาตามหัวเมืองต่าง ๆ ก็ไม่พบหญิงสาวใดที่มีลักษณะถูกใจของพระกุมารแม้แต่คนเดียว 
 ย้อนกล่าวถึงนางพิมสรที่อาศัยอยู่กับย่าจ้าสวน เมื่อเวลาผ่านไปนางก็มีรูปโฉมที่งดงาม
เหมือนกับวัยที่ยังสาว เมื่อมีคนพบเห็นก็ได้เล่าลือกันไปทั่ว ความได้ทราบถึงพระราชาจึงสั่งให้น้าตัว
เข้าเฝ้า เมื่อพระราชาเห็นก็ชมว่าสวยงามมาก จงเรียกพรหมณณีราชกุมารมาเฝ้า และได้ให้พระกุมาร
เลือกว่าพอใจจะเป็นคู่ครองได้หรือไม่ เมื่อพระราชกุมารรับว่าพอใจ พระราชาก็ได้ตรัสสั่งให้ปุโรหิต
ออกประกาศเพ่ือให้ประชาราษฎร์ทราบว่าจะมีการอภิเษกและมอบราชสมบัติให้ครอบครองต่อไป 
เมื่อถึงวันก้าหนดประชาราษฎร์ก็ได้มาร่วมงานกันเป็นจ้านวนมาก เมื่อเสร็จพิธีแล้วต่างก็เลิกรากันไป 
เมื่อกล่าวถึงพระโพธิสารกุมารเมื่อได้อภิเษกกับนางพิมสรแม่บังเกิดเกล้าโดยไม่รู้ ครั้นพระราชกุมารจะ
ไปร่วมประเวณี กับพระนางต้องเดินไปที่ห้องบรรทมของพระนาง แต่จะต้องผ่านที่ ต่ าง ๆ               
ไป ขณะที่เดินผ่านนั้นสัตว์ต่าง ๆที่พระราชกุมารผ่านไปนั้นได้ส่งเสียงออกไปว่าท้าไมลูกต้องไปร่วม
หลับนอนกับแม่ของตนเอง เมื่อพระราชกุมารได้ยินเสียงเช่นนั้นจึงได้กลับไปที่บรรทมของตนเองด้วย
ความวิตกสงสัยว่าท้าไมจึงเป็นเช่นนี้เป็นเวลาหลายราตี ต่อมาไม่นานก็มีพวกพ่อค้าเรือส้าเภาได้น้า
สินค้าลงเรือส้าเภาออกไป น้าสินค้าไปขายตามหัวเมืองต่าง ๆ ก็ได้ผ่านเกาะแห่งนั้นไปแต่ก็ไม่เจอกับ
ท้าวสุวรรณหงส์สักที พอเรือมาอีกล้าหนึ่งแล่นไปใกล้เกาะ ท้าวสุวรรณหงส์ได้เห็นเรือมาใกล้ก็ได้เรียก
เรือล้านั้นจอดและถามถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท้าวสุวรรณหงส์ได้มาอาศัยเกาะแห่งนี้ เมื่อทราบ
รายละเอียดท้าวสุวรรณหงส์จึงได้ขออาศัยไปด้วย พ่อค้าส้าเภาได้แล่นเรือมาถึงเมืองจ้าปานครเพ่ือน้า
สินค้าไปขายที่เมืองนั้น และได้น้าท้าวสุวรรณหงส์ไปถวายให้พระราชาเมืองนั้น เมื่อพระราชารับไว้
และได้ถามความเป็นมาอย่างไรแล้ว ได้สั่งให้ท้าวกัลบกน้าท้าวสุวรรณหงส์ไปโกนผมและหนวดเครา
ตลอดทั้งร่างกายและเสื้อผ้าให้ตกแต่งเนื้อตัวแล้วได้ให้ที่พักอาศัย 
 เวลาล่วงไปวันหนึ่งท้าวสุวรรณหงส์ได้เดินไปในบริเวณพระราชฐานได้พบเห็นยนต์หงส์ของ
ตนจึงเศร้าโศกถึงความหลังที่ผ่านมา จึงได้ถามผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้ ความได้ทราบถึงพระราชาเมื่อ
พระราชาได้ถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกประการ พระราชาจึงสั่งให้น้ายนต์หงส์มาให้ทดลองดูว่ามีอะไร
บกพร่องบ้าง ท้าวสุวรรณหงส์ก็ได้ซ่อมแซม แล้วก็ได้น้ายนต์หงส์นั้นบินขึ้นสู่ท้องฟ้าท้าให้พระราชา
และชาวเมืองทั้งหลายได้เห็น ตลอดทั้งพระนางพิมสรได้เห็นก็เกิดความเศร้าโศกและเชื่อแน่ว่าเป็นท้าว
สุวรรณหงส์สามีเก่า เมื่อความทราบถึงพระราชาจึงได้เรียกนางมาเข้าเฝ้า ถามถึงเรื่องราวเป็นมา
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อย่างไร นางก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้พระราชาฟังโดยตลอด เมื่อพระราชาได้ทราบเช่นนั้น จึงได้เรียกท้าว
สุวรรณหงส์ นางพิมสร และท้าวโพธิสารมาเข้าเฝ้า และได้ถามเรื่องราวโดยตลอด  เมื่อนั้นทั้งสามพ่อ
แม่ลูกได้ทราบเรื่องโดยละเอียดจึงท้าให้ทั้งสามสวมกอดกันร้องไห้วิปโยคยิ่งนักจนชีวิตเกือบจะตักษัย
เมื่อได้สติกลับมาพระราชาก็ได้มอบนางพิมสรให้ท้าวสุวรรณหงส์และอยู่ในเมืองจ้าปานครแต่นั้นมา 
เมื่อเวลาล่วงเลยมาท้าวสุวรรณหงส์และนางพิมพ์สรคิดถึงบิดามารดาที่เมืองเปงจานนครราช จึงพากัน
เข้าเฝ้าพระราชา เล่าเรื่องที่คิดถึงพ่อแม่ที่เมืองเปงจานนครราชให้พระราชาฟังทุกประการ เมื่อ
พระราชาทราบแล้วได้ถามถึงโพธิสารกุมาร ท้าวสุวรรณหงส์และนางพิมสรได้มอบโพธิสารกุมารให้อยู่
ครองเมืองจ้าปานครต่อไป ส่วนท้าวสุวรรณหงส์และนางพิมสรได้ขออ้าลาพระราชาเมืองจ้าปานคร
พร้อมประชาราษฎร์ทุกคนเพ่ือกลับสู่เมืองเปงจานนครราชเช่นเดิม 
 ครั้นต่อมาเมื่อถึงวันเดินทางท้าวสุวรรณหงส์และนางพิมสรได้พากันขึ้นสู่ยนต์หงส์แล้วก็น้า
ยนต์หงส์บินสู่บนท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองเปงจานนครราช พอถึงก็ได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้เป็นพ่อแม่บังเกิด
เกล้าเพ่ือขอขมา พ่อแม่ให้อภัยโทษที่ได้ลักพานางพิมสรหนีไป พระราชาก็อภัยให้ทุกประการ จวบกับ
พระราชาขณะนั้นก็ชรามากแล้ว จึงได้มอบราชสมบัติให้ท้าวสุวรรณหงส์และนางพิมสรสืบสันติวงศ์ 
ต่อมาพระราชาผู้เป็นพ่อแม่ได้สวรรคต แล้วท้าวสุวรรณหงส์และนางพิมสรก็ได้ปกครองราษฎร์โดย
ทศพิธราชธรรมน้าประชาชนให้เจริญรุ่งเรือง จนทั้งสองแก่ชราแล้วก็สวรรคตไป 
 จากวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวจะเห็นว่าในการด้าเนินเรื่องได้อธิบายที่มาของการตั้งชื่อเรียก
สถานที่ต่าง ๆ เอาไว้ ท้าให้ทราบว่าพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ หรือเมืองต่าง ๆ ที่เอ่ยถึงในเนื้อเรื่องเดิมคงเคย
เป็นเมืองใกล้เคียงกับเมืองเปงจาน และเมืองเปงจานที่กล่าวถึงคงเป็นบ้านเปงจานในปัจจุบัน 
เนื่องจากชาวบ้านเปงจานเองก็มีความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับนิทานอธิบายเหตุดังกล่าว ว่าเมืองเปงจานที่
เอ่ยถึงนั้นก็คือหมู่บ้านเปงจานที่ตนเองอาศัยในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาประวัติของ “เปงจาน”ในด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบ้าน “เปงจาน” 
ต่างก็มีเนื้อความเป็นไปในทางเดียวกันคือ “เปงจาน” เคยเป็นเมืองเก่าแก่และเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน
แต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามีความเป็นมาหรือมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างไร จะมีแต่ค้าสันนิษฐาน 
ค้าบอกเล่า และความเชื่อความศรัทธาของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงเท่านั้นที่เชื่อว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองของเจ้าพ่อเปงจาน (ปู่เปงจาน) 
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ภาพประกอบ 10 ศาลเจ้าพ่อเปงจาน ณ นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

2.2.2 ประวัติเจ้าพ่อเปงจาน 
 ณ บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เดิมเป็นเมืองโบราณที่มี
ขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ปรากฏหลักฐานเป็นศิลาจารึกท่ีมีลักษณะคล้ายใบเสมาขนาดใหญ่ สันนิษฐาน
ว่าอยู่ทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12 พุทธศักราช 1300 สูง 1.90 เมตร ที่ฐานของหลักศิลาจารึกมี
ตัวอักษรปัลลวะที่ลบเลือนไปตามกาลเวลาไม่สามารถอ่านได้ ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าพ่อเปงจาน” หรือ
ปู่เปงจาน เมืองเปงจานมีร่องรอยในวรรณกรรมล้านช้าง เช่น สินไซ สีทน -มโนราห์ ขูลู-นางอ้ัว นคร
เปงจานเป็นเมองเอกของเรื่อง ในภาพสลักนูนต่้าที่ระเบียงชั้นนอกทางทิศใต้ของนครวัด พุทธศักราช 
1650 ภาพแรกเป็นกองทหารถือธนู จารึกว่า “อนก ราชการ ยย ภาค ปมญ เชงมาล ดน้า สย้ากุก” 
ศาสตราจารย์ยอร์ช เชเตส ได้แปลค้าจารึกนี้ว่า “ราชบริพารแห่งกษัตริย์เชงฌาลน้าหน้าสยามกุก” 
ปัจจุบันเชื่อว่า “สยาม” ที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นชาวสยามจากเวียงจันทร์และหนองคาย ดังนั้น 
เมืองเชงฌาลจึงน่าจะเป็นเมืองเปงจานแห่งนี้ 
  ปัจจุบันหลักจารึกประดิษฐานอยู่ที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ต้าบลโพนแพง อ้าเภอ
รัตนวาปีจังหวัดหนองคาย โดยมีการก่อสร้างศาลให้ประชาชนได้สักการบูชา คือศาลเจ้าพ่อเปงจาน
นั่นเอง “เปง” เป็นภาษาถิ่นแปลว่า “กอง” ส่วน “จาน” คือต้นดอกทองกวาว (ต้นจาน) “เปงจาน” 
จึงหมายถึงกองดอกจาน ซึ่งในช่วงฤดูหนาวดอกจานจะร่วงลงมากองกันเป็นจ้านวนมาก 
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 ความศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเปงจาน 
  ความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนับถือได้เล่ากันมาว่า เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ท้าการบุกเบิกโดย
รถแทรกเตอร์ได้ดันหินที่ฝังอยู่นั้น แต่ไม่สามารถท้าการดันขึ้นมาได้ เพียงแต่ท้าพ้ืนให้เตียนไปเท่านั้น 
จึงปรากฏหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งฝังอยู่ คนขับแทรกเตอร์คิดว่าเป็นก้อนหินใหญ่ธรรมดา  จึงได้ดันลง
แม่น้้าโขง แต่ก็ไม่สามารถท้าได้ทั้งที่ก้อนหินก็ไม่ได้ใหญ่เกินแรงของรถแทรกเตอร์ จากนั้นก็ใช้แรงคน
ขุดจึงเห็นหินที่มีลักษณะการตบแต่ง แต่ก็ช่วยกันยกข้ึนไม่ได้ จากนั้นจึงได้ปรึกษากันว่าน่าจะเป็นหินที่
ศักดิ์สิทธิ์ จึงจัดแต่งเครื่องสักการะขึ้น มีดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาขอขมาแล้วกล่าวอัญเชิญขอย้ายที่ พอ
เสร็จพิธีก็พากันจัดคานหาม ก็ปรากฏว่ายกขึ้นไปได้ไม่ยากเย็นและใช้คนหามเพียงไม่กี่คน และเอาไป
ไว้ในที่ร่มไม้แห่งหนึ่ง ต่อมาผู้ปกครองคนเก่าได้ย้ายไปอยู่ที่นิคมแห่งอ่ืน ผู้ปกครองคนใหม่ย้ายเข้ามา
แทนก็ได้มาพัฒนาพ้ืนที่ จึงเห็นว่าหินศิลานั้นวางเกะกะขวางที่ขวางทางโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ 
จึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เอาไปโยนลงแม่น้้าโขงเสีย พอกล่าวเสร็จได้ไม่นานก็มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้
ครองคนดังกล่าว คือเกิดริมฝีปากบิดเบี้ยว เจ้าหน้าที่จึงน้าส่งโรงพยาบาลหนองคาย หมอได้ตรวจดู
ตามอาการก็ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุอะไรเกิดขึ้น หรือไม่ได้เป็นอาการของโรคแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่คน
หนึ่งทราบเรื่องจึงเข้าใจว่าท่านคงกล่าวสบประมาท จึงได้แต่งขันดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาเท่านั้นเอง
อาการต่าง ๆ ก็หายเป็นปกติ จึงท้าให้สิ่งอัศจรรย์เหล่านี้แผ่เป็นวงกว้างออกไป ท้าให้ประชาชนเชื่อว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงน้าเครื่องสักการบูชามาบนบาน บวงสรวง จนตราบเท่าทุกวันนี้ 
  ส่วนความเป็นมาของเมืองเปงจานนั้นเป็นมาอย่างไร ได้พยายามค้นหาตามต้าราต่าง  ๆ
หลายเรื่อง ว่าจะมีหลักฐานอะไรที่พอจะยืนยันว่าเป็นเมืองเก่า แต่ก็ไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยัน
ได้ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีลักษณะที่คล้ายกันชื่อว่า เรื่องท้าวสุวรรณหงส์ยนต์ ที่พอจะเชื่อมโยงได้ว่าเป็น
เมืองเปงจานนครราช เพราะบางแห่งยังมีปรากฏชื่อและสถานที่ที่ยังคงเหลือไว้ให้ดูอยู่และบางแห่งก็
สาบสูญไป 
 

2.2.3 ประวัติวัดเปงจานเหนือ 
 วัดเปงจานเหนือ ตั้งอยู่บ้านเปงจาน หมู่  8 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ ทิศเหนือจรดล้าน้้าโขง ทิศใต้จรดถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 212                
ทิศตะวันออกจรดล้าห้วยเอ่ียน ทิศตะวันตกจรดล้าห้วยยาง บริเวณวัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีต้นไม้
เล็กใหญ่เกิดขึ้นอยู่หนาแน่น ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ร้อยตรีประพัฒน์ ครุฑ
สูตร ผู้ปกครองนิคมได้รับมอบให้สร้างวัดขึ้นโดยได้รับแรงอุปถัมภ์จากท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรม
ธาดาและผู้ปกครองนิคม ได้กราบอาราธนาสมเด็จพระอริยวงคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปรินายก (วาสนา มหาเถร) เสด็จทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์เป็นสิริมงคลในวันที่ 6 มกราคม 2519 
และทรงเจิมแผ่นป้ายวัดให้นามว่า (วัดสังฆราชานุภาพราษฎร์สามัคคี) ปี พ.ศ. 2520 หลวงปู่ผาง                
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จิตตคุตโต พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขต อ . มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้รับอาราธนาไป
วางศิลาฤกษ์ สร้างอุโบสถขึ้นที่วัดและได้พักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเวลาเป็นเดือนเศษ ปี พ .ศ. 2523 
ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ชื่อว่า “วัดเปงจานเหนือ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็น
ต้นมาจนถึงทุกวันนี้ และได้แต่งตั้งพระครูพิทักษ์ พิสัยกิจ ด้ารงต้าแหน่งเจ้ าอาวาสบริหารวัดให้
เจริญรุ่งเรืองมาเป็นล้าดับ ได้สร้างเสนาสนะต่าง ๆ อุโบสถ อาคารโรงเรียนปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอ
ระฆัง โรงครัว เมรุ พร้อมศาลาบ้าเพ็ญกุศล ปี พ.ศ. 2537 ได้จัดงานถวายสักการะแด่หลวงปู่สนธิ์ เขมิ
โย ในปีอายุครบ 80 ปี และได้เป็นประธานพร้อมด้วยพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (พระ
ราชปรีชญาณณมุนี) ฝ่ายสงฆ์วางศิลาฤกษ์ สร้างศาลาการเปรียญเป็นอาคารสองชั้น และมีผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด พลอากาศเอกเอกวรนารถ อภิจารี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสบ้านเปงจาน และวัดเปงจาน
เหนือเป็นที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยยกให้สร้างวัดขึ้น เพราะสถานที่แห่งนี้
ตามความเล่าขานกันมาว่า เป็นเมืองเก่าที่รกร้างมาเป็นเวลานาน เมื่อนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยได้มา
บุกเบิกสร้างที่ท้าการขึ้น จึงปรากฏหลักฐานสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ ส่วนใหญ่ได้ถูก
กระแสน้้าโขงพัดให้ตลิ่งพังลงแม่น้้าหมด คงมีเหลืออยู่เป็นหลักฐานส้าคัญคือ หินศิลาจารึกที่ทางนิคม
ฯได้บูรณะเป็นสถานที่สักการะขอประชาชนทั่วไป หินศิลาจารึกนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญเจ้าหน้าที่กรม
ศิลปากรมาพิสูจน์ ปรากฏว่าเป็นเมืองเก่ามีอายุประมาณ 1400 ปีมาแล้ว อย่างอ่ืนก็มีซากอุโบสถที่
ปรากฏเพียงเล็กน้อย เพราะตลิ่งพังลงแม่น้้าโขงหมดแล้ว ดังนั้นจึงได้สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้เป็น
เมืองเก่าที่สร้างมานาน 
 วัดเปงจานเหนือ 
  ความเป็นมาของเมืองเปงจานนครราช โดยสังเขป เมืองเปงจานเป็นเมืองเก่าร้าง             
มานาน ได้มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาว่า แต่ก่อนเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก แต่ไม่รู้ว่าเป็นชนชาติใดเผ่าใด
มาตั้งรากฐานสืบมา แต่ก็ไม่ทราบว่าเมืองนี้ร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ด้วยสาเหตุอันใดจึงท้าให้พ้ืนที่ทั้งหมด
ของป่าหนาแน่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ต่าง ๆ นานาพันธุ์ และเป็นที่อยู่ของสิงห์สาราสัตว์มากมาย              
พอมาถึงปี 2498 ทางเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยขึ้น และได้มา
ท้าการบุกเบิกสถานที่แห่งนี้ โดยใช้รถแทรกเตอร์บุกเบิกจึงได้พบหลักฐานต่าง ๆ เป็นต้นว่า                
วัตถุโบราณ มีก้อนอิฐ ก้อนหิน วัตถุมงคล สิ่งก่อสร้างเป็นโบสถ์วิหารในบริเวณวัดนี้หลายที่หลายแห่ง 
ส่วนที่ติดริมฝั่งแม่น้้าโขง ตลิ่งได้พังลงน้้าโขงเกือบหมด ยังพอมีหลงเหลืออยู่คือซากอุโบสถหลังหนึ่งที่
ยังมีลักษณะเป็นอุโบสถหลังหนึ่งที่ยังมีลักษณะเป็นโบสถ์ ทางราชการและประชาชนได้บูรณะขึ้นใหม่
เสร็จเรียบร้อยและได้ประกาศเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางคณะสงฆ์ให้ชื่อว่า “วัดเปงจาน
คราราม” มาจนทุกวันนี้ 
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 ในขณะที่ก้าลังท้าการบุกเบิกอยู่นั้นทราบว่ามีวัตถุมงคลโบราณหลายอย่างเช่น พระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ หม้อ ไห ฆ้อง ระฆัง แต่ก็ได้สูญหายไปตามกาลเวลา ยังคงเหลือเพียงสิ่งเดียวที่ประชาชน
แถบนี้เคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือ หลักหินศิลาจารึกทางเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองโพน
พิสัยได้ยกฐานะขึ้นเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเปงจาน ซึ่งเป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไป แต่คนส่วนมากที่
เดินทางสัญจรไปมาหรือนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถมองเห็นหากไม่มีคนบอกเล่า เพราะศาลนั้นตั้งอยู่
หลังที่ท้าการนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย และผู้ปกครองนิคมได้เชิญเจ้าที่หน้ากรมศิลปากรมาอ่านลาย
ลักษณ์อักษรที่จารึกไว้ในหินสิลาจารึกนั้น แต่ก็ไม่สามารถอ่านได้เพราะตัวอักษรนั้นได้เลือนรางไปมาก
แล้ว แต่สันนิษฐานว่าหินศิลาจารึกมีอายุประมาณ 1400 ปี มาแล้ว 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 วัดเปงจานนคราราม ณ วัดเปงจานคราราม อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
 

2.2.4 ประวัติวัดเปงจานคราราม 
   วัดเปงจานคราราม ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2480 เดิมเป็นวัดร้างโบราณที่มีซากอุโบสถ 
เป็นวัดเก่าที่ตั้งอยู่ในเมืองโบราณที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เมืองเปงจานนครราช” เมื่อชาวบ้านสร้างวัด
ขึ้นใหม่เสร็จเรียบร้อย จึงตั้งชื่อว่า วัดเปงจานครารามตามชื่อเมืองดังกล่าว วัดเปงจานครารามตั้งอยู่ที่
บ้านหนองติ้ว ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด
มีเนื้อที่ 47 ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญไม้ สร้างด้วยไม้เมื่อ พ .ศ. 2529                
กุฏิสงฆ์จ้านวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้และตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปจ้านวน 5 องค์ 
เป็นศิลปะเชียงแสน (วัดเปงจานเหนือ: 2551) การศึกษาประวัติชุมชน สังคม และวัฒนธรรมของ
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ท้าให้ทราบว่าชุมชนลุ่มน้้าโขง
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ในแถบนี้เคยมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ทั้งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขุดพบซากปรักหักพัง 
รวมทั้งวรรณคดีอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการรับรู้ร่วมกัน 
   จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้น้าเสนอมาทั้งหมดเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษาของทั้ง 2 อ้าเภอ ไม่ว่าจะ
เป็นประวัติชุมชน สังคม และวัฒนธรรม จะเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสาน
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสารต่าง ๆ ไปจนถึงข้อมูลที่มีผู้ศึกษาเอาไว้ ซึ่งก็พอที่จะน้ามาตั้งข้อสังเกตได้ในหลายประเด็น 
ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จึงถือว่ามีความส้าคัญอย่างยิ่ง และผู้วิจัยจะได้น้าไปประกอบใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์บทต่อไป    
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บทที่ 3 
 

ชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้ าโขง 
 

 ในบทที่ผ่านมาผู้วิจัยได้น้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษา ประวัติชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรม ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงทั้ง 2 อ้าเภอ ที่พบว่ามีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-
มโนราห์ร่วมกันไปแล้ว การศึกษาในบทนี้เป็นความพยายามตอบค้าถามการวิจัยในจุดมุ่งหมายที่ 1  
ว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ที่ปรากฏในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้ าโขง            
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีลักษณะด้านเนื้อหาเป็น
อย่างไร ในฐานะที่ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวทีทน-มโนราห์ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงใน
พ้ืนที่ศึกษา เป็นเรื่องเล่าชาดกในประเพณีมุขปาฐะที่มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ทั้งยังมี
บทบาทต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในหลายลักษณะ จากการศึกษาท้าให้ทราบว่าในทัศนะของชาวชุมชน
ลุ่มน้้าโขงแถบนี้มีความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องเล่าชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” ว่าเป็นเรื่องราวที่เคย
เกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่ ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยจะน้าเสนอเพ่ือให้เห็นการรับรู้ชาดกและลักษณะ
ด้านเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในพ้ืนที่ศึกษา         
ตามประเด็นดังนี้  
 1) การรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในชุมชนลุ่มน้้าโขง 
 2) เนื้อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในชุมชนลุ่มน้้าโขง 
 
3.1 การรับรู้ชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในชุมชนลุ่มน้ าโขง 
 ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 2 อ้าเภอไปแล้วในบทที่ 2 ซึ่งก็พอที่จะแสดงให้
เห็ น ลั กษ ณ ะความสั ม พั น ธ์ ระห ว่ า งผู้ คนกั บ ความ เชื่ อที่ มี ต่ อช าดก พ้ื นบ้ าน อีส าน เรื่ อ ง                   
“ท้าวสีทน-มโนราห์” ทั้งในมิติของพ้ืนที่ หรือระบบความคิดความเชื่อที่มีต่อพ้ืนที่อันมีความเชื่อมโยง
กับเรื่องราวในชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” ในประเด็นนี้จะเป็นการศึกษาการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสาน
เรื่อง “ท้าวสีทน-มโนราห์” ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงทั้ง 2 อ้าเภอ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งเพ่ือ
การศึกษาอย่างครอบคลุม จากการศึกษาพบว่าชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในพ้ืนที่ศึกษามีการรับรู้ชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องดังกล่าวร่วมกันผ่านข้อมูลหลายประเภท ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการรับรู้ตามข้อมูลที่
ค้นพบ ดังนี้ 
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   3.1.1 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะ 
   3.1.2 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมการแสดง 
   3.1.3 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมศิลปะ 
   3.1.4 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรม 
   3.1.5 การรับรู้ผ่านภูมินามสถานที่ 
 

3.1.1 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะ 
  ข้อมูลประเภท “Verbal folklore” คือข้อมูลประเภทคติชนที่ถ่ายทอดด้วยวาจา ค้าพูด 
หรือข้อมูลที่ ใช้ถ้อยค้า บางครั้งเรียกว่าข้อมูลมุขปาฐะ ข้อมูลคติชนประเภทที่ ใช้ถ้อยค้านี้                 
เป็นการน้าเสนอความคิดและจินตนาการเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดให้ผู้ ฟังได้รับรู้                 
(ปฐม หงษ์สุวรรณ , 2554: 139) ในกรณีการศึกษาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์                     
ก็เช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ ของชาวชุมชนลุ่มน้้า
โขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เป็นข้อมูลคติชนที่ถ่ายทอด
ด้วยวาจาหรือข้อมูลมุขปาฐะที่แพร่กระจายอยู่ในการรับรู้ของผู้คนมาช้านาน  การรับรู้ผ่านวัฒนธรรม
มุขปาฐะในประเด็นนี้ถือว่ามีความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลหลักที่ผู้วิจัยจะได้น้ามา
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะด้านเนื้อหาต่อไป จากการสัมภาษณ์ภาคสนาม ผู้วิจัยรวบรวมเนื้อหาส้านวน
ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงได้ทั้งหมด 30 ส้านวน 
ซึ่งแบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้ 3 ลักษณะ คือ มีลักษณะเป็นนิทานพ้ืนบ้านจ้านวน 28 ส้านวน            
การเทศน์ 1 ส้านวน และกลอนล้า 1 ส้านวน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
  3.1.1.1 นิทานพื้นบ้าน 
   ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ถือว่ามีลักษณะเป็นนิทานพ้ืนบ้าน เนื่องจาก
ลักษณะของเนื้อหานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบท้องถิ่น (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2554: 142) 
กล่าวว่า นิทานพื้นบ้านเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในชุมชนสังคมต่าง ๆ  ทั่วโลก 
ซึ่งอาจมีความเหมือนคล้ายและแตกต่างกัน นิทานต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าพ้ืนบ้าน 
(Folk narrative) ซึ่งเป็นผลผลิตจากจินตนาการและสติปัญญาของมนุษย์ นิทานเหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชนเจ้าของเรื่องราว และเป็นตัวแทนสะท้อนภาพสังคม ทัศนคติ ความ
เชื่อ ค่านิยม ของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี เรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ก็เป็น
ผลผลิตจากจินตนาการของผู้คนในพ้ืนที่และแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชนได้เช่นกัน   
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โดยสังเกตได้จากการสะท้อนผ่านบทบาทด้านต่าง ๆ (ในบทที่ 4) การรับรู้ชาดกผ่านวัฒนธรรม      
มุขปาฐะที่มีลักษณะเป็นนิทานพื้นบ้าน ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างบางส้านวนให้เห็นดังนี้   
  
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์  นางลอง สนั่นเอ้ือ อายุ  75 ปี  ชาวบ้านเปงจาน ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี                      
จังหวัดหนองคาย ความว่า 
 

   “สีทนเป็นลูกชายเจ้าเมืองเปงจาน อยู่มาจนเติบโตเป็นหนุ่ม                
มีนายพรานไปพบนางมโนราห์เล่นน้้าในสระอโนดาต จึงคิดอยากจะได้นาง
มโนราห์ไปถวายให้กับท้าวสีทน เพราะหวังจะได้เงินทองเป็นสิ่งตอบแทน  
แต่พรานจับนางมโนราห์ไม่ได้เพราะนางมโนราห์นั้นมีปีกจึงบินหนีไปพร้อม
กับพ่ี ๆทั้ง 6 นาง นายพรานจึงไปขอบ่วงบาศจากพญานาคเพ่ือจะสามารถ
จับนางมโนราห์มาได้ เมื่อพญานาคให้บ่วงบาศมาแล้ว ขณะที่นางมโนราห์
ก้าลังเล่นน้้าอยู่นั้น นายพรานก็ได้เอาบ่วงบาศคล้องนาง เมื่อนางมโนราห์ติด
บ่วงบาศก็ไม่สามารถบินหนีได้ นางมโนราห์จึงฝากความพ่ีสาวทั้ง6 ไปถึงผู้
เป็นพ่อว่าโดนบ่วงบาศเขาแล้ว เขาจะพาหนีแล้ว นายพรานจับมโนราห์ได้ก็
ลากนางไปตามป่าตามเขา เดิมทีพรานจะจับนางมโนราห์ท้าเมีย แต่ฉุกคิดได้
ว่าคงจะท้าแบบนั้นไม่ได้ เนื่องจากนางมโนราห์สวยงามดั่งนางฟ้านางสวรรค์
จึงไม่คู่ควรกับตน เมื่อนั้นจึงคิดเอาไปถวายให้ท้าวสีทนที่เมืองเปงจาน เมื่อ
มาถึงเมืองเปงจานจึงน้ามโนราห์มาถวายท้าวสีทน ท้าวสีทนก็รับไว้ทันทีและ
อยู่ร่วมกันเป็นผัวเมีย 

ต่อมาก็เกิดสงครามในเมืองหนึ่งๆที่อยู่ในปกครองของเจ้าเมืองเปง
จาน พ่อของท้าวสีทนจึงสั่งให้ท้าวสีทนไปท้าศึกสงคราม ท้าวสีทนห่วงเมียแต่
ก็ต้องจ้าใจไปท้าสงคราม จึงได้ฝากมโนราห์ไว้กับแม่ของตนและฝากฝังให้
ดูแลเป็นอย่างดี มโนราห์จึงมอบปีกมอบหางฝากไว้ที่แม่ของสามี 
  เมื่อสีทนไปท้าสงคราม มีคนในเมืองเปงจานอยากให้ท้าวสีทนนั้นได้
กับลูกสาวของตน จึงยุยงให้พ่อกับแม่ของท้าวสีทนและชาวเมืองคนอ่ืน ๆ 
เกลียดนางมโนราห์ และใส่ความหาว่านางเป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมือง จึงใส่
ความให้นางมโนราห์นั้นโดนฆ่า หากว่าไม่ฆ่านางมโนราห์ทิ้งท้าวสีทนที่ไปรบ
ก็จะตายในสนามรบ แม่ของท้าวสีทนเกิดความสงสารนางมโนราห์แต่ต้องจ้า
ใจ เพราะถ้าหากไม่ท้าอย่างที่เขาแนะน้าท้าวสีทนก็จะตายในสนามรบ        
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จึงตัดสินใจให้ฆ่านางมโนราห์ได้ พอถึงคราที่ต้องพามโนราห์ไปฆ่านั้น นาง
เศร้าโศกเสียใจร้าพึงร้าพันต่าง ๆ นานา นางจึงมีอุบายความคิดว่าจะหลอก
ถามเอาปีกและหางคืนมาจากแม่ของท้าวสีทน ด้วยการร่ายร้าให้แม่ท้าวสีทน
ดู เมื่อได้ปีกกับหางมาสวมแล้วนั้นนางจึงบินหนีไป และสั่งความไว้ว่าหาก          
ท้าวสีทนกลับมาไม่ต้องออกตามหานาง เพราะทางไปเมืองภูเงินนั้นมัน
ล้าบากมาก 
   เมื่อนางไปถึงเมืองภูเงินแล้ว พ่อกับแม่ของนางต่างก็ดีใจร้องไห้ 
และนางเล่าความเป็นมาเป็นไปให้บิดาฟัง เมื่อสีทนกลับสู่เมืองเปงจาน แล้ว
ทราบว่ามโนราห์หนีไปเพราะอุบายของหมอดู สีทนจึงออกตามหามโนราห์
ไปที่เมืองเมืองปากคาดไปพบกับฤาษีอยู่ที่วัดถ้้าศรีธน ฤาษีจึงบอกกับสีทนว่า
ทางที่จะไปตามหานางมโนราห์นั้นแสนยากเข็ญนัก แต่ท้าวสีทนก็ไม่กลัว 
ฤาษีจึงสอนวิชาอาคมให้กับท้าวสีทน เมื่อร่้าเรียนวิชาจนส้าเร็จแล้วนั้นจึงได้
ลองดาบด้วยการฟันหินให้ขาด เมื่อฟันหินขาดท้าวสีทนจึงได้ลูกมะนาวจาก
ฤาษี 1 ลูก ลูกมะนาวจึงน้าทางท้าวสีทนไป เดินทางเป็นแรมเดือนจนไปพบ
ต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่ของนกอินทรีย์ ท้าวสีทนได้ยินนกอินทรีย์พูดกันว่า
เมืองภู เงินจะสู่ขวัญนางมโนราห์  จะมีการฆ่าวัวฆ่าควายจ้านวนมาก                    
ท้าวสีทนจึงถามลูกนกอินทรีย์ว่าจะไปเมืองภูเงินได้อย่างไร ลูกนกอินทรีย์จึง
ให้ท้าวสีทนวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในปีกของแม่ตนแล้วติดตามไปด้วย 
   เมื่อถึงเมืองภูเงิน ท้าวสีทนก็กระโดดออกจากปีกนกอินทรีย์และ
เดินป่าจนไปเจอศาลาหลังหนึ่ง จึงหยุดพักที่นั่น เมื่อมีคนเดินมาหาบน้้าแถว
นั้นสีทนจึงถามไถ่ก็ปรากฎว่าเป็นพ่ีสาวทั้ง6 ของมโนราห์ สีทนจึงขอกินน้้า
กับกินรีทั้ง 6 จากนั้นได้คายแหวนลงในหาบ เมื่อถึงคราวสรงนางมโนราห์
แหวนที่อยู่ในหาบจึงแล่นเข้าไปสวมที่นิ้วของมโนราห์ มโนราห์จึงรีบก้าเอา
แหวนนั้นไว้ และนึกขึ้นทันทีว่าสีทนได้มาถึงเมืองภูเงินแล้ว มโนราห์จึงถาม
คนหาบน้้าว่าไปเจอใครมา คนหาบน้้าจึงบอกว่าเห็นคนบ้าอยู่แถวๆบ่อน้้านั่น 
มโนราห์จึงได้บอกให้ไปตามมาพบนาง นางจึงรู้ว่าสีทนได้ออกตามหานางมา
จนพบ และนางได้บอกพ่อของนางว่าท้าวสีทนคือสามีของนาง แต่พ่อนางไม่
เชื่อจึงขอให้เสี่ยงทายด้วยการให้มโนราห์กับพ่ีทั้ง6 ไปเก็บซ่อนตัวแล้วใช้ผ้า
ปิดพรางตัวเอาไว้ ให้ยื่นเพียงนิ้วมือออกมาทั้ง 7 คน หากสีทนจ้านิ้วมือเมีย
ตัวเองได้จึงจะเชื่อ สีทนจึงไหว้วอนพระอินทร์ให้ช่วย พระอินทร์จึงแปลงกาย
เป็นแมลงวันเขียวมาจับที่นิ้วมือของนางมโนราห์ พอท้าวสีทนเลือกถูก ผู้เป็น
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พ่อก็ยังไม่พอใจ เลยลองให้ทายดูอีกทีโดยให้นางทั้ง 6 แต่งพาข้าว(ส้ารับ
อาหาร) มาแล้วให้เลือกกินพาข้าวของนางมโนราห์ ถ้ากินถูกพาก็แปลว่าเป็น
สามีของมโนราห์ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะฆ่าทิ้งเสีย แมลงวันเขียวจึงบินไปจับที่พา
ข้าวของนางมโนราห์ พ่อของมโนราห์จึงยอมรับให้เป็นเขย เพราะเชื่อว่าทั้ง
สองคงเป็นผัวเมียกันมาแต่ปางก่อน เลยจัดพิธีให้แต่งงานกัน 

        (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
 
  3.1.1.2 การเทศน์ 
   การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการเทศน์ ประเพณีการเทศน์
มีปรากฏทั่วไปในวัฒนธรรมอีสาน โดยพระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้เทศน์ให้ประชาชนฟัง (ทิพย์วารี สงนอก, 
2552: 38) กล่าวว่า ในการเทศน์นิทานสามารถจ้าแนกการเทศน์ได้ 3 ลักษณะ ก็คือ 1) ปฐมสมโพธิ 
คือการเทศน์พุทธประวัติรวมถึงนิทานชาดกด้วย 2) เทศน์มหาชาติ คือการเทศน์เนื่องในประเพณี
มหาชาติโดยเฉพาะ 3) นิทานพ้ืนบ้าน คือ เรื่องที่น้ามาเทศน์เป็นนิทานพ้ืนบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น และใน
ส่วนที่ผู้วิจัยพบว่ามีการรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะโดยการเทศน์ในพ้ืนที่ศึกษาก็คือ จากการ
สัมภาษณ์นายเคน สมบูรณ์ธรรม (2559) ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเคยได้ฟังพระเทศน์เรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ เลยท้าให้พอที่จะรู้เรื่องราวของชาดกผ่านการเทศน์อยู่บ้าง และได้แนะน้าให้ผู้วิจัยติ ดตาม
ข้อมูลดังกล่าวจากทางเจ้าคณะอ้าเภอรัตนวาปี ก็คือพระครูสุวรรณรัตนสุนทร และจากการสัมภาษณ์
พระครูสุวรรณรัตนสุนทรท้าให้ผู้วิจัยพบข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ผ่านลักษณะของการเทศน์ ดังนี้ 
 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนสุนทร เจ้าคณะอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความว่า 
 

  “เรื่องท้าวสีทนเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ลงมาเสวยชาติ นิทาน
ส่วนมากที่ผูกเรื่องก็ผูกเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ เพราะเรื่องราวของพระ
โพธิสัตว์นั้นมีมากหลาย พระเจ้า 500 ชาติ พระเจ้า 10 ชาติ ชาติสุดท้ายคือ
พระเวสสันดร เรื่องสีทน-มโนราห์ เมืองภูเงิน เมืองเปงจาน มันถูกโยงกับ
ความเชื่ออย่างกรณีที่ว่า อย่างที่เล่ากันมาก็คือ “บัดนี้จักกล่าวถึงเมืองใหญ่
กว้างเฮียกชื่อเปงจาลก่อนแหล่ว สมภารเพ็งหมื่นเมืองมาน้อม ภูพะนังล้อม
เมืองหลวงหลายย่าน น้้าแผ่ล้อมตีนต้ายตาดนคร ฮุ่งค่้าเช้าชาวเทศเทียว
สะเภา ยูท่างชาวเภตราต่างเมืองมาเต้า” นี่ก็คือ หมายถึงว่า เมืองนี้เป็นเมือง
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ใหญ่ แล้ วก็มี ภู เขาล้ อมรอบ มีแม่น้้ า  และเป็ น เมื องที่ อุดมสมบู รณ์                     
มันก็เข้ากันกับ “ชาวเภตราต่างเมืองมาเต้า” ก็คือต่างประเทศจะมาซื้อมาค้า 
มาขาย มันก็เชื่อมได้กับแม่น้้าโขง มันเป็นทางผ่านมีภูเขาล้อมรอบก็คือทาง
เมืองลาว อันนี้กล่าวถึงลักษณะการผูกเรื่อง เอาบริบทของเรื่องที่ยกว่าเมือง
นี้ และกล่าวไปอีกว่า “ยูท่างเมืองเภตรามาเต้า อันว่าราชาเจ้าเปงจาลนคร
ราช มีชื่อว่าอาทิตย์เจ้าทะรงสร้างสืบมา” นี่คือพระยาอาทิตย์เป็นผู้ปกครอง
เมืองเปงจาน แล้วก็ “มเหสีเจ้าจันทานางนาถ งามยิ่งย้อยปูนปั้นแปลง
เขียน” ก็แสดงว่ามเหสีชื่อนางจันทา “มีบริวารเฝ้าในปางนับหมื่น ประดับ
เครื่องแก้วตะเกิงกล้ากล่อมผิว ผาสารทกว้างได้ชั่วพันวา มุงทองแดงหล่อตัน
ตางฟ้า เสนาท้าวเนืองนองอนัตน์ เนก ช้างและม้าเหลือล้นอเนกนอง                        
ในหนห้องเปงจาลนครราชตลาดใหญ่ตั้งเต็มด้วยเครื่องขาย” เขาก็พรรณนา
ว่ามีตลาดมีการค้าการขาย มันก็จะผูกเรื่องไป มันเกี่ยวข้องกับวัดถ้้าศรีธน 
และเป็นความเชื่อของชาวบ้าน มันก็จะมีเป็นตอน ตอนนายพรานบุณฑริก
เป็นเพ่ือนกับพระยาชมภูจิตตนาค อันนี้จะเกี่ยวกับพญานาคและพระฤาษี 
มันก็จะมีเป็นตอนๆไป และตอนที่นางทั้ง 6 คืนไปทูลพระเจ้าไกรราช                  
ก็คือนางทั้ง 6 นี้หมายถึงว่า พระยาไกรราชมีธิดาอยู่ 7 องค์ องค์เล็กคือนาง
มโนราห์ 7 วันจะมาอาบน้้าหนหนึ่ง มาอาบน้้าที่สระอโนดาตแล้วพรานมา
พบ มันก็จะเล่าเป็นเรื่องๆ มีตัวละครอะไรบ้าง มีพญานาค มีฤาษี มียักษ์                
มีแร้ง  แล้วตอนสุดท้ายจะกล่าวว่า ใครท้ากรรมท้าเวรอะไรไว้ก็จะเกิดเป็น
เปรตเป็นอะไรไป ท้าบาปกรรมอะไรถึงได้เกิดมาใช้ชาติ ก็จะอธิบายไป” 

             (พระครูสุวรรณรัตนสุนทร, 2559: สัมภาษณ์ อ้างถึงใน (น้อย ผิวผัน, 2542: 1) 
 
  3.1.1.3 กลอนล้า 
   ผู้วิจัยจัดกลอนล้าให้อยู่ในวัฒนธรรมการรับรู้ประเภทมุขปาฐะ เนื่องจากว่า                 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์กลอนล้าได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองได้มีแรงบันดาลใจในการประพันธ์จาก
ความชอบส่วนตัวประกอบกับภูมิล้าเนาที่อยู่ก็มีเรื่องเล่าชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” เป็นนิทาน
ประจ้าถิ่นที่อยู่ในการรับรู้อยู่แล้ว ทั้งยังเชื่อว่าชาดกท้าวสีทน-มโนราห์คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน
พ้ืนที่แห่งนี้ และกลอนล้าที่ประพันธ์ขึ้นมีบางครั้งที่น้าไปเผยแพร่ตามงานบุญต่าง ๆ ตามวาระเท่านั้น 
และจากการ สัมภาษณ์นางตาล สันวิจิตร อายุ 71 ปี ผู้ให้ข้อมูลก็ปรากฎว่าได้มีการประพันธ์กลอน
ล้าไว้เฉพาะตอนที่ให้ความส้าคัญ คือ กลอนล้าถ้้าศรีธน และกลอนล้ามโนราห์ ดังนี้ 
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   กลอนล้า “ถ้้าศรีธน” 
   “ข้าขอบรรยายเรื่องถ้้าศรีธนอันล้้าค่า บ่อนพ่อลุงแม่ป้าพาว่าอยู่สู่วัน จักกล่าวก้้าน้า
ท่านศรีธน เข้าในไพรดงดอนค่อยเรียนมนต์กล้า ศรีธนไกลเมืองบ้าน เมืองเปงจานนครราช หาวิชา
ซอกค้น อาคมกล้าให้เก่งไกล ศรีธนเจ้าเข้าป่ามานาน จังได้มาพานพบพ่อฤาษีอยู่ดงนี้ บ่อนเพิ่นมีนาม
เอ้ินเนินฤาษีบ่อนเป็นป่า บ่อนเป็นป่าหญ้าคาอยู่เคียงใกล้บ่ไกล โนนฤาษีเพ่ินเอ้ินหลายร้อยเซ่นคน                
มีฮอดน้้าสระโบกขรณีบ่อนเป็นหนองบัวบานเพ่ินว่ามาสู่วันนี้ สีทนเดินทางลัดเลาะมาในด้าว สิมาหา
มนต์กล้าอาคมให้แข็งแกร่ง แลงและเช้าเดินเลื่อยอยู่บ่เซา ศรีธนอาศัยเจ้าฤาษีไพรอยู่กลางป่า เรียน
วิชาสู่ด้านการสู้สู่แนว เรียนวิชาได้แล้วลองดาบกายสิทธิ์ ของมีอิทธิฤทธิ์ปล่อยคมลองกล้า มาถึงแล้ว
ศิลาแลงก้อนใหญ่ ท้าวกะเอาดาบกล้าลองไว้ใส่หิน เป็นที่จารึกไว้ในแผ่นหินศิลา ไผได้มาดูเล่นคัน
อยากเห็นให้มาเบิ่ง ถ้้าศรธนเด้อพ่ีน้องมีแท้แน่จริง มีบ่อนเว้าหลายบ่อนมีหลักฐานปาฏิหาริย์ความ
จริงสิ่งที่เห็นกะมีพร้อม ให้มาดูเอาไว้เป็นบุญตาพอได้เล่า ให้ซุมลูกและเต้าหล านน้อยได้จื่อจ้า                  
อยู่ทางในวัดถ้้าคือศรีธนลองดาบ ทราบบ่น้อพ่ีน้องมีแท้แน่นอน มีบ่อนเว้าหลายที่มีหลักฐาน
ปาฏิหาริย์ ความจริงสิ่งที่เห็นกะมีพร้อม จอมใจเจ้าศรีธนลือกระเดื่อง เรื่องฝีมือดาบง้าวเตรียมได้             
ซุแนว ท้าวศรีธนผ่านแล้วไปฮอดเมืองภูเงิน น้้ากัดเหล็กกัดทองกะเล่ากายไปม้ม ปากคาดมีคนเอ้ินถ้้า
ศรีธนคนเก่ง หางเป็นหินโขดก้อนหนักแน่นแผ่นสุธา พวกแม่ป้าเอ้ินชื่อรวมกัน หมอล้าขอยืนยัน
ว่าเฮาต้องคมกล้า การท้านาท้าข้าวหาไปกะได้ง่าย ตลอดคันแม่นขายและซื้อกะดีขึ้นสู่แนว เศรษฐกิจ
คล่องแคล่วท้าง่ายหลายมี คือการท้าบุญแต่งทุนหนุนไว้ เฮานี้ใสคือแก้วกลมเกลียวเบิ่ดซุอย่าง                 
พวกพ่อแม่พ่ีน้องบ่หมองเศร้าอยู่สบาย เด้อ นอ น้อ ” 
 
   กลอนล้า “มะโนลา” 
   “ฟ้าเอ๋ยฟ้าฮ้องโหย่นเสียงโหยน ๆ ฟ้าฮ้องส่ง สาวหมอล้าลงไปท่งได้ยินฟ้าฮ้าฮ่อง 
หัวใจน้องห่วงแต่แฟน เดอ นอ น้อ หนองบัวบานนี่ล่ะแม่ป้าคือสระโบกขรณี บ่อนมะโนลาสรงศรีอาบ
ลงสรงอ่าง นายพรานเจ้าเห็นนางงามหยิ่ง นายพรานหลิงล่้าแล้วงามโก้ดั่งเขียน ถึงเวลาเจ็ดมื้อนางลง
สรงอาบ นายพรานทราบถี่ถ่วนหาเรื่องเปลี่ยนแผน นายพรานลงไปถ้้าบาดาลพ้ืนนาค ไปขอบ้วงบาศ
เจ้ามาห่างใส่นาง เอาบ้วงวางลงช่องบ่อนเคยลงสรงสู่ หมู่ทั้งหกพ่ีน้องมาต้องกะเล่ากาย มะโนลาเลย
ย้ายกายมาทาง บ้วงบาศ บ้วงกะเลยลัดไว้แสนสิดิ้นกะบ่ตึง พรานไพรเอานางน้องมะโนลาถวายท่าน 
ถวายให้แก่ท่านศรีธนเป็นคู่คอง เอานาถน้องมะโนลามาครองรัก ศรีธนมีความสุขสื่นหทัยใจกล้า             
เอามะโนลาหล่ามาเป็นเมียขึ้นครองราชย์ มีความสุขมากล้นศรีธนอยู่สบาย แต่ว่ามาเดี่ยวนี้มีสงคราม
เข้ามาผ่า ศรีธนจากมะโนลาไปต่อสู้ภัยร้ายอยู่ต่างแดน ศรีธนอุกอ่ังแค้นบ่อยากจากมะโนลา                   
ทางน้้าตาไหลรินฮ้าคณิงน้าน้อง สองคนเฮไห้บ่อยากไกลแม้แต่หน่อย มะโนลานาถน้อยเลยจาเว้ าต่อ
ผัว น้องสิฮ้อยดอกไม้ให้พ่ีแทนนาง คันแม่นมาลาบานส่วนนางสิคอยอ้าย คันแม่นมาลาน้องของนาง
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มันแห้งเหี่ยว คือจังนางนาถน้อยมะโนน้องสิห่างไหล ศรีธนหนีไกลข่างมะโนลาอยู่น้าย่า ประชาชน
ไพร่ฟ้าหาเรื่องใส่นาง เขาสิเอาไปเลี้ยงเวียงวังชะตาขาด สัตว์สองเท้าเขาจาว่ามีปีก มันหากอุบาทว์
ฮ้ายเป็นเรื่องใหญ่หลวง คันบ่เอานางน้อยมะโนลาถวายท่าน มวนหลักเมืองหลักบ้านมวนนี้สิบ่เหลือ 
ย่าเลยวาจาเว้าน้านางน้อยนาถ เขาสิเอาแจ่มเจ้าไปเลี้ยงข่วงเมือง มะโนลาฮู้เรื่องจาย่าค้าหวาน คันสิ
เอานงคานยื่นถวายจริงแท้ มะโนลาขอเจ้าเอาหางกับปีก ให้นางแอะแอ่นฟ้อนลาเจ้าบัดเทือตาย           
ย่าเลยบายเอาให้ทั้งหางกับปีก นางกะสวมสอดเข้างามโก้ให้ย่ามอง มะโนลาล้าฟ้อนละครให้ย่าเบิ่ง 
เปิดม้างเทิงอีกหน่อย ๆ มะโนน้อยแฮ่งสิงาม ย่ากะเลยหลงใหลคอยมองแล้วเปิดส่อง มะโนนาถน้อง
บินขึ้นสู่บน มะโนลาวนเวียนเอ้ินอัยยิกาผู้เป็นย่า ลูกขอลาย่าเจ้าเมือบ้านลูกสั่งความ ลูกขอลาเมือ
บ้านภูเงินบ้านเก่า ลูกสิลาไกลเจ้าห่างหนี คันศรีธนมาถึงบ้านมารดาเอ๋ยให้แม่เล่า บอกแก่พระพ่ีเจ้า
อย่าตามมิ่งมะโน ทางมันไกลแสนเยิ้นทางเดินมันล้าบาก มันมีภูผาขั่นเหวซันตันป่อง น้้ากัดเหล็กกัด
ทองอยู่ข้างหน้า ลูกลาแล้วแม่นห่างเมือ เหลือแต่ความคาค้างคณิงน้าอ้ายพี่ศรีธนเอ๋ย ศรีธนอาสาสู้ไป
สงครามต่างถิ่น หมูศัตรูพ่ายแพ้มีชัยกล้าชนะมาร ศรีธนตกสะท้านคิดฮอดมะโนลา มือคล้าหามาลัย
อยู่คอกะเลยพ้อ พอบายได้มาลัยเลยแห้งเหี่ยว ท้าวทั้งคิดฮอดน้องมะโนน้อยผู้สั่งความ บ่อนมันสิได้
เรื่องศรีธนออกตามหา มโนไปทางบนศรีธนไปทางดินผ่องสิเดินดงด้าน้้า ท้าวกะตามหาน้องมะโนทอง
บ่ได้ว่า น้้ากัดเหล็กกัดทองกะผ่านกายไปม้ม เฮาทางคมทางกล้าลุงตาอย่าไหวหวั่นศรีธนยืนอยู่ถ้้าไผ
มาเยี่ยมให้ล่้าแล พวกเฮาได้ชัยชนะมามือ คือศรีธนท้ามาผ่านไปในเรื่อง บ่มีเคืองเด้อเจ้า ปากคาดเฮา
มีแต่ฮุ่ง ทางพ่อลุงแม่ป้ามีหน้าแม่นชื่นใส เดอ นอ โอย น้อ ”  

     (ตาล สันวิจิตร, 2561: สัมภาษณ์) 
 

3.1.2 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมการแสดง  
  การรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ผ่านวัฒนธรรมประเภทการแสดง 
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเรื่องเล่าชาดกเรื่องดังกล่าวเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่ชุมชน และ
ปัจจุบันเรื่องเล่าชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” มิได้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ประจักษ์แต่ในพ้ืนที่แต่ยังได้
แพร่กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวในหลายลักษณะ อิทธิพลของการ
แพร่กระจายส่งผลให้มีการรับรู้ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ หมายความว่าเรื่องเล่าชาดกท้าวสีทน-มโนราห์ยังเป็น
ที่นิยมน้ามาถ่ายทอดและได้รับความสนใจจากผู้คนตามยุคสมัย ในประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่ามีผู้น้าชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง ไปประกอบใช้ในการศึกษาประเภท
ศิลปะการแสดง ดังนี้ 
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  3.1.2.1 การแสดงพ้ืนบ้าน 
   “การแสดงพ้ืนบ้าน” ถือเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการรับรู้ในอีกมิติหนึ่งอันเกิดจาก
จินตนาการของมนุษย์ที่มีต่อเรื่องเล่าชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง การแสดง
พ้ืนบ้านถือเป็นข้อมูลคติชนประเภทหนึ่ง ข้อมูลประเภท Performing folklore  หมายถึง ข้อมูลคติ
ชนประเภทการละเล่น การแสดงพ้ืนบ้าน หรือละครชาวบ้าน ข้อมูลคติชนประเภทนี้เป็นการ
แสดงออกทางถ้อยค้าวาจาและลีลาท่าทางเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ ข้อมูลกลุ่ม
นี้อาจจะเป็นการแสดงพ้ืนบ้านการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน การละเล่นต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงละคร
ชาวบ้านด้วยเช่นกัน หากกล่าวถึงเฉพาะศิลปะการแสดง (performing art) จะเกี่ยวข้องกับการแสดง
อยู่ 3 ประเภท คือ การร่ายร้า (Dance) การละคร ( Drama) การดนตรี (Music) (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 
2554: 150) ที่ผู้วิจัยพบว่ามีวัฒนธรรมการรับรู้ชาดกเรื่องดังกล่าวผ่านข้อมูลประเภทการแสดงนั่นก็
คือการร่ายร้า มีผู้เผยแพร่ข้อมูลประเภทการแสดงการร่ายร้าผ่านสื่อออนไลน์ในเว็ปไซต์ YouTube 
เกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้านที่ยกเอาเนื้อหาในตอนส้าคัญของเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง             
“ท้าวสีทน-มโนราห์” ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย มาประยุกต์ใช้ในการแสดง ดังนี้ 
  จากการศึกษาบนฐานข้อมูลออนไลน์ ผู้วิจัยพบว่าได้มีผู้เผยแพร่ข้อมูลประเภทการแสดง
พ้ืนบ้านผ่านเว็ปไซต์ YouTube ที่มีการน้าเอาเรื่องราวตอนส้าคัญจากชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายมาประยุกต์ใช้ในชุดการแสดง คลิปวีดีโอ
ที่ผู้วิจัยพบแบ่งออกเป็นสามคลิปวิดีโอ หรือ 3 ชุดการแสดง ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจว่าการแสดงพ้ืนบ้านดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการรับรู้ผ่านการแสดงพ้ืนบ้าน โดย
สามารถอธิบายดังนี้  

การแสดงชุดที่ 1 ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “ล้าเพลินมโนราห์ลวงย่า” 

   
ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างภาพการแสดงชุดล้าเพลินมโนราห์ลวงย่า 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=XNAqm9bkMFw 

https://www.youtube.com/watch?v=XNAqm9bkMFw


 

 

  65 

  การแสดงชุดนี้ เผยแพร่เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2558 ชื่อผู้ เผยแพร่ (โกสตูดิโอ)            
ความยาวคลิปวีดีโอ 8.52 นาที เป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
อีสาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อนการแสดงได้กล่าวถึง
ความส้าคัญเอาไว้ว่า 
  “พระสุธน-มโนราห์ เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน ที่มีความส้าคัญและโดดเด่นอีกเรื่อง
หนึ่งไม่แพ้กับวรรณกรรมภาคอีสานเรื่องอ่ืน ๆ สีทน-มโนราห์เป็นวรรณกรรมที่รู้จักกันดี มีเนื้อหาที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะในตอนหนึ่งที่ผู้ศึกษาประทับใจและเกิดแนวคิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงานคือ ตอนนางมโนราห์ถูกจับเซ่นไหว้บวงสรวงปู่ผีบ้านผีเมือง นางจึงออกอุบายขอปีกหางจากย่า 
เพ่ือที่จะร่ายร้าก่อนตาย เมื่อมโนราห์เห็นว่าปู่กับย่า พร้อมด้วยชาวเมืองเปงจานนครมาร่วมพิธีเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จนลืมคิดว่าเป็นกลอุบายของนาง นางจึงหาโอกาสบินหนีกลับเมืองภูเงิน 
” (ธีรเดช ศรีไชย, 2558) 
  ในการแสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงก็คือ ช่วงที่1 สื่อให้เห็นถึงพิธีกรรมการบวงสรวงเซ่น
ไหว้บูชา ช่วงที่2 มโนราห์ร่ายร้าในท่าต่าง ๆ ถวายปู่กับย่า ช่วงที่3 มโนราห์หลอกล่อปู่กับย่าและ
ชาวเมืองให้ตายใจและบินหนีกลับสู่เมืองภูเงิน โดยระหว่างการแสดงนั้นได้มีการล้าเป็นกลอนเพ่ือเล่า
เรื่องในตอนดังกล่าวประกอบกับการแสดง ขอยกตัวอย่างส้านวนกลอนล้าที่ใช้ประกอบการแสดง ดังนี้ 
  “ล่ะพอแต่เปิดผ้าม่านกั้ง คนกะอ่ังเต็มพิธี ล่ะมาเบิ่งสาวน้อผู้ดี ถืกใส่สีน้อใส่ร้าย               
ล่ะหวังให้ตายมลายม้าง ล่ะหาว่านางกาลีบ้านกาลีเมืองเนาะเคืองค่า เลยสิจับมโนราห์ถวายปู่ผีบ้าน
ปูนค้้าดอกมิ่งเมือง ล่ะคันสิฆ่ามโนราห์ ขอวอนต่อท่านบาดเบื้องผู้เป็นย่าพระมารดา ขอปีกหาง
มโนราห์กับเครื่องทรงแต่งองค์พร้อม ล่ะยามสิยอถวายน้อมแอะแอ่นน้าให้ปู่ย่า ละขอให้เปิดเพดานฝ้า 
เพดานฝ้าให้นางหล่าแหน่ย่าเอ้ย มโนราห์สิบินเจ้ย บินเจ้ย เจิดจิเหล่ยเทิงเวียนวน ล่ะฟ้อนให้คนทั้ง
เมืองเปงจานได้เห็นฮู้ ว่าล่ะน้อสิแพนฟ้อน…โอ่ยหนอนาย ถึงคราวม้วยมโนราห์สิถืกตี ถึงคราวม้วย
มโนราห์สิถืกตี วอนปู่ย่าบัดนี้คันสิฆ่ามิ่งโน ฮ้องว่าโอ้คิดถึงพ่ีสีทน มโนราห์สิบินบนแต่งกลลวงล่อ               
มือยอพนมบังคมถวาย ก่อนตายสิถวายร้าฟ้อน สองมือยกขึ้นยอกร สิถวายร้าฟ้อนก่อนสิม้วยมรณา  
ถกขาก้าวสิล้าเหย่งแบบใหม่ ถกขาก้าวสิล้าเหย่งแบบใหม่ ให้ชาวเมืองเพ่ินได้เห็นฮู้ท่าอิหยัง ฟ้อนหนึ่ง
ครั้งสิออกท่าวาแขน ไปพยมล้าแทนแล่นซมซายซู้ มองดูนี่ล่ะท่าที่สอง มองดูนี่ล่ะท่าที่สอง ไผกะมอง
ท่าป้อมเวหา ท่าสามเหลี่ยมหลายลีลา ท่าสามเหลี่ยมหลายลีลา นางมโนราห์ออกท่าบรรเลง เอียงกาย
ฟ้อนหย่อนขาเหยียดเหย่ง เอียงกายฟ้อนหย่อนขาเหยียดเหย่ง สลับเหย่งเหยียดฟ้อนวอนใกล้ปู่ผีเมือง 
สวยบาดเบื้องผู้เป็นย่าอัยยิกา โปรดสงสารมโนราห์ผู้จากไกลเมืองบ้าน โปรดสงสารอินางด้วย…ย่า 
มโนราห์บ่มีบุญสิได้อยู่น้าย่า ก่อนมโนราห์สิถืกเผาถวายปู่ผีบ้านผีเมือง มโนราห์สิขอฟ้อนถวายให้ปู่ย่า 
และชาวเมืองเปงจานสาก่อน เชิญเบิ่งข้าน้อย 
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การแสดงชุดที่ 2 ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “ฟ้อนล้าเพลินสุธนตามเมีย” 

 
ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างภาพการแสดงชุดฟ้อนล้าเพลินสุธนตามเมีย 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=wISeX29W648 

   
 การแสดงชุดนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ชื่อผู้เผยแพร่ (โกสตูดิโอ)  ความยาว
คลิปวีดีโอ 7.20 นาที เป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อนการแสดงได้กล่าวถึงความส้าคัญ
เอาไว้ว่า 
   “ด้วยภูมิล้าเนาของผู้สร้างสรรค์ผลงานได้มีต้านานกล่าวขานเรื่องเล่าของพระสีทน -
มโนราห์ และมีหลักฐานปรากฎโดยมีถ้้าๆหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าเป็นพ้ืนที่ของพระสีทน            
เป็นมืองของพระสีทนในอดีต ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงได้เกิดแนวคิดจัดสร้างท่วงท่าลีลาจังหวะ
ของล้าเพลิน แสดงถึงในตอนที่พระสีทนออกตามหานางมโนราห์ หลังจากท่ีนางมโนราห์ถูกจับบูชายัญ            
และบินกลับบ้านกลับเมืองไป พระสีทนทราบข่าวจึงได้ทูลลาพระบิดาพระมารดา และออกตามหานาง
มโนราห์” (พีระยากร พวงรัตน์, 2558) 
  โดยระหว่างการแสดงนั้นได้มีการล้าประกอบการแสดง เพ่ือเล่าเรื่องในตอนที่ก้าลัง
น้าเสนอ ซึ่งในส้านวนกลอนล้าได้บรรยายไว้ดังนี้ 
   “ล่ะมาจะกล่าวถึงบาคานท้าวสีทนหน่อน้อตามหา มโนราห์เนาะเมียรักไปอยู่ใส
กันน้อน้อง บ่มีฮอยเดินข้ามล่ะตามเขาและเนาป่า มโนเอ๋ยมโนราห์เจ้าส่างป๋าน้อพ่ีไว้ให้ล่ะฮ้่าคณิง        
โอ้ยละนา โอยเด้นายสีทนท้าวต่าวตามเมียมิ่ง คณิงน้าบ่แล้วมันเป็นแป้วอยู่ใน ฮ้องฮ้่าไห้หาอุ่นทูนหัว 
ผัวเจ้าคือสีทนผู้แล่นวนเวียนเกี้ยว เหลียวไปถ้้าทางภูเงินเป็นเดิ่น ซัวสิเวินฮอดน้องสิคองห้วยฮ่อมเขา 
โอ้หนอเรามันหมองเศร้าเดียวดายอยู่ก็เหมือนคนตายวายชีวาวัน นางป๋าอ้ายโสล้มโสตายกะเทิงไห้เทิง
แล่น ค้าเอ๋ยค้ากะแม่นเจ้าขมเคียดแค้นอิหยังหล่าจังบ่ลา ท้าวบ่ช้า ท้าวบ่ช้า สิฟ้าวฝั่งเร็วไว เมืองภูเงิน
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มันไกลพ่ีสิไปละตามน้อง พี่สิไปละตามน้อง ล่ะเบิ่ดความหวังแล้วมโนราห์น้องพ่ี ล่ะคันบุญเฮามีวาสนา
สิได้ฮ่วมให้นางนั้นแม่นคืนมา มโนราห์เอ๊ย” 
 

การแสดงชุดที่ 3 ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “ฟ้อนท้าวสีทนเลือกคู่” 

 
ภาพประกอบ 14 ตัวอย่างภาพการแสดงชุดฟ้อนท้าวสีทนเลือกคู่ 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lkkz9oTgeto 

 
  การแสดงชุดนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เผยแพร่โดย mosgayochita 
ความยาวคลิปวีดีโอ 8 นาที ผู้สร้างสรรค์ผลงานคือ นางสาว กิตติยา ดอนสามารถ ร่วมด้วย              
นายธนสรรค์ เมฆวัน จากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และได้เขียนเพ่ิมเติมด้านล่างคลิปวีดีโอ
ว่า  “แนวคิดและแรงบันดาลใจจากการศึกษาประวัติวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องท้าวศรีธนนางมโนห์รา                
ของชุมชนบ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง กิ่งอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า               
ณ กาลที่นางมโนห์ราบินหนีกลับเมืองได้ท้าการล้างบาปจากกลิ่นสาปมนุษย์ ขณะที่ท้าวศรีธนตามจน
มาถึงเมืองด้วยความรักและความอดทน ท้าวภูเงินบิดาของนางมโนห์ราจึงได้ท้าการจัดให้ท้าวสีทน
เลือกคู่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความประทับใจในความรักของท้าวศรีธนที่มีต่อนาง มโนราห์ในการเลือก
คู่ จนในที่สุดท้าวศรีธนก็เลือกนางมโนห์ราได้สมดังปรารถนา ผู้สร้างสรรค์ผลงานขอใช้ชื่อชุดการแสดง
นี้ว่า “ท้าวศรีทน เลือกคู่”” โดยระหว่างการแสดงนั้นได้มีการล้าประกอบการแสดง เพ่ือเล่าเรื่องใน
ตอนที่ก้าลังน้าเสนอ ซึ่งในส้านวนค้ากลอนได้บรรยายไว้ดังนี้ 
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 “พ่ีน้องเอ๊ย หันมาฟังบ่อนบั้นนิทานเก่าที่ เคยจา ท้าวสีทน -มโนราห์ ใบเสมาจารึกไว้      
นางมโนราห์ได้ท้าพิธีชะล้างบาป เหม็นกลิ่นสาปโตคักแท้หาทางแก้มนุษย์คน หันมาเบิ่งสีทนจ้นตาม
หน้ามนผู้ชู้เก่า แม่นหนักเบากะสิสู้ให้นางฮู้ว่าฮักหลาย จนถึงเมืองภูเงินป้ายถึงที่หมายเป็นที่อยู่        
ถ้าอยากฮู้ติดตามเรื่องทางหน้าเป็นจังได๋ สั่นแหลว พ่ีน้องเอ้ย…พนมมือน้อมพระอินทราผู้เป็นใหญ่ 
ซ่อยมาดลบันดาลให้ผู้ข้าเลือกได้ดังหมาย ใจประสงค์แล้วจั่งมีแนวมาข้องเก่ียว  ปานเคยเทียวฮ่วมข้าง
พระนางน้องตั้งแต่เหิง หรือบุญหนุนค้้าฮ่วมกันท้าแต่ปางก่อน ให้อ้ายคิดฮ้าฮอนน้าเจ้าอยู่เลิงเลิง       
เบิ่งให้ตาแจ้ง แยงทางให้ฮู้ป่อง สมใจปองคิดไว้เทพไท้จงซ่อยหนุน…สาธุ ว่าแล้วนั่นกะเย้ยหย่างเข้าไป
หา สวมแหวนใส่ทันตากะคับเกิ่งบ่มีได้ นางผู้สองใส่ลองสวมเบิ่งให้มันฮู้ แต่กะยังหลวมฮู บ่พอดีดังคิด
ไว้ นางผู้สามได้อ้ายแนมเบิ่งจนหลงมัก แต่ว่าสวมเข้าเบิ่งคักกะยังบ่แม่นเจ้า นางผู้สี่เจ้ามีผิ วพรรณผุด
ผ่อง จนว่าอ้ายใฝ่ปองแต่แหวนใส่ยังบ่ได้ นางผู้ห้าใกล้ผู้งามหลายอ้ายคึดน้าสวมแหวนใส่ยังต่้า ข้อมือ
น้อยผู้ซู้ไผ นางรองสุดท้ายอ้ายคึดว่าต้องแม่นเจ้าแต่สวมแหวนบ่เข้า ชวนให้จ้าวผู้ต่อไป ด้วยเดชะบุญ
สร้างไว้ ด้วยใจที่ฮักแก่น เปิดทางแปนให้ฮู้พระนางน้องเป็นผู้ ได๋ แหวนเจ้าฝากไว้คือใจประสงค์ฮ่วม 
สวมใส่นิ้วอ้อนแอ้นคือแฟนอ้ายแน่นอน ว่าแล้วย้อนฮอนเซินน้อไปหา เจ้าผู้งามหยาดฟ้าผลาอ้ายอยาก
ฮ่วมเคียง เฮียงเฮียงข้างพระนางน้องสิว่าได๋ หยับเข้าใกล้ยอดซู้ขูลูอ้ายอย่าหน่ายซัง วาสนายั้งให้เฮาคู่
เคียงสอง เป็นคู่คองกันแล้วบ่มีแค้วได้ห่างกัน พันธุ์พงศ์เกี่ยวเครือเดียวบ่แปรเปลี่ยน เวียนเทียวฮักแต่
น้องปองเจ้าอยู่สู่เว็น งามดังเช่นนางฟ้าเทิงสวรรค์ ปานว่าปั้นจากฟ้าเทวดาส่งมา อ้ายบ่ซ้าสิขอเกี่ยว
หม่อม พระนาง อยากฮ่วมคีงบาง ๆ สิว่าไดน้อเจ้า” (กิตติยา ดอนสามารถ และ ธนสรรค์ เมฆวัน , 
2558) 
  จากการยกตัวอย่างการแสดงทั้ง 3 ชุด ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดและที่มาของการสร้างสรรค์
ผลงาน ท้าให้ทราบว่านอกเหนือจากการรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะที่ถูกถ่ายทอดด้วยวาจา 
วัฒนธรรมการรับรู้ผ่านศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน) ก็ถือเป็นข้อมูลทางคติชนอีกประเภทหนึ่ง
ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ ของชาวชุมชนลุ่มน้้า
โขงจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายอีกรูปแบบหนึ่ง ดังที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าแนวคิดและแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นมาจากจินตนาการและความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อชาดกเรื่องดังกล่าว 
จึงได้มีการอ้างอิงเนื้อหาตามเรื่องเล่าในแบบฉบับของคนในท้องถิ่น (พ้ืนที่ศึกษา) และเมื่อพิจารณา
เนื้อหาในตอนที่น้าเสนอก็ตรงกับส้านวนของท้องถิ่น เนื่องจากได้มีการกล่าวถึงสถานที่และวัตถุส้าคัญ
ในพ้ืนที่ เช่น ถ้้า เมืองเปงจาน ใบเสมา ดังนั้น แม้การรับรู้ผ่านวัฒนรรมประเภทศิลปะการแสดง   
(การแสดงพ้ืนบ้าน) จะถ่ายทอดเรื่องราวได้เพียงบางตอน แต่ก็เป็นตอนส้าคัญของเรื่อง และถือว่าการ
รับรู้ดังกล่าวได้ถูกน้ามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ 
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3.1.3 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมศิลปะ 
  นอกเหนือจากการรับรู้ผ่านวัฒนธรรมการบอกเล่า การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมการแสดง                   
ยังพบว่าชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าวได้มีการรับรู้ชาดกเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ผ่านวัฒนธรรม
ประเภทศิลปะ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่าได้มีการรับรู้ผ่านวัฒนธรรมประเภทศิลปะ โดยแบ่ง
ออกเป็นศิลปะประเภทจิตรกรรมพ้ืนบ้าน และประติมากรรมพื้นบ้าน ดังนี้ 
  3.1.3.1 จิตรกรรมพื้นบ้าน 
   ค้าว่า “จิตรกรรม” หมายถึง ศิลปะประเภทหนึ่งในทัศนศิลป์เกี่ยวกับการเขียนภาพ 
วาดภาพ รูปภาพที่เขียนหรือวาดขึ้น (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2554: 159) ได้ให้ความหมายของจิตรกรรม
พ้ืนบ้าน (folk art) ว่าหมายถึงศิลปะพ้ืนบ้านที่เกี่ยวกับการวาดภาพ เช่นจิตรกรรมฝาผนัง ตามโบสถ์ 
วิหาร หรือภาพลายรดน้้าที่ปรากฏตามฝาผนังหอไตร หีบบรรจุคัมภีร์โบราณประเภทใบลาน พับสา 
หรือสมุดข่อย รวมทั้งภาพวาดที่ปรากฏบนแผ่นหิน ผนังถ้้า ผืนผ้า หรือในรอยสัก และผ้ายันต์ชนิดต่าง 
ๆ ตามความเชื่อด้านไสยศาสตร์ที่ด้ารงอยู่ก่อนที่ศาสนาอ่ืน ๆ จะเข้ามาถึง ในประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่าใน
พ้ืนที่ศึกษาได้มีการรับรู้ชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ผ่านจิตรกรรมพ้ืนบ้านในรูปแบบ “จิตรกรรมฝา
ผนัง” จิตรกรรมฝาผนังที่ผู้วิจัยพบในพ้ืนที่ศึกษา ปรากฏอยู่ในวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) อ้าเภอ
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยเป็นภาพวาดฝาผนังสื่อถึงเรื่องราวชาดกท้าวสีทน-มโนราห์ ภายในเจดีย์
ทรงระฆังคว่้า ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่บริเวณตรงกลางพื้นที่ของวัด ดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
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ภาพประกอบ 16 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
 
 จิตรกรรมฝาผนังที่วาดขึ้นภายในเจดีย์ทรงระฆังคว่้า ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่บริเวณตรงกลาง
ของวัดถ้้าศรีธน สะท้อนให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ส้าคัญแห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับชาดกเรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์ และส้าคัญกว่านั้นเนื่องจากวัดถ้้าศรีธนเป็นสถานที่ที่ปรากฎในเนื้อหาชาดกของคน
ในท้องถิ่น ที่เล่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ท้าวสีทนได้เดินทางมาร่้าเรียนวิชากับฤาษี  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในเจดีย์ทรงระฆังคว่้า เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วาดภาพเรื่องราวในชาดกเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์
เป็นฉากต่าง ๆ และเขียนอธิบายใต้ภาพว่าภาพแต่ละฉากนั้นเป็นเหตุการณ์ในตอนใดของเรื่อง มีการ
กล่าวถึงชื่อตัวละคร ชื่อเมือง ซึ่ งเมื่อผู้ วิจัยได้ เรียบเรียงตามภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดังกล่าว 
(ภาพประกอบแทรกในภาพผนวก) ก็ท้าให้ทราบว่าเรื่องราวในชาดกตามที่ได้ปรากฏบนจิตรกรรม               
ฝาผนังนั้น มีล้าดับเหตุการณ์ดังนี้ 
 
 1. ณ เมืองปัญจานคร ท้าวอาทิตยราชพระนางจันทราเทวีมีโอรสชื่อพระสุธน 
 2. พระสุธนหรือท้าวสีธน 
 3. ณ เขาไกรราชภูเงินมีเมืองมหัศจรรย์ชื่อเมืองกินนรมีคนครึ่งนกอาศัยอยู่ 
 4. ท้าวปทุมราช พระนางจันทรากินรี มีพระธิดา 7 องค์ องค์สุดท้ายคือนางมโนราห์ 
 5. นางมโนราห์ธิดาองค์สุดท้องของท้าวปทุมราช 
 6. เหล่านางกินรีทั้ง 7 ก้าลังเล่นน้้าในทุกคืนวันเพ็ญ 



 

 

  71 

 7. โหรท้านายว่ามโนราห์จะมีเคราะห์จะได้พลัดพรากจากเมือง 
 8. นางมโนราห์ถูกพรานบุญจับตัวไปด้วยบ่วงบาศนาคราช 
 9. พรานบุญเก็บปีกหางพานางมโนราห์ไปถวายพระสุธน (สีธน) 
 10. พรานบุญน้ามโนราห์เข้าถวายพระสุธน (ท้าวศรีธน) 
 11. พิธีอภิเษกสมรสสีธน-มโนราห์ ณ เมืองปัญจานคร 
 12. ท้าวสีทนต้องออกศึกสงครามเพ่ือปกป้องปัญจานนคร 
 13. พราหมณ์เพ็ดทูลเจ้าเมืองว่านางมโนราห์เป็นคนกาลีบ้านกาลีเมือง 
 14. มโนราห์กินรีถูกจับบูชายัญเพื่อล้างเสนียดจัญไรบ้านเมือง 
 15. นางมโนราห์กินรีใส่ปีกพร้อมหางบินกลับเขาไกรราชภูเงิน 
 16. นางมโนราห์พบพระฤาษีบอกให้พระสุธนอย่าตามไปเพราะอันตราย 
 17. (สีทน) พระสุธนพบพระฤาษีถามทางไปเขาไกรราชภูเงิน 
 18. นางมโนราห์พบท้าวสีทนในสวนดอกไม้นอกเมือง 
 19. ท้าวปทุมราชได้ให้สีธนกับนางมโนราห์ครองเมืองต่อไป 
  
 จากการเขียนอธิบายประกอบภาพวาดแต่ละฉาก ตั้งแต่ฉากที่ 1 ไปจนถึงฉากที่ 19 เสมือน
การเล่าเรื่องผ่านภาพวาด เนื่องจากได้มีการเขียนอธิบายในแต่ละฉากเพ่ือให้เห็นการล้าดับเหตุการณ์
ในแต่ละตอน ถือได้ว่าการถ่ายทอดเรื่องราวชาดกท้าวสีทน-มโนราห์ผ่านจิตรกรรมฝาผนังสื่อให้เห็นถึง
การรับรู้ชาดกเรื่องดังกล่าวในอีกมิติหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการรับรู้ผ่านข้อมูลประเภทมุขปาฐะหรือการ
ถ่ายทอดด้วยวาจา และข้อมูลในลักษณะนี้ยังสามารถส่งผ่านการรับรู้เรื่องราวชาดกเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ให้แก่ผู้ที่มาเยือนวัดแห่งนี้ได้รับรู้ถึงท่ีมาและความส้าคัญของวัดถ้้าศรีธนอีกด้วย 
  3.1.3.2 ประติมากรรมพ้ืนบ้าน 
   การรับรู้ชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ผ่านวัฒนธรรมประเภทศิลปะ (ประติมากรรม
พ้ืนบ้าน) ในประเด็นนี้ผู้วิจัยพบว่าในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าวที่นอกเหนือจากการรับรู้เรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์ผ่านข้อมูลที่เป็นการถ่ายทอดด้วยวาจา การแสดงพ้ืนบ้าน จิตรกรรมฝาผนัง ยัง
พบว่าได้มีการรับรู้ผ่านองค์ประกอบนอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น ในประเด็นนี้ที่พบว่ามีการรับรู้ผ่าน
งานศิลปะประเภทประติมากรรมพ้ืนบ้าน อย่างเช่นที่พบในพ้ืนที่ศึกษาก็คือ รูปปั้นจ้าลองตัวละคร
ส้าคัญ ใบเสมาหิน สามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างดังนี้ 
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    1) รูปปั้นจ้าลองตัวละคร 
     รูปปั้ นจ้าลองตัวละครมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการรับรู้ชาดกเรื่อง                
ท้าวสีทน-มโนราห์ รูปปั้นตัวละครในประเด็นนี้ หมายถึง รูปปั้นตัวละครส้าคัญในเรื่องเล่าชาดก       
ท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง ที่ปรากฏอยู่ในวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) ต้าบล                 
ปากคาดและวัดเทพนิมิตดาลบังบด ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ยกตัวอย่างเช่น                 
รูปปั้นจ้าลองท้าวสีทนลองดาบ รูปปั้นจ้าลองท้าวสีทน นั่งพักผ่อนจิตอาวรณ์ถึงนางมโนราห์                
รูปปั้นจ้าลองนางมโนราห์ฝากแหวน แผนที่ ไว้กับพ่อพระฤาษีก่อนเตรียมตัวเหาะไปถ้้าภูเงินเมืองพ่อ 
รูปปั้นจ้าลองฤาษี รูปปั้นจ้าลองท้าวสีทนลองดาบ วัดเทพนิมิตดาลบังบด ดังภาพ 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 รูปปั้นจ้าลองท้าวสีทนลองดาบ 
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ภาพประกอบ 18 รูปปั้นจ้าลองท้าวสีทนนั่งพักผ่อนจิตอาวอนถึงนางมโนราห์ 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 รูปปั้นจ้าลองนางมโนราห์ฝากแหวน แผนที่ ไว้กับพ่อพระฤาษี 
แล้วจึงเตรียมตัวเหาะไปถ้้าภูเงินเมืองพ่อ 
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ภาพประกอบ 20 รูปปั้นจ้าลองฤาษี 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 รูปปั้นท้าวสีทนลองดาบ วัดเทพนิมิตดาลบังบด 
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     รูปปั้นจ้าลองตัวละครดังภาพข้างต้นที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างให้เห็น จัดอยู่ในการ
รับรู้ชาดกผ่านวัฒนธรรมประเภทศิลปะ (ประติมากรรมพ้ืนบ้าน) รูปปั้นจ้าลองตัวละครดังกล่าวถือ
เป็นข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการรับรู้ชาดกของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในพ้ืนที่
ศึกษา การสร้างรูปปั้นเหล่านี้ขึ้นมาล้วนเกิดจากความคิดความเชื่อที่มีต่อชาดกเรื่องดังกล่าว ทั้งยังเน้น
ย้้าให้เห็นว่าท้องถิ่นนี้มีร่องรอยของต้านานที่เชื่อกันว่าเคยเกิดข้ึนมาแล้วในพ้ืนที่ และสถานที่ดังกล่าวก็
ได้รับการยอมรับจากคนในท้องถิ่นตามความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา แม้รูปปั้นเหล่านี้จะไม่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่องเล่าชาดกได้เท่ากับข้อมูลประเภทมุขปาฐะ แต่ก็ถือ
เป็นจุดที่น่าสนใจต่อผู้คนที่ได้พบเห็น หรือนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในวัดสว่างอารมณ์                     
(วัดถ้้าศรีธน) เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์ภายในวัดท้าให้รู้สึกถึงกลิ่นอายของเรื่องเล่าชาดกเรื่องท้าวสีทน-
มโนราห์ และส้าหรับคนในท้องถิ่นเอง รูปปั้นตัวละครดังกล่าวมิได้เป็นไปเพียงเพ่ือสร้างสรรค์ความ
งดงามให้แก่วัด แต่ยังสื่อให้เห็นถึงการส่งผ่านข้อมูลเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ ที่บรรพบุรุษต้องการคงไว้เพ่ือให้ลูกหลานได้รับรู้ถึงนิทานประจ้าถิ่นที่มีความส้าคัญต่อชุมชน
ของตน 
 

 
     

ภาพประกอบ 22 ใบเสมาหินเจ้าพ่อเปงจาน 
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     ใบเสมาหินเจ้าพ่อเปงจานจัดอยู่ในการรับรู้ผ่านวัฒนธรรมประเภทศิลปะ
ประติมากรรมพ้ืนบ้านหรือศิลปวัตถุที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของมนุษย์ การรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสาน
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ผ่านใบเสมาหินเจ้าพ่อเปงจานจัดว่าเป็นการรับรู้ได้ในลักษณะใดนั้น อธิบายได้
ดังนี้ ใบเสมาหินที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือ พุทธศักราช 1300 ชาวชุมชนแถบนี้มีความเชื่อ
ร่วมกันว่า ใบเสมาหินที่ทางการขุดพบเมื่อปี พ .ศ. 2500 นั้นคือเจ้าพ่อเปงจาน เจ้าเมืองผู้ปกครอง
นคเปงจาน ตามที่ปรากฏในเรื่องเล่าชาดกท้าวสีทน-มโนราห์ ดังนั้นเมื่อมีการเอ่ยถึงใบเสมาหินเจ้าพ่อ
เปงจาน ก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าพ่อเปงจานนี้มีที่มีอย่างไร ซึ่งก็จะน้าไปสู่การเล่านิทานซึ่งท้าให้เกิด
เป็นการรับรู้ที่สามารถถ่ายทอดต่อไปได้ไม่มีสิ้นสุด  
 

3.1.4 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรม 
  การรับรู้ชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” ผ่านวัฒนธรรมประเภทความเชื่อและพิธีกรรมที่
ผู้วิจัยค้นพบได้จากการศึกษา พบว่าชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในแถบนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าพ่อเปงจาน  
และที่ปรากฎอยู่ในชุมชนจะเห็นว่ามีศาลเจ้าพ่อเปงจานที่ตั้งอยู่ในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย และศาล
ที่ตั้งอยู่ในวัดเปงจานนคราราม แต่จะใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปู่หลวงเปงจาน” ผู้วิจัยเอ่ยถึงศาลทั้ง 
2 หลังนี้ก็เนื่องจากว่าผู้คนในท้องถิ่นได้ให้ความส้าคัญต่อศาลดังกล่าว ยกให้เป็นที่พ่ึงทางจิตใจเพ่ือ
สักการะบูชาเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวชุมชนให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก กระทั่ง
จากการสัมภาษณ์ท้าให้ทราบว่าชาวชุมชนแห่งนี้มีพิธีกรรมการสักการะเจ้าพ่อเปงจานหรือปู่หลวง              
เปงจาน คือพิธีกรรมเลี้ยงผี ซึ่งพิธีกรรมนี้จะจัดข้ึนทุก ๆ ปีในวัน 9 ค่้า เดือน 9  
  3.1.4.1 พิธีกรรมเลี้ยงผี  
   จากการสัมภาษณ์นางลอง สนั่นเอ้ือ อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นเฒ่าจ้้าอยู่ที่บ้านเปงจานนคร 
ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นางลองเล่าว่า  

 
“ปู่เปงจานก็คือเจ้าเมืองเปงจาน ซึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อน เมื่อตายไป

แล้วก็กลายเป็นปู่หลวงอยู่ที่นี่ และจะมีพิธีกราบไหว้ทุก ๆ ปี ก็คือวัน 9 ค่้า เดือน 
9 ขั้นตอนนั้นจะตั้งขันธ์ 5 หรือขันธ์ 8 ก็ได้ทั้ง 2 อย่าง และมีส้ารับเครื่องหวาน 
ต้องมีข้าวต้มใหญ่ประกอบด้วย ข้าวต้มใหญ่ก็คือข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มโค่นใส่
กล้วยแต่เพียงอย่างเดียว อาหารคาวหรือเครื่องคาวเป็นสิ่งต้องห้ามเลยเด็ดขาด 
เนื่องจากเดิมทีนั้นเคยมีการน้าเครื่องคาวอาหารคาวขึ้นถวาย แล้วร่างทรงก็ได้
ร่ายร้ารอบ ๆ บริเวณศาล และจากนั้นก็ร่ายร้าไปจนถึงริมฝั่งของแม่น้้าโขง ร่าง
ทรงก็เกิดอาการชักกะทันหัน และพูดขึ้นว่า “ไม่ชอบของคาว ของคาวไม่กินกิน
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แต่ของหวาน” จึงเป็นที่มาของเครื่องไหว้ปู่เปงจานที่ใช้ขนมหวานและข้าวต้ม
ใหญ่เป็นเครื่องไหว้นั่นเอง”  

(ลอง สนั่นเอื้อ, 2559: สัมภาษณ์) 
 
    พิธีกรรมเลี้ยงผีที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี เกิดขึ้นจากความเชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง
ที่มีร่วมกัน การเกิดขึ้นของพิธีกรรมส้าคัญเช่นนี้ สามารถท้าให้เกิดการรับรู้ชาดกเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ หากมองย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มสร้างบ้านแปง
เมือง ได้ปรากฎใบเสมาหินขึ้นในปีนั้น ชาวบ้านเชื่อกันว่าใบเสมาหินคือเจ้าพ่อเปงจาน และเจ้าพ่อเปง
จานก็คือผู้ปกครองนครเมืองเปงจาน ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ เกิดขึ้นหลายต่อหลาย
เหตุการณ์ที่ผู้คนก็เชื่อกันว่าคงเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเปงจาน ดังนั้นจึงได้เกิดพิธีกรรมเลี้ยงผี
ขึ้นมา ถ้านับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน พิธีกรรมดังกล่าวก็ได้รับการสืบทอดยาวมาจนถึงปี 2562 ก็คือ
ปีปัจจุบัน ดังนั้นเรื่องเล่าชาดกท่ีเป็นนิทานประจ้าถิ่นของชาวชุมชนแถบนี้คงได้รับการถ่ายทอดและส่ง
ต่อให้เป็นการรับรู้ชาดกจากรุ่นสู่รุ่นผ่านพิธีกรรมดังกล่าว 
   

3.1.5 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมภูมินามสถานที่  
  การรับรู้ชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” ผ่านวัฒนธรรมประเภทภูมินามสถานที่ ในประเด็น
นี้ถือว่ามีความส้าคัญและจะต้องกล่าวถึง เมื่อผู้วิจัยพบว่าเรื่องเล่าชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” ได้เข้า
มามีบทบาทต่อชุมชนผ่านการตั้งชื่อบ้านนามเมือง ชื่อศาสนสถาน พร้อมทั้งมีสภาพภูมินิเวศที่เชื่อว่า
เป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ต่อชาดกเรื่องดังกล่าวตามคติความเชื่อถือยึดถือกันมานานของชาวชุมชนลุ่ม
น้้าโขงในแถบนี้ ลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมาก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท้าให้เกิดการรับรู้ชาดกได้
เช่นเดียวกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  3.1.5.1 ชื่อบ้านนามเมือง 
   ชื่อบ้านนามเมืองเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรับรู้ชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” กล่าวคือ 
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลภาคสนาม ขณะที่ผู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ในการทดลองตั้งค้าถามเกี่ยวกับการตั้งชื่อบ้านนามเมืองว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร ก็ปรากฎว่าชื่อหมู่บ้านบางหมู่บ้านนั้นมีที่มาจากเรื่องเล่าในชาดก “ท้าวสีทน-
มโนราห์” เช่น “บ้านเปงจาน” มีที่มาจากการน้าชื่อเมืองในชาดกมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน “บ้านต้อน
น้อย, บ้านต้อนใหญ่” มีที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาดกในตอนที่ท้าวสีทนจะพานางมโนราห์เข้า
เมืองเปงจาน เจ้าเมืองเปงจานและมเหสีผู้เป็นบิดามารดารวมถึงประชาชนชาวเมืองเปงจานก็จัดขบวน
แห่ออกมาต้อนรับนางมโนราห์ด้วยความปีติยินดี ในตอนที่ออกมาต้อนรับนางมโนราห์นี้เอง จึงเป็น
ที่มาของการตั้งชื่อบ้านต้อนน้อย บ้านต้อนใหญ่ ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการรับรู้อย่างหนึ่ง เนื่องจาก
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การตั้งชื่อบ้านนามเมืองส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเรื่องเล่ามารองรับอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเราต้องการทราบ
ถึงชื่อหรือความเป็นมาของหมู่บ้านใด ก็จะเกิดการเล่านิทานท้องถิ่นนั้นขึ้นมา จึงถือได้ว่าชื่อบ้านนาม
เมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ชาดกได้เช่นเดียวกัน 
  3.1.5.2 ศาสนสถาน 
    จากที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่แล้วนั้น นอกจากชื่อบ้านนามเมืองที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการรับรู้ชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” ยังพบว่าศาสนสถานในชุมชนเองก็เป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบที่สามารถส่งผ่านการรับรู้ชาดกได้ในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ จากที่ทราบมาว่าทั้ง 2 
ชุมชนมีความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับชาดกแล้วนั้น ยังมีศาสนสถานอันเป็นที่ยืนยันให้เห็นว่าความคิด
ความเชื่อดังกล่าวนั้นสามารถจับต้องได้ ในชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีวัดเปง
จาน คราราม ในชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ มีวัดถ้้าศรีธน ศาสนสถานทั้ง 2 นี้มี
ความเชื่อมโยงกันในเรื่องของสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในชาดก วัดเปงจานครารามถือว่าตั้งอยู่ในเขต
ของเมืองเปงจานตามความเชื่อที่ว่าเป็นเมืองของท้าวสีทน ส่วนวัดถ้้าศรีธนก็เป็นสถานที่ที่ท้าวสีทน
ได้มาร่้าเรียนวิชาก่อนจะออกติดตามหานางมโนราห์ ดังที่ได้ปรากฏร่องรอยเอาไว้ภายในภูมิทัศน์                
ของวัด ชาวชุมชนทั้ง 2 อ้าเภอนี้จะรับรู้โดยทั่วกันว่าพ้ืนที่ที่ผผู้วิจัยได้กล่าวมานี้มีความส้าคัญอย่างไร
เกี่ยวกับพ้ืนที่ของตน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรับรู้ได้ในอีกมิติหนึ่ง  
 

 
 

ภาพประกอบ 23 แผนที่แสดงที่ตั้งอ้าเภอปากคาดและอ้าเภอรัตนวาปี 
ที่มา : https://www.google.com/maps/dir/อ้าเภอรัตนวาปี/อ้าเภอปากคาด/ 
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  3.1.5.3 สภาพภูมินิเวศ 
   สภาพภูมินิ เวศในประเด็นนี้ ผู้ วิจัยจะกล่าวรวมถึงบริบทของพ้ืนที่ชุมชนทั้ ง             
2 อ้าเภอ ประการแรกคือพ้ืนที่กายภาพ พ้ืนที่ทางกายภาพของชาวชุมชนลุ่มน้้ าโขงอ้าเภอ           
ปากคาดและอ้าเภอรัตนวาปี เป็นชุมชนที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป . ลาว มีแม่น้้าโขงกั้น
ตลอดแนวยาว มีรูปร่างลักษณะพิเศษทอดยาวขนานตามล้าแม่น้้าโขง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับ
กับเนินเขา  มีแม่น้้าโขงไหลผ่านทิศตะวันตก หากมองไปยังฝั่ง สปป. ลาว จะเห็นภูเขาทอดตัวยาวทับ
ซ้อนกัน ประการที่สองบริบททางสังคม หากย้อนไปเมื่อ ปี พ .ศ. 2495 หมู่บ้านปากคาดเป็นเพียง
หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 25 หลังคาเรือน สมัยนั้นการเดินทางทางบกยังไม่สะดวกนัก        
การเดินทางส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางทางน้้า และบ้านปากคาดก็เป็นเมืองท่าชุมทาง มีท่าเรือส้าหรับ
การติดต่อค้าขาย และเป็นจุดรวมสินค้าการเกษตรรวมถึงของป่าต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยกล่าวมานี้จะเชื่อมโยง
ให้เห็นว่าบริบทของพ้ืนที่กับบริบททางสังคมเกี่ยวข้องอย่างไรกับการรับรู้ชาดก ก็เนื่องจากในการ
สัมภาษณ์ข้อมูลภาคสนามได้มีผู้ให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันกับบริบทของพ้ืนที่และบริบททางสังคม                
ดังนี้ 
 
   จากการสัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนสุนทร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของชาดก
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ดังข้อความที่ว่า 
   

    “บัดนี้จักกล่าวถึงเมืองใหญ่กว้างเฮียกชื่อเปงจาลก่อนแหล่ว สมภารเพ็ง
หมื่นเมืองมาน้อม ภูพะนังล้อมเมืองหลวงหลายย่าน น้้าแผ่ล้อมตีนต้ายตาดนคร               
ฮุ่งค่้าเช้าชาวเทศเทียวสะเภา ยูท่างชาวเภตราต่างเมืองมาเต้า อันว่าราชาเจ้า                  
เปงจาลนครราช มีชื่อว่าอาทิตย์เจ้าทะรงสร้างสืบมา มเหสีเจ้าจันทานางนาถ            
งามยิ่งย้อยปูนปั้นแปลงเขียน มีบริวารเฝ้าในปางนับหมื่น ประดับเครื่องแก้วตะเกิง
กล้ากล่อมผิว ผาสารทกว้างได้ชั่วพันวา มุงทองแดงหล่อตันตางฟ้า เสนาท้าวเนือง
นองอนัตน์เนก ช้างและม้าเหลือล้นอเนกนอง ในหนห้องเปงจาลนครราช ตลาด
ใหญ่ตั้ งเต็มด้วยเครื่องขาย” (พระครูสุวรรณ รัตนสุนทร , 2559 : สัมภาษณ์           
อ้างถึงใน (น้อย ผิวผัน, 2542) 
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   จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเห็นว่าในเนื้อความได้บ่งบอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่ง
ชื่อเมืองเปงจาน เป็นเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาล มีภูเขา แม่น้้าแผ่ล้อม ชาวต่างเมืองเทียวส้าเภาเข้ามา
เนือง ๆ มีพระราชาชื่อว่าอาทิตย์ มีมเหสีชื่อนางจันทา มีบริวารห้อมล้อมนับหมื่นพร้อมทั้ง เสนา
อ้ามาตย์ มีช้างม้าอยู่จ้านวนมาก และมีตลาดใหญ่มากมายด้วยเครื่องขาย จากท่ีกล่าวมาก็พอจะสรุป
ได้ว่าเมืองเปงจานคงเป็นเมืองที่มีความั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาแล้วส้านวนนี้สามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับพ้ืนที่ทางกายภาพและบริบททางสังคมที่ผู้วิจัยพยายามจะน้าเสนอว่าลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ชุมชนทั้งสองอ้าเภอก็มีภูเขาที่อยู่ฝั่ง สปป . ลาว ห้อมล้อม มีแม่น้้าอยู่ติดกับแหล่ง
ชุมชนซึ่งก็คือแม่น้้าโขง มีการคมนาคมทางเรือเพ่ือการค้าขาย มีตลาดใหญ่ส้าหรับซื้อขายของป่า
อาหาร ปัจจุบันเรียกว่าตลาดนัดเปงจาน ดังนั้น การเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นการรับรู้
ในอีกมิติหนึ่งอันเกิดจากจินตนาการที่เต็มไปด้วยความคิดความเชื่อที่ว่าชาดกเรื่อง “ท้าวสีทน-
มโนราห์” เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในพ้ืนที่แห่งนี้ เพราะลักษณะทั้งสองประการที่กล่าวถึงมีความ
คล้ายกันกับท่ีบรรยายในเนื้อหาส้านวนนั่นเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 ทิวทัศน์ยามเย็นริมแม่น้้าโขงบริเวณปากคาด 
ที่มา : https://wipadasainet.wordpress.com/ 

 
 
 
 

https://wipadasainet.wordpress.com/
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สรุป 
 ในประเด็นการศึกษา “การรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในชุมชนลุ่ม               
น้้าโขง” หากไม่มีการศึกษาอย่างละเอียด เช่น การสัมภาษณ์คนในท้องถิ่น การลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือ
ค้นหาสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กับชาดกตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ศึกษา                 
ก็คงไม่ได้มาซึ่งวัฒนธรรมของการรับรู้ชาดกแต่ละประเภทที่ผู้วิจัยได้น้าเสนอไป เนื่องจากชาดกเรื่อง
ดังกล่าวไม่ได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะปรากฏเป็นข้อมูลมุขปาฐะที่แฝงอยู่ในความ
ทรงจ้าของผู้คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูลทุกประเภทที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชาดกเรื่อง
ดังกล่าวตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เพื่อมาศึกษาวิเคราะห์และท้าการจัดกลุ่มให้เห็นว่านอกเหนือจากข้อมูลที่เป็น
มุขปาฐะแล้วนั้น ยังมีข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบย่อยที่สามารถสื่อถึงการรับรู้ชาดกเรื่องดังกล่าวได้ 
เพราะองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้สามารถท้าให้ เกิดการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ได้เช่นเดียวกัน  
 
 3.2 เนื้อหาชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในชุมชนลุ่มน้ าโขง 
 ในประเด็นนี้จะเป็นการศึกษาเนื้อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฏอยู่
ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย ดังที่ผู้วิจัยได้น้าเสนอให้เห็นไปแล้วในประเด็นก่อนหน้าว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง                    
ท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงนั้นมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับบริบททางสังคม 
โดยเฉพาะในประเด็นที่ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าชาดกเรื่องดังกล่าวนั้นมีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่
ทางสังคม 
 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัด      
บึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เป็นข้อมูลในประเพณีมุขปาฐะที่มีลักษณะเป็นนิทาน
พ้ืนบ้าน เนื่องจากลักษณะของเนื้อหานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบท้องถิ่น (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 
2554: 142) กล่าวว่านิทานพ้ืนบ้านเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในชุมชนสังคม     
ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจมีความเหมือนคล้ายและแตกต่างกัน นิทานต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง
เล่าพ้ืนบ้าน (Folk narrative) ซึ่งเป็นผลผลิตจากจินตนาการและสติปัญญาของมนุษย์ นิทานเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชนเจ้าของเรื่องราว และเป็นตัวแทนสะท้อนภาพสังคม 
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี เรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-
มโนราห์ก็ถือเป็นผลผลิตจากจินตนาการของผู้คนในพ้ืนที่ แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชน 
ทั้งนี้ยังพบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง “ท้าวสีทน-มโนราห์” เป็นนิทานพ้ืนบ้านที่มีลักษณะเป็นนิทาน
ประจ้าถิ่น ดังที่ (ธวัช ปุณโณทก, 2533: 13-65) นิยามความหมายของนิทานประจ้าถิ่นว่าเป็นนิทานที่
อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่น ปรากฏชื่อสถานที่ในท้องถิ่นจริง มีโบราณสถานจริง หรือมีหลักฐาน
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เป็นสิ่งส้าคัญของท้องถิ่นนั้น ๆ จริง นิทานประจ้าถิ่นมุ่งที่จะอธิบายความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมือง  
สถานที่ภูมิประเทศ โบราณสถาน โดยน้ามาผูกเป็นเรื่องราวเพ่ือแสดงเบื้องหลังและความเป็นมา
เกี่ยวกับชื่อของสถานที่นั้น ๆ ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงเองก็
มีลักษณะเป็นนิทานพ้ืนบ้านประเภทนิทานประจ้าถิ่นเดียวกัน เนื่องจากในเนื้อหาส้านวนผู้วิจัยพบว่า
ได้มีการกล่าวถึงชื่อบ้านนามเมือง ชื่อสถานที่ส้าคัญ ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังพบ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่าชาดกกับบริบททางสังคม ดังนั้นเพ่ือ
น้าเสนอเรื่องราวในชาดก และแสดงให้เห็นว่าลักษณะด้านเนื้อหาได้สะท้อนให้เห็นความเป็นเอก
ลักษณะเฉพาะแบบท้องถิ่นอย่างไร ผู้วิจัยขอน้าเสนอผลการศึกษาดังนี้  

3.2.1 ท้าวสีทน-มโนราห์ ต้นเค้าและความแพร่หลาย 
  หากกล่าวถึงวรรณกรรมหรือชาดกเรื่องพระสุธน -มโนราห์คงเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย เพราะเป็ นชาดกที่ แพร่กระจายอยู่ ทั่ วทุ กภู มิ ภ าคของไทย และต่ างประเทศ                         
ในการศึกษาของ (ชัยวุฒิ พิยะกูล และพิทยา บุษรารัตน์, 2548) ได้กล่าวถึงชาดกเรื่องพระสุธน-นาง
มโนราห์ในบทน้าเอาไว้ว่า “วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์เป็นวรรณกรรมส้าคัญเรื่อง
หนึ่งที่พบแพร่หลายมากในประเทศต่าง ๆ แถบทวีปเอเชียและเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะในแถบทวีป
เอเชียอาคเนย์นั้นพบว่าวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวมีแพร่หลายมาก และเรื่องที่ส้าคัญก็ได้แก่เรื่องพระ            
สุธนฉบับประเทศกัมพูชาแต่งเป็นภาษาเขมรต้นฉบับเดิมมาจากหนังสือใบลานโบราณ ซึ่งก็แปลมาจาก
ฉบับภาษาบาลี และที่แต่งเป็นกลอนภาษาเขมรก็มี และในประเทศลาวก็มีเรื่องท้าวสีทนเป็นเรื่องพระ
สุธนแต่งเป็นภาษาลาว และในประเทศพม่ามีเรื่องพระสุธนใช้ประกอบการเล่นละคร ส่วนวรรณกรรม
ท้องถิ่นเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ที่พบในไทยโดยทั่วไปเชื่อกันว่ามีที่มาจากเรื่องสุธนชาดกในหนังสือ
ปัญญาสชาดกที่แต่งโดยภิกษุชาวเมืองเชียงใหม่ ที่มาของเรื่องในปัญญาสชาดกมีที่มาจากวรรณคดี
พุทธศาสนาภาษาบาลี วรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต พงศาวดารพื้นเมือง และชาดกในปัญญาส
ชาดกด้วยกันในจ้านวนที่มาเหล่านี้อรรถกถาชาดกในพระพุทธศาสนามีความส้าคัญที่สุด  คือเป็นที่มา
ของโครงเรื่องชาดกในปัญญาสชาดก 7 เรื่อง เป็นที่มาของโครงเรื่องบางตอนของชาดกในปัญญาส
ชาดก 12 เรื่องและเป็นต้นเค้าของแนวความคิดของชาดกในปัญญาสชาดก 15 เรื่อง ทั้งนี้คงเป็น
เพราะผู้แต่งเป็นภิกษุที่มีความคุ้นเคยกับอรรถกถาชาดกเป็นอย่างดี  และมีข้อน่าสังเกตว่าชาดกใน
อรรถกถาชาดกที่มีอิทธิพลต่อปัญญาสชาดกส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการบ้าเพ็ญปรมัตถบารมี
ของพระโพธิสัตว์ ส่วนสุธนชาดกในปัญญาสชาดกนั้นเป็นนิทานที่ได้เค้าเรื่องมาจากอินเดียซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ปรากฏอยู่ในชาดกจากคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายมหายานหลายเรื่อง ได้แก่สุธนกุมารราวทานจากคัมภีร์
ทิพย̣าทาน กินรีชาดกจากคัมภีร์มหาวัสตุ  และสุธนกินน ̣รยาวทานจากคัมภีร์อวทานกัลปตา                    
หากพิจารณาเนื้อเรื่องและรายละเอียดของนิทานนั้นสุธนชาดกจะคล้ายคลึงกับสุธนกุมารวทานมาก
จนเกือบไม่ผิดเพี้ยนกันเลย (ธนิต อยู่โพธิ์, 2508: 22) 
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  ส่วนในการศึกษาของนิยะดา เหล่าสุนทร พบว่าสุธนชาดกน่าจะได้เค้าเรื่องมาจาก     
กินนรีชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุ อันเป็นเรื่องราวของการพลัดพรากระหว่างพระเอกกับนางเอกซึ่งเป็น
กินรีและมีการติดตามกันด้วยความยากล้าบากจนได้พบกัน (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2538: 89-90)               
จึงพอสรุปได้ว่า สุธนชาดกเป็นชาดกที่ได้รับอิทธิพลจากนิทานในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายมหายานใน
อินเดีย และเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนในประเทศไทยจึงท้าให้นิทานชาดกเหล่านี้เข้ามามี
อิทธิพลเป็นต้นเค้าของนิทานเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์และนิทานชาดกเรื่องอ่ืน ๆ ที่แพร่หลายใน
ภูมิภาคนี้” (ชัยวุฒิ พิยะกูล และพิทยา บุษรารัตน์, 2548: 5) จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการ
แพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องพระสุธน -นางมโนราห์และพระสุธน -มโนราห์ฉบับต่าง ๆ                          
ที่แพร่กระจายออกไปในแต่ละพ้ืนที่ล้วนมีที่มาจากต้นเค้าเดียวกันคือสุธนชาดกจากหนังสือปัญญาส
ชาดกที่แต่งโดยภิกษุชาวเชียงใหม่ เช่นเดียวกันกับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่พบใน
ภาคอีสานทั้งประเภทลายลักษณ์และมุขปาฐะ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของสุธนชาดกที่มีต่อกวีชาว
อีสาน จนมีการน้าเรื่องสุธนชาดกมาประพันธ์โดยใช้ฉันทลักษณ์และถ้อยค้าภาษาถิ่นในการประพันธ์ 
(วีณา วีสเพ็ญ, 2558: 6) 
 จากการนิยามข้างต้นว่าด้วยการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องพระสุธน -มโนราห์                 
ต้นเค้าและความแพร่หลาย สรุปได้ว่าวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ที่พบในไทยนั้นคง
มีที่มาจากสุธนชาดกในหนังสือปัญญาสชาดกที่แต่งโดยภิกษุชาวเชียงใหม่  ด้วยชาดกเรื่องดังกล่าว
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงได้แพร่กระจายไปในท้องถิ่นต่าง ๆ เกิดเป็นส้านวนต่าง ๆ               
ของแต่ละท้องถิ่นขึ้นมา เมื่อเข้าไปอยู่ในท้องถิ่นใดก็จะประพันธ์ขึ้นด้วยภาษาของท้องถิ่นนั้น ๆ 
ตามแต่บริบท อย่างเช่นภาคเหนือได้ชื่อว่าเจ้าสุธน ภาคกลางเป็นบทละครนอกชื่อว่านางมโนห์รา,พระ
สุธนค้าฉันท์ ภาคใต้แต่งเป็นกาพย์ชื่อว่ามโนราห์นิบาตและโนราใช้ในการแสดง ภาคอีสานแต่งเป็น
กลอนล้าชื่อว่า “ท้าวสีทน” (ธวัช ปุณโณทก , 2542: 1678) กล่าวว่า วรรณกรรมอีสานเรื่อง                
“ท้าวสีทน” ก็คือเรื่องพระสุธนมโนราห์ที่แพร่กระจายไปในทั่วทุกภาคของไทย โดยเฉพาะภิกษุ
ภาคเหนือสมัยอาณาจักรล้านนาไทย ได้น้านิทานพ้ืนบ้านไทยมาประพันธ์เป็นภาษาบาลีไว้ 50 เรื่อง 
เรียกว่า “ปัญญาสชาดก” ในชาดก 50 เรื่อง มีเรื่องท้าวสีทนอยู่ด้วย เรียกชื่อว่าสุธนชาดก 
 ลักษณะที่กล่าวมาสอดคล้องกับการศึกษาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ที่
ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงที่ผู้วิจัยพบว่า “ท้าวสีทน-มโนราห์” ของชาวชุมชนลุ่มน้้า
โขง มีโครงเรื่องและล้าดับเหตุการณ์ที่รับอิทธิพลมาจากสุธนชาดกในปัญญาสชาดก แต่จะมีส่วนที่
แตกต่างกันไปจากโครงเรื่องเดิมบ้าง เช่น ชื่อเมือง ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ หรือเหตุการณ์  ซึ่งส่วนที่
แตกต่างกันนี้ท้ าให้ ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้ าวสีทน -มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้ าโขงมี
ลักษณะเฉพาะแบบท้องถิ่น 
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3.2.2 ที่มาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
  ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่ม            
น้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีที่มาจากเรื่องสุธน
ชาดกในปัญญาสชาดก จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าลักษณะโครงเรื่องและล้าดับเหตุการณ์ของสุธน
ชาดกในปัญญาสชาดก คือที่มาของเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อท้าวสีทน -มโนราห์ในชุมชนลุ่ม              
น้้าโขง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอสังเขปเนื้อหาและดับดับเหตุการณ์ของสุธนชาดก ดังนี้ 
  3.2.2.1 สุธนชาดก 
    สุธนชาดกเป็นนิทานเรื่องหนึ่งในหนังสือปัญญาสชาดกที่พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่
แต่งขึ้น โดยมีเจตนาให้เป็นนิทานชาดกอย่างเดียวกันกับนิทานในอรรถกถาชาดก รูปเรื่องของสุธน
ชาดกจึงประกอบด้วย 3 ส่วน เช่นเดียวกับอรรถกถาชาดก คือ ส่วนที่แสดงเรื่องปัจจุบัน ส่วนที่แสดง
เรื่องในอดีต และการแสดงการกลับชาติในตอนจบเรื่อง (วินัย ภู่ระหงษ์, 2520: 41) ผู้วิจัยได้ศึกษา
เนื้อเรื่องสุธนชาดกและสังเขปล้าดับเหตุการณ์ส้าคัญของเรื่องเพ่ือให้กระชับและเกิดความเข้าใจง่าย
ขึ้น ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 2 ล้าดับเหตุการณ์และสังเขปเนื้อหาเรื่องสุธนชาดก (ดูรายละเอียดเนื้อหาในภาคผนวก) 

ล าดับ เหตุการณ์ สังเขปเนื้อหา 

1 กล่าวถึงเมืองอุดร 
ปัญจาล 

เมืองอุดรจัญจาลมีท้าวอาทิจจวงศ์เป็นผู้ครองเมือง มีมเหสีนามว่าจันทาเทวี          
มีพระโอรส 1 องค์ นามว่าสุธนกุมาร เมื่อสุธนกุมารเจริญวัยได้ศึกษา          
ศิลปศาสตร์จนเชี่ยวชาญ 

2 กล่าวถึงพญานาค 
ชมพูจิตร 

ทิศตะวันตกของเมืองอุดรปัญจาลมีพญานาคช่ือชมพูจิตรอาศัยอยู่ในสระ
ใหญ่ และเป็นท่ีสักการะของชาวเมือง เพราะเช่ือว่าด้วยอ้านาจของพญานาค
จึงท้าให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ปราศจากอันตราย 

3 กล่าวถึงเมือง 
มหาปัญจาล 

เมืองมหาปัญจาลอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุดรปัญจาลได้เกิดเภทภัย 
แห้งแล้ง ชาวเมืองจึงพากันอพยพไปอยู่ที่เมืองอุดรปัญจาล ท้าให้กษัตริย์ของ
เมืองมหาปัญจาลเกิดความสงสัย จากนั้นจึงทราบว่าต้นเหตุนั้นมาจาก
พญานาคชมพูจิตร ท่ีชาวเมืองเช่ือกันว่าเหตุที่ปัญจาลนครอุดมสมบูรณ์เป็น
เพราะอ้านาจของพญานาค จึงได้ประกาศหาพราหมณ์ผู้มีเวทมนตร์ไปฆ่า
พญานาคชมพูจิตร 

4 พญานาคชมพูจิตร
พบนายพราน

บุณฑริก 

เมื่อเมืองมหาปัญจาลส่งพราหมณ์ผู้มีเวทมนตร์มาที่อุดรปัญจาลก็ท้าพิธีเพื่อ
ฆ่าพญานาคชมพูจิตร ฝ่ายพญานาคชมพูจิตรก็ทนอยู่เมืองบาดาลไม่ได้      
จึงแปลงกายเป็นพราหมณ์แล้วไปซ่อนตัวอยู่ที่ขอบสระ จากนั้นได้เจอกับ
พรานบุณฑริก และเล่าเหตุการณ์ต่างให้ฟัง และขอให้พรานบุณฑริก
ช่วยเหลือตนให้พ้นจากเวทมนตร์ของพราหมณ์แห่งเมืองมหาปัญจาล 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
ล าดับ เหตุการณ์ สังเขปเนื้อหา 

5 นายพรานบุณฑิก 
ฆ่าพรามหณฝ์ั่งเมือง

มหาปัญจาล 

ขณะที่พราหมณ์แห่งเมืองมหาปัญจาลท้าพิธีเพื่อจะจับพญานาคชมพูจิตร 
พรานบุณฑริกจึงยิงพราหมณ์ด้วยธนู จากนั้นจึงบังคับให้คลายมนตร์ และฆ่า
หราหมณ์ ณ ท่ีนั่น หลังจากท่ีบุณฑิกได้ฆ่าพราหมณ์แล้วพญานาคชมพูจิตรก็
พานายพรานไปยังเมืองบาดาลและบ้ารุงบ้าเรอให้มีความสุข พรานบุณฑริก
อยู่ที่เมืองบาดาลได้เพียง 7 วันก็ลากลับ พญานาคชมพูจิตรจึงตอบแทนด้วย
แก้วแหวนเงินทองจ้านวนมาก พร้อมกับสั่งว่าหากพรานบุณฑริกต้องการ
ความช่วยเหลือก็ให้มาบอก 

6 พรานบุณฑริก 
พบฤษี 

วันหนึ่ง นายพรานบุณฑริกไปล่าสัตว์ในป่า ได้พบกับพระกัสสปฤษี ซึ่งมี
อาศรมอยู่ใกล้สระน้้าใหญ่แห่งหนึ่งและทราบจากฤษีว่าในวันขึ้น 15 ค่้า จะมี
บรรดานางกินรีมาอาบน้้าในสระ เมื่อนายพรานทราบเช่นนั้นจึงไปแอบซุ่มดู
อยู่ที่ริมสระ ฝ่ายนางกินรีทั้ง 7 ธิดาท้าวทุมราชพร้อมบริวารก็พากันมา
อาบน้้าในสระ จนบ่ายคล้อยจึงบินกลับ นายพรานเมื่อเห็นรูปร่างของนาง
กินรีก็คิดพาอยากจะได้ไปถวายพระสุธน จึงกลับมาปรึกษาพระฤษี พระฤษี
จึงแนะน้าว่ามีแต่นาคบาศของพญานาคเท่านั้นที่จะจับกินรีได้ 

7 พรานบุณฑริกได้
บ่วงนาคบาศ 

นายพรานไปอ้อนวอนขอยืมบ่วงนาคบาศจากพญานาคชมพูจิตร ด้วยเหตุที่
นายพรานเคยช่วยชีวิตตนเอาไว้จึงให้บ่วงนาคบาศแก่นายพราน 

8 พรานบุณฑริกจับ 
นางมโนราห ์

 

เมื่อได้บ่วงนาคบาศจากพญานาคมาแล้ว ถึงวันขึ้น 15 ค่้า เหล่านางกินรีพา
อาบน้้าที่สระแห่งนั้นอีก พรานบุณฑริกจึงแอบซุ่มอยู่ริมสระ จากนั้นเมื่อได้
โอกาสจึงปล่อยบ่วงนาคบาศไปคล้องนางมโนราห์ ท้าให้บรรดากินรีนางอื่น 
ๆ แตกตื่นบินหนีกลับเมืองไกรลาศ และทูลเท้าทุมราชและนางเทพกินรีให้
ทราบเหตุ เมื่อนางเทพกินรีทราบเช่นนั้นก็พาบริวารออกตามหานางมโนราห์ 

9 พรานบุณฑริกถวาย
นางมโนราห์แก่  

พระสุธน 

กล่าวถึงพรานบุณฑริกเมื่อเก็บปีกหางนางมโนราห์แล้วก็เปลื้องนาคบาศจาก
ตัวนาง และพานางเดินจากป่าหิมพานมาจนถึงเมืองอุดรปัญจาล ขณะนั้น
เป็นเวลาที่พระสุธนเสร็จประพาสอุทยาน พระสุธนทอดพระเนตรเห็นนาง
มโนราห์ก็เกิดความรักใคร่ จากนั้นจึงเรียกนายพรานมาถาม พรานเล่า
เรื่องราวท้ังหมดให้พระสุธนฟัง และถวายนางแก่พระสุธน 

10 อภิเษกพระสุธน 
กับนางมโนราห ์

หลังจากที่พระสุธนรับนางมโนราห์ไว้ ได้ให้คนสนิทไปทูลบิดามารดาให้ทรง
ทราบ เมื่อบิดามารดาทราบเช่นนั้นจึงเสร็จออกไปจัดพิธีอภิ เษกให้           
ณ ต้าหนักอุทยาน แล้วรับพระสุธนกับนางมโนราห์กลับเข้าพระนคร 
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11 นางเทพกินรีตามหา
นางมโนราห ์

มเหสีท้าวทุมราชและบริวารบินตามหานางมโนราห์มาจนถึงสระโบกขรณี 
พบแต่แหวนท่ีนางถอดวางไว้ จึงเก็บกลับไปเมืองไกรลาศ 

12 ปุโรหิตแห่งเมือง
อุดรปัญจาล 

ใส่ความพระสุธน 

ในราชส้านักของพระสุธนมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระสุธน 
พระสุธนได้ให้ค้ามั่นสัญญากับพราหมณ์ว่าเมื่อพระองค์ได้ครองราชย์จะให้
พราหมณ์ผู้นั้นด้ารงต้าแหน่งปุโรหิต เป็นเหตุให้ปุโรหิตที่ยังด้ารงต้าแหน่งอยู่
ไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงอาฆาตพระสุธน ถึงขั้นใส่ความว่าพระสุธนคิดกบฏ 
แต่ท้าวอาทิจจวงศ์ไม่เช่ือ 

13 พระสุธนไปรบ มีข้าศึกยกมาตี เมืองอุดรปัญจาล ปุโรหิตยุยงท้าวอาทิจจวงศ์ให้พระ          
สุธนไปรบ พระสุธนสารารถปราบฆ่าศึกและได้ชัยชนะ 

14 ท้าวอาทิจจวงศ์ทรง
สุบิน 

ในวันท่ีพระสุธนได้รับชัยชนะนั้น ท้าวอาทิจจวงศ์ทรงพระสุบินว่า พระอันตะ
ไหลออกมากองรอบจักรวาลได้ 3 รอบ แล้วหดหายเข้าไปในพระอุระดังเดิม 

15 ปุโรหิตท้านายฝัน ท้าวอาทิจจวงศ์ให้ปุโรหิตมาท้านายความฝัน ปุโรหิตเห็นโอกาสที่จะแก้แค้น
พระสุธนจึงท้านายว่าเป็นฝันร้ายจะเกิดภัยอันตรายใหญ่หลวง และทูลให้ท้า
พิธีบูชายัญด้วยสัตว์ 2 เท้าและสัตว์ 4 เท้า รวมทั้งนางกินรี และทูลว่าต้องน้า
ตัวนางมโนราห์มาบูชายัญด้วย แต่เท้าอาทิจจวงศ์ไม่ยอม ปุโรหิตจึงกราบทูล
ถึงความจ้าเป็นโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ จนท้าวอาทิจจวงศ์ต้องยอม 

16 นางมโนราห์ทราบ
ข่าวร้ายและทูลนาง
จันทาเทวีให้ช่วย

แก้ไข 

เมื่อนางมโนราห์ทราบข่าวร้ายจากสาวใช้ก็ตกใจรีบไปทูลนางจังทาเทว ี         
ให้ช่วย นางจันทาเทวีจึงทูลทัดทานท้าวอาทิจจวงศ์แต่ก็ไม่เป็นผล 

17 นางมโนราห์ออก
อุบายขอปีก และ
หางคืนเพื่อบินหน ี

เมื่อใกล้ถึงเวลาท้าพิธีนางมโนราห์คิดอุบายขอปีกหางและเครื่องประดับ  
อ้างว่าจะท้าการร่ายร้าถวาย เมื่อนางจันทาเทวีดูจนเพลิน ขณะนั้นราชบุรุษ
จะเข้ามาจับตัวนาง นางก็บินหนีออกไปทางช่องพระแกล 

18 นางมโนราห์พบ 
กัสสปฤษีพร้อมฝาก
ภูษาและธ้ารงค์ให้

พระสุธน 
 

นางมโนราห์บินไปถึงป่าหิมพานต์ก็แวะไปหากัสสปฤษี แล้วสั่งความไว้ว่าถ้า
พระสุธนตามถึงที่นี่ให้ทัดทานไว้ เพราะหนทางข้างหน้าทุระกันดารเต็มไป
ด้วยภัยอันตราย นางจึงฝากภูษาและธ้ารงค์ไว้ให้พระสุธน 
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19 นางมโนราหส์ั่งความ
ฤษีให้บอกทางไป

เมืองไกรลาศแก่พระ
สุธน และบอก
วิธีแก้ไขเมื่อเจอ
อันตรายก่อน

ลากัสสปฤษีบินกลับ
เมืองไกรลาศ 

จากนั้นเมื่อนางนึกได้ว่าพระสุธนคงไม่ฟังค้าทัดทานและจะออกติดตามหา
นางให้จงได้ นางจึงบอกทางแก่ฤษีให้บอกพระ สุธนว่า ทางไปเมืองไกร
ลาศนั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่าง ๆ พร้อมวิธีแก้ไขโดยละเอียดว่า เมื่อ
พ้นทางที่มนุษย์จะไปได้แล้วจะถึงป่าไม้ที่มีผลเป็นพิษให้พระสุธนจับลูก
วานรไปด้วยเพื่อจะได้เลือกกินผลไม้ที่ไม่เป็นพิษ จากนั้นจะถึงป่าหวายทึบ
ให้พระสุธนใช้ภูษาคลุมกาย และนอนให้นกหัสดีลิงค์มาโฉบข้ามป่าไป เมื่อ
ข้ามไปได้แล้วให้ท้าเสียงดังให้นกตกใจบินหนี และเดินทางต่อไปจะพบช้าง
สารต่อสู้กันขวางทางอยู่ ให้พระสุธนใช้ผงยาทาให้ทั่วกายแล้วร่ายมนตร์
เดินรอดระหว่างขาช้างไป จากนั้นจะถึงภูเขา 2 ลูก โน้มยอดกระทบกัน ให้
พระสุธนใช้มนตร์เพื่อภูเขาจะได้แยกเป็นช่อง แล้วให้รีบเดินผ่าน จากนั้น
จะผ่านไปถึงที่อยู่ของหมู่ผีเสื้อน้้า ให้ร่ายมนตร์ก็จะผ่านไปได้เมื่อเดินทาง
ต่อไปจะผ่านป่าหญ้าคา ภูเขาทอง ภูเขาเงิน ป่าหญ้า ป่าไม่ไผ่ ป่าดงอ้อ 
และจะถึงป่าทึบที่มีสระน้้าลึกเต็มไปด้วยงูพิษ ริมสระนั้นก็เป็นภูเขายากที่
จะผ่านไปได้ แต่ถ้าพระสุธนผ่านไปได้ก็จะถึงดงดอนใหญ่ที่นั่นจะมียักษ์สูง
ใหญ่ ให้พระสุธนใช้ยาผงโรยที่ลูกศรยิงให้ถูกอกยักษ์ เมื่อยักษ์ล้มให้เดินไป
ทางหัวยักษ์ก็จะพบแม่น้้าที่มีงูเหลือมทอดกายเหมือนสะพานทอดข้าม
แม่น้้า จากนั้นก็ถึงป่าหวายจะมีพญานกท้ารังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในป่าหวาย 
ให้พระสุธนไปซ่อนอยู่ในรังนกเพื่อจะได้อาศัยเกาะขนนกพามาจนถึงเมือง
ไกรลาศ เมื่อสั่งความทุกสิ่งอย่างแล้ว นางมโนราห์ก็จดมนตร์ลงบนใบไม้
ฝากไว้พร้อมกับห่อยา และนางก็ลาพระกัสสปฤษีบินกลับเมืองไกรลาศ 

20 พระสุธนรบชนะและ 
ยกทับกลับอุดร      

ปัญจาล 

ฝ่ายพระสุธนเมื่อมีชัยแก่ฆ่าศึกก็ยกทัพกลับอุดรปัญจาล เมื่อถึงพระนครก็
ทรงทราบเรื่องราวจากนางจันทาเทวีว่านางมโนราห์จะถูกจับบูชายัญนาง
จึงบินหนีไป 
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21 พระสุธนทราบข่าว
ว่านางมโนราห์หนี
ไป จึงออกติดตาม 

พระสุธนให้นายพรานบุณฑริกน้าทางไปที่อาศรมฤษี เมื่อถึงอาศรมแล้วให้
นายพรานกลับส่วนพระองค์เองเข้าไปถามถึงนางมโนราห์ กัสสปฤษีมอบ
ธ้ารงและภูษาที่นางมโนราห์ฝากไว้แก่พระสุธน ความบอกความตามที่นาง
สั่งห้ามไม่ให้ตามไป แต่พระสุธนยังยืนยันที่จะติดตาม ฤษีจึงบอกอุบายแก้
ภัยอันตรายต่าง ๆ และมนตร์ที่นางมโนราห์ฝากและจดไว้ให้พระสุธน ดังที่
นางบอกไว้ทุกประการ จากนั้นฤษีมอบยาแล้วชี้เส้นทางที่นางไป เมื่อทราบ
ความสิ้นแล้วพระสุธนจึงจับลูกวานรตัวหนึ่งลา กัสสปฤษีเดินทางตาม
เส้นทางและสถานท่ีต่าง ๆ ที่นางบอกไว้ 

22 พระสุธนออก
ติดตามนางมโนราห ์

พระสุธนได้เดินทางตามทางทุรกันดารพบภัยอันตรายต่าง ๆ และสามารถ
รอดพ้นด้วยอุบายที่นางมโนราห์บอกไว้ทุกประการ พระสุธนใช้เวลา
เดินทางทั้งสิ้นเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน และ 7 วัน 

23 พระสุธนรันทดท้อ
พระทัยขณะเจอ
อุปสรรคต่าง ๆ 

พระสุธนเดินทางถึงป่าหวายที่มีหนามแหลมคมจึงห้อยโหนขึ้นไปบนต้นไม้
ที่อยู่ระหว่างป่าหวาย ขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่้า ไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อไป
แห่งหนใด ก็เกิดความรันทดท้อพระทัยนึกถึงตนเองที่ได้ละทิ้งบิดามารดา 
จึงต้องมาทนทุกข์ยากล้าบาก เพราะหลงรักผู้หญิงจึงร้าพันออกมาว่า “เรา
อาศัยอีผู้หญิงจึงมาละทิ้งบิดามารดาผู้มีบุญคุณ  ได้มาเสวยทุกข์ล้าบาก
อย่างใหญ่คราวนี้ เราจะไปทางไหนได้ 

24 พระสุธนพบพญานก 
และซ่อนตัวในปีก
พญานกบินไปเมือง

ไกรลาศ 

ขณะพระสุธนกันแสงอยู่ก็ได้ยินพญานกซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้พูดคุยกันว่า 
พรุ่งนี้ที่เมืองไกรลาศจะมีพิธีช้าระมลทินล้างกลิ่นสาบมนุษย์ให้แก่นาง
มโนราห์ เนื่องจากถึงก้าหนดวันค้ารบ 7 ที่นางหนีกลับมาจากเมืองมนุษย์
จะมีงานสมโภชท้าขวัญนาง เราจะพากันไปกินเครื่องพลีกรรมในเมืองนั้น 
เมื่อพระสุธนได้ยินเช่นนั้นก็คลานเข้าไประหว่างซอกขนพญานกผูกตนไว้
กับขนปีกอย่างมั่นคง และคอยอยู่จนรุ่งเช้าพญานกก็พากันบินไปเมืองไกร
ลาศ เมื่อใกล้จะถึงเมืองไกรลาศก็ร่อนลงยังขอบสระใหญ่ พระสุธนได้
โอกาสรีบแก้มัดออกแล้วแอบเข้าไปซ่อนตนอยู่ริมสระแห่งนั้น 
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25 พระสุธนถึงเมืองไกร
ลาศและพบกับสาว
ใช้ของนางมโนราห์
ขณะพากันมาตักน้้า
ที่สระแห่งหนึ่งและ
ถอดธ้ารงค์หย่อนลง

ในหม้อน้้า 

สาวใช้ของนางมโนราห์พากันมาตักน้้าที่สระและสนทนากัน พระสุธนซึ่ง
แอบอยู่ริมสระได้ยินเข้าก็รารถนาจะทราบเรื่องจึงอธิษฐานว่าขออย่าให้
นางกินรีคนสุดท้ายยกหม้อน้้าขึ้นได้ ด้วยอ้านาจแรงอธิษฐานท้าให้กินรีนาง
สุดท้ายไมสามารถยกหม้อน้้าขึ้นได้ เมื่อเหลียวมาพบพระสุธนจึงขอความ
ช่วยเหลือ พระสุธนจึงไต่ถามจึงทราบว่านางมาตักน้้าเพื่อจะไปสรงนาง
มโนราห์ช้าระกลิ่นสาบมนุษย์ พระสุธนจึงถอดธ้ารงค์หย่อนลงในหม้อน้้า 
แล้วยกให้นางกินรีผู้นั้นรับไป 

26 นางมโนราหส์รงน้้า  
ธ้ารงค์เลื่อนมาสวม
ที่น้ิวก้อยของนาง 

นางจึงรู้ว่าพระสุธน
ตามมา 

ฝ่ายนางมโนราห์ถึงเวลาเข้าที่สรง ก็รับหม้อน้้ามารด ครั้นถึงหม้อที่มีธ้ารงค์
สาวใช้ได้รดลงที่ศีรษะนางมโนราห์พระธ้ารงค์ก็เลื่อนมาสวมอยู่ที่นิ้วก้อย
ของนาง นางจึงรู้ว่าพระสุธนติดตามมาถึงแล้ว 

27 นางมโนราห์ทลูนาง
จันทกินรีและท้าว
ทุมราชให้ทราบ
เรื่องราว ท้าวทุม

ราชเชิญ  พระสุธน
เข้าเมือง 

เมื่อเสร็จพิธีสรงก็เรียกนางสาวใช้มาถาม สาวใช้ก็ทูลให้ทราบนางมโนราห์
จึงจัดผ้าทรงกับเครื่องกระยาหารให้น้าไปถวายพระสุธน แล้วนางมโนราห์
ก็ไปทูลนางมารดาและบิดาให้ทราบ ท้าวทุมราชผู้เป็นบิดาทราบเรื่องราว
จึงรับสั่งถามถึงพระสุธน นางมโนราห์ทูลถึงความเก่งกล้าสามารถของพระ
สุธน ท้าวทุมราชจึงถามด้วยความสงสัยว่าท้าไมนางจึงหนีมา นางมโนราห์
ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทรงทราบ ท้าวทุมราชจึงถามต่อว่า หากพระสุธน
เป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถจริงเหตุใดจึงไม่ติดตามนางมา นางมโนราห์
จึงได้โอกาสทูลว่า ขณะนี้พระสุธนได้ติดตามมาถึงเมืองไกรลาศแล้ว ท้าว
ทุมราชจึงให้ไปรับพระสุธนเข้ามาในเมือง และถามถึงการเดินทาง พระสุ
ธนก็เล่าถวายให้ทรงทราบทุกประการ  

28 ท้าวทุมราชทดสอบ              
พระสุธน 

ท้าวทุมราชให้ประชุมเทวดาและคนธรรพ์แล้วให้พระสุธนทดลองธนูฤทธิ์ 
โดยยิงธนูทะลุผ่านเครื่องกีดขวาง คือ ต้นตาล กระดานไม้มะเดื่อ เสาหิน 
แผ่นเหล็ก แผ่นทองแดง และเกวียนบรรทุกทรายที่วางซ้อนกัน 7 ระยะ 
และให้ยกศิลาแท่งใหญ่ ซึ่งบุรุษพันหนึ่งจะยกไหว พระสุธนก็สารารถ
กระท้าได้ พวกเทวดา คนธรรพ์ กินนร ที่มาประชุมก็แซ้ซ้องสาธุการชม
ฤทธิ์พระสุธน ท้าวทุมราชก็ประสงค์จะลองใจพระสุธน จึงให้แต่งธิดาทั้ง 7 
องค์ มานั่งเรียงกัน และให้พระสุธนเข้าไปช้ีว่ามเหสีของพระองค์คนไหน 
หากเลือกถูกจะให้อภิเษก พระสุธนเมื่อเห็นรูปร่างนางทั้ง 7 เหมือนกัน
หมดจึงไม่อาจเลือกได้ 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
ล าดับ เหตุการณ์ สังเขปเนื้อหา 

29 พระอินทร์จ้าแลง
เป็นแมลงวันทองมา
ช่วยเหลือพระสุธน 

ด้วยอ้านาจความสัตย์ของพระสุธนร้อนถึงพระอินทร์ พระอินทร์จึงจ้าแลง
เป็นแมลงวันทองมาจับที่ผมของนางมโนราห์ พระสุธนจึงช้ี ตัวถูก ท้าวทุม
ราชจึงจัดงานอภิเษกให้ 

30 พระสุธนปรารถนา 
จะกลับอุดรปัญจาล 

อยู่มาวันหนึ่งพระสุธนปรารถนาจะกลับไปยังเมืองอุดรปัญจาล นางมโนราห์
จึงขอติดตามไปด้วย จึงได้ไปกราบทูลท้าวทุมราชให้ทราบท้าวทุมราชก็ใคร่
จะไปยังโลกมนุษย์ด้วย 

31 พระสุธนกลับเมือง 
อุดรปัญจาล 

ท้าวทุมราชจัดเตรียมไพร่พลเหาะไปยังอุดรปัญจาล เมื่อไปถึงก็ตั้งพลับพลา
ใกล้อุดรปัญจาล ฝ่ายท้าวอาทิจจวงศ์ครั้งเห็นพลับพลาและไพร่พลมากมาย
เช่นนั้นก็คิดว่ามีข้าศึกมาล้อมเมือง จึงตกพระทัยไม่รู้จะคิดอ่านอย่างไร พระ
สุธนเกรงว่าพระบิดาจะเข้าพระทัยผิด จึงพาบริวารเข้าไปกราบทูลให้ผู้เป็น
พ่อทรงทราบทั้งหมด ตลอดจนพานางมโนราห์กลับมา 

32 พระสุธนครอบครอง 
ราชย์สมบตั ิ

หลังจากที่ท้าวทุมราชลากลับไปยังนครไกรลาศแล้ว ท้าวอาทิจจวงศ์ก็มอบ
ราชสมบัติแก่พระสุธน ส่วนพระองค์เองเสด็จออกบรรพชาเป็นดาบส      
พระสุธนก็ครอบครองราชย์สมบัติเป็นสุขสืบต่อมา เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วก็ขึ้น
ไปบังเกิดในสวรรค์ช้ันดุสิตเทวโลก 

 
 
 จากตารางแสดงล้าดับเหตุการณ์และสังเขปเนื้อหาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเหตุการณ์ส้าคัญที่
ปรากฎในสุธนชาดกเป็น 32 เหตุการณ์ ซึ่งล้าดับเหตุการณ์และเนื้อหาด้าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ตอนเริ่มเรื่องไปจนถึงตอนจบของเรื่อง ผู้วิจัยศึกษาล้าดับเหตุการณ์และลักษณะด้านเนื้อหาในสุธน
ชาดกและเห็นว่าสุธนชาดกคือที่มาของ “ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในชุมชนลุ่มน้้า
โขง” และเป็นข้อมูลในประเพณีลายลักษณ์ที่จะน้ามาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ เห็นว่าชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีโครงเรื่องและเหตุการณ์ที่เหมือนคล้ายกับสุธนชาดกแต่มี
ลักษณะด้านเนื้อหาที่แตกต่างกันตามบริบทที่น้ามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ดังนี้  
 

 3.2.3 เนื้อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
  เนื้อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชน
ลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ภาคสนามโดยผู้วิจัย และที่มีผู้รวบรวมเอาไว้แล้ว รวมทั้งสิ้น 30 ส้านวน (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก) เมื่อพิจารณาลักษณะของเนื้อหาส้านวนที่ผู้วิจัยได้รวบมา จะสังเกตว่าทั้ง 30 ส้านวนนั้น
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บางส้านวนมีเนื้อหายาว และบางส้านวนมีเนื้อหาสั้น ซึ่งลักษณะเนื้อหามีทั้งความเหมือนคล้ายและ
แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนของข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ท้าการจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือน้าเสนอเรื่องราวใน
ชาดก และให้เห็นลักษณะด้านเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ดังนี้ 
  3.2.3.1 เนื้อหา 
   ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ที่ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชน           
ลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่ผู้วิจัยรวบรวมมาท้ัง 
30 ส้านวน เมื่อน้ามาจัดกลุ่มข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มส้านวนที่มีเนื้อหายาว
พบว่ามี 11 ส้านวน 2) กลุ่มส้านวนที่มีเนื้อหาสั้นพบว่ามี 19 ส้านวน ดังนี้  
  
   กลุ่มที่ 1 กลุ่มส้านวนที่มีเนื้อหายาว จากเนื้อหาส้านวนทั้งหมด 30 ส้านวน ผู้วิจัย
พบว่ามี 11 ส้านวนที่มีลักษณะเนื้อหาค่อนข้างยาว และปรากฏเหตุการณ์ส้าคัญ ๆ หลายเหตุการณ์
ด้วยกัน ซึ่งผู้วิจัยได้เรียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามล้าดับ ดังนี้  
     
ตาราง 3 เหตุการณ์ส้าคัญท่ีปรากฏในส้านวนที่มีเนื้อหายาว 11 ส้านวน 

ล าดับ เหตุการณ์ส าคัญท่ี
ปรากฎ 

ลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฏ 
 

1 กล่าวถึงท้าว              
สีทนอยู่ท่ีเมืองเปง

จาน 

ท้าวสีทนเป็นลูกชายพญาเมืองเปงจานนครราช เมืองเปงจานนครราชคือ
บริเวณบา้นเปงจาน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพราะมีใบเสมาหิน
เจ้าพ่อเปงจาน (ศาลเจ้าพ่อเปงจาน) ประดิษฐานเป็นหลักฐานให้เหน็อยู่
จนถึงทุกวันน้ี 

2 กล่าวถึงนายพราน
ได้บ่วงบาศจาก

พญานาค 
 

นายพรานเคยได้ช่วยพญานาคเอาไว้ครั้งหนึ่ง เมื่อก่อน…ฝนจะตกในเขต
เวียงจันทน์ไปจนถึงธาตุพนม และตกมาแต่ฝ่ายนี้ ฝ่ายทางประเทศไทยกลับ
ไม่มีฝน เพราะพญานาคดลบันดาลให้ ฝั่งทางคนไทยจึงสงสัยว่าท้าไมฝนจึง
ตกแต่ฝั่งลาวฝั่งไทยท้าไมถึงไม่มีฝนตกเลย  ก็เลยใช้วิชาอาคมลองสืบดูก็
ปรากฎว่าเป็นเพราะพญานาค เลยให้หมอพราหมณ์น้าสวดเรียกพญานาค
ขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าพญานาค ซึ่งตอนนั้นก็ท้าพิธีอยู่ที่หนองฮ้อนหนองไห่เป็น
ช่ือที่เขาใช้เรียกในตอนนั้น ในขณะที่ก้าลังสวดท้าพิธีอยู่นั้นน้้ากลางหนอง
กลางบ่อก็จะผุดและเดือดขึ้นมา พญานาคจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแฝง
ดูพิธีกรรมของพวกพราหมณ์ และจังหวะนั้นเองนายพรานก็มาเจอกับ
พญานาคพอดี พญานาคจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนายพรานเพราะตนเอง
ก้าลังจะถูกมนุษย์ฆ่าตาย 

 
 



 

 

  92 

ตาราง 3 (ต่อ)  
ล าดับ เหตุการณ์ส าคัญท่ี

ปรากฎ 
ลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฎ 

3 นายพรานคล้องนาง
มโนราห์ถวายให้ท้าวสี

ทน 

นายพรานใช้บ่วงบาศจากพญานาคคล้องนางมโนราห์บริเวณหนองบัวบาน
หรือหนองหิน ที่อยู่ติดกับ บขส อ้าเภอปากคาด แล้วพานางมโนราห์มา
ถวายให้ท้าวสีทนท่ีเมืองเปงจาน 

4 ท้าวสีทน-นางมโนราห ์
แต่งงานกัน 

หลังจากที่นายพรานพานางมโนราห์มาถวายให้ท้าวสีทน ท้าวสีทนพานาง
มโนราห์เข้าเมือง พ่อพญาเมืองกับมเหสีพร้อมชาวเมืองต่างจัดขบวออกมา
ต้อนรับ บริเวณที่ออกมาต้อนรับท้าวสีทน-มโนราห์ ก็คือบ้านต้อน อ้าเภอ
รัตนวาปี เพราะเป็นสถานท่ีชาวเมืองออกมาต้อนรับนางมโนราห์ 

5 ท้าวสีทนออกไปรบ เกิดข้าศึกสงครามขึ้นและท้าวสีทนจะต้องออกไปรบ นางมโนราห์จึงร้อย
พวงมาลัยดอกให้ท้าวสีทนคล้องคอ แล้วบอกว่าเมื่อใดที่ดอกไม้แห้งเหี่ยว
ให้ท้าวสีทนรีบกลับมา เพราะมันหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนาง
มโนราห์ 

6 นางมโนราห์ถูกใสร่้าย หลังจากที่ท้าวสีทนไปรบ นางมโนราห์ก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นนางกาลีบ้าน     
กาลีเมือง จะต้องถูกจับไปฆ่าเพื่อบูชาศาลหลักเมือง 

7 นางมโนราห์หลอกล่อ
ขอปีกและหางคืนจาก
แม่ของท้าว สีทน และ

บินหนีไป 

เมื่อนางมโนราห์รู้ว่าตนเองจะโดนฆ่า จึงออกอุบายขอปีกและหางคืนจาก
แม่ของท้าวสีทน โดยกล่าวว่าจะสวมปีกและหางเพื่อร่ายร้าถวายให้แม่ท้าว
สีทนได้ดูก่อนตาย เมื่อได้ปีกและหางมาแล้วนางจึงสวมและร่ายร้าท่าต่าง 
ๆ เมื่อได้จังหวะนางก็บินขึ้นไปบนสีหน้า แล้วหันมาสั่งความว่าถ้าท้าวสีทน
จะออกติดตามให้ปรามเอาไว้ เพราะทางจะไปเมืองภูเงินนั้นไกลแสนไกล 
เต็มไปด้วยภัยอันตราย จากนั้นนางก็บินหนีไป 

8 เส้นทางที่นางมโนราห์
บินหน ี

เส้นทางที่นางมโนราห์บินหนีจากเมืองเปงจานนครราชก็คือทางบ้าน ดงหอ 
ดงสานและดงเล้า 

9 นางมโนราห์พบฤาษี นางมโนราห์บินมาจนถึงวัดถ้้าศรีธน อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เพื่อมาพบฤาษี
และสั่งความว่าห้ามท้าวสีทนตามนางไป 

10 ท้าวสีทนตามหานาง
มโนราห ์

ท้าวสีทนเมื่อท้าศึกสงครามอยู่ ก็ปรากฏว่าดอกไม้ที่นางมโนราห์มอบให้ได้
เหี่ยวเฉา เมื่อรบชนะจึงรีบกลับมาที่ เมืองเปงจาน  และทราบว่านาง
มโนราห์หนีไปจึงออกติดตาม 

11 ท้าวสีทนพบฤาษี ท้าวสีทนเดินทางจากเมืองเปงจานมาจนถึงอ้าเภอปากคาด และพบกับ
ฤาษี จึงได้ร่้าเรียนวิชาคาถาเวทมนตร์จากฤาษี เมื่อส้าเร็จแล้วจึงลองดาบ
ด้วยการฟันหินให้ขาด ปัจจุบันยังปรากฎหลักฐานให้เห็นอยู่ที่วัดถ้้าศรีธน      
อ.ปากคาด 
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ตาราง 3 (ต่อ)  
ล าดับ 
 

เหตุการณ์ส าคัญท่ีป
ราฎ 

ลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฎ 

12 ท้าวสีทนออกติดตาม
หานางมโนราห ์

ท้าวสีทนออกติดตามหานางมโนราห์โดยผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ต้องข้ามน้้ากัด
เหล็กกัดทอง ภูเขา และแม่น้้า จนกว่าจะถึงเมืองภูเงิน เมืองภูเงินอยู่ที่ฝั่ง 
สปป ลาว ก็คือเมืองหลวงพระบางในปัจจุบัน 

13 ท้าวสีทนพบนก
อินทรีย์ 

เมื่อท้าวสีทนเดินทางมาจนถึงน้้ากัดเหล็กกัดทองก็ไม่สามารถข้ามต่อไปได้ 
จึงพบกับนกอินทรีย์และทราบว่านกอินทรีย์จะข้ามไปเมืองภูเงินฝั่งลาว จึง
แปลงกายเป็นตัวหมัดตัวไรเข้าไปซ่อนในปีกของนกอินทรีย์ พอรุ่งเช้านก
อินทรีย์ก็บินข้ามไปยังเมืองภูเงิน 

14 ท้าวสีทนพบนางสนม
มาตักน้้าที่สระนอก

เมือง 

เมื่อถึงเมืองภูเงินท้าวสีทนจึงรีบกระโดดลงจากตัวนก และไปพักที่ศาลาหลัง
หนึ่ง ไปพบกับสาวใช้นางมโนราห์ที่มาตักน้้าจะน้าใช้สรงนางมโนราห์ ท้าวสี
ทนจึงคายแหวนลงในหาบน้้าน้ันให้สาวใช้น้าเข้าไปในวัง 

15 นางมโนราหส์รงน้้า เมื่อนางมโนราห์สรงน้้าในหาบท่ีท้าวสีทนทิ้งแหวนลงไปก็ปรากฏว่าแหวนนั้น
ไหลเข้าไปสวมที่น้ิวมือของนาง นางจึงรู้ว่าท้าวสีทนตามมาถึงเมืองภูเงินแล้ว 

16 ท้าวสีทนโดนทดสอบ ท้าวสีทนถูกพญาเมืองภูเงินทดสอบด้วยการเสี่ยงทาย โดยให้เสี่ยงทายด้วย
การให้นางกินรีทั้ง 7 มายืนเรียงกันแล้วยื่นนิ้วมืออกมาให้ท้าวสีทนเลือก 
จากนั้นพระอินทร์แปลงกายเป็นแมลงวันเขียวบินมาจับที่นิ้วมือของนาง
มโนราห์ และทดสอบครั้งที่สองด้วยการแต่งส้ารับข้าว (พาข้าว) มาให้ท้าวสี
ทนเลือก ว่าส้ารับไหนเป็นของนางมโนราห์ จากนั้นพระอินทร์ก็เข้ามาช่วย
เช่นเดิม ท้าวสีทนจึงได้รีบการต้อนรับและได้แต่งงานกับนางมโนราห์ที่เมือง
ภูเงิน 

 
 จากตารางที่ยกตัวอย่างให้เห็นเหตุการณ์ส้าคัญหรือเหตุการณ์หลัก ๆ ที่มักจะปรากฏใน 11 
ส้านวนที่มีเนื้อหายาว จะสังเกตว่าเนื้อหาที่ปรากฏในแต่ละเหตุการณ์นั้น มีความพยายามที่จะอธิบาย
ถึงภูมินามสถานที่ทางกายภาพตามบริบทของพ้ืนที่ โดยผู้เล่าในกลุ่มนี้รับวัฒนธรรมการรับรู้จากข้อมูล
หลายประเภท เช่น การเทศน์ หมอล้า และมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่น จึ งจดจ้าเรื่องราว
ชาดกได้หลายเหตุการณ์   
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   กลุ่มที่  2 กลุ่มส้านวนที่มี เนื้ อหาสั้น 19 ส้านวน จากเนื้อหาส้านวนทั้ งหมด           
30 ส้านวน ผู้วิจัยพบว่ามี 19 ส้านวนที่มีลักษณะด้านเนื้อหาสั้น โดยส้านวนดังกล่าวทั้ง 19 ส้านวน 
พบว่าบางส้านวนปรากฏเพียงบางเหตุการณ์ ซึ่งผู้ เล่าจะเล่าเพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น 
และเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงในส้านวนที่มีเนื้อหาสั้นได้แก่ เหตุการณ์ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตาราง 4 เหตุการณ์ส้าคัญท่ีปรากฏในส้านวนที่มีเนื้อหาสั้น 19 ส้านวน 

เหตุการณ์ส าคัญท่ี
ปรากฎ 

ลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฎ 

กล่าวถึงท้าวสีทนอยู่
เมืองเปงจาน และนาง

มโนราห์อยู่ที่เมือง    
ภูเงิน 

ท้าวสีทนอยู่ที่เมืองเปงจานนครราช ซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านเปงจาน มีหลักฐาน
ปรากฎก็คือเจ้าพ่อเปงจาน หรือศาลเจ้าพ่อเปงจานที่ตั้งอยู่ในนิคมสร้างตนเองโพน
พิสัย ส่วนนางมโนราห์อยู่ที่เมืองภูเงิน เมืองภูเงินอยู่ทางฝั่ง สปป .ลาว ก็คือเมือง
หลวงพระบาง 

นายพรานคล้องนาง
มโนราห์ถวายให้     

ท้าวสีทน 

นายพรานมาเห็นนางมโนราห์เล่นน้้าอยู่ที่สระอโนดาต, สระโบกขรณี ปัจจุบันก็คือ
หนองหินบริเวณ บขส อ้าเภอปากคาด จึงคล้องนางมโนราห์ไปถวายให้ท้าวสีทนที่
เมืองเปงจาน 

ท้าวสีทนไปรบ เกิดศึกสงครามชายแดนของเมืองเปงจาน เจ้าเมืองเปงจานให้ท้าวสีทนไปรบ  
 

นางมโนราห์ถูกใสร่้าย เมื่อท้าวสีทนไปรบ นางมโนราห์ก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมือง และจะถูกฆ่า 

นางมโนราห์หลอกล่อ
ขอปีกและหางคืนจาก
แม่ของท้าวสีทนแล้ว

บินหน ี

นางมโนราห์ทราบว่าตนจะถูกฆ่า จึงออกอุบายขอปีกและหางคืน ด้วยการหลอก
ล่อแม่ของท้าวสีทนว่า ก่อนตายขอปีกและหางคืนเพื่อจะใส่ร่ายร้าถวายก่อนตาย 
เมื่อนางได้ปีกและหางคืนแล้วก็ร่ายร้าด้วยท่าทีที่สวยงาม ร้าขึ้นไปบนสีหน้าสูงขึ้น 
ๆ แม่ของท้าวสีทนตายใจ นางจึงบินหนี และก่อนบินหนีนางสั่งความเอาไว้ว่าห้าม
ให้ท้าวสีทนออกติดตามนาง เพราะทางที่จะไปเมืองภูเงินนั้นอันตรายยิ่งนัก 

ท้าวสีทนตามหานาง
มโนราหม์าถึงวัด       

ถ้้าศรีธน และร่้าเรียน
วิชากับฤาษี  

เมื่อท้าวสีทนกลับมาไม่เจอนางมโนราห์ก็ออกติดตามหานาง โดยเดินทางมาที่      
ถ้้าฤาษี ปัจจุบันก็คือวัดถ้้าศรีธน เมื่อเจอฤาษีท้าวสีทนจึงได้ร่้าเรียนวิชากับฤาษี    
จนส้าเร็จเก่งกล้า  

ท้าวสีทนลองดาบ ท้าวสีทนทดสอบวิชาด้วยการฟันหินให้ขาดเป็น 3 ก้อน ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ใน
วัดถ้้าศรีธน ซึ่งชาวบ้านเรียกสถานท่ีแห่งนั้นว่า เป็นสถานท่ีที่ “ท้าวสีทนลองดาบ” 

ท้าวสีทนตามหานาง
มโนราห ์

หลังจากที่ลองดาบแล้ว ท้าวสีทนได้ลาฤาษีเพื่อติดตามหานางมโนราห์ เส้นทางที่
ท้าวสีทนเดินทางนั้นต้องข้ามแม่น้้าโขงไปทางฝั่งลาว ข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทอง      
เจอทรายไหลแล้ง เจอนกอินทรีย์ และเกาะตัวนกอินทรีย์ข้ามไปยังเมืองภูเงิน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
เหตุการณ์ส าคัญท่ี

ปรากฎ 
ลักษณะเนื้อหาท่ีปรากฎ 

ท้าวสีทนโดนทดสอบ ท้าวสีทนเดินทางไปถึงเมืองภูเงินและถูกเจ้าเมืองภูเงินทดสอบโดยให้นางกินรีทั้ง 7 
ยืนอยู่หลักฉากผ้าม่าน แล้วยื่นนิ้วมือออกมาให้ท้าวสีทนเลือกว่านิ้วไหนคือน้ิวของ
นางมโนราห์ ท้าวสีทนไหว้วอนพระอินทร์ให้มาช่วยเหลือ พระอินทร์แปลงกายเป็น
แมลงวันบินมาจับท่ีนิ้วมือของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเลือกถูก เจ้าเมืองภูเงินก็ยัง
ไม่พอใจ จึงทดสอบท้าวสีทนอีกครั้งโดยให้นางกินรีทั้ง 7 จัดพาข้าว(ส้ารับอาหาร)
ออกมานางละ 1 ส้ารับ ซึ่งพาข้าวทุกส้ารับนั้นมีความเหมือนกันหมดทุกประการ 
แต่ท้าวสีทนก็ไหว้วอนพระอินทร์ให้มาช่วยเช่นเดิม พระอินทร์จึงแปลงกายเป็น
แมลงวันเขียวบินมาจับที่ส้ารับพาข้าวของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเลือกถูก      
เมื่อท้าวสีทนเลือกถูก ชาวเมืองต่างก็เฮกึกก้องดีอกดีใจ เจ้าเมืองภูเงินจึงจัดงาน
แต่งงานให้กับท้าวสีทนและนางมโนราห์  

 
 
  จากการยกตัวอย่างเหตุการณ์ส้าคัญที่ปรากฏในส้านวนที่มีเนื้อหาสั้นข้างต้น    
แสดงให้เห็นว่าผู้เล่าจดจ้าเพียงรายละเอียดบางช่วงบางตอนที่ส้าคัญต่อพ้ืนที่ทางกายภาพ หรือบริบท
ของพ้ืนที่ในท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการน้าชาดกเข้ามาผูกเรื่อง และมีความพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่า “เรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์” ในท้องถิ่นของตนคือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่ โดยมีหลักฐานปรากฎ
ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการเล่าเรื่องโดยอธิบายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ซ้้ากัน แม้ว่าข้อมูลกลุ่ม
นี้จะมีเนื้อหาที่สั้น แต่เหตุการณ์ที่ปรากฎนั้นพบว่าผู้เล่าจะเล่าถึงเพียงเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่
ทางกายภาพของท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ตามจากการยกตัวอย่างส้านวนกลุ่มข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม จะเห็นว่าลักษณะด้าน
เนื้อหานั้นมีความพยายามที่จะอธิบายถึงสถานที่ที่ปรากฎอยู่ในชุมชนของตน เช่น การกล่าวถึงชื่อ
หมู่บ้าน หนองน้้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังที่ (ธวัช ปุณโณทก, 2533: 13-65) กล่าวว่า นิทานประจ้าถิ่น
เป็นนิทานที่อธิบายความเป็นมาของท้องถิ่น ปรากฏชื่อสถานที่ในท้องถิ่นจริง มีโบราณสถานจริง 
หรือมีหลักฐานเป็นสิ่งส้าคัญของท้องถิ่นนั้น ๆ จริง นิทานประจ้าถิ่นมุ่งที่จะอธิบายความเป็นมาของ
ชื่อบ้านนามเมือง  สถานที่ภูมิประเทศ โบราณสถาน โดยน้ามาผูกเป็นเรื่ องราวเพ่ือแสดงเบื้องหลัง
และความเป็นมาเกี่ยวกับชื่อของสถานที่นั้น ๆ เช่น จาก 30 ส้านวน ที่ผู้วิจัยพบว่าส้านวนส่วนใหญ่
จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ท้าวสีทนมาร่้าเรียนวิชาอาคมกับฤษีที่ วัดถ้้าศรีธน อ้าเภอปากคาด        
จังหวัดบึงกาฬ เมื่อร่้าเรียนส้าเร็จจึงลองดาบด้วยการฟันหินให้ขาด ปรากฏว่าก้อนหินได้ขาดออกเป็น
สามก้อน ซึ่งปัจจุบันก็ยังปรากฎร่องรอยให้เห็นอยู่ภายในวัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) ซึ่งลักษณะ
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ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงการน้าเรื่องราวในชาดกเข้ามาผูกเรื่องให้เข้ากับสภาพบริบทของพ้ืนที่ 
เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ของอ้าเภอปากคาด โดยเฉพาะบริเวณวัดถ้้าศรีธนมีก้อนหินใหญ่กระจัด
กระจายอยู่ภายในวัดจ้านวนมาก และเหตุการณ์ที่ท้าวสีทนลองดาบด้วยการฟันหินให้ขาดเป็นสาม
เสี่ยง หมายถึงการแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพ้ืนที่บริเวณวัดที่ท้าวสีทนลองดาบถือ
เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าวให้ความส้าคัญ และปัจจุบัน
พ้ืนที่ทางกายภาพได้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อเกิดเป็นพ้ืนที่ทางสังคมด้านการท่องเที่ยว 
  การศึกษาเนื้อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฏอยู่ในการรับรู้ของ
ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงทั้ง 30 ส้านวน ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มส้านวนที่มี
เนื้อหายาว 11 ส้านวน และ 2) กลุ่มส้านวนที่มีเนื้อหาสั้น 19 ส้านวน อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม 
เมื่อน้ามาศึกษาลักษณะของเนื้อหาพบว่า ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ มีเหตุการณ์
ส้าคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาส้านวนทั้งหมด 16 เหตุการณ์ ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาล้าดับ
เหตุการณ์ตามการด้าเนินเรื่องของสุธนชาดกในปัญญาสชาดก เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นขอ
น้าเสนอข้อมูลล้าดับเหตุการณ์ที่ปรากฎในสุธนชาดก และชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
ดังรูปภาพแสดงตารางต่อไปนี้  
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ภาพประกอบ 25 ภาพแสดงตารางล้าดับเหตุการณ์ท่ีปรากฎในสุธนชาดก  
และชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
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ภาพประกอบ 26 ภาพแสดงตารางล้าดับเหตุการณ์ท่ีปรากฎในสุธนชาดก  
และชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
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จากรูปภาพแสดงตารางข้างต้นจะเห็นว่าล าดับเหตุการณ์ในสุธนชาดกมีทั้งหมด 32 
เหตุการณ์ และล าดับเหตุการณ์ในชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ มีทั้งหมด 16 
เหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์หลักที่พบนั้นมีลักษณะคล้ายกับสุธนชาดกในปัญญาสชาดก แต่จะ
แตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละเหตุการณ์  เนื่องจากชาดกเรื่อง         
“ท้าวสีทน-มโนราห์” เป็นข้อมูลในประเพณีมุขปาฐะที่ถูกน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททาง
สังคม โดยเฉพาะบริบทด้านพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการน ามาผูกเรื่องเพ่ือเชื่อมโยงเรื่องราว
ในชาดกให้มีลักษณะเฉพาะแบบท้องถิ่น  
  3.2.3.2 โครงเรื่อง 
   โครงเรื่องคือรูปแบบ  (Form) ของการด้าเนิน เรื่องซึ่ งปรากฏเป็นขั้นตอน            
ต่าง ๆ ของการเปลี่ยนจากสถานการณ์ต้นเรื่องไปสู่สถานการณ์ปลายเรื่อง และสถานการณ์เหล่านี้
จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเสมอ จากความหมายข้างต้น อาจสรุปได้ว่า โครงเรื่อง
คือความสืบเนื่องตามล้าดับเหตุการณ์ส้าคัญที่แสดงถึงปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งของเรื่องที่เป็นเหตุ
เป็นผลเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ คือน้าไปสู่จุดคลี่คลายของเรื่อง ดังนั้นโครงเรื่องจึงเป็น
องค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ผู้แต่งใช้เป็นหลักในการด้าเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ โครงเรื่อง
กับเนื้อเรื่องนั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่โครงเรื่องจะสั้นและสังเขปกว่าเนื้อเรื่อง โครงเรื่องอาจ
บอกเราว่าตัวละครคิดอย่างไร พูดอะไร แต่จะไม่บรรยายหรือวิเคราะห์ตัวละครเหล่านั้นเหมือนใน
เนื้อเรื่อง แม้เหตุการณ์ก็กล่าวถึงเหตุการณ์ส้าคัญในเนื้อเรื่องเท่านั้น  โครงเรื่องที่ดีคือโครงเรื่องที่มี
ปัญหาหรือความขัดแย้ง (Conflict) ที่ส้าคัญเกิดขึ้นกับตัวเอกของเรื่อง มีอิทธิพลที่ท้าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอย่างแรงต่อวิถีชีวิตของตัวเอกของเรื่อง  ความขัดแย้งมี 3 ลักษณะ
ด้วยกันคือ 
   1. ความขัดแย้งภายใน (Internal Conflict) คือความขัดแย้งที่เกิดจากภายในจิตใจ
ของตัวละคร เช่น อารมณ์ ความปรารถนา ความต้องการ ความรัก ความเกลียดชัง เป็นต้น 
   2. ความขัดแย้งภายนอก (External Conflict) คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัว
ละครกับบุคคลอื่น หรือตัวละครกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือสังคม 
   3. ความขัดแย้งหลัก (Main Conflict) คือความขัดแย้งที่เป็นหลักของเรื่อง อาจจะ
เกิดความขัดแย้งภายในเพียงอย่างเดียว หรือความขัดแย้งภายนอกเพียงอย่างเดียว หรือทั้งสอง
รวมกัน 
   ลักษณะส้าคัญของความขัดแย้งหลักมักจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการปะทะกัน
ระหว่างความต้องการพ้ืนฐานในชีวิตมนุษย์กับหลักมโนธรรมหรือคุณธรรมในจิตใจ  เช่น ความ
ปรารถนาอยากได้เงินทองกับความซื่อสัตย์ ความต้องการเพศรสกับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม หรือความ
ส้านึกผิดชอบชั่วดี เป็นต้น ความขัดแย้งหลักจะเป็นสาระส้าคัญในการด้าเนินเรื่อง และแรงจูงใจของ
ตัวละคร และมักมีความสัมพันธ์กับแก่นเรื่องเสมอ ความขัดแย้งหรือปัญหาดังกล่าวอาจมีได้มากกว่า
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หนึ่งความขัดแย้งในแต่ละโครงเรื่อง เพราะความขัดแย้งหรือปัญหานั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของ
โครงเรื่อง เพราะเป็นส่วนท้าให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาของตัวละคร    
ซึ่งโครงเรื่องที่ดีนั้นนอกจากจะมีความขัดแย้งหรือปัญหาแล้วยังต้ององค์ประกอบอ่ืน ๆ  ที่จะท้าให้
โครงเรื่องนั้นมีเอกภาพและมีความสมบูรณ์ 
   องค์ประกอบหรือโครงสร้างของโครงเรื่องนั้นสามารถจ้าแนกได้  5 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
   1. ตอนเริ่มเรื่อง (Exposition) ถือว่าเป็นตอนที่ส้าคัญที่สุด เป็นส่วนที่จะสร้างความ
สนใจให้แก่ผู้อ่านให้อยากติดตามเรื่องต่อไป การเริ่มเรื่องอาจจะเริ่มด้วยการแนะนาตัวละคร สถานที่ 
หรือ เหตุการณ์ส้าคัญ บางครั้งอาจเริ่มด้วยความขัดแย้ง หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เป็นการปูเรื่อง
ให้ด้าเนินการต่อไป 
   2. ตอนด้าเนินเรื่อง (Rising Action) เป็นขั้นตอนท่ีด้าเนินสืบต่อจากการเริ่ม 
เรื่อง มักจะให้รายละเอียดที่ส้าคัญคือผู้แต่งจะค่อยๆ ล้าดับเหตุการณ์ให้มีปมปัญหาและความขัดแย้ง
ของเรื่องเพ่ิมข้ึน 
   3. จุดวิกฤตของเรื่อง (Climax) หมายถึงเหตุการณ์หรือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อ
ความขัดแย้งได้พัฒนามาจนถึงจุดสูงสุดหรือถึงทางตัน เป็นเหตุให้เกิดผลบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได ้
   4. จุดคลี่คลายของเรื่อง (Falling Action) เป็นตอนที่สืบต่อจากจุดวิกฤต กล่าวคือ
เมื่อผ่านจุดวิกฤตไปแล้ว ผู้แต่งจะค่อยๆ คลายปมเงื่อนต่าง ๆ ที่เคยสร้างปริศนาเอาไว้ 
   5. ต อน จ บ เรื่ อ ง  (Ending) ส่ วน ม าก เรื่ อ งมั ก จ ะจ บ ล ง เมื่ อ ปั ญ ห าต่ า ง  ๆ                
ได้คลี่คลายไปแล้ว (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2539: 166-168)  
 
   โครงเรื่องของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง 
ผู้วิจัยพบว่าได้มีการด้าเนินเรื่องตามองค์ประกอบหรือโครงสร้างของโครงเรื่อง โดยมีปัญหาและความ
ขัดแย้งที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละครที่มีความเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ความขัดแย้งหลักนั้นเกิดจาก
ความอิจฉาริษยาของตัวละคร คือเสนาอ้ามาตย์ฝ่ายเมืองเปงจานนครใส่ร้ายนางมโนราห์หาว่านางกาลี
บ้านกาลีเมือง เป็นเหตุให้นางจ้าต้องหนีไป แล้วท้าวสีทนจึงต้องออกติดตาม ซึ่งโครงเรื่องด้าเนิน
ตามล้าดับ ดังนี้ 
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ตาราง 5 องค์ประกอบโครงสร้างของโครงเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์  

ล าดับ เหตุการณ์ เนื้อหาเหตุการณ์ 

1 ตอนเริ่มเรื่อง 
(Exposition) 

กล่าวถึงเมืองเปงจานนคร มีเจ้าเมืองนามว่าพญาอาทิตย์ มีมเหสีนามว่าจัน
ทา มีลูกชายนามว่าท้าวสีทน 

2 ตอนด้าเนินเรื่อง 
(Rising Action) 

นายพรานจับนางมโนราห์มาถวายให้กับท้าวสีทนที่ เมืองเปงจาน               
ทั้งสองแต่งงานกัน และครองรักกันที่เมืองเปงจาน 

3 จุดวิกฤตของเรื่อง 
(Climax) 

ท้าวสีทนไปรบ นางมโนราห์ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกาลีล้านกาลีเมือง จะต้องโดน
จับมาฆ่าบูชายัญ แต่นางมโนราห์มีกลอุบายหนีไปได้ เมื่อท้าวสีทนกลับมา
ไม่เจอนางมโนราห์จึงออกติดตามหานาง ต้องเดินข้ามน้้าข้ามภูเขา และ
ต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาทดสอบมากมาย และหยุดอยู่ที่น้ากัด
เหล็กกัดทองเพราะไม่สามารถข้ามไปได้ 

4 จุดคลี่คลายของ
เรื่อง (Falling 

Action) 

ท้าวสีทนพบกับอินทรีย์คู่หนึ่งที่จะข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทองไปยังเมือง           
ภูเงิน จึงเข้าไปซ่อนในปีกนก และนกก็พาข้ามไปฝั่งเมืองภูเงินได้  

5 จุดวิกฤตของเรื่อง  
ครั้งท่ี 2  

(Climax 2) 

ท้าวสีทนถูกเจ้าเมืองภูเงินทดสอบด้วยการให้เสี่ยงทายเลือกนางมโนราห์ 
และทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ 
 

6 จุดคลี่คลายของ
เรื่อง ครั้งท่ี 2 

(Falling Action 2) 

พระอินทร์แปลงกายเข้ามาช่วยท้าวสีทนทุกครั้งที่โดนทดสอบ ท้าวสีทน
ผ่านการทดสอบ  

7 ตอนจบเรื่อง 
(Ending) 

 

ท้าวสีทนได้แต่งงานกับนางมโนราห์อีกครั้งท่ีเมืองภูเงิน 

   
   จากการศึกษาเนื้อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฎอยู่ในการ
รับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
จะเห็นว่าลักษณะด้านเนื้อหานั้นรับอิทธิพลมาจากสุธนชาดกในปัญญาสชาดก ซึ่งผู้วิจัยได้เปรียบเทียบ
โดยใช้เหตุการณ์ที่ปรากฎในสุธนชาดก 32 เหตุการณ์ เทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่ปรากฎในชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทนมโนราห์ และพบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ของชาว
ชุมชนลุ่มน้้าโขงมีเหตุการณ์ที่ปรากฎในส้านวนทั้งหมด 16 เหตุการณ์ และเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมี
ความเหมือนคล้ายกับสุธนชาดก แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดด้านเนื้อหา เนื่องจากชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงนั้นเป็นข้อมูลในประเพณีมุขปาฐะ     
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และเป็นชาดกที่น้ามาผูกเรื่องให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ในท้องถิ่น จึงมีบางเหตุการณ์ที่มีความแตกต่าง
ออกไปจากเดิม โดยเฉพาะเหตุการณ์หลักที่มักจะพบในส้านวนส่วนใหญ่ เช่น เหตุการณ์ที่กล่าวถึง
เมืองเปงจานว่าคือเมืองของท้าวสีทน ซึ่งปัจจุบันก็คือบ้านเปงจาน ต . บ้านต้อน อ .รัตนวาปี             
จ. หนองคาย ท้าวสีทนออกเดินทางติดตามหานางมโนราห์มาจนถึงวัดถ้้าศรีธนและมาพบฤาษี จึงได้ร่้า
เรียนวิชาอาคมกับฤาษี เมื่อร่้าเรียนส้าเร็จแล้วจึงลองดาบด้วยการฟันหิน ก็ปรากฏว่าก้อนหินใหญ่ก้อน
ดังกล่าวได้แยกออกเป็น 3 เสี่ยง จึงเป็นเป็นที่มาของชื่อสถานที่ชื่อว่า “ท้าวสีทนลองดาบ” ท้าวสีทน
ลาฤาษีออกติดตามหานางมโนราห์ต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  นานา จนกว่าจะไปถึงเมืองภูเงินที่อยู่ฝั่ง 
สปป. ลาว เป็นต้น ซึ่งลักษณะของเนื้อหาในส้านวนส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงเหตุการณ์ส้าคัญดังที่กล่าว
มานี้ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าวใช้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-
มโนราห์เข้ามาผูกเรื่องเพ่ืออธิบายถึงภูมินามสถานที่หรือความเป็นมาของท้องถิ่น โดยมีพ้ืนที่ทาง
กายภาพและลักษณะภูมิประเทศที่อ้านวย ลักษณะเช่นนี้จึงท้าให้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์มีลักษณะเฉพาะแบบท้องถิ่นของคนลุ่มน้้าโขง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

  103 

บทที ่4 
 

ชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับบทบาทการสร้างพื้นที่ทางสังคม 
 
 การศึกษาในบทนี้เป็นความพยายามตอบค้าถามการวิจัยในจุดมุ่งหมายที่ 2 ว่าชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนทางสังคมอย่างไร จากการศึกษาเนื้อหา
ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ                 
และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ท้าให้ผู้วิจัยทราบว่าชาดกเรื่องดังกล่าวมีลักษณะด้านเนื้อหาที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะแบบท้องถิ่น และที่ส้าคัญก็คือมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม เนื้อหาของชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมอย่างไรนั้น หากพิจารณาใน
บทที่ 2 จะเห็นว่าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ประวัติชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ศึกษามีความ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาของชาดกดังที่น้าเสนอไปแล้วในบทที่ 3 ลักษณะเช่นนี้จึงท้าให้ผู้วิจัยมองว่าบทบาท
ของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ส่งผลให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชาวชุมชนลุ่ม
น้้าโขงบริเวณดังกล่าว 
 ในบทนี้ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาวิเคราะห์และน้าเสนอว่าบทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสาน
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ มีความส้าคัญต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง และมีบทบาทต่อสร้างพ้ืนที่ทางสังคม
อย่างไร โดยอาศัยแนวคิดพ้ืนที่ทางสังคมเข้ามาปรับใช้ เพ่ือให้สามารถอธิบายถึงการสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคมในด้านต่าง ๆ ได้ แนวคิดพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space ) หรือ การประกอบสร้างทางสังคม
ของ “พ้ืนที่” (Social Construction of Space) ของ อองรี เลอแฟบร์ (Henry Lefebvre) มีผู้น้ามา
ปรับใช้ในงานวิชาการอยู่หลายผลงานด้วยกัน โดยเฉพาะการศึกษาด้านการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมแล้ว
นั้น แนวคิดนี้กลายเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการประกอบสร้างทางสังคมของพ้ืนที่ 
(Social Construction of Space) ในทัศนะของ Henry Lefebvre (กาญจนา แก้วเทพ, 2557: 551 
; อ้างอิงมาจาก H. Lefebvre, 1991) ได้มองว่า “พ้ืนที่” ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
(passive geography) และมิได้มีลักษณะเป็นกลางด้วย (neutral) แต่ พ้ืนที่ถูกผลิต (produce)           
และผลิตซ้้า (reproduce) ให้กลายเป็น “พ้ืนที่ทางสังคม” แบบต่าง ๆ ตามแต่อ้านาจของกลุ่มผู้สร้าง 
ดังนั้น พ้ืนที่ทางสังคมจึงเป็นผลผลิตของสังคมและเป็นผลผลิตของวัฒนธรรม (cultural/social 
product) ในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย และแต่ละวัฒนธรรม เป้าหมายของการประกอบสร้าง 
การผลิตและผลิตซ้้าพ้ืนที่ดังกล่าวก็เพ่ือให้เป็นเครื่องมือของความคิด เป็นเครื่องมือของการใช้อ้านาจ 
หรือเป็นเครื่องมือของการครอบง้าและการควบคุมโดยที่ “พ้ืนที่” นั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ แต่เมื่อมี
การปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้น ปฏิบัติการทางสังคมเหล่านั้นจึงถือเป็น “การสร้างพื้นที่ทางสังคม” 
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 จากทัศนะข้างต้นที่ Henry Lefebvre ให้ความหมายเกี่ยวกับ “พ้ืนที่” ท้าให้ผู้วิจัยมองว่า
ทุกพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแต่เกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมทั้งสิ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทต่าง 
ๆ ที่มีส่วนก้าหนดหรือมีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ อันจะท้าให้การสร้างพ้ืนที่ในแต่ละ
วัฒนธรรมแตกต่างกันไป แนวคิดพ้ืนที่ทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) พ้ืนที่ทางกายภาพ 
หรือพ้ืนที่ทางธรรมชาติ (physical or natural space) (2) พ้ืนที่ศักดิ์ หรือพ้ืนที่ทางจิตใจ (sacred 
or mental space) (3) พ้ืนที่ทางสังคม (social space) มีผู้น้าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
หลายลักษณะด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจและปัญหาที่พบ ยกตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ  วุฒินันท์ 
แท่นนิล (2551) ศึกษาเรื่อง “การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเพ่ือหลีกหนีความเป็นชายขอบของคนพลัดถิ่น 
ชุมชนกะเหรี่ยงพลัดถิ่น ต้าบลบ้านคา อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี” แนวคิดพ้ืนที่ทางสังคมถูก
น้ามาใช้เพ่ือศึกษาว่า การใช้วิธีการต่าง ๆ ของชาวกะเหรี่ยงในการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้กับตนเอง 
เพ่ือที่จะอยู่อาศัยในพ้ืนที่ด้วยความชอบธรรม อยู่ในสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรี สามารถประกอบอาชีพ
ได้เช่นเดียวกับคนไทย และหลุดพ้นจากการเป็นชายขอบของสังคมนั้นสามารถสร้างได้อย่างไร และผล
การศึกษาก็พบว่าชาวกะเหรี่ยงได้สร้างพ้ืนที่ของตนเองขึ้นมาโดยการน้าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีงามของ
ชาวกะเหรี่ยง ในฐานะที่เป็นชนชั้นดั้งเดิมของพ้ืนที่ การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมด้วยการแสดงถึงวิถีชีวิต 
มิติของประเพณีวัฒนธรรม การสร้างพื้นที่ทางสังคมด้วยมิติทางการศึกษา เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า แนวคิดพ้ืนที่ทางสังคมหรือการประกอบสร้างทางสังคมนั้นสามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ได้ในหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ บริบททางวัฒนธรรม หรือบริบททาง
สังคม ดังนั้น เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาในประเด็นที่จะศึกษา โดยน้าแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคมเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัด            
บึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง              
ท้าวสีทน-มโนราห์ หรือชาดกประจ้าถิ่นของชาวชุมชนในแถบนี้ โดยเฉพาะบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่
ทางสังคม และจากการศึกษาเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ ไปจนถึงบริบท
ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันนั้น ท้าให้พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
มีบทบาทต่อการสร้างพื้นที่ทางสังคมอยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 
 4.1 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ 
 4.2 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ 
 4.3 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม 
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4.1 ชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพื้นที่ทางกายภาพ  
 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพอย่างไร
นั้น ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมองว่า หากสังเกตจากการศึกษาเนื้อหาของชาดกในบทที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ไปบ้างแล้ว บทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ได้แสดง
ผ่านการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ นอกจากการมองผ่านตั วเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูล
ภาคสนามหรือข้อมูลมุขปาฐะ การมองในอีกมิติหนึ่งก็คือมองผ่านบริบทต่าง ๆ ที่ได้แสดงผ่านพ้ืนที่
ทางกายภาพ ที่ปรากฏให้เห็นในชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าว ดังนั้นตัวบทหรือตัวเนื้อหาเองอาจจะ
ชี้ให้เห็นได้ไม่ลึกซึ้งเนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ยังถือว่าเป็นข้อมูลปัจจุบัน แต่สิ่งที่จะยืนยัน
ได้ว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพได้
อย่างไรนั้น ก็คือบริบททางสังคมในพ้ืนที่ที่ได้ปรากฏขึ้น 
 พ้ืนที่ทางกายภาพ หรือ พ้ืนที่ทางธรรมชาติ (physical or natural space) หมายถึง 
สถานที่ทางกายภาพอันเป็นพ้ืนผิวของโลกทุกแห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้ง ที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น สถานที่ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูเขา บ้านเรือน แม่น้้า ถนน 
และทุกสถานที่ซึ่งมีรูปร่างปรากฏให้เห็น (ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น, 2543: 36) พ้ืนที่ทางกายภาพของ
ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬและอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย มีลักษณะที่
ไม่แตกต่างกันนัก เนื่องจากทั้ง 2 อ้าเภอเป็นอ้าเภอชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป .ลาว มีแม่น้้าโขง
กั้นตลอดแนวยาว มีรูปร่างลักษณะพิเศษทอดยาวขนานตามล้าแม่น้้าโขง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
สลับกับเนินเขา บางพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้้าท่วมถึงมีแม่น้้าโขงไหลผ่านทิศตะวันตก หากมองไปยังฝั่ง 
สปป.ลาว จะเห็นภูเขาทอดตัวยาวทับซ้อนกัน ดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 ชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
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 เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ติดกับแนวแม่น้้าโขง จึงท้าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีความ
อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน ผู้คนจึงอพยพเข้ามาสร้างบ้านแปงเมืองเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย                   
และกลายเป็นชุมชนในปัจจุบัน อ้าเภอปากคาดเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ ของต้าบลโพนแพงที่อยู่ใน
ปกครองของอ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อมีราษฎรย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนหนาแน่นขึ้น
จึงได้แยกออกตั้งเป็นต้าบลปากคาด และได้ยกฐานะการปกครองจากต้าบลปากคาดเป็นอ้าเภอปาก
คาดเมื่อปี พ.ศ. 2529 ส่วนอ้าเภอรัตนวาปีก็ได้แยกการปกครองออกมาจากอ้าเภอโพนพิสัยเมื่อปี 
พ.ศ. 2538 ทั้งสองอ้าเภอเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดหนองคาย ดังนั้นลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่จึงไม่มีความแตกต่างกันนัก ด้วยพ้ืนที่ทางกายภาพทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือ
ธรรมชาติของพ้ืนที่แล้ว จะสังเกตว่าลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพ เช่น 
แม่น้้า ภูเขา หรือพ้ืนที่สีเขียวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ท้าให้มีการอพยพโยกย้ายเข้ามาของผู้คน
จากถ่ินอื่น และเริ่มก่อร่างสร้างฐานผลัดเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นชุมชนอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
 ตามข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ทั้ง 2 อ้าเภอ           
หากมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งพ้ืนที่บริเวณระหว่างอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย ยังเป็นเพียงผืนป่าตามค้าบอกเล่า ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติ
ซึ่งประกอบไปด้วย ภูเขา แม่น้้า และป่าไม้ ยังไม่มีการประกอบสร้างทางสังคมเกิดขึ้น จนกระทั่งเริ่มมี
ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรกๆของชุมชนแห่งนี้ ตามประวัติข้อมูลอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ             
ที่ได้มาจาก (ที่ท้าการปกครองอ้าเภอปากคาด, 2557) กล่าวถึงแค่เพียงว่า เดิมอ้าเภอปากคาดเป็น
เพียงหมู่บ้านหนึ่งของต้าบล โพนแพง ที่อยู่ในเขตการปกครองของอ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
แต่ไม่ได้กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด มีผู้กล่าวถึงอ้าเภอปากคาดเมื่อครั้งอดีตเอาไว้ว่าเมื่อปี 
พ.ศ. 2495 หมู่บ้านปากคาดเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีประชากรประมาณ 25 หลังคาเรือน บ้านปากคาด
สมัยนั้นอยู่ในเขตของต้าบลโพนแพง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (ภควัฒน์ ศรีปัดษา, 2556) 
นั่นก็หมายความว่าก่อนปี พ.ศ. 2495 จะต้องมีประชากรมาตั้งรกรากอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งก็สัมพันธ์กับ
ข้อมูลที่ปรากฎในประวัติการก่อตั้งวัดสว่างอารมณ์ ที่กล่าวว่าวัดสว่างอารมณ์สร้างขึ้นประมาณปี  
พ.ศ. 2425 ตามหลักฐานอ้างอิงคือสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2425 โดยท้าวขุนไกรซึ่ง
เดินทางมาจากฝั่งประเทศลาว มาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้้าโขงใกล้กับปากห้วยคาด ต่อมาจึงตั้งชื่อหมู่บ้าน
นี้ว่าบ้านปากคาด เมื่อมีคนอพยพมาอยู่มากขึ้น และขยายความเจริญขึ้นตามล้าดับ ก็ได้ร่วมกันสร้าง
วัดขึ้นบนที่ดินของนายจันทรา ไกรราช ซึ่งเป็นบุตรชายของขุนไกร และได้ร่วมกันตั้งชื่อวัดสว่าง
อารมณ์ถ้้าศรีธน (พระครูวัชรญาณประยุต, 2556) 
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 ตามประวัติการก่อตั้งวัดสว่างอารมณ์หรือวัดถ้้าศรีธน อาจสันนิษฐานได้ว่าพ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าวอาจมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหรือตั้งแต่ปี พ .ศ. 2425 มาแล้ว ส่วนอ้าเภอรัตนวาปี 
บริเวณที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์นั้น ก็คือพ้ืนที่
บริเวณต้าบลบ้านต้อน และต้าบลโพนแพง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพราะมีประวัติความ
เป็นมาที่น่าสนใจ ก็คือประวัติของชุมชนบ้านเปงจาน และเปงจานนคร อันมีความสัมพันธ์กับชาดก
เรื่องดังกล่าว ที่มาจากข้อมูล (ที่ท้าการปกครองอ้าเภอรัตนวาปี , 2558) กล่าวถึงหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเสมาจารึกอักษรคฤนท์ (อินเดียโบราณ) ว่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 1200 โดยขุดพบ
ที่บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จึงมีการสันนิษฐานกันว่าในอดีตคือ 
“เปงจานนคร” บ้านเปงจาน และ เปงจานนคร ในปัจจุบันอยู่ในการปกครองของอ้าเภอรัตนวาปี ที่มา
ของอ้าเภอรัตนวาหากกล่าวย้อนไปเมื่อ พ .ศ. 2415 ได้มีการจัดตั้งเมืองโพนแพง โดยมีพระสุริยวงศ์ 
(ท้าวจันทา) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาหลวงศรีมหาพรหมได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่บ้านปากห้วยหลวง      
“ปากห้วยหลวง” ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอ้าเภอโพนพิสัย เมื่อปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งยึดครองบริเวณฝั่งซ้ายของ
แม่น้้าโขง สปป. ลาว ท้าให้พระสุริยศักดิ์ได้เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อมี
การตั้งสมเด็จข้าหลวงต่างพระองค์ (พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม) จึงมีการตั้งเมืองขึ้น
อีกเมืองหนึ่งที่บ้านหนองแก้ว (ปัจจุบันตั้งอยู่ต้าบลรัตนวาปี) โดยมีพระสุริยศักดิ์เป็นเจ้าเมืองและ
ขึ้นกับเมืองโพนพิสัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีการแยกการปกครองออกจากอ้าเภอโพนพิสัย มาตั้ง
เป็นอ้าเภอใหม่คือ “รัตนวาปี” 
 ชุมชนบ้านเปงจานนคร ต้าบลบ้านต้อน และบ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง อ้าเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย จากข้อมูลที่ ได้จาการสัมภาษณ์นางส้าเนียง พิมพ์พิลา อายุ 73 ปี อาศัยอยู่
บ้านเลขท่ี 24 หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นางส้าเนียงให้สัมภาษณ์ว่า 
 

  “บ้านเปงจาน มีนายยอดเป็นผู้น้าบุกเบิกก่อตั้ง ซึ่งสมัยก่อนนั้นพ้ืนที่บ้านเปง
จานเต็มไปด้วยป่าดงรก ไม่มีถนนให้รถสัญจร มีเพียงทางเดินแคบๆหรือเป็นทาง
เกวียนผ่านได้ หมู่บ้านเปงจานเริ่มมีผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ .ศ. 2480-
2500” รุ่นแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านตอนนั้นตนมีอายุเพียง 11 ขวบ ตนและครอบครัว
ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับผู้ปกครองยอด เข้ามาตั้งหมู่บ้านได้ไม่ก่ีหลังคาเรือน ส่วนวัดก็มี
พระมาจากฝั่งลาวมาจ้าวัดอยู่ขณะนั้น ส่วนโบสถ์ก็มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับกับ
พ้ืนที่ของโบสถ์เก่าซึ่งมีหลักฐานคือ “ขันแอว” ตั้งอยู่ก่อนแล้วจึงสันนิษฐานว่าเคย
เป็นโบสถ์เก่ามาก่อน และพ้ืนที่ของโรงเรียนในปัจจุบันก็เคยเป็นวัดมาก่อน เพราะ
ตอนบุกเบิกก็ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปเก่าๆ ติดขึ้นมาด้วยมากมาย เพราะบ้านเปง
จานนั้นเป็นเมืองเก่า เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยสินไซและสมัยท้าวสีทน เพราะบ้านเมือง



 

 

  108 

นี้มันมี 2 ยุค 2 สมัย และสมัยของท้าวสีทนเป็นสมัยสุดท้าย เชื่อว่ามีระยะเวลา
ประมาณพันปีมาแล้ว เช่น ใบเสมาที่ขุดพบเป็นตัวหนังสือโบราณจารึกอยู่” 

                 (ส้าเนียง พิมพิลา, 2559: สัมภาษณ์) 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 นางส้าเนียง พิมพิลา ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 นอกจากข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่าแล้ว ก็ไม่ปรากฎข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์ที่มีการบันทึก
เกี่ยวกับการตั้งชุมชนบ้านเปงจานเอาไว้ และนางส้าเนียง พิมพิลา ถือเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สามารถยืนยัน
ได้ว่าบ้านเปงจานแห่งนี้ได้รับการบุกเบิกและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณปี พ .ศ. 2480-2500 
และที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของชุมชนบ้านเปงจานและเปงจานนครก็คือ ชาวชุมชนในแถบนี้เชื่อว่า
พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเคยเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อน เพราะเมื่อครั้งที่ทางการได้เข้ามาบุกเบิกก็ปรากฏว่า
พบวัตถุโบราณหลายชิ้น พบพ้ืนที่ที่คาดว่าเคยเป็นวัด (วัดร้าง) มาก่อน โดยเฉพาะหลักฐานทาง
โบราณคดีชิ้นส้าคัญที่ขุดพบบริเวณที่แห่งนั้น ก็คือศิราจารึกใบเสมาหินขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่
ในยุคทวารวดี พุทธศักราช 1300 ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ศาลเจ้าพ่อเปงจาน” มาจนถึงปัจจุบัน 
 จากการกล่าวถึงประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ของทั้ง 2 อ้าเภอ ก็เพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวนั้น
เริ่มมีการตั้งถิ่นฐาน ตั้งบ้านเรือน จนพัฒนามาเป็นชุมชน หรือเริ่มมีประกอบสร้างทางสังคมของพ้ืนที่
ขึ้นมาเมื่อใด ซึ่งที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ทางกายภาพอย่างแน่นอน เพราะเมื่อ
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งหากได้รับการประกอบสร้างขึ้นโดยอ้านาจของผู้คนหรือสังคม จะส่งผลให้พ้ืนที่นั้นมี
ความหมายที่กว้างขึ้น อย่างเช่น พ้ืนที่ทางกายภาพหรือพ้ืนที่ทางธรรมชาติบริเวณลุ่มน้้าโขงอ้าเภอ             
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ก่อนมีการอพยพเข้ามาของผู้คนก็
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ยังคงเป็นเพียงพ้ืนที่ทางธรรมชาติแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อมีการอพยพเข้ามาของผู้คน และมีการ
ประกอบสร้างทางสังคมขึ้น เช่น มีหมู่บ้าน จากหมู่บ้านเป็นชุมชน จากชุมชนเป็นสังคม ลักษณะเช่นนี้
จึงท้าให้ความหมายของพ้ืนที่ทางกายภาพบริเวณชุมชนดังกล่าวมีความหมายที่กว้างขึ้น เพราะเป็น
พ้ืนที่ทางกายภาพที่ได้รับการประกอบสร้างและการให้ความหมายโดยตามแต่อ้านาจของกลุ่มผู้สร้าง 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Spatial space ก็คือปฏิบัติการทางสังคมต่าง ๆ ที่ถูกก้าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่
ทางกายภาพ 
 กล่าวถึงการรับวัฒนธรรมความเชื่อ หรือการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์              
ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย               
ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าชาดกเรื่องดังกล่าวเข้ามาอยู่ในความทรงจ้าของผู้คนในถิ่นนี้เมื่อใด              
แต่จากการสัมภาษณ์ข้อมูลภาคสนามและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษาท้าให้ทราบ
ว่า ชาดกเรื่องดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมของพ้ืนที่ เช่นนี้แล้วพ้ืนที่ทางกายภาพที่
นอกเหนือจากพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2556: 44) 
เมื่อมีปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้น พ้ืนที่ทางกายภาพก็จะถูกผลิตซ้้าขึ้นมา นั่นก็หมายถึงเมื่อไหร่ก็
ตามที่มีการทับซ้อนในพ้ืนที่ เช่นการตั้งถิ่นฐาน การสร้างบ้านแปงเมือง พื้นที่ดังกล่าวจะมีความหมาย
ขึ้นมาทันที ดังนั้นชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ไม่ได้เป็นเพียงนิทานประจ้าถิ่น แต่ถูก
น้าเข้ามาเชื่อมโยงท้าให้เกิดความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมผ่านระบบความเชื่อ 
 บทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์กับการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ 
ผู้วิจัยพบว่าชาดกเรื่องดังกล่าวมีบทบาทต่อการตั้งชื่อหมู่บ้าน การตั้งชื่อสถานที่ส้าคัญ และการตั้งชื่อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปรากฎอยู่ในพ้ืนที่ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพ้ืนที่ทางกายภาพเมื่อถูกทับซ้อนด้วยการ
ประกอบสร้างทางสังคมจะท้าให้มีความหมายที่กว้างขึ้น และชาดกพ้ืนบ้าน อีสานเรื่องท้าวสีทน-
มโนราห์ก็มีบทบาทต่อการสร้างพื้นที่ทางกายภาพ ดังนี้ 

4.1.1 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการตั้งชื่อ 
   จากการศึกษาเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ข้อมูลภาคสนามชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย ท้าให้ผู้วิจัยทราบว่าชาดกเรื่องดังกล่าวมีบทบาทต่อการตั้งชื่อ ได้แก่ การตั้งชื่อ
หมู่บ้าน การตั้งชื่อสถานที่ส้าคัญ และการตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.1.1.1 การตั้งชื่อหมู่บ้าน 
    ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ชาวชุมชนลุ่มน้้ าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัด         
บึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่มีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์
ร่วมกัน เมื่อตั้งข้อสังเกตจะพบว่า ชาวชุมชนในแถบนี้มีความเชื่อและให้ความส้าคัญกับชาดกเป็นอย่าง
มาก การน้าชื่อที่ปรากฎในเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์มาใช้ในการตั้งชื่อ
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บ้านนามเมืองของตนเอง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนที่มีต่อชาดก ผู้ที่รับรู้ชาดกจะมีความเชื่อ
ในลักษณะเดียวกันว่าชาดกเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่ของตน ซึ่งหากสังเกตจากการ
ด้าเนินเรื่องหรือข้อมูลที่ได้การให้สัมภาษณ์ ก็จะทราบว่าชาวชุมชนบริเวณนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับชาดก
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ โดยเฉพาะเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่แห่งนี้ 
ผู้วิจัยจึงมองว่าการน้าชาดกเข้ามาประกอบสร้างให้มีความหมายมีบทบาทก็คือการสร้างอัตลักษณ์
ให้กับท้องถิ่น การสร้างความเป็นชุมชน ให้พ้ืนที่ของตนกลายเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน                
จากการศึกษาพบว่า ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีบทบาทในการตั้งชื่อหมู่บ้าน ดังนี้ 
 
     (1) บ้านเปงจาน“  
      เปงจาน เปงจานนคร เปงจานนครราช” คือชื่อของหมู่บ้านที่อยู่ในต้าบล              
บ้านต้อนและต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ชื่อหมู่บ้านดังกล่าวได้รับอิทธิพลมา
จากชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ นิทานประจ้าถิ่นของชาวชุมชนทั้ง 2 อ้าเภอ ที่มีการ
รับรู้ร่วมกัน และเชื่อว่าเรื่องของท้าวสีทนนั้นเริ่มขึ้นที่บ้านเปงจานแห่งนี้ ดังที่ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเปิดเรื่องด้วยการกล่าวถึงเมืองเปงจาน ตัวอย่างเช่น 
 

   “เมืองเปงจานมีพระยาพรหมทัตเป็นผู้ครองเมือง พระยาพรมทัต    
มีเมียชื่อนางจันทา มีลูกชื่อท้าวสีทน นางมโนราห์อยู่ที่เมืองภูเงินมีพ่ีน้อง 7 
คน นางมโนราห์เป็นคนที่ 7 ทั้ง 7 นางบินได้ทุกคนเพราะมีปีกมีหาง”  

         (ส้าเนียง พิมพิลา, 2558: สัมภาษณ์) 
  

   “เมืองเปงจานนครราช ประวัตินางมโนราห์ เริ่มมาตั้งแต่ท้าวสีทน
อยู่เมืองเปงจานนครราช มีหลักฐานคือศาลหลักเมืองอยู่ที่เมืองเปงจาน” 

          (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 

   “ท้าวสีทนจากเมืองเปงจานนครราชปัจจุบันก็คือบ้านเปงจาน 
ท้าวสีทนออกตามหานางมโนราห์ ตอนที่นางมโนราห์ได้ปีกและหางแล้วหนี
กลับเมืองภูเงิน ท้าวสีทนออกตามหานางมโนราห์ก็เลยเดินทางมายังถ้้า
แห่งนี้ที่ตอนนี้เรียกกันว่า “ถ้้าศรีธน” และมาพบกับพระฤาษี ได้เรียนวิชา
กับฤาษีจนส้าเร็จ” 

           (สมบูรณ์ พลไตร, 2559: สัมภาษณ์) 
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     จากตัวอย่างประโยคข้างต้นคือการเล่าเรื่องโดยเอ่ยถึงชื่อเมืองเปงจานใน
ชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ว่าเป็นเมืองของท้าวสีทน บางส้านวนเล่าพร้อมกับระบุให้เข้าใจว่าเมือง
เปงจานในชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ก็คือบ้านเปงจานในปัจจุบัน และอีกหลายส้านวนที่ยังไม่ได้
กล่าวถึงก็มีการเล่าเรื่องในลักษณะเดียวกัน เหตุที่ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าบ้าน เปงจานที่
อยู่ในอ้าเภอรัตนวาปีก็คือเมืองเปงจานของท้าวสีทน ก็เนื่องด้วยเมื่อครั้งที่มีการเข้ามาตั้งรกราก หรือ
การอพยพเข้ามาสร้างบ้านแปงเมืองใหม่นั้น พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นผืนป่ารก เหมือนไม่เคยมีผู้ใดเข้ามา
อยู่ก่อน แต่เมื่อมีการบุกเบิกก็ขุดพบซากปรักหักพัง ซากวัตถุโบราณ อย่างเช่น พระพุทธรูปเก่าๆ                  
ที่แตกหักไปบ้าง บางองค์ก็มีสภาพสมบูรณ์ ขุดพบเครื่องใช้ข้าวของโบราณ บางส่วนถูกเก็บรักษา 
บางส่วนถูกกวาดทิ้งลงแม่น้้าโขง ซึ่งลักษณะดังกล่าวคล้ายกับร่องรอยของบ้านเมืองเก่าแก่ที่ร้างมาช้า
นานอยู่ใต้ผืนดินบริเวณนี้ และหลักฐานชิ้นส้าคัญที่ท้าให้ชาวชุมชนในแถบนี้เชื่อว่าที่แห่งนี้คือเมืองเปง
จาน เมืองโบราณที่เล่าส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ก็คือใบเสมาหินศาลเจ้าพ่อเปงจาน มีประวัติ ดังนี้ 
 

  “ใบเสมาหินศาลเจ้าพ่อเปงจาน เป็นที่เคารพของชาวโพนพิสัยและ
อ้าเภอรัตนวาปี ซึ่งเรียกใบเสมาหินนี้ว่า “เจ้าพ่อเปงจาน” เดิมทีที่ตั้งของ
เสมาหินนี้คงไม่ใช่ที่ตั้งปัจจุบัน เสมาหินนี้มีความสูงประมาณ 1.90 เมตร 
ตรงกลางท้าเป็นรูปสถูปทรงหม้อน้้าอยู่บนฐานกลีบบัว อีกด้านหนึ่งแกะเป็น
รอยยาวมีอายุราวในศตวรรษที่ 12 หรือยุคทวารวดีตอนต้น ที่ฐานมีอักษร 
ปัลลวะอินเดียจารึกอยู่ แต่ลบเลือนจนอ่านไม่ออกตลอดใบเสมา ชาวบ้าน 
ปิดทองจนทั่วจึงไม่สามารถ วิเคราะห์หาตัวอักษรได้ นับว่าเป็นใบเสมาหินที่
เก่าแก่ที่สุดหลักหนึ่ งในจังหวัดหนองคายและน่าจะมีความส้าคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานยุคแรกๆของพ้ืนที่ ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย วิเคราะห์ชื่อเปงจานไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
 
  เปงจานนครราช กิ่งอ้าเภอรัตนวาปีปัจจุบัน บริเวณที่ท้าการนิคม
สร้างตนเองยังมีเสมาหินขนาดใหญ่เหลืออยู่ชิ้นหนึ่งที่เหลือรอดจากการกวาด
ทิ้งลงแม่น้้าโขงเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าพ่อเปงจานมีอายุอยู่ใน
ยุคทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12 ที่ฐานมีอักษรปัลลวะอินเดียจารึกไว้ แต่ละ
เลือนจนอ่านไม่ได้ ยังมีร่องรอยของเมืองโบราณอยู่ทั่วบริเวณริมแม่น้้าโขง
เป็นแนวยาวถึง 10 กิโลเมตร ตั้งแต่นิคมสร้างตนเอง หน่วยซ่อมและบ้ารุง 
สะพานโรงเรียนประชาบดี โรงเรียนนิคมบ้านเปงจาน จนถึงวัดเปงจานใต้ 
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บริเวณนี้ไม่กี่นิ้วก็พบซากกองอิฐกองอยู่มาก สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็น
เมืองโบราณขนาดใหญ่ และมีความส้าคัญมากแห่งหนึ่งในดินแดนแถบนี้ 
ทั้งนี้ยังมีวรรณกรรมประเภทชาดกนอกนิบาตเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นเมือง
ของท้าวสีทน” 

  (อินทร์ ลงเหลา, 2557) 
 

 
  

ภาพประกอบ 29 เสมาหินศาลเจ้าพ่อปงจาน และซากวัตถุโบราณที่ขุดพบ 
 

     นอกเหนือจากร่องรอยของเมืองโบราณที่ปรากฏ ใบเสมาหินศาลเจ้าพ่อเปง
จานคือหลักฐานชิ้นส้าคัญที่คอยสนับสนุนให้เชื่อว่าพ้ืนที่บริเวณนี้คือพ้ืนที่ของเมืองเปงจานนครในอดีต 
ซึ่งมีผู้ปกครองเมืองก็คือพญาเมืองเปงจาน เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าพญาเมืองเปงจานได้ปรากฎอยู่ใน
เนื้อหาชาดก เมืองเปงจานที่ปรากฎในชาดกอาจจะมีหลายเรื่อง แต่เรื่องที่มีความผูกพันกับพ้ืนที่และ
ผู้คนในท้องถิ่นนี้ก็คือเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ เนื่องจากเป็นชาดกที่อยู่ในการรับรู้และได้รับการ
ถ่ายทอดผ่านมุขปาฐะสืบต่อกันมา จนเป็นนิทานประจ้าถิ่น และสามารถอธิบายถึงภูมินามของท้องถิ่น
ได้ จึงถือว่าการตั้งชื่อหมู่บ้านได้รับอิทธิพลมาจากชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
 
    (2) บ้านต้อนน้อย บ้านต้อนใหญ่ 
     บ้านต้อนน้อย และบ้านต้อนใหญ่ ปัจจุบันอยู่ในปกครองของต้าบลบ้านต้อน 
อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ชาวบ้านต้อนก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีการรับรู้ชาดกเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ จากการสัมภาษณ์ข้อมูลภาคสนามพบว่า การตั้งชื่อ “บ้านต้อน” นั้นมีที่มาจากตอนหนึ่งใน
ชาดก ที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่ชาวเมืองเปงจานทราบว่าท้าวสีทนจะพาเมียก็คือนางมโนราห์กลับเข้าเมือง     
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ก็ได้มีการเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี ในตอนนี้เองที่เชื่อว่าคงจะเป็นที่มาของการตั้งชื่อ “บ้านต้อน”  
ดังข้อความที่ยกตัวอย่างดังนี้ 
 

  “เมื่อพรานบุญได้บ่วงบาศจากพญานาคในเมืองบาดาลมาแล้วก็ได้น้ามา
คล้องนางมโนราห์  ส่วนสถานที่คล้องนางมโนราห์นั้นก็อยู่ข้างๆถ้้าศรีธน              
คือบริเวณหนองหิน เมื่อคล้องนางมโนราห์ได้ก็ และจะพานางไปเมืองเปงจาน 
และเมื่อฝั่งท้าวสีทนรู้อย่างนั้นจึงออกมาต้อนรับนาง ปัจจุบันจึงมีหมู่บ้าน
หมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านต้อน จากนั้นก็มอบนางมโนราห์ให้กับท้าวสีทน ก็ได้เป็น
ผัวเมียกัน”        
               (ทองม้วน ดอกไม้แก้ว, 2559: สัมภาษณ์) 

 
  “ค รั้ ง เมื่ อ ท้ า วสี ท น จ ะพ าน างม โน ราห์ ก ลั บ ม า เมื อ ง เป งจ าน                  
พญาเมืองเปงจานพ่อของท้าวสีทนก็พาประชาชนออกมาต้อนรับท้าวสีทนกับ
นางมโนราห์จึงท้าให้เกิดชื่อบ้านขึ้น คือบ้านต้อน อ .รัตนวาปี จากนั้นท้าวสีทน
กับนางมโนราห์ก็ได้อยู่ด้วยกัน” 
          (โสภา ทองสะโคม, 2559: สัมภาษณ์) 

 
    (3) บ้านดงหอ บ้านดงเล้า บ้านดงสาร 
     บ้านดงหอ และบ้านดงเล้า ปัจจุบันอยู่ ในปกครองของต้าบลโพนแพง            
ส่วนบ้านดงสาร อยู่ในปกครองของต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนอคาย ชื่อหมู่บ้านที่
กล่าวถึงนี้ มีปรากฎอยู่ในเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ในตอนที่นางมโนราห์
ทราบว่าตนก้าลังจะถูกฆ่านางจึงออกอุบายหลอกล่อขอเอาปีกและหางคืนจากแม่ของท้าวสีทน เพ่ือจะ
มาร่ายร้าถวายให้แม่ท้าวสีทนดูเมื่อตายใจแล้วนางก็ได้จังหวะบินหนีกลับไปเมืองภูเงิน เส้นทางที่นาง
ใช้เดินทางก็คือบ้านดงอีเหาะ ดงอีเหาะก็คือดงที่นางบินหรือเหาะผ่านหนีไป แต่ปัจจุบันได้เรียกเพ้ียน
เป็นดงหอปัจจุบันเป็นชื่อ “บ้านดงหอ”  ส่วนดงเล้า “เล้า” ในความหมายของชาวอีสานคือชื่อเรียกสิ่ง
ปลูกสร้างที่ท้าขึ้นส้าหรับเก็บข้าวเปลือก ชาวภาคกลางเรียกกันว่ายุ้งข้าว “บ้านดงเล้า” จึงมีที่มาจาก
ตอนที่แม่ของท้าวสีทนสั่งให้นางสนมกรมวังปลูกเล้า (โฮงหอ) ขึ้นมาเพ่ือให้เป็นที่ส้าหรับไว้ฆ่านาง
มโนราห์ ส่วนบ้านดงสาร นั้นมาจากตอนที่แม่ท้าวสีทนสั่งให้นางสนมกรมวังสานไพรหญ้าเพ่ือน้ามามุง
เป็นโฮงหอที่จะล่อนางมโนราห์มาฆ่า ฉะนั้นชื่อหมู่บ้านดังกล่าวหากสันนิษฐานตามข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ เป็นไปได้ว่าอาจได้รับอิทธิพลจากชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ดังข้อความในตอนต่อไปนี้ 
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  “จากนั้นนางมโนราห์ก็ร่ายร้าเพียงไม่นานนางก็เหาะเหินสูงขึ้นไป               
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วสั่งความเอาไว้ว่าถ้าหากท้าวสีทนจะออกติดตามหานางให้
หยุดท้าวสีทนเอาไว้ เพราะท้าวสีทนจะได้รับอันตราย เนื่องจากหนทางไปเมือง         
ภูเงินนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย เมื่อพูดจบนางก็บินหนีไป ทางที่นาง
มโนราห์ใช้เป็นเส้นทางบินหนีก็คือทางบ้านดงอีเหาะ บ้านดงเล้า ดงเล้าก็คือเล้า
หรือหอที่ปลูกขึ้นเพ่ือจะใช้ฆ่านางมโนราห์ ส่วนดงอีเหาะก็เป็นทางที่นางเหาะ
หนี ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับบ้านดงเล้า แต่ปัจจุบันบ้านดงอีเหาะได้ถูกเรียกเพ้ียนไป
เป็นบ้านดงหอ และถัดจากนั้นยังมีบ้านดงสาน ดงสานก็คือการสานไพรหญ้า
เพ่ือใช้มุงท้าโรงหอให้นางมโนราห์ ” 

              (ทองม้วน ดอกไม้แก้ว, 2559: สัมภาษณ์)  
 

4.1.1.2 การตั้งชื่อสถานส้าคัญ 
    การตั้งชื่อสถานที่ส้าคัญ ในประเด็นนี้หมายถึงสถานที่ที่นอกเหนือจากหมู่บ้าน 
แต่ยังมีความส้าคัญ และเป็นสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ทางกายภาพ ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กับเนื้อหาของชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ดังนี้ 
 
     (1) วัดเปงจานคราราม 
      วัดเปงจานครารามตั้งอยู่ที่บ้านหนองติ้ว ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 เดิมเป็นวัดร้างโบราณ มีซากอุโบสถเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่
ในเมืองโบราณที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเมืองเปงจานนครราช เมื่อชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมาใหม่เสร็จ
เรียบร้อยจึงตั้งชื่อว่า “เปงจานคราราม” ตามชื่อเมืองดังกล่าว (พีรพัฒน์ จักรพรม, 2551)  

จากประวัติวัดที่กล่าวว่าวัดเปงจานครารามนั้นสร้างขึ้นเมื่อ พ .ศ 2480                 
ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นางส้าเนียง พิมพิลา (2559) ที่กล่าวว่าวัดเปงจานครารามนั้น
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480-2500 ส่วนวัดก็มีพระมาจากฝั่งลาวมาจ้าวัดอยู่ขณะนั้น ส่วนโบสถ์มีการสร้าง
โบสถ์หลั งใหม่ทั บ พ้ืนที่ ของโบสถ์หลั ง เก่ า  ซึ่ งมี หลั กฐานคื อ  “ขันแอว” ต้ั งอยู่ ก่ อนแล้ ว                         
จึงสันนิษฐานว่าเคยเป็นโบสถ์เก่ามาก่อน ดังนั้นจึงพอที่จะสรุปได้ว่า วัดเปงจานครารามได้ถูกตั้งชื่อ
ขึ้นมาใหม่เมื่อครั้งที่ได้มีการอพยพเข้ามาของผู้คนกลุ่มที่เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง แต่ทว่าสถานที่ที่ตั้ง
วัดนั้นเชื่อกันว่า เดิมเคยเป็นวัดมาก่อนแล้ว เพราะพบร่องรอยของซากวัตถุโบราณต่าง ๆ ทั้งนี้
ประเด็นส้าคัญก็คือการตั้งชื่อของสถานที่ส้าคัญแห่งนี้ที่ใช้ชื่อว่า “เปงจานคราราม” ผู้วิจัยได้กล่าวไป
แล้วในประเด็นเรื่องการตั้งชื่อหมู่บ้าน ซึ่งก็พบการตั้งชื่อหมู่บ้านเช่นเดียวกันก็คือ “บ้านเปงจานเปง
จานนคร, เปงจานนครราช” การตั้งชื่อดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากความคิดความเชื่อที่มีต่อชาดก
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พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ และการตั้งชื่อ “วัดเปงจานคราราม” ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในดินแดนที่มีความเชื่อรูปแบบเดียวกัน ว่าพ้ืนที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อน 
ก็คือเมืองเปงจานนคร และจากการศึกษาก็พบว่าชาวชุมชนดังกล่าวได้น้าเอาชื่อเมืองในชาดกพ้ืนบ้าน
อีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ก็คือ “เมืองเปงจานนครราช”  มาตั้งเป็นชื่อวัด “วัดเปงจานคราราม” 
เพ่ือให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นดินแดนของเมืองเปงจานนครอย่างสมบูรณ์แบบตามทัศนะทางความเชื่อที่มี
ร่วมกัน 

 
ภาพประกอบ 30 วัดเปงจานคราราม 

 

 
    (2) วัดถ้้าศรีธน 
      วัดถ้้าศีธน หรือ วัดสว่างอารมณ์ ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่บ้านโนนศิลาหมู่ที่ 1 
ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ตั้งวัดมีประวัติเล่าขานกันมาแต่โบราณ มีก้อนหิน
ทรายขนาดใหญ่มาก มีอายุนับล้านปี ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางพ้ืนที่ของวัด และมีเจดีย์ทรงระฆังคว่้า
ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอ้าเภอปากคาด ด้านล่างก้อนหินใหญ่ทางทิศตะวันตก
มีถ้้ายาวประมาณ 60 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร ชาวบ้านเรียกว่า “ถ้้าศรีธน” ด้านหลังถ้้าทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีก้อนหินทรายตั้งเรียงกัน 3 ก้อน มีลักษณะรูปตัดเหมือนถูกของมีคมตัด 
ชาวบ้านเรียกหินทั้ง 3 ก้อนนี้ว่าเป็นการประลองวิชาอาคมของท้าวสีทนซึ่งเกิดจากการลองดาบ และ
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้มีก้อนหินเรียงรายอยู่เป็นจ้านวนมาก และมีรอยอยู่ด้านล่างหินคล้านรอย
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ฝ่ามือ ชาวบ้านเรียกว่ารอยมือท้าวสีทนประลองพลัง หลังจากที่เรียนวิชาอาคมกับฤาษี ภายในวัดมี
พระพุทธรูปต่าง ๆ มีรูปจ้าลองฤาษี รูปจ้าลองท้าวสีทน รูปจ้าลองนางมโนราห์ 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 สว่างอารมณ์ (วัดถ้้าศรีธน) 
 
   วัดสว่างอารมณ์ (ถ้้าศรีธน) สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2425 ตามหลักฐานอ้างอิงคือ
สร้างขึ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2425 โดยท้าวขุนไกรซึ่งเดินทางอพยพมาจากฝั่งลาว มาตั้งบ้านเรือนอยู่
ริมน้้าโขงใกล้กับปากห้วยคาด ระยะต่อมามีคนอพยพมาอยู่มากขึ้น และขยายความเจริญขึ้น
ตามล้าดับ ชาวบ้านที่อพยพมาอยู่บ้านปากคาด ก็ได้ร่วมกันสร้างวัดบนที่ดินของ นายจันทรา ไกรราช 
ซึ่งเป็นบุตรชายของขุนไกร จึงได้ร่วมกันตั้งชื่อเป็นวัดสว่างอารมณ์ถ้้าศรีธน โดยชาวบ้านจะเอ่ยปาก
เรียกว่าวัดถ้้าศรีธนจนเคยชิน และเรียกขานนามวัดนี้จนถึงปัจจุบัน (พระครูวัชรญาณประยุต, 2556) 
   จากประวัติความเป็นมาแล้ว เห็นจะมีความชัด เจนว่า สถานที่ วัดแห่ งนี้ มี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหาของชาดก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถอดพ้ืนที่ที่มีในชาดกให้มีอยู่ในพ้ืนที่แห่ง
ความจริง หรือพ้ืนที่ทางกายภาพ สังเกตจากภูมิทัศน์ที่ปรากฏในวัดประกอบไปด้วยสถานที่ส้าคัญๆ 
เช่นถ้้าฤาษี ถ้้าศรีธน ถ้้าคอกม้า รูปจ้าลองนางมโนราห์ รูปจ้าลองฤาษี รูปจ้าลองท้าวสีทนลองดาบ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ก้อนหินทรายขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายโดนตัดให้เป็น 3 ก้อน ที่ชาวชุมชนใน
แถบนี้เชื่อว่าเกิดจากการประลองดาบของท้าวสีทน เมื่อครั้งมาเรียนวิชาอาคมกับฤาษีก่อนที่จะออก
ติดตามหานางมโนราห์ องค์ประกอบที่กล่าวมานี้ก็มีปรากฎอยู่ในเนื้อหาและการด้าเนินเรื่องของชาดก
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ในตอนที่กล่าวถึงท้าวสีทนเมื่อกลับมาจากท้าศึกสงคราม แล้วทราบว่า
นางมโนราห์หนีไป จึงได้ออกเดินทางตามหานาง แล้วเดินทางมาจนพบกับฤาษีอยู่ที่วัดถ้้าศรีธนแห่งนี้  
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  “เมื่อสีทนกลับสู่เมืองเปงจาน แล้วทราบว่านางมโนราห์หนีไปเพราะ
อุบายของหมอดู สีทนจึงออกตามหามโนราห์ไปที่เมืองปากคาดไปพบกับฤาษีอยู่
ที่วัดถ้้าศรีธน ฤาษีจึงบอกกับสีทนว่าทางที่จะไปตามหานางมโนราห์นั้นแสนยาก
เข็ญนัก แต่ท้าวสีทนก็ไม่กลัว ฤาษีจึงสอนวิชาอาคมให้กับท้าวสีทน เมื่อร่้าเรียน
วิชาจนส้าเร็จแล้วนั้นจึงได้ลองดาบด้วยการฟันหินให้ขาด” 

           (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
 

  “ท้าวสีทนเดินทางตามหานางมโนราห์ ไปจนถึงถ้้าศรีธนจึงได้ไปเรียนวิชา
อาคมกับพระฤาษีที่นั่น เรียนส้าเร็จแล้วจึงมีการลองวิชาโดยใช้ดาบฟันก้อนหิน
ให้แยกขาดครึ่งออกจากกัน” 

         (ยุทธ อินธิสา, 2558: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนได้ออกเดินทางตามหานางมโนราห์และผ่านมาทางถ้้าศรีธน
อ้าเภอปากคาดจึงได้ลองดาบอยู่ที่นั่นโดยการฟันหินจนขาดแยกออกจากกัน 
จากนั้นก็เดินทางไปทางวัดอาฮงเพราะปรากฎว่ามีถ้้าคอกม้าอยู่ที่นั่น” 

     (ส้าเนียง พิมพิลา, 2558: สัมภาษณ์) 
 

   ตัวอย่างจากบางส้านวนที่กล่าวถึงการเดินทางของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นท้าวสีทน 
หรือนางมโนราห์ ที่เดินทางผ่านมายังวัดถ้้าศรีธน ท้าให้สถานที่แห่งนี้มีความส้าคัญ และสัมพันธ์กัน
ระหว่างพ้ืนที่ ใน เรื่องเล่ากับ พ้ืนที่ จริงที่ ถูกประกอบสร้างผ่านความเชื่อ ดังนั้นที่ มาของชื่อ                
“วัดถ้้าศรีธน” จึงสันนิษฐานได้ว่ามาจากตอนส้าคัญตอนหนึ่งในเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์ 
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ภาพประกอบ 32 รูปจ้าลองและสถานที่ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของชาดก  

ภายในวัดสว่างอารมณ์ (ถ้้าศรีธน) 
 
   (3) ถ้้าศรีธน 
    “ถ้้าศรีธน” ปรากฏให้เห็นอยู่บริเวณด้านล่างทางทิศตะวันตกของก้อนหินใหญ่ที่
มีเจดีย์ทรงระฆังคว่้าตั้งอยู่ ถ้้ามีความยาวประมาณ 60 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร ชาวบ้านเรียกถ้้า
แห่งนี้ว่า “ถ้้าสีทน” ทั้งนี้ที่เรียกกันว่าถ้้าสีทนก็เพราะบริเวณวัดแห่งนี้ เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ท้าวสีทนได้
เดินทางผ่านมาพบฤาษี และเรียนวิชาอาคมกับฤาษีจนส้าเร็จ ดังนั้นถ้้าที่ปรากฏจึงเชื่อว่าเป็นถ้้าที่พัก
อาศัยของท้าวสีทนเมื่อครั้งได้มาเรียนวิชาอาคม ณ สถานที่แห่งนี้ ขอยกตัวอย่างบางส้านวนที่กล่าวถึง 
ดังนี้ 
 

  “ท้าวสีทนมาลองดาบที่วัดถ้้าศรีธน และได้ฟันหินก้อนใหญ่ๆให้ขาด
จากกันเป็น 3 ก้อนและท้าวสีทนก็อยู่ที่ถ้้าศรีธนตลอดมา” 

                  (เภาว์ ปักขะพล, 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนหาวิธีจะไปตามนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเดินทางมาพบ
ฤาษีก่อน จึงได้มาใช้วิชาอาคมอยู่ที่ถ้้าศรีธน จึงปรากฏรอยศอก รอยดาบ 
รอยเข่า ให้เห็นอยู่ในวัดถ้้าศรีธนนั้น จึงกล่าวขานกันว่า “ท้าวสีทนลอง
ดาบๆ” 

               (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 33 ถ้้าฤาษี 
 
   (4) ถ้้าฤาษ ี
     ถ้้าฤาษี มีปรากฏให้เห็นอยู่บริเวณใกล้ๆกับก้อนหินใหญ่ภายในวัดที่เรียกว่า 
“ถ้้าฤาษี” นอกจากในชาดกตอนหนึ่งจะกล่าวถึงท้าวสีทนเมื่อครั้งเดินทางออกติดตามนางมโนราห์ 
แล้วมาพบฤาษีอยู่ ณ สถานที่วัดแห่งนี้ ยังมีเรื่องเล่าว่าวัดแห่งนี้เมื่อก่อนเคยมีฤาษีมาบ้าเพ็ญเพียรอยู่ 
ดังนั้นเมื่อความเชื่อทั้งสองผนวกเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นว่าถ้้าฤาษีแห่งนี้เคยเป็นที่พ้านักของฤาษีที่มี
อยู่ในชาดก และเคยเป็นที่บ้าเพ็ญเพียรของฤาษีในเรื่องเล่าของชาวบ้านด้วย เนื้อหาที่กล่าวถึงถ้้าฤาษี
ในชาดก ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ 
  

  “ท้าวสีทนตามนางไปจนไปเจอฤาษี  ฤาษีจึงสอนวิชาอาคมให้                   
เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงได้ฟันดาบลงที่หินหินจึงแตกเป็น 3 ก้อน เพระท้าวสีทน
ลองดาบ ทั้งนี้ฤาษียังบอกว่าท้าวสีทนจะเดินทางไปไม่ได้เพราะไม่สามารถ
ข้ามน้้าไปได้จึงได้เสกคาถาให้ท้าวสีทนเพ่ือที่จะให้ข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้” 

        (โสภา ทองสะโคม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “เมื่อกลับมาก็ไม่เจอมโนราห์ท้าวสีทนจึงรีบออกติดตามนางทันที                  
เมื่อออกติดตามมาจนถึงถ้้าศรีธนก็ได้เจอฤาษี ฤาษีได้น้าแหวนออกมาให้ท้าวสี
ทน เมื่อท้าวสีทนทราบว่าเป็นแหวนของนางมโนราห์ก็คิดแต่จะเร่งรีบติดตาม
นางไปเดี๋ยวนั้น ส่วนฤาษีเองก็ห้ามปรามเอาไว้แต่ก็ไม่ได้การเพราะท้าวสีทนยัง
ดื้อดึงที่จะไป สุดท้ายฤาษีจึงได้สอนวิชาให้กับท้าวสีทน” 

   (อุทัย จันไทร, เป้ย ธิดาธรรม, แหล้ พสุนันท์,          
           จักรพงษ์ บุญหลาย, 2559: สัมภาษณ์) 
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   (5) ถ้้าคอกม้า 
     ถ้้าคอกม้า ปัจจุบันอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือบริเวณที่มีก้อนหิน
เรียงรายอยู่เป็นจ้านวนมาก ชาวชุมชนแถบนี้เชื่อว่าถ้้าดังกล่าวนี้เป็นถ้้าที่ท้าวสีทนใช้เป็นคอกม้า                
และมีในบางส้านวนที่กล่าวถึงถ้้าคอกม้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นที่ชื่อมาของถ้้าอาจจะเรียกตามความเชื่อ 
ดังที่ปรากฎในบางส้านวน ดังนี้ 
 

  “ท้าวสีทนมาจากนครเปงจานหรือเมืองเปงจานนครราช มันเป็น
นิทานเล่ากันมา เพราะท่ีนี่มีถ้้าศรีธน มีสีทนลองดาบ มีสระท่ีนางมโนราห์
มาเล่นน้้า และมีถ้้าคอกม้าอยู่ตรงนั้นเพราะท้าวสีทนควบม้ามาด้วย และ
นางมโนราห์ก็เล่นน้้าอยู่บริเวณนั้น” 
                 (ประมวล วงค์ตรี, 2559: สัมภาษณ์) 

 

 
   

ภาพประกอบ 34 ถ้้าคอกม้า 
 
 

    (6) หนองฮ้อนหนองไฮ 
      หนองฮ้อน ปัจจุบันอยู่ที่บ้านไร่ ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัด                                     
บึงกาฬ หนองฮ้อนมีปรากฎในส้านวนหนึ่งที่กล่าวถึงตอนอธิบายเหตุว่าเหตุใดพญานาคจึงยอมมอบ
บ่วงบาศให้กับนายพรานเพ่ือน้ามาคล้องนางมโนราห์ เนื่องจากว่าครั้งหนึ่งนายพรานได้เคยช่วยชีวิต
พญานาคให้รอดจากหมอพรามหณ์และมนุษย์ที่ก้าลังจะท้าพิธีสวดเรียกพญานาคขึ้นมาฆ่า                   
ซึ่งสถานที่ท้าพิธีนั้นก็คือหนองฮ้อนหนองไฮ “ฮ้อน” ในภาษาอีสาน หมายถึง “ร้อน” ก็คือความร้อน 
“ไฮ” ค้านี้น่าจะเพ้ียนมาจากค้าว่า “ไห้” ที่แปลว่าร้องไห้ หรือ “ไห่” ในภาษาอีสานที่หมายถึงอาการ 
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“ร้องไห้” เพราะมีความสัมพันธ์ในตอนหนึ่งที่กล่าวว่าเมื่อมีการท้าพิธีสวดเพ่ือเรียกพญานาคขึ้นมา    
น้้าบริเวณบ่อหนองฮ้อนหนองไฮแห่งนี้ก็จะเดือนผุดขึ้นมาเพราะความร้อน ด้วยน้้าที่เกิดความร้อนจน
เดือดผุดจึงร้อนไปถึงเมืองบาดาล ท้าให้พญานาคเกิดอาการร้อนรนจนทนอยู่ใต้บาดาลต่อไปไม่ไหว  
จึงต้องแปลงกายเป็นมนุษย์หนีขึ้นมาอยู่บนฝั่ง เนื้อความในตอนนี้อาจมีอิทธิพลในการตั้ งชื่อหนองน้้า
ขนาใหญ่ เนื่องจากในส้านวนได้มีการเอ่ยถึงหนองน้้าแห่งนี้ และปรากฏว่าพ้ืนที่จริงก็ปรากฏว่ามีหนอง
น้้าที่ชื่อว่า “หนองฮ้อนหนองไฮ” เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างส้านวนที่เอ่ยถึง ดังนี้ 
 

  “เมื่อก่อน…ฝนจะตกในเขตเวียงจันทน์ไปจนถึงธาตุพนม และตกมาแต่
ฝ่ายนี้  ฝ่ายทางประเทศไทยกลับไม่มีฝน เพราะพญานาคดลบันดาลให้                  
ฝั่งทางคนไทยจึงสงสัยว่าท้าไมฝนจึงตกแต่ฝั่งลาวฝั่งไทยท้าไมถึงไม่มีฝนตกเลย                 
ก็ เลยใช้วิชาอาคมลองสืบดูก็ปรากฎว่าเป็นเพราะพญานาค เลยให้หมอ
พราหมณ์น้าสวดเรียกพญานาคขึ้นมาเพ่ือที่จะฆ่าพญานาค ซึ่งตอนนั้นก็ท้าพิธี
อยู่ที่หนองฮ้อนหนองไฮเป็นชื่อที่เขาใช้เรียกในตอนนั้น ในขณะที่ก้าลังสวดท้า
พิธีอยู่นั้นน้้ากลางหนองกลางบ่อก็จะผุดและเดือดขึ้นมา พญานาคจึงแปลงกาย
เป็นมนุษย์ข้ึนมาแฝงดูพิธีกรรมของพวกพราหมณ์ และจังหวะนั้นเองนายพรานก็
มาเจอกับพญานาคพอดี พญานาคจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนายพรานเพราะ
ตนเองก้าลังจะถูกมนุษย์ฆ่าตาย พญานาคจึงบอกนายพรานว่าตนเองคือ
พญานาคที่มนุษย์พวกนั้นสวดมนต์พิธีเรียกให้ขึ้นมาและก้าลังจะถูกมนุษย์พวก
นั้นฆ่าให้ตาย พิธีสวดของเขาเหล่านั้นเดือดร้อนไปจนถึงเมืองบาดาล จนท้าให้
ตนเองนั้นทนอยู่ เบื้องล่างต่อไปไม่ได้ เพราะมันร้อนรนเดือดพาลไปหมด 
นายพรานจึงถามพญานาคว่าเขาท้าพิธีที่ไหนกัน พญานาคจึงชี้บอกสถานที่ให้ 
เมื่อนายพรานเห็นพราหมณ์ก้าลังท้าพิธีจึงง้าวธนูแล้วร่ายอาคมพร้อมเป่าลงที่ศร
ของธนูยิงไปที่พิธี ศรนั้นต้องเข้าที่พราหมณ์ท้าให้พราหมณ์ผู้นั้นตาย นายพราน
กับพญานาคจึงได้ผูกสัญญาเป็นเพ่ือนกันตั้งแต่ตอนนั้น พญานาคจึงให้ความ
ช่วยเหลือแก่นายพราน จึงเป็นเหตุท้าให้พญานาคยอมมอบบ่วงบาศให้กับ
นายพรานเพื่อไปคล้องเอานางมโนราห์” (พิทักษ์ นทีเขต, 2559 : สัมภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 35 ภาพประกอบ หนองฮ้อนหนองไฮ บ้านไร่  
ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

4.1.1.3 การตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
     ในประเด็นนี้ถือว่ามีความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว
ชุมชนแห่งนี้ให้ความเคารพนับถือนั้น มีความสัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
ลักษณะของความสัมพันธ์ก็คือ ในเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์นั้นได้มีการ
กล่าวถึงเมืองเปงจานว่าเป็นเมืองของท้าวสีทน และมีผู้ปกครองเมืองก็คือพญาเมืองเปงจานพ่อของ
ท้าวสีทน ยกตัวอย่างตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเมืองเปงจาน ดังนี้ 
 

  “เมืองเปงจานสมัยก่อนพ่อท้าวสีทนเป็นพญาเมือง มีลูกชาย              
1 คนคือท้าวสีทน ท้าวสีทนยังไม่มีเมีย ต่อมามีนางมโนราห์มาเล่นน้้า 
นายพรานจึงไปคล้องเอา แต่ก่อนจะคล้องนั้นได้ไปยืมบ่วงบาศพญานาค 
เพราะนายพรานนั้นเป็นสหายของพญานาค เมื่อพรานบุญได้บ่วงบาศจาก
พญานาคในเมืองบาดาลมาแล้วก็ได้น้ามาคล้องนางมโนราห์ ส่วนสถานที่
คล้องนางมโนราห์นั้นก็อยู่ข้างๆถ้้าศรีธน คือบริเวณหนองหิน”                
                                     (ทองม้วน ดอกไม้แก้ว, 2559: สัมภาษณ์) 
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  จะเห็นว่าในเนื้อหาในชาดกนั้นได้กล่าวถึงเมืองเปงจานว่ามีพ่อของท้าวสีทนเป็น                   
พญาเมือง เมื่อน้ามาวิเคราะห์กับพ้ืนที่ทางกายภาพของชุมชนก็ปรากฏว่า ชุมชนบ้านเปงจานนั้นมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ณ บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง 
อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า “เจ้าพ่อเปงจาน” เจ้าพ่อเปงจานก็คือ
ผู้ปกครองเมืองเปงจานในชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ผู้ปกครองเมืองเปงจานก็คือพญาเมืองเปงจาน
พ่อของท้าวสีทน ดังนั้นจึงพอที่จะสรุปได้ว่า การตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “เจ้าพ่อเปงจาน” นั้นคงมีที่มาจาก
ความเชื่อเรื่องชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ และประวัติของเจ้าพ่อเปงจานนั้น                 
มีที่มาดังนี ้

(1) ศาลเจ้าพ่อเปงจาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 36 ศาลเจ้าพ่อเปงจาน 
   
   ในหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูพิทักษ์พิสัยกิจ (นัด พลสาโร)          
ได้กล่าวถึงประวัติปู่เปงจานเอาไว้ดังนี้ “ ณ บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย เดิมเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ปรากฏศิราจารึกที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา
ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดีที่ 12 หรือพุทธศักราช 1300 สูง 1.90 เมตร ที่ฐานของ
ศิราจารึกมีอักษรปัลลวะที่ลบเลือนไปตามกาลเวลาไม่สามารถอ่านได้ ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าพ่อเปง
จาน” หรือ “ปู่เปงจาน” เมืองเปงจานมีร่องรอยในวรรณกรรมล้านช้าง เช่น สินไซ สีทน-มโนราห์ ขูลู-
นางอ้ัว นครเปงจานเป็นเมืองเอกของเรื่อง ในภาพสลักนูนต่้าที่ระเบียงชั้นนอกทางทิศใต้ของนครวัด 
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พุทธศักราช 1650 ภาพแรกเป็นกองทหารถือธนูจารึกว่า “อนก ราชการ ยย ภาค ปมญ เชงมาล ดน้า 
สย้ากุก” ศาสตราจารย์ยอร์ช เชเตส ได้แปลค้าจารึกนี้ว่า ราชบริพารแห่งกษัตริย์เชงฌาลน้าหน้าสยาม
กุก ปัจจุบันเชื่อว่า “สยาม” ที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นสยามจากเวียงจันทน์และหนองคาย ดังนั้น
เมืองเชงฌาลจึงน่าจะเป็นเมืองเปงจานแห่งนี้” (พีรพัฒน์ จักรพรม, 2551)  
 
     (2) ศาลปู่หลวงเปงจาน 
      ศาลปู่หลวงเปงจานปัจจุบันตั้งอยู่ภายในวัดเปงจานคราราม บ้านหนองติ้ว 
ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ปู่หลวงเปงจานเป็นพระพุทธรูปบูชาที่ประดิษฐาน
ในศาลภายในวัด และเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชนในแถบนี้ จากการศึกษาท้าให้ทราบว่าเจ้าพ่อ
เปงจานกับปู่หลวงเปงจานก็คือองค์เดียวกัน เพียงแต่ได้อันเชิญมาประดิษฐานภายในวัด ดังข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

  “ศาลปู่หลวงเปงจานที่อยู่ในวัดเปงจานคราราม ก็คือองค์เดียวกันกับ
เจ้าพ่อเปงจานที่เป็นหลักหินที่ตั้งอยู่ในนิคมสร้างตนเอง เพียงแต่ได้ส้ารอง
ออกไปเพื่อกราบไหว้ในวัดด้วย” 

               (เคน สมบูรณ์ธรรม, 2559: สัมภาษณ์)  
 

ปู่หลวงเปงจานเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการตั้งชื่อโดยอาศัยทัศนะทางความ 
เชื่อที่มีต่อชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์เข้ามามีบทาท ผนวกกับความเชื่อที่ว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเมือง
โบราณหรือเมืองเก่าแก่ที่ชื่อว่าเปงจานนคร เช่นเดียวกันกับที่มาของการตั้งชื่อศาลเจ้าพ่อเปงจาน 
ส่วนการอัญเชิญเจ้าพ่อเปงจานให้มาประดิษฐานภายในวัด และตั้งชื่อเป็นปู่หลวงเปงจานนั้น                
ผู้วิจัยจะได้น้าไปวิเคราะห์ในประเด็นการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ ซึ่งจะกล่าวถึงในประเด็นถัดไป 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 37 ศาลปู่หลวงเปงจาน 
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   (3) ศาลนางมโนราห์ 
     นอกเหนือจากการสัมภาษณ์เนื้อหาของชาดก ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงศาล
หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณติดกับริมฝั่งแม่น้้าโขงด้านหลังหมวดการทางอ้าเภอรัตนวาปี ว่าเป็นศาลของ
นางมโนราห์ เพราะเชื่อว่าเมื่ออดีตเมืองแห่งนี้คือเป็นเมืองเปงจาน ยกตัวอย่างข้อความที่กล่าวถึง ดังนี้ 
 

  “ท้าวสีทนไปคอยนางมโนราห์อยู่ที่หนองซง ก็คือทรงตัว และยังมีโนน
สาวเอ้โนนของนางมโนราห์ นางมโนราห์จะไปไหว้ธาตุพนมเลยไปเอ้ไปทรงที่
นั่น มันคือบทเทศน์ที่เล่าถึงเมืองเปงจานนครราช และเมืองนางมโนราห์
อาจจะอยู่ที่เมืองเปงจานแห่งนี้เพราะมีศาลนางมโนราห์ตั้งอยู่” 

               (เคน สมบูรณ์ธรรม, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 
   
  
 
  
   

ภาพประกอบ 38 ศาลนางมโนราห์ 
 

  นอกเหนือจากพ้ืนที่ทางกายภาพที่ถูกให้ความหมายโดยชุดความเชื่อ แล้วท้าให้พ้ืนที่
ดังกล่าวได้รับการประกอบสร้างทางความหมายให้มีความผูกพันกับท้องถิ่น ยังพบว่าเนื้อหาของชาดก
ได้กล่าวถึงสถานที่ส้าคัญอีก 4 แห่ง คือ สระโบกขรณี สระอโนดาต น้้ากัดเหล็กกัดทอง และเมืองภูเงิน 
ซึ่งสถานที่ดังกล่าวไม่มีปรากฏอยู่ในพ้ืนที่แห่งความเป็นจริง แต่พบว่ามีบางส้านวนได้กล่าวถึงสถานที่
แห่งนี้แล้วแทนความหมายด้วยการใช้ พ้ืนที่ ในจินตนาการมาทับซ้อนกับพ้ืนที่ทางกายภาพ                 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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   (1) สระโบกขรณี 
     สระโบกขรณีในเนื้อหาของชาดกตามส้านวนที่ได้จากค้าบอกเล่า จะถูก
กล่าวถึงในตอนที่นางมโนราห์ลงมาเล่นน้้า แล้วถูกนายพรานจับตัวไป ยกตัวอย่างเช่นส้านวนต่อไปนี้    
 

  “เมืองเปงจานนครราช ประวัตินางมโนราห์ เริ่มมาตั้งแต่ท้าวสีทน
อยู่เมืองเปงจานนครราช มีหลักฐานคือศาลหลักเมืองอยู่ที่เมืองเปงจาน 
เมื่อท้าวสีทนโตขึ้น มันมีต้นเหตุมาจากนางมโนราห์มาลงเล่นน้้าในสระ
โบกขรณี ก็คือหนองสิม สระโบกขรณีเป็นสระใหญ่ นางทั้ง 7 ได้เทียว
มาไหว้ฤาษีเป็นประจ้า ก็เลยลงอาบน้้าที่สระโบกขรณีและจะมาทุก ๆ              
7วัน คือครบ 7 วันจะมา 1 ครั้ง” 

                   (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 
  จะเห็นว่าตามค้าบอกเล่านั้นได้กล่าวถึงตอนที่นางมโนราห์ลงมาเล่นน้้าสระโบกขรณี             
สระโบกขรณีเป็นสระที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพุทธศาสนา มิได้ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่แห่งความเป็นจริง 
แต่กลับถูกให้ความหมายว่าปัจจุบันก็คือบริเวณหนองสิม อ้าเภอปากคาด 
 
   (2) สระอโนดาต 
     สระอโนดาตในเนื้อหาของชาดกตามส้านวนที่ได้จากค้าบอกเล่าจะถูกกล่าวถึง
ในตอนที่นางมโนราห์ลงมาเล่นน้้า แล้วถูกนายพรานจับตัวไป ยกตัวอย่างเช่นส้านวนต่อไปนี้ 
 

  “อยู่มาวันหนึ่งนางมโนราห์และพ่ีๆรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวอยากจะ
ออกมาอาบน้้าที่สระอโนดาต เป็นสระที่พญาเมืองภูเงินมาสร้างเอาไว้และ
ตกแต่งโดยให้มีสวนดอกไม้อยู่รอบ ๆ สระอโนดาตก็คือแก่งอาฮง อยู่ที่วัด
อาฮงศิลาวาส” 

   (ส้าราญ ดีดอม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “มีเสียงร่้าลือกันถึงชื่อนางมโนราห์ที่ว่า 7 วันนางมโนราห์จะลงมาเล่นน้้าที่
หนองบัวก็คือหนองหินที่อยู่ตรง บขส อ .ปากคาด ซึ่งแต่ก่อนเป็นหนองน้้าธรรมชาติ                    
แต่ปัจจุบันได้มีการต่อเติมได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจากเทศบาล” 

    (จันทร์ ทับศร,ี 2559: สัมภาษณ์) 
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   ค้าบอกเล่าของนางส้าราญ ดีดอม สระอโนดาตถูกให้ความหมายว่าคือแก่งอาฮง            
แม่น้้าโขงบริเวณด้านหลังวัดอาฮงศิลาวาส ต้าบลไคสี อ้าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ส่วนค้าบอกเล่าของ
นายจันทร์ ทับสี สระอโนดาตถูกให้ความหมายว่าคือบริเวณหนองบัวหรือหนองหิน ซึ่งอยู่ติดกับ บขส 
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 2 สถานที่ถูกนิยามว่าเป็นสระอโนดาตที่นางมโนราห์ได้เคยลงมา
เล่นน้้า 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 39 หนองหิน เทศบาลต้าบลปากคาด 

 
   (3) เมืองภูเงิน   
     เมืองภูเงินในชาดกก็คือเมืองของนางมโนราห์ ตามความเชื่อจากค้าบอกเล่ามี
หลายส้านวนที่กล่าวถึงเมืองภูเงิน และถูกแทนที่โดยพ้ืนที่ทางกายภาพที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็น
จริง ยกตัวอย่างเช่นส้านวนต่อไปนี้ 
 

 “นายพรานค่อยๆย่องเข้าไปใช้บ่วงบาศพญานาคเส้นเล็ก ๆ บาง ๆ
เท่าใยบัว เอาไปคล้องนางมโนราห์ นางมโนราห์พยายามดิ้นอย่างไรก็
ไม่หลุดจากบ่วงบาศพญานาค ส่วนนางกินรีผู้พ่ีทั้ง 6 นางรีบคว้าปีก
และหางแล้วเหาะเหินกลับไปเมืองภูเงิน เมืองแกวก็คือเมืองภูเงิน”
          (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 “เปงจานนครราชเป็นเมืองของท้าวสีทน ก่อนที่จะเป็นถ้้าศรีธน     
มีนางมโนราห์มาจากภูเงินภูทองของฝั่งลาว มาลงเล่นน้้าในสระ
อโนดาต” 
             (แหล้ พสุนันท์, จักรพงษ ์บุญหลา, 2559: สัมภาษณ์) 
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 “นางมโนราห์เป็นลูกพญาเมืองภูเงินซึ่งเมืองภูเงินนั้นอยู่ฝั่ง
ประเทศลาว นางมโนราห์เป็นลูกคนสุดท้องของพญากษัตริย์ 
เพราะพญากษัตริย์มีธิดาทั้งหมด 7 คน นางมโนราห์จึงเป็นลูกคน
สุดท้อง” 

      (ส้าราญ ดีดอม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “กล่าวถึงเมืองภูเงินเมืองของนางมโนราห์ เมืองภูเงินก็คือเมือง
หลวงพระบางเพราะลงจากภูมาก็เป็นเมืองหลวงพระบาง เมือง
หลวงพระบางมีลักษณะเป็นภูห้อมล้อมหลายชั้นโดยมีผาบ่องเป็น
ประตูโขงหรือประตูเมืองของเมืองภูเงิน” 

          (โสภา ทองสะโคม, 2559: สัมภาษณ์) 
   
  จากส้านวนที่น้ามายกตัวอย่างจะเห็นว่า แต่ละส้านวนนั้นให้ความหมายของเมือง                   
ภูเงินที่แตกต่างกัน เช่น บางส้านวนเล่าว่าเมืองภูเงินนั้นก็คือเมืองแกวที่อยู่เวียดนาม บางส้านวนเล่าว่า
เมืองภูเงินนั้นอยู่ฝั่ง สปป.ลาว หรือระบุอย่างชัดเจนว่าคือเมืองหลวงพระบางในปัจจุบัน เนื่องจากตัว
เมืองมีลักษณะเป็นภูเขาห้อมล้อม 
 

 
 

ภาพประกอบ 40 เมืองหลวงพระบาง 
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   (4) น้้ากัดเหล็กกัดทอง 
     น้้ากัดเหล็กกัดทองคือแม่น้้าที่ท้าวสีทนจะต้องเดินทางผ่าน เพ่ือข้ามไปยัง
เมืองภูเงิน ตามค้าบอกเล่านั้นกล่าวว่า น้้ากัดเหล็กกัดทองก็คือแม่น้้าโขง หรือบ้างเล่าว่าคือน้้าลีกน้้า
ซองที่อยู่ฝั่งลาว ยกตัวอย่างส้านวนต่อไปนี้ 
 

 “ระหว่างทางที่จะติดตามนางไปนั้นมันต้องข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทอง 
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือน้้าลีกและน้้าซองที่อยู่เมืองลาว น้้าลีกก็คือน้้ากัด
เหล็กน้้าซองก็คือน้้ากัดทอง” 

          (โสภา ทองสะโคม, 2559: สัมภาษณ์) 
  
  

  “เรื่องของท้าวสีทน-มโนราห์เริ่มจากเมืองภูเงิน เมืองภู เงิน
ปัจจุบันเป็นชื่อภูเขาควายอยู่ฝั่งลาวและมีนางกินรีอยู่ที่นั่น นางกินรี
ลงมาเล่นน้้า น้้ากัดเหล็กกัดทองปัจจุบันคือแม่น้้าโขง ลงมาเล่นเมือง 
เปงจานก็คือบ้านเปงจานปัจจุบัน” 
     (สุวัฒน์ชัย ดีแสน, 2559: สัมภาษณ์) 

 
  จากสถานที่ส้าคัญทั้ง 4 แห่ง ที่ได้ยกมาอธิบายว่านอกเหนือจากพ้ืนที่ทางกายภาพที่ถูก
ท้าให้มีความหมายโดยชุดความเชื่อจนส่งผลให้มีบทบาทต่อการตั้งชื่อต่าง ๆ ยังพบว่าเนื้อหาในชาดก
ได้กล่าวถึงพ้ืนที่ส้าคัญอีก  4 แห่ง ที่ ไม่มีปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ทางกายภาพ แต่กลับถูกสร้างให้มี
ความหมายขึ้นมาตามทัศนะทางความเชื่อ ดังนั้นจากตัวอย่างที่น้ามาอธิบายจะเห็นว่าแต่ละสถานที่
นั้นถูกนิยามความหมายขึ้นมาทั้งสิ้น การท้าให้พ้ืนที่ที่มีอยู่ในจินตนาการกลายเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพ
โดยนิยามความหมายขึ้นมาใหม่ ผู้วิจัยมองว่าบริบทต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของชาดกสามารถ
สะท้อนผ่านการด้าเนินเรื่องได้ ดังนั้น ชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์จึงเป็นชาดกที่มีความหมาย                  
มีความผูกพันกับพ้ืนที่ กับผู้คน เพราะมีพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อพ้ืนฐานทางความเชื่อ 
  การอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างในแต่ละประเด็นที่ผ่านมาเกี่ยวกับบทบาทของชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ที่มีต่อการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ จะเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับชาดกได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดและการประกอบสร้างพ้ืนที่ให้มีความหมายขึ้นมา                  
โดยกลุ่มชนสามารถก้าหนดขึ้นเองผ่านพ้ืนฐานทางความเชื่อที่มีร่วมกัน บทบาทของชาดกที่มีผลต่อ
การตั้งชื่อหมู่บ้าน การตั้งชื่อสถานที่ส้าคัญ การตั้งชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปรากฏอยู่บนพ้ืนที่ทางกายภาพ
ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงแห่งนี้ หรือการให้ความหมายกับพื้นที่ที่มีอยู่ในจินตนาการให้กลายเป็นพื้นที่ที่
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มีอยู่บนพ้ืนที่แห่งความเป็นจริง แสดงให้เห็นว่าต้านานและนิทานพ้ืนบ้านคือเครื่องมือที่สามารถท้าให้
มนุษย์มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความส้านึกในท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้น แล้วส่งผ่านมายังคนรุ่น
หลังโดยให้เรื่องเล่าเดียวกันนี้อธิบายถึงที่มาท้องถิ่น 
 
4.2 ชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพื้นที่ทางจิตวิญญาณ 
 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ นอกจากจะมีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทาง
กายภาพ ทั้งนี้ผู้วิจัยยังพบว่าชาดกเรื่องดังกล่าวได้แสดงบทบาทสะท้อนผ่านพ้ืนที่ในอีกลักษณะหนึ่งที่
เรียกว่า “พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ” พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ หรือ sacred or mental space, Mental 
Space , Representations of space. ในทัศนะของ Henry Lefebvre หมายถึง พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ 
พ้ืนที่ทางจิตใจ ซึ่งหมายถึงการรับรู้ทางจิตใจ ความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ที่มีอยู่ในความคิดของ
ผู้คน บทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิต
วิญญาณนั้น ผู้วิจัยมองว่าทุกหนทุกแห่งที่มีผู้คน ชุมชน หรือสังคม ที่มีวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกัน
เกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม สิ่งเหล่านั้นจะมีอิทธิพลในความคิดของผู้คน และอาจสะท้อนให้เห็นในหลาย
ลักษณะ แต่กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ผู้วิจัยพบว่าชาดกเรื่องดังกล่าวมีบทบาทต่อ
การสร้างพ้ืนที่ทาง จิตวิญญาณที่สะท้อนผ่านการประกอบสร้างทางสังคมของพ้ืนที่ โดยมองว่าพ้ืนที่
ทางจิตวิญญาณหรือพ้ืนที่ทางความคิดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมจะท้าให้วิเคราะห์ได้
ว่า ชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ ที่มีวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งใด ความเชื่อในสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลและมี
บทบาทต่อกลุ่มคน ชุมชน หรือสังคมแห่งนั้น 
 ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
เป็นกลุ่มคนที่ตั้งรกรากอยู่บริเวณชายแดนไทย-ลาว และมีโลกทัศน์ที่ไม่แตกต่างกัน คือชาวชุมชนใน
แถบนี้มีวิถีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีความเชื่อและเคารพย้าเกรงต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ พ้ืนที่
ทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ที่มีอ้านาจต่อชาวชุมชนในแถบนี้ โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณที่เชื่อว่าเคยเป็นเมือง
เก่ามาก่อน อย่างเช่นในอ้าเภอรัตนวาปีมีหมู่บ้านตั้งอยู่ตามแนวชายแดนแม่น้้าโขงทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 
ปรากฎว่ามี 2 หมู่บ้าน ที่มีการประกอบสร้างทางความหมายให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือพ้ืนที่ทาง
จิตวิญญาณ ก็คือ บ้านเปงจานหมู่ที่ 8 ต้าบลโพนแพง และบ้านเปงจานหมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านต้อน ที่เชื่อ
กันว่าบริเวณพ้ืนที่ของหมู่บ้านเคยเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อน และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือทาง
โบราณคดีสนับสนุนให้ความเชื่อนี้เข้ามาเป็นพื้นที่ทางความคิดของผู้คน ดังนั้น พ้ืนที่ทางกายภาพที่ถูก
ยกระดับโดยความคิดความเชื่อที่มีร่วมกัน ท้าให้พ้ืนที่ทางกายภาพกลายเป็นพ้ืนที่ อีกชนิดหนึ่งก็คือ 
“พ้ืนที่ทางจิตใจ หรือพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ” เสมือนพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นโดยความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่มีต่อ
สิ่งเหนือธรรมชาติ และเปิดให้พื้นที่ดังกล่าวมีอิทธิพลและบทบาทต่อชุมชนของตน 
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 พ้ืนที่ทางกายภาพที่ถูกครอบทับให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อ         
ของกลุ่มชน มีความสัมพันธ์ที่ เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ 
กล่าวคือผู้คนในชุมชนลุ่มน้้าโขงแห่งนี้มีความเชื่อและให้ความส้าคัญกับชาดกเรื่องดังกล่าวเป็นอย่าง
มาก นอกจากพ้ืนที่ทางกายภาพที่ประกอบไปด้วยชุมชนหรือหมู่บ้านที่พบว่ามีการน้าชื่อที่ปรากฏใน
ชาดกมาตั้งเป็นชื่อบ้านนามเมืองหรือชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในประเด็นการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณเองก็
เช่นกัน  จากการศึกษาพบว่าชาดกเรื่องดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คน จนกระทั่ง
สามารถสะท้อนผ่านพ้ืนที่ในอีกลักษณะหนึ่งที่สามารถรับรู้ได้ทางจิตใจอันเกิดจากความคิดความเชื่อ
เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า “พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ” ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างชาดกพ้ืนบ้านอีสาน
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงนั้น                   
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าชาดกเรื่องดังกล่าวมีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณอยู่ 3 ลักษณะ
ด้วยกันคือ การสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อดั้งเดิม การสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่าน
ความเชื่อพุทธศาสนา และการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อพุทธศาสนา ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

4.2.1 การสร้างพื้นที่ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อดั้งเดิม  
   ความเชื่อดั้งเดิมหรือความเชื่อเรื่องการนับถือผี เป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อมนุษย์ และเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนที่จะรับเอาความเชื่อด้านศาสนาเข้ามามีบทบาทในภายหลัง 
“ความเชื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะความเชื่อในรูปของศาสนาและ
อ้านาจเร้นลับเหนือธรรมชาติหรือภูตผีวิญญาณต่าง ๆ (Animism) ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ปรากฎใน
สังคมทุกแห่ง” (กฤษฎา พิณศรี, 2557) แต่ในประเด็นนี้ผู้วิจัยไม่ได้หมายถึงเพียงการนับถือผีเท่านั้น 
แต่ความเชื่อดั้งเดิมที่จะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นนี้ยังกล่าวรวมถึงความเชื่อดั้งเดิ มที่ยังคง
สะท้อนให้เห็นอยู่ในวิถีชุมชนชาวลุ่มน้้าโขงในพ้ืนที่ศึกษา ผู้วิจัยพบว่าในการศึกษาของ (มารยาท กิจ
สุวรรณ, 2526: 14-18) กล่าวถึงความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยซึ่งเป็นความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ 
และได้แบง่ลักษณะของความเชื่อดั้งเดิมออกเป็น 9 ประเภท คือ 
 
   1. ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา 
   2. ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง 
   3. ความเชื่อเรื่องคาถาอาคม เวทมนตร์ 
   4. ความเชื่อเรื่องความฝัน 
   5. ความเชื่อเรื่องฤกษ์และลางสังหรณ์ 
   6. ความเชื่อเรื่องขวัญ 
   7. ความเชื่อในสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
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   8. ความเชื่อเรื่องยากลางบ้าน 
   9. ความเชื่อในลักษณะของบุคคล 
   
   จะเห็นว่านอกเหนือจากความเชื่อดั้งเดิมที่หมายถึงการนับถือผีแล้วนั้น ในประเด็นนี้
ยังกล่าวรวมถึงความเชื่อดั้งเดิมในลักษณะข้างต้นที่ผู้วิจัยกล่าวถึง เนื่องด้วยผลจากการศึกษาเนื้อหา
ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฎอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงได้สะท้อน
ให้เห็นความเชื่อดั้งเดิมตามลักษณะดังที่กล่าวมา ทั้งนี้เมื่อศึกษาบริบททางสังคมที่ปรากฏในพ้ืนที่                    
หรือจากการสัมภาษณ์ภาคสนาม ท้าให้พบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเชื่ออันเป็นความเชื่อ
พ้ืนฐานหรือความเชื่อดั้งเดิมของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวชาดกพ้ืนบ้านอีสาน
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ หรือเรียกได้ว่าชาดกเรื่องดังกล่าวนั้นมีบทบาทต่อความคิดความเชื่อของผู้ คน
ในชุมชน 
 จากการศึกษาเนื้อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ และการศึกษาการ
ประกอบสร้างทางสังคมของพ้ืนที่ผ่านบริบททางสังคมที่ปรากฎให้เห็น ผู้วิจัยพบว่าชาดกเรื่องดังกล่าว
มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อดั้งเดิม ซึ่งผู้ วิจัยขอน้าเสนอให้
เห็นดังนี้ 
 

4.2.1.1 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี 
     ความเชื่อเรื่องผีถือเป็นความเชื่อพ้ืนฐานหรือความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาก่อนการ
นับถือพุทธศาสนา และความเชื่อในลักษณะนี้มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของมนุษย์ จนสามารถ
ก้าหนดบรรทัดฐานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการด้ารงวิถีชีวิตของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะความเชื่อของสังคม
อีสาน ลักษณะของสังคมอีสาน (ประมวล พิมพ์เสน , 2542) กล่าวถึงความเชื่อของสังคมอีสาน 
ลักษณะของสังคมอีสานเอาไว้ว่า สังคมชาวอีสานไม่เหมือนกับสังคมภาคอ่ืน ๆ ชาวอีสานมีความเชื่อ
เรื่องผีมาตั้งแต่สมัยปู่สังกะสาย่าสังกะสี แล้วบรรพบุรุษมาเชื่อเรื่องผี เรื่องขวัญ ผีคือขวัญหรือวิญญาณ
ของคนหรือสัตว์ที่ตายไปแล้ว ชาวอีสานเชื่อว่าผีมีอ้านาจมีอิทธิฤทธิ์ให้คุณโทษแก่มนุษย์ได้ โดยเฉพาะ
ผีแถนและผีบรรพบุรุษ ชาวอีสานให้ความเคารพย้าเกรง จึงมีการพูดจาบอกกล่าวและเลี้ยงกันอยู่เสมอ 
ผีบนโลกจะเก่ียวเนื่องกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอย่าง (ประมวล พิมพ์เสน, 2542: 10-13) 
    ผู้วิจัยกล่าวถึงความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี ก็เนื่องจากว่าความเชื่อที่
เกี่ยวกับผีหรือการนับถือผีนั้นมีปรากฎให้เห็นในชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ความเชื่อเรื่องผีใน
วิถีชุมชนชาวลุ่มน้้าโขงได้สะท้อนให้เห็นผ่านบริบทต่าง ๆ ทางสังคม อย่างเช่นการนับถือผีที่สะท้อนให้
เห็นผ่านความคิดความเชื่อเป็นฐานเดิม ก่อเกิดการประกอบสร้างขึ้นมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผู้วิจัย
ยังพบว่าความเชื่อเรื่องผีที่ปรากฏให้เห็นในชุมชน มีความสัมพันธ์กับเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง
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ท้าวสีทน-มโนราห์ เพราะจากการสัมภาษณ์ภาคสนามทั้งจากการสังเกตปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทางสังคมผู้วิจัยพบว่า ความเชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในแถบนี้มีความเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์อย่างชัดเจน ฉะนั้นเพ่ืออธิบายให้เห็นว่าความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องผีมีบทบาทต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในลักษณะใด ผู้วิจัยขอน้าเสนอดังนี้ 
    ความเชื่อเรื่องผีที่สะท้อนให้เห็นในชุมชนลุ่มน้้าโขงและมีความสัมพันธ์กับชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ จุดที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือ ศาลเจ้าพ่อเปงจาน  ซึ่งศาลเจ้าพ่อเปง
จานผู้วิจัยได้น้าเสนอข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาไปแล้วในบทที่ 2 ดังนั้นประเด็นนี้จะอธิบายให้เห็น
ว่าความเชื่อเรื่องผีมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ดังนี้ 
 
    (1) ศาลเจ้าพ่อเปงจาน  
 

 
 

ภาพประกอบ 41 ศาลเจ้าพ่อเปงจาน 
 

   เจ้าพ่อเปงจานมีความสัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ และ
เชื่อมโยงถึงความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี หากอธิบายตามหลักความคิดความเชื่อของชาว
ชุมชนลุ่มน้้าโขง เจ้าพ่อเปงจาน หรือ “ศาลเจ้าพ่อเปงจาน” ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว
เปงจาน ชาวอ้าเภอรัตนวาปี และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเจ้าพ่อเปงจานในทัศนะของชาวชุมชน
แถบนี้ หมายถึงเจ้าพ่อผู้เป็นเจ้าเมือง ผู้ปกครองเมืองที่ชื่อเมืองเปงจานนครราช ตามความเชื่อก็คือ
กษัตริย์เมืองเปงจานที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าประจ้าถิ่น หรือชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์
นั่นเอง ผู้วิจัยกล่าวถึงเจ้าพ่อเปงจานในประเด็นที่เกี่ยวกับผีก็เนื่องจากว่าเจ้าพ่อเปงจานในมิติความ
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เชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง เปรียบเสมือนผีเจ้านายหรือผีมเหศักดิ์หลักเมืองนั่นเอง เพราะผีมเหศักดิ์ก็
คือผีที่เป็นเจ้าเมืองในถิ่น ๆ นั้นมาก่อน เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วก็จะกลายเป็นผีมเหศักดิ์ ดังเช่น (สุริยา 
บรรพลา, 2546: 116) ที่ให้ความหมายผีเจ้านายหรือผีมเหศักดิ์หลักเมือง” ว่าหมายถึงเจ้าผีซึ่งเดิม
เป็นเจ้าเมืองในถิ่นนั้น ๆ ชาวบ้านให้ความเคารพย้าเกรง  เมื่อเจ้าเมืองสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็จะ
กลายเป็นมเหศักดิ์หรือผีเจ้านาย เมื่อกล่าวถึงเจ้าพ่อเปงจานกับชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอรัตนวาปี
หรือชุมชนใกล้เคียง ก็จะเป็นที่รู้จักและรับรู้กันดีว่าเจ้าพ่อเปงจานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมา
ตั้งแต่เมื่อสร้างบ้านแปงเมือง และหากถามคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเจ้าพ่อเปงจาน ก็มักจะได้ค้าตอบว่า 
“เกิดมาก็เห็นเลย” ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าพ่อเปงจานที่มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ
ผ่านความเชื่อดั้งเดิมในวิถีชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 ภาพถ่ายทางอากาศพ้ืนที่บริเวณท่ีเชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อน 
ที่มา : https://www.google.com/maps. 

 
   ศาลเจ้าพ่อเปงจานตั้ งอยู่ ในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย  บ้ านโนนโพธิ์ทอง                 
หมู่ที่ 13 ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย ประวัติของเจ้าพ่อเปงจานเริ่มมาตั้งแต่
เมื่อมีการอพยพเข้ามาของคนกลุ่มแรก ซึ่งอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ทางการได้เข้ามาบุกเบิกเพ่ือท้า
การพัฒนาพ้ืนที่ และได้มีการขุดพบเสมาหินขนาดใหญ่บริเวณนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ซึ่งขณะนั้น
ชาวบ้านก็เรียกกันว่า “เจ้าพ่อเปงจาน” และยังพบว่าปรากฏร่องรอยของเมืองโบราณอยู่ทั่วบริเวณ
ริมน้้าโขงเป็นแนวยาวถึง 10 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย หน่วยซ่อมบ้ารุง สะพาน 
โรงเรียนประชาบดี โรงเรียนนิคมบ้านเปงจาน จนถึงวัดเปงจานใต้ เมื่อขุดลึกลงไปบริเวณพ้ืนเพียงไม่กี่
นิ้วก็พบซากกองอิฐกองอยู่มาก จึงสันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ และยังมี
ความส้าคัญมากแห่งหนึ่งในดินแดนแถบนี้ (อินทร์ ลงเหลา, 2557) ใบเสมาหินของเจ้าพ่อเปงจานมี

https://www.google.com/maps/
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ความสูงประมาณ 1.90 เมตร มีอายุในราวศตวรรษที่ 12 หรือยุคทวารวดีตอนต้น ที่ฐานมีอักษร
อินเดียปัลลวะจารึกอยู่แต่ลบเลือนจนอ่านไม่ออก ตลอดทั้งใบเสมาชาวบ้านปิดทองจนทั่ว จึงไม่
สามารถวิเคราะห์หาตัวอักษร ได้อีก แต่นับได้ว่าเป็นเสมาหินที่เก่าแก่ที่สุดหลักหนึ่งในจังหวัด
หนองคาย 
   ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าพ่อเปงจานกับชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอ้าเภอ
รัตนวาปี ความส้าคัญและสัมพันธ์ระหว่างเจ้าพ่อเปงจานกับชาวชุมชนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ได้มี
การบุกเบิกเพ่ือสร้างบ้านแปงเมือง ก่อนอ่ืนต้องกล่าวก่อนว่าผู้คนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานนั้นมาจาก
ถิ่นอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการอพยพเข้ามาช่วงแรก ๆ จึงยังไม่มีความผูกพันกับพ้ืนที่ แต่เมื่อได้
ร่วมกันสร้างพ้ืนที่ร่วมกันความผูกพันจึงเกิดขึ้น และสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เคารพบูชา เสมือนที่พ่ึง
ทางจิตใจในขณะนั้นก็ปรากฎขึ้นมา นั่นก็คือเสมาหิน “เจ้าพ่อเปงจาน” ที่ทางการได้ขุดพบระหว่างท้า
การบุกเบิก การหยิบยกเจ้าพ่อเปงจานขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
มากมายให้เป็นที่อัศจรรย์ใจหลายเหตุการณ์ด้วยกัน จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาตามเอกสาร และข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ก็พบว่า เหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่เชื่อกันว่าเกิดข้ึนด้วยอ้านาจและอิทธิฤทธิ์ของเจ้า
พ่อเปงจาน ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างค้าบอกเล่าดังนี้ 
 

  “ใบเสมาเจ้าพ่อเปงจาน เมื่อก่อนตอนที่ขุดพบยังไม่ได้อัญเชิญขึ้นมา
ไว้ในนิคมก็เข็ดอยู่นะ ตอนนั้นชาวบ้านได้บอกผู้ปกครองนิคมให้ย้ายเสมา
ขึ้นมาไว้ในนิคม แล้วจัดการเรื่องสถานที่เพ่ือที่จะตั้งเป็นศาล แต่ผู้ปกครอง
นิคมไม่เห็นว่ามีความส้าคัญอะไร จึงไม่ได้สนใจ พร้อมทั้งสบประมาท ณ ตรง
นั้นว่า “จะไปเชื่ออะไรนักหนามันก็แค่หินธรรมดานั่นแหละ” ต่อมาไม่นาน
ผู้ปกครองนิคมก็ปากบิดเบี้ยวโดยไม่ทราบสาเหตุขึ้นมาเลย”  

(ลอง สนั่นเอื้อ, 2559: สัมภาษณ์)  
 

  “เสมาหินเจ้าพ่อเปงจาน ทางจังหวัดเขาอยากได้ ไปเก็บไว้นะ              
แต่เจ้าพ่อเปงจานไม่ยอมไป ที่ว่าไม่ยอมไปก็คือต่อให้ใช้คนเป็นสิบคนช่วยกัน
แบกหามก็ยกไม่ขึ้น พอจะยกขึ้นรถก็เกิดเป็นลมมืดฟ้ามัวดินขึ้นมาทันที                  
จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ ท้าได้เพียงขอขมาอัญเชิญให้มาเป็นเสา
บ้านเสาเมือง ประดิษฐานในนิคมสร้างตนเอง และตอนอัญเชิญก็ยังต้องใช้
ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ขอขมา ท่านถึงยอมมาอยู่ที่นั่น”   
           (ส้าเนียง พิมพิลา, 2559: สัมภาษณ์) 
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   จากการยกตัวอย่างค้าบอกเล่าที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะเห็นว่าระบบความคิดความ
เชื่อของชาวชุมชนที่มีต่อเจ้าพ่อเปงจาน ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพ้ืนที่แห่งนี้ เสมือนเป็น
เจ้าของพื้นที่ นั่นก็หมายความว่าพ้ืนที่แห่งนี้ได้ถูกยกระดับจากพ้ืนที่ทางกายภาพให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ 
อันมีบทบาทและอ้านาจต่อระบบความคิดความเชื่อเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเข้ามาอยู่อาศัยในอาณา
บริเวณท่ีเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา จึงท้าให้เกิดวิถีปฏิบัติต่าง ๆ ขึ้นในการอยู่ร่วมกันระหว่างคน
ในชุมชนกับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่น กิจกรรมส้าคัญต่าง ๆ ของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานบุญ
ประเพณี ฮีตสิบสองคองสิบสี่ การจัดงาสมโภชรื่นเริงต่าง ๆ ก็จะต้องมีการบอกกล่าวเจ้าพ่อเปงจานให้
รับรู้ เพ่ือให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความราบรื่น แต่หากไม่มีการบอกกล่าวเจ้าพ่อเปงจาน
ให้รับรู้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทางที่ไม่ดีขึ้นได้ นอกเหนือจากนี้เจ้าพ่อเปงจานยังมีบทบาท
หรืออ้านาจทางจิตใจ เนื่องจากชาวชุมชนแถบนี้เชื่อกันว่าการขอพรหรือการบนบานสานกล่าวกับ                       
เจ้าพ่อเปงจานจะท้าให้ประสบผลส้าเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และปัจจุบันก็ยังคงมีผู้มากราบไหว้เพ่ือบน
บานอย่างสม่้าเสมอ 
   ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าพ่อเปงจานกับชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าว 
ท้าให้ทราบถึงระบบความคิดความเชื่อที่มีต่อเจ้าพ่อเปงจานจนเกิดเป็นกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางจิต
วิญญาณข้ึนมา แม้เจ้าพ่อเปงจานจะมีสถานภาพเป็นผีหรือภาพแทนของความเชื่อดั้งเดิม แต่ก็ไม่ใช่ผีที่
ดุร้ายหรือให้โทษแต่อย่างใด เว้นแต่การกระท้าที่แสดงถึงการลบหลู่ หรือท้าการไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบใน
พ้ืนที่ คนผู้นั้นก็จะถูกลงโทษท้าให้มีอันเป็นไปเพ่ือเป็นการสั่งสอน แต่ถ้าหากให้ความเคารพย้าเกรงก็
จะเป็นผีที่คอยปกปักรักษาบรรดาลความสงบราบรื่นให้กับชุมชนตามหน้าที่ของมเหศักดิ์ที่คอยปกปัก
รักษาให้ความสงบร่มเย็นในอาณาบริเวณที่ตนนั้นปกครองอยู่ ดังนั้นจะเห็นว่ากระบวนการสร้างพ้ืนที่
ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อดั้งเดิมที่มีเจ้าพ่อเปงจานเป็นสัญญะภาพแทนความเชื่อ มีความส้าคัญต่อ
พ้ืนที่ทางความคิดและทางจิตใจของชาวชุมชนเป็นอย่างมาก 
   ในประเด็นข้างต้นเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิม ที่พบว่าศาลเจ้าพ่อเปงจานคือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเปงจาน มีความสอดคล้องกับเนื้อหาส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ใน
ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับศาลหลักเมือง ก็คือในตอนที่ท้าวสีทนต้องออกไปรบกับข้าศึกที่
ยกทัพมาประชิดชายแดนเมืองเปงจานนครราช และนางมโนราห์จะถูกใส่ความต่าง ๆ นานา ถึงขั้น
โดนฆ่า ขอยกตัวอย่างเนื้อหาส้านวนในตอนดังกล่าว ดังนี้ 
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  “ท้าวสีทนออกไปรบกับข้าศึกที่ยกกองทัพมาประชิดชายแดน                
เมืองเปงจานนครราช ฝ่ายปุโรหิตได้กราบทูลพระเจ้าย่าว่านางมโนราห์              
ไม่ใช่คน เป็นอมนุษย์ เป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมือง น้าความเดือดร้อนมาสู่เมือง 
จึงขอให้น้าเอาตัวออกไปฆ่าบูชายัญที่ศาลพระหลักเมือง นางมโนราห์ออก
อุบายว่าก่อนตายจะขอร่ายร้าเพ่ือขอขมาโทษต่อศาลพระหลักเมืองให้พระ
เจ้าย่าชมเสียก่อน” 

         (สมคิด ไชยวงศ์, 2513) 
 

  “ศรีธนหนีไกลข่างมะโนลาอยู่น้าย่า ประชาชนไพร่ฟ้าหาเรื่อง                  
ใส่นาง เขาสิเอาไปเลี้ยงเวียงวังชะตาขาด สัตว์สองเท้าเขาจาว่ามีปีก                
มันหากอุบาทว์ฮ้ายเป็นเรื่องใหญ่หลวง คันบ่เอานางน้อยมะโนลาถวายท่าน 
มวนหลักเมืองหลักบ้านมวนนี้สิบ่เหลือ ย่าเลยวาจาเว้าน้านางน้อยนาถ                
เขาสิ เอาแจ่ ม เจ้ า ไป เลี้ ย งข่ วงเมื อ ง มะโนลา ฮู้ เรื่ อ งจาย่ าค้ าหวาน              
คันสิเอานงคานยื่นถวายจริงแท้ มะโนลาขอเจ้าเอาหางกับปีก ให้นางแอะ
แอ่นฟ้อนลาเจ้าบัดเทือตาย”  
             (ตาล สันวิจิตร, 2561: สัมภาษณ์) 

 
   จากเนื้อหาส้านวนที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการหยิบยกหรือการ
จดจ้าบางช่วงบางตอนของเรื่องเล่าชาดก แสดงให้เห็นถึงการให้ความส้าคัญต่อความเชื่อเรื่องผีหรือ
การนับถือผี โดยเฉพาะผีมเหศักดิ์หลักเมือง เพราะในส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวชุมชนลุ่มน้้า
โขงได้เอ่ยถึง “การฆ่าบูชายัญ, ศาลหลักเมือง, ขอขมาลาโทษต่อศาลหลักเมือง, มวนหลักเมืองหลัก
บ้านมวนนี้สิบ่เหลือ” นั่นก็หมายความว่าชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าวนี้มีความเชื่อเรื่องผี และ
ถือว่าผีนั้นมีบทบาทต่อวิถีชีวิตจึงให้ความย้าเกรง และจดจ้าเหตุการณ์ดังกล่าวของเรื่องเล่าได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นจากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ประกอบกับการยกตัวอย่างเนื้อหาส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
ทั้งบริบททางสังคม ที่สะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ที่มีต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่าน
ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผียังคงมีอิทธิพลต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงบริเวณดังกล่าวมาจนถึง
ปัจจุบัน 
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4.2.1.2 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลัง 
     ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลัง เครื่องรางของขลังถือเป็น
ความเชื่อดั้งเดิมเช่นเดียวกันกับความเชื่อเรื่องผีหรือการนับถือผี ดังที่ (พระครูปริยัติสารการ, 2551) 
กล่าวว่า ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเป็นความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างพุทธพราหมณ์ และไสย
ศาสตร์ ชาวอีสานเชื่อถือเรื่องนี้พอสมควรในกลุ่มคนที่สนใจไสยศาสตร์ เพราะเชื่อว่าจะบันดาลให้อยู่
ยงคงกระพัน หรืออยู่ดีมีแฮง เครื่องรางของขลังมีหลายอย่าง เช่น พระเครื่อง เหรียญโลหะ ผ้ายั นต์ 
ตะกรุด ปลัดขิก แก่นต้นมะขาม ว่านต่าง ๆ งาช้าง เขี้ยวหมู่ป่า ต้นหวาย ควายธนู เข็มเงิน เข็มนาก 
กุมารทอง เป็นต้น (พระครูปริยัติสารการ, 2551: 10) ผู้วิจัยกล่าวถึงความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง
เพราะพบว่าในชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง ได้กล่าวถึงบ่วง
นาคบาศในตอนที่นางมโนราห์ถูกนายพรานคล้องได้โดยใช้บ่วงนาคบาศ และบ่วงนาคบาศถือเป็น
เครื่องรางของขลังอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงไปถึงความเชื่อเกี่ยวกับนาคาคติที่ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงใน
ประเด็นถัดไป ส่วนในประเด็นนี้ผู้วิจัยจะขอกล่าวอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง
เกี่ยวกับ“บ่วงนาคบาศ” ดังนี้ 
 
     (1) บ่วงนาคบาศ 
      บ่วงนาคบาศ หรือ บ่วงบาศนาคราช ถือเป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่ง 
ในเว็ปไซต์ https://www.thairath.co.th/content/560278 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์               
หัวข้อ "นาคบาศ" แห่งโชคลาภ สั้นๆง่ายๆ "มีกินไม่มีอด" เขียนโดย รัก-ยม ได้กล่าวถึงบ่วงนาคบาศ
ดังนี้ 

 “เมื่อครั้ง “พรานบุญ” หยิบยืมไปก็ท้าให้จับกินรีได้ นาคบาศจึงได้ชื่อว่าเป็นบ่วง
เชือกที่แข็งแรงที่สุด กล่าวกันว่าขนาดพญาครุฑเจ้าแห่งนกยังต้องกลัว ถ้าเป็น
เครื่องรางของขลัง “บ่วงนาคบาศ” ก็จัดว่าเป็น “เครื่องรางแห่งโชคลาภ ป้องกันภัย 
ผู้มีไว้ครอบครองต่างรู้ดีถึงประโยคที่ว่า “มีกินไม่มีอด กินแบบงูกินหางกันต่างตัวก็
ต่างกิน ยิ่งกินก็ยิ่งรัดเข้าหากัน พอชนกันก็คลายออก “กินไม่หมด” สั้น ๆ ง่าย ๆ 
คือค้าจ้ากัดความที่ใช้เรียกกัน “นาคบาศ” ตามต้าราโบราณครูบาอาจารย์ว่าไว้ 
สามารถชนะทุกอย่าง “ชนะหมด”   หรือจะน้ามาใช้ท้าน้้ามนต์เสริม ป้องกันภูตผี 
คุณไสยต่าง ๆ รอบทิศรอบด้านได้ดีนักแล  ถือได้ว่าเป็นเมตตามหานิยม ใครมีจะ
ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายดี รุ่งเรือง มีกินมีใช้ไม่มีวันอด แถมยังพ่วงท้าย
มาด้วยข้อเด่นเรื่องการเสี่ยงโชค มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอีกต่างหาก”  
                   (รัก-ยม, 2559) 
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  จากการนิยามจะเห็นได้ว่าบ่วงนาคบาศเป็นเรื่องรางชิ้นดี เครื่องรางของขลังประเภทนี้
ถือเป็นความเชื่อท่ีมีมาตั้งแต่โบราณและจนถึงปัจจุบันชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในพื้นที่ศึกษาก็เช่นเดียวกัน 
ผู้วิจัยพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังบ่วงนาคบาศนั้นมีอยู่ในมิติทางความเชื่ออย่างหนึ่ง 
ซึ่งสังเกตได้จากการเล่าเรื่องชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ เนื่องจากในการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงตอนที่นายพรานไปขอบ่วงนาคบาศจากพญานาคเพ่ือจะน้ามาคล้องนางมโนราห์
ก่อนที่จะน้าไปถวายให้กับท้าวสีทนที่เมืองเปงจาน ขอยกตัวอย่างส้านวนที่กล่าวถึงดังนี้ 
 

  “นายพรานไปพบนางมโนราห์เล่นน้้าในสระอโนดาต จึงคิดอยากจะได้
นางมโนราห์ไปถวายให้กับท้าวสีทน เพราะหวังจะได้เงินทองเป็นสิ่งตอบแทน 
แต่พรานจับนางมโนราห์ไม่ได้เพราะนางมโนราห์นั้นมีปีกจึงบินหนีไปพร้อมกับพ่ี 
ๆทั้ง 6 นาง นายพรานจึงไปขอบ่วงบาศจากพญานาคเพ่ือจะสามารถจับนาง
มโนราห์มาได้ เมื่อพญานาคให้บ่วงบาศมาแล้ว ขณะที่นางมโนราห์ก้าลังเล่นน้้า
อยู่นั้น นายพรานก็ได้เอาบ่วงบาศคล้องนาง เมื่อนางมโนราห์ติดบ่วงบาศก็ไม่
สามารถบินหนีได้” 

 (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
 

  “นายพรานค่อยๆย่องเข้าไปใช้บ่วงบาศพญานาคเส้นเล็ก ๆ บาง ๆ เท่า
ใยบัว เอาไปคล้องนางมโนราห์ นางมโนราห์พยายามดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดจาก
บ่วงบาศพญานาค ส่วนนางกินรีผู้พ่ีทั้ง 6 นางรีบคว้าปีกและหางแล้วเหาะเหิน
กลับไปเมืองภูเงิน” 

                (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “นางมโนราห์มาจากภูเงินภูทองของฝั่งลาว มาลงเล่นน้้าในสระ
อโนดาต (ค้าโบราณเรียกว่าหนองกระแสแสนหย่าน)กับพ่ีๆทั้ง 6 นาง ซึ่งนาง
มโนราห์เป็นน้องคนสุดท้องคือคนที่ 7 ต่อมามีนายพรานมาล่าสัตว์แล้วมาเจอ
บรรดานางมโนราห์ลงมาเล่นน้้าในสระ เลยเห็นว่านางมโนราห์มีรูปงาม                  
จึงได้ขโมยปีกและหางนางไปซ่อนไว้ จากนั้นก็น้ามากราบทูลพระยาเมืองเปง
จานก็คือท้าวสีทน ท้าวสีทนจึงบอกนายพรานว่าให้ไปจับนางมโนราห์มาให้เห็น
กับตา นายพรานจึงได้บ่วงบาศมาเพ่ือจะคล้องนางมโนราห์ เมื่อได้ตัวนางแล้วก็
พาเข้ามาในเมือง ท้าวสีทนจึงแต่งงานกับนางมโนราห์” 
             (เป้ย ธิดาธรรม, แหล้ พสุนันท์, 2559: สัมภาษณ์) 
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  “กล่าวถึงนายพราน นายพรานมาเจอนางมโนราห์และพ่ีๆก้าลังเล่น
น้้าอยู่นายพรานจึงแอบดูและคิดหาวิธีจะเอาเชือกมาคล้อง พยายามจะคล้อง
แต่ก็ไม่ได้ พรานจึงได้ขอบ่วงบาศจากพญานาคพญานาคจึงท้าบ่วงบาศก์ให้ 
ขณะที่มโนราห์ก้าลังเล่นน้้าอยู่นั้น บ่วงบาศจึงได้ไปติดเข้าที่แขนของมโนราห์ 
พรานจึงดึงและลากขึ้นมาจากสระอโนดาต ส่วนบรรดาพ่ีๆของนางมโนราห์
เมื่อเห็นเช่นนั้นจึงกลัวแล้วรีบคว้าปีกและหางบินหนีไปเพ่ือไปบอกพ่อว่านาง
มโนราห์ถูกจับตัวไป” 

                  (ส้าราญ ดีดอม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “เมืองภูเงินคือเมืองนางมโนราห์ เมืองเปงจานคือเมืองท้าวสีทน                   
วันหนึ่งเหล่านางมโนราห์พากันออกมาเล่นน้้า นายพรานไปเจอจึงเอา
บ่วงบาศก์ไปคล้องแล้วจับมาให้ท้าวสีทน เลยจัดพิธีแต่งงานกันระหว่าง ท้าว
สีทนกับนางมโนราห์ที่เมืองเปงจาน” 
             (สวัสดิ์ เลิศประเสริฐ, ถิน เลิศประเสริฐ, 2559: สัมภาษณ์) 

 
  “นางมโนราห์อยู่เมืองภูเงิน นางมโนราห์มาเล่นน้้า นายพรานเลย
พยายามเอาบ่วงมาคล้องแต่ก็คล้องไม่ได้ นายพรานจึงไปหาฤาษี ฤาษีจึ ง
แนะน้าให้ไปเอาบ่วงบาศมาคล้อง นางมโนราห์จึงติดบ่วงบาศนั้น นายพราน
จึงจะเอานางมโนราห์มาถวายท้าวสีทน”  

                  (โอภาส วัฒนานุกูล, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “เมืองท้าวสีทนอยู่เมืองเปงจานนครราช วันหนึ่งนางมโนราห์เล่นน้้า
กับบรรดาพ่ีๆทั้ง 6 นายพรานไปเจอเลยไปคล้องนางมาได้และหวังจะจับนาง
ท้าเมีย แต่แตะต้องตัวนางไม่ได้เพราะตัวนางนั้นร้อนเสมือนไฟ จึงได้น้ามา
ถวายท้าวสีทน ท้าวสีทนจึงแต่งงานกับนางมโนราห์และยกให้นางเป็นมเหสี” 

 (จอน ปัญญากาโม, 2559: สัมภาษณ์) 
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  “มีเสียงร่้าลือกันถึงชื่อนางมโนราห์ที่ว่า 7 วันนางมโนราห์จะลงมา
เล่นน้้าที่หนองบัวก็คือหนองหินที่อยู่ตรง บขส อ .ปากคาด ซึ่งแต่ก่อนเป็น
หนองน้้าธรรมชาติ แต่ปัจจุบันได้มีการต่อเติมได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจาก
เทศบาล ซึ่ง 7 วันนางมโนราห์จะลงมาเล่นน้้า เมื่อท้าวสีทนได้ยินเช่นนั้นจึง
ใช้เสนาอ้ามาตย์จากเมืองเปงจานมาสังเกตการณ์ดูว่านางมโนราห์มาอาบน้้า
จริงหรือไม่ ให้เสนาอ้ามาตย์เอาบ่วงไปคล้องเอานางมาแล้วน้ามาถวายให้ตน 
เมื่อคล้องมาได้ทั้ง 7 นาง ท้าวสีทนก็เลือก 1 นางนั่นก็คือนางมโนราห์                   
ก็เลยได้เป็นคู่ผัวเมียกันอยู่ด้วยกันที่เมืองเปงจาน”   
                  (จันทร์ ทับศร,ี 2559 : สัมภาษณ์) 

 
  “นางมโนราห์มาเล่นน้้า นายพรานจึงไปคล้องเอา แต่ก่อนจะคล้องนั้น
ได้ไปยืมบ่วงบาศพญานาค เพราะนายพรานนั้นเป็นสหายของพญานาค               
เมื่อพรานบุญได้บ่วงบาศจากพญานาคในเมืองบาดาลมาแล้วก็ได้น้ามาคล้อง
นางมโนราห์ไปเป็นเมีย ส่วนสถานที่คล้องนางมโนราห์นั้นก็อยู่ข้างๆถ้้าศรีธน 
คือบริเวณหนองหิน”  

    (ทองม้วน ดอกไม้แก้ว, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “ฟ้าเอ๋ยฟ้าฮ้องโหย่นเสียงโหยน ๆ ฟ้าฮ้องส่ง สาวหมอล้าลงไปท่งได้
ยินฟ้าฮ้าฮ่อง หัวใจน้องห่วงแต่แฟน เดอ นอ น้อ หนองบัวบานนี่ล่ะแม่ป้าคือ
สระโบกขรณี บ่อนมะโนลาสรงศรีอาบลงสรงอ่าง นายพรานเจ้าเห็นนางงาม
หยิ่ง นายพรานหลิงล่้าแล้วงามโก้ดั่งเขียน ถึงเวลาเจ็ดมื้อนางลงสรงอาบ 
นายพรานทราบถี่ถ่วนหาเรื่องเปลี่ยนแผน นายพรานลงไปถ้้าบาดาลพื้นนาค 
ไปขอบ้วงบาศเจ้ามาห่างใส่นาง เอาบ้วงวางลงช่องบ่อนเคยลงสรงสู่ หมู่ทั้ง
หกพ่ีน้องมาต้องกะเล่ากาย มะโนลาเลยย้ายกายมาทาง บ้วงบาศ บ้วงกะเลย
ลัดไว้แสนสิดิ้นกะบ่ตึง พรานไพรเอานางน้องมะโนลาถวายท่าน ถวายให้แก่
ท่านศรีธนเป็นคู่คอง 

(ตาล สันวิจิตร, 2561: สัมภาษณ์) 
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  จากเนื้อหาส้านวนที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างให้เห็นข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของชาว
ชุมชนลุ่มน้้าโขงเกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องเครื่องรางของขลัง “บ่วงนาคบาศ” การกล่าวถึง            
บ่วงนาคบาศหรือการจ้าจดเหตุการณ์ในตอนดังกล่าวได้ย่อมแสดงให้เห็นถึงมิติทางความเชื่อ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ชาวชุมชนแถบนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคหรือนับถือพญานาคเป็น
พ้ืนฐานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการกล่าวถึงบ่วงนาคบาศในหลายส้านวนมิใช่เพียงเล่าเรื่องเพ่ือให้
เหตุการณ์นั้นน่าติดตาม แต่เป็นเพราะมีความเชื่ออยู่แล้วเกี่ยวกับมิติเรื่องนาคาคติ รวมไปถึงเชื่อด้วย
ว่าบ่วงนาคบาศนั้นมีอยู่จริง เพราะปัจจุบันเองก็กลายเป็นเครื่องรางของขลังที่สามารถเช่าบูชาเพ่ือ
เสริมความสิริมงคลได้ตามวัดหรือส้านักต้าหนักต่าง ๆ 

4.2.1.3 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องเวทมนตร์คาถาอาคม 
    ความเชื่อเรื่อเวทมนตร์คาถาอาคมเป็นอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งยึดถือ
พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ มีการท่องบ่นสาธยายมนต์บูชาเทพเจ้า ในสมัยโบราณชาวอีสานนิยมเรียน
มนต์คาถาต่าง ๆ เช่น มนต์ป้องกันตนเอง คาถามหานิยม คาถากันผี มนต์เป่าตาแดง คาถาไล่ผี มนต์
กันยาสั่ง เสน่ห์ยาแฝด มนต์กันโรคห่า มนต์ท้านางาม มนต์แก้ไขก้างคาคอ อ้อป่อง ฯลฯ ชาวอีสานใน
สมัยก่อนโดยเฉพาะผู้ชายนิยมเรียนมนต์คาถา เพราะถือว่าเป็นเรื่องชายชาตรี ในการเรียนมนต์นั้นเชื่อ
ว่ามนต์จะศักดิ์สิทธิ์หรือมีความขลัง ผู้เรียนต้องมีศีลธรรมมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่คลอนแคลน ท่องจ้าให้ได้
สาธยายท่องบ่นเป็นประจ้า มีความเคารพย้าเกรงถ้าครูห้ามมิให้กระท้าสิ่งใดต้องไม่กระท้าเป็นอันขาด 
ถ้าผู้ที่เรียนมนต์ถึงพร้อมด้วยลักษณะดังกล่าวนั้นจะมีความขลังเป็นอันมาก และการเรียนมนต์จ้าเป็น
จะต้องมีครู เพราะถ้าไม่มีครูนอกจากจะท้าให้มนต์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว อาจท้าให้ผู้เรียนกลายเป็นคนบ้า 
เป็นปอบเป้า ผีโพง ไปก็ได้ ฉะนั้นก่อนการเรียนมนต์จึงต้องมีการยกครู หรือบูชาครู ภาษาอีสาน
เรียกว่า “คาย” สังคมอีสานในสมัยโบราณเชื่อถือเรื่อง เวทมนต์คาถามากผู้ที่มีเวทมนต์คาถาอัน
ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นบุคคลขั้นปรมาจารย์ มีคนเคารพนับถือย้าเกรงและศรัทธามักจะถูกเลือกให้เป็น ผู้น้า 
เช่น ผู้น้าหมู่บ้าน นายฮ้อยใหญ่ จ้้า หมอผี หมอสูตรขวัญ แม้ว่าในปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้จะลดลงแต่
ไม่อาจพูดได้ว่าเรื่องนี้หมดไปจากแผ่นดินอีสานได้ (พระครูปริยัติสารการ, 2551: 49-50) 
    ความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถาอาคมที่สัมพันธ์กับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสี
ทน-มโนราห์ และมีบทบาทต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาเนื้อหาส้านวนที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่ามีหลายส้านวนที่กล่าวถึงความเชื่อในลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะในตอนที่
กล่าวถึงเหตการณ์ที่ท้าวสีทนกลับมาไปท้าศึกษาสงครามเมื่อกลับมาไม่เจอนางมโนราห์ก็ออกติดตาม
หานาง แล้วเดินทางมาจนพบฤาษีที่วัดถ้้าศรีธน จากนั้นก็ร่้าเรียนวิชาอาคมกับฤาษี เมื่อเรียนส้าเร็จ
แล้วก็ลองดาบด้วยการฟันหิน กรากฎว่าก้อนหินได้แตกออกจากกันเป็นสามเสี่ยง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้
ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์ของเวทมนตร์คาถาอาคมที่ฤาษีได้ถ่ายทอดให้กับท้าวสีทน หรืออีกหลาย
เหตุการณ์ที่ได้กล่าวถึงการใช้เวทมนตร์คาถาคม อย่างเช่น ในตอนที่ท้าวสีทนแปลงกายเป็นตัวหมัดตัว
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ไรเข้าไปซ่อนอยู่ในปีกนกอินทรีย์เพ่ือหวังจะข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทองไปยังเมืองภูเงิน หรือในตอนที่ท้าว
สีทนอธิษฐานก่อนจะโยนแหวนลงไปในหาบน้้าที่จะน้าไปสรงอาบนางมโนราห์ เมื่อนางมโนราหสรง
อาบก็ปรากฎว่าแหวนที่ท้าวสีทนได้โยนลงในหาบก็ไหลเข้าไปสวมที่นิ้วมือของนาง ซึ่งความเชื่อใน
ลักษณะนี้เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาอาคมที่ท้าวสีทนได้ร่้าเรียนมาจากฤาษี และน้าไปใช้
ในการออกติดตามนางมโนราห์ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเนื้อหาส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่มีการ
กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้ 
 

  “เมื่อสีทนกลับสู่เมืองเปงจาน แล้วทราบว่ามโนราห์หนีไปเพราะ
อุบายของหมอดู สีทนจึงออกตามหามโนราห์ไปที่ เมืองเมืองปากคาด               
ไปพบกับฤาษีอยู่ที่วัดถ้้าศรีธน ฤาษีจึงบอกกับสีทนว่าทางที่จะไปตามหานาง
มโนราห์นั้นแสนยากเข็ญนัก แต่ท้าวสีทนก็ไม่กลัว ฤาษีจึงสอนวิชาอาคม
ให้กับท้าวสีทน เมื่อร่้าเรียนวิชาจนส้าเร็จแล้วนั้นจึงได้ลองดาบด้วยการฟัน
หินให้ขาด” 

       (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนเดินทางตามหานางมโนราห์ ไปจนถึงถ้้าศรีธนจึงได้ไปเรียน
วิชาอาคมกับพระฤาษีที่นั่น เรียนส้าเร็จแล้วจึงมีการลองวิชาโดยใช้ดาบฟันก้อน
หินให้แยกขาดครึ่งออกจากกัน” 

               (ยุทธ อินธิสา, 2558: สัมภาษณ์) 
 

  “ท้าวสีทนเดินทางมาตามหานางมโนราห์ที่วัดถ้้าศรีธน และพบฤาษีจึงขอ
เรียนวิชาอาคมกับฤาษี เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็เลยลองวิชาโดยการลองดาบ                    
คือใช้ดาบฟันเข้าที่หินก้อนใหญ่จนหินนั้นแตกออกเป็นสามก้อน จากนั้นก็ลา
ฤาษีออกตามหานางมโนราห์ต่อไป”  

                                    (วิจิต หยงโสภา, 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนมาลองดาบที่วัดถ้้าศรีธน และได้ฟันหินก้อนใหญ่ ๆ ให้ขาด
จากกันเป็น 3 ก้อนและท้าวสีทนก็อยู่ที่ถ้้าศรีธนตลอดมา”  

                               (เภาว์ ปักขะพล, 2559: สัมภาษณ์) 
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   “เมื่ อ ท้ า วสี ท น กลั บ ม าจากท้ าศึ ก ก็ ได้ ถ าม ถึ งน างม โน ราห์                
แม่ของท้าวสีทนจึงได้บอกว่านางมโนราห์นั้นได้บินกลับบ้านเมืองนางไปแล้ว 
ท้าวสีทนจึงหาวิธีจะไปตามนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเดินทางมาพบฤาษีก่อน              
จึงได้มาใช้วิชาอาคมอยู่ที่ถ้้าศรีธน จึงปรากฏรอยศอก รอยดาบ รอยเข่า ให้เห็น
อยู่ในวัดถ้้าศรีธนนั้น จึงกล่าวขานกันว่า “ท้าวสีทนลองดาบ ๆ” 
   “ท้าวสีทนแปลงกายเป็นตัวหมัดตัวไรขึ้นไปซ่อนอยู่ใต้ปีกนกอินทรีย์
ตัวเมีย นกอินทรีย์ตัวเมียเลยพูดกับตัวผัวว่า ตนรู้สึกหนักตามเนื้อตัวเหมือนแบก
อะไรไว้คงจะบินไปด้วยไม่ได้ ท้าวสีทนได้ยินดังนั้นจึงใต่ไปอยู่ใต้ปีกอินทรีย์ตัวผัว
แทน เมื่อนั้นอินทรีย์ตัวผัวจึงเอ่ยขึ้นว่าตนก็รู้สึกหนักตามเนื้อตัวเช่นกันแต่ไม่
เป็นไรพอจะบินไปไหว จากนั้นอินทรีย์ตัวผัวจึงได้บินข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทองไป
ยังเมืองภูเงิน…..จากนั้นท้าวสีทนจึงทิ้งแหวนลงในหาบแล้วอธิษฐาน…เมื่อสรงน้้า
นางมโนราห์ นางสรงน้้าแล้วแหวนวงนั้นจึงไปค้างอยู่ที่ผมบนศีรษะนาง เมื่อนาง
เอามือไปจับที่ผมก็ปรากฎว่าแหวนนั้นได้ไหลเข้ามาสวมที่นิ้วมือของนาง                 
เมื่อนางเห็นแหวนจึงอุทานว่า “ผัวข้อยมาแล้ว”  

(พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “ท้าวสีทนออกตามหานางมโนราห์ก็เลยเดินทางมายังถ้้าแห่งนี้ที่ตอนนี้
เรียกกันว่า “ถ้้าศรีธน” และมาพบกับพระฤาษี ได้เรียนวิชากับฤาษีจนส้าเร็จ 
จากนั้นจึงอธิษฐานว่าหากตนจะได้พบกับนางมโนราห์ก็ขอให้การลองดาบครั้งนี้
เสร็จสิ้น สีทนจึงใช้ดาบฟันที่หินก้อนใหญ่ก็ปรากฏว่าหินก้อนนั้นก็ขาดแยก
ออกเป็นสามก้อน ดังนั้นถ้้าศรีธนจึงเป็นหนึ่งในทางผ่านที่ท้าวสีทนออกตามหา
นางมโนราห์ ได้มาผ่านที่แห่งนี้ก่อนจะออกตามหาไปจนถึงเมืองภูเงิน ซึ่งตอนจบ
ของเรื่องนั้นจบที่เมืองภูเงิน” 

                         (สมบูรณ์ พลไตร, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “ท้ าวสี ท น เค ย เดิ น ท างผ่ าน ม าถ้้ าศ รี ธ น เพ่ื อม า เรี ย น วิ ช ากั บ                        
ฤาษี เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็เลยลองวิชาโดยการฟันหินให้ขาดเป็นสามก้อน 
จากนั้นก็ลาฤาษีเพ่ือจะเดินทางตามหานางมโนราห์” 

        (เคน พลสงคราม, 2559: สัมภาษณ์) 
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   “เมื่อท้าวสีทนเติบโตเป็นหนุ่มพ่อกับแม่ก็ให้ร่้าเรียนวิชาตามที่
ประสงค์ ท้าวสีทนจึงได้มาเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีและได้ดาบง้าวจากฤาษี 
เมื่อเรียนเสร็จจึงท้าการลองวิชาด้วยการฟันดาบลงที่หินก้อนใหญ่ จึงท้าให้หิน
แตกออกเป็น 3 ก้อน อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ถ้าสังเกตดูลักษณะของหินก็จะเห็น
ว่าหินนั้นมันขาดออกจากกันเหมือนโดนฟันเพราะหากขยับหินเข้าหากันได้ก็จะ
ต่อกันได้พอดี”  

                             (มูน พลสงคราม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “ฤาษีได้ฝึกวิชาให้กับท้าวสีทน เมื่อท้าวสีทนร่้าเรียนฝึกฝนวิชาอาคมจน
ครบแล้ว ท้าวสีทนจึงออกมานอกถ้้าเพ่ือมาลองดาบ อย่างที่เห็นในวัดถ้้าศรีธน
จะมีก้อนหินใหญ่ลักษณะคล้ายโดนตัดออกให้เป็น 3 ก้อน นั่นก็คือท้าวสีทนลอง
ดาบ โดยได้ใช้ดาบฟันเข้าที่ก้อนหินใหญ่แตกเป็น 3 เสี่ยง เมื่อเรียนส้าเร็จมีฤทธิ์
เดชแล้วนั้นท้าวสีทนก็ล่้าลาฤาษี ฤาษีจึงมอบมะนาวให้ท้าวสีทน 1ลูก แล้วบอก
ว่าให้ท้าวสีทนเดินตามลูกมะนาวไปเพราะมะนาวลูกนั้นมีฤทธิ์เดช จากนั้นท้าว 
สีทนจึงออกติดตามหานางมโนราห์” 

(จักรพงษ์ บุญหลาย, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “ท้าวสีทนตามนางมโนราห์ไปจนไปเจอฤาษี ฤาษีจึงสอนวิชาอาคมให้     
เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงได้ฟันดาบลงที่หินหินจึงแตกเป็น 3 ก้อน เพระท้าวสีทน
ลองดาบ ทั้งนี้ฤาษียังบอกว่าท้าวสีทนจะเดินทางไปไม่ได้เพราะไม่สามารถข้าม
น้้าไปได้จึงได้เสกคาถาให้ท้าวสีทนเพื่อที่จะให้ข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้” 

                       (โสภา ทองสะโคม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนขอเรียนวิชาอาคมกับฤาษี ถัดจากถ้้าฤาษีจะมีคอกม้า 
เนื่องจากม้านั้นคือม้าของท้าวสีทนตอนที่มาเรียนวิชากับฤาษี จากนั้นก็ลับมีดลับ
ดาบจนหินที่ใช้ลับดาบนั้นมีสภาพเฉียงไปตามการใช้งาน เมื่อใดที่ท้าวสีทนฟัน
ดาบก็จะลงอาคมด้วยเสมอ พอตอนเช้าก็จะควบม้าวิ่งเพ่ือฝึกฝนวิชาไปจนถึง
บ้านดาน (ดานม้าแล่น) ก็คือดานม้าวิ่ง เพราะจะปรากฏเห็นรอยเท้าของม้าบน
หินอยู่ที่นั่น หลังจากท้าวสีทนเรียนวิชาเสร็จหมดแล้วก็ออกเดินทางตามหานาง
มโนราห์ ฤาษีจึงเอามะนาวให้ท้าวสีทน 1 ลูกพร้อมกับเสกคาถาลงให้ด้วยแล้ว
บอกกับท้าวสีทนว่าให้ฟันก้อนหินดูเสียก่อนว่าจะฟันเข้าหรือไม่ สีทนจึงเสก
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คาถาลงบนดาบแล้วยกข้ึนฟันก้อนหินใหญ่ ก็ปรากฏว่าก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นแตก
ออกเป็น3 เสี่ยง ฤาษีจึงบอกว่าท้าวสีทนได้ฝึกจนส้าเร็จแล้ว จากนั้นท้าวสีทนจึง
เดินทางออกตามหานางมโนราห์” 

 (ส้าราญ ดีดอม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนไปรบ แต่ก่อนจะไปรบก็ได้มาฝึกวิชาอาคมที่ถ้้าศรีธน                
เมื่อฝึกเสร็จก็ได้เกิดการประลองดาบด้วยการฟันหิน ปรากฏว่าหินนั้นขาด
ออกเป็น 3 ก้อน” 

   (สวัสดิ์ เลิศประเสริฐ, ถิน เลิศประเสริฐ, 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนไปฝึกวิชาที่พระบาทนาสิงห์ ต.นาสิงห์ อ.รัตนวาปี หลังจาก
ฝึกเสร็จแล้วจะตามหานางมโนราห์ก็เลยมาลองดาบที่ถ้้าศรีธน เมื่อลองดาบ
เสร็จแล้วก็จะออกตามหานางมโนราห์ และหลังจากท่ีท้าวสีทนออกจากถ้้าศรีธน
ไปก็ไม่พบประวัติของท้าวสีทนอีกเลย” 

              (สุวัฒน์ชัย ดีแสน, 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “ท้าวสีทนเกิดในบ้านเปงจานนครราช มาเรียนวิชาอาคมที่ถ้้าศรีธน เรียน
วิชาเสร็จแล้วจึงได้ลองดาบที่ก้อนหินใหญ่จนเป็นร่องรอยปรากฎให้เห็นในวัดถ้้า
ศรีธน ท้าวสีทนฟันดาบลงหิน 1 ครั้ง หินแตกออกเป็น 3 ก้อน ท้าวสีทนเรียน
วิชาอาคมกับฤาษี แล้วจากนั้นก็กลับไปเมืองเปงจาน….ท้าวสีทนมีวิชาเหาะเหิน
เดินอากาศท่ีร่้าเรียนมากับฤาษีเพ่ือจะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ” 

        (จันทร์ ทับศร,ี 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “ท้าวสีทนกลับจากท้าศึกก็ไม่พบนางมโนราห์จึงออกเดินทางตามหา
นาง การเดินทางของท้าวสีทนนั้นใช้วิธีเดินเท้า ท้าวสีทนเดินทางไปจนพบฤาษี
อยู่ที่ถ้้าศรีธน ร่้าเรียนวิชาที่นั่นจนจบศาสตร์หลังจากนั้นก็ได้มาลองดาบที่ก้อน
หินแห่งหนึ่งโดยได้ฟันหินก้อนนั้นจนขาดออกจากกัน ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่
ที่วัดถ้้าศรีธน” 

         (ทองม้วน ดอกไม้แก้ว, 2559: สัมภาษณ์) 
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   “ท้าวสีทนได้มาพบพระฤาษี และพระฤาษีได้สอนวิชาอาคมต่าง ๆ            
ให้ พร้อมกับมอบดาบวิเศษให้เป็นอาวุธประจ้าตัว จากนั้นจึงได้กราบลาพระ
ฤาษีเดินทางต่อไป” 

         (สมคิด ไชยวงศ์, 2513) 
 

   “ขณะเดินทางมาท้าวสีทนได้มาพบพระฤาษี และพระฤาษีได้สอนวิชา
อาคมต่าง ๆ ให้ พร้อมกับมอบดาบวิเศษให้เป็นอาวุธประจ้าตัว จากนั้นจึงได้
กราบลาพระฤาษีเดินทางต่อไป” 

               (ประมวล พิมพ์เสน, มปป) 
 

   “ท้าวศรีธนได้ติดตามหานางมโนราห์ซึ่งเป็นมเหสี ผ่านมาถึงถ้้า
ฤาษีกัสสปะพระองค์ร้าพึงว่า “เรามีความช้านาญแต่ด้านยิงธนูควรที่จะเรียน
วิชาอาคมอ่ืนเพ่ิมเติมเผื่อได้ใช้ในคราวจ้าเป็น” ท้าวศรีธนจึงได้หยุดเรียน ณ 
สถานที่แห่งนี้กับพระฤาษีกัสสปะ หลังจากเรียนอาคมจบพระองค์ก็อยาก
ทดลองอาคมดูจึงเดินล้อมไปหลังถ้้า เลือกก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นเครื่องมือ
ทดลอง จากนั้นพระองค์ได้ใช้มนต์อาคมที่เรียนมาเสกเป่าใส่ดาบ เมื่อท่องมนต์
จบก็เงื้อดาบฟันลงบนก้อนหินถึงสามครั้ง ท้าให้เกิดเสียงดังสะนั่นหวั่นไหวไป
ทั่วอาณาบริเวณถึงสามครั้ง ผลปรากฏว่าหินก้อนนั้นขาดออกเป็นสามท่อน
เป็นน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นพระองค์ก็ลาพระฤาษีกัสสปะตามหานาง
มโนราห์มเหสีผู้มีค่าเท่าชีวิต”               
    (ส้านักงานเทศบาลต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ, 2554) 

 
   “ข้าขอบรรยายเรื่องถ้้าศรีธนอันล้้าค่า บ่อนพ่อลุงแม่ป้าพาว่าอยู่สู่วัน 
จักกล่าวก้้าน้าท่านศรีธน เข้าในไพรดงดอนค่อยเรียนมนต์กล้า ศรีธนไกลเมือง
บ้าน เมืองเปงจานนครราช หาวิชาซอกค้น อาคมกล้าให้เก่งไกล ศรีธนเจ้าเข้า
ป่ามานาน จังได้มาพานพบพ่อฤาษีอยู่ดงนี้ บ่อนเพ่ินมีนามเอ้ินเนินฤาษีบ่อน
เป็นป่า บ่อนเป็นป่าหญ้าคาอยู่เคียงใกล้บ่ไกล โนนฤาษีเพ่ินเอ้ินหลายร้อยเซ่น
คน มีฮอดน้้าสระโบกขรณีบ่อนเป็นหนองบัวบานเพิ่นว่ามาสู่วันนี้ สีทนเดินทาง
ลัดเลาะมาในด้าว สิมาหามนต์กล้าอาคมให้แข็งแกร่ง แลงและเช้าเดินเลื่อยอยู่
บ่เซา ศรีธนอาศัยเจ้าฤาษีไพรอยู่กลางป่า เรียนวิชาสู่ด้านการสู้สู่แนว เรียน
วิชาได้แล้วลองดาบกายสิทธิ์ ของมีอิทธิฤทธิ์ปล่อยคมลองกล้า มาถึงแล้วศิลา
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แลงก้อนใหญ่ ท้าวกะเอาดาบกล้าลองไว้ใส่หิน เป็นที่จารึกไว้ในแผ่นหินศิลา                 
ไผได้มาดูเล่นคันอยากเห็นให้มาเบิ่ง ถ้้าศรีธนเด้อพ่ีน้องมีแท้แน่จริง” 
        (ตาล สันวิจิตร, 2561: สัมภาษณ์) 

 
4.2.1.4 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่องขวัญ 

     ขวัญมีความหมายอย่างเดียวกับค้าว่า วิญญาณ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องมีขวัญ
อยู่ประจ้าตน ถ้าขวัญหนีไปอาจจะเจ็บป่วย ชาวอีสานเชื่อเรื่องขวัญมาก แทบจะพูดได้ว่าชาวอีสาน
นิยมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญในโอกาสต่าง ๆ มากกว่าคนภาคอ่ืน การสู่ขวัญหรือสูตรขวัญ น่าจะมาจากพิธี
พราหมณ์ เพราะหมอสูตรขวัญหรือผู้ท้าพิธีกรรมนั้นอีสาน เรียกว่า พราหมณ์ จุดมุ่งหมายของการ                
สู่ขวัญก็เพ่ือเป็นการบ้ารุงขวัญให้ดีให้อยู่กับตัว ในกรณีที่ขวัญหนีก็เป็นการเรียกขวัญให้กลับมา                 
หรือบางกรณีก็เป็นพิธีท้าให้เกิดความเป็นสิริมงคล อุดมสมบูรณ์ เช่น การสู่ขวัญลาน สู่ขวัญควาย 
ฯลฯ ในบางท้องที่วิธีสู่ขวัญที่เกี่ยวข้องทางพุทธศาสนา อาจมีการนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูป                
มาเจริญพระพุทธมนต์ตั้งบาตรน้้ามนต์ เสร็จแล้วประพรมน้้ามนต์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาถ้ามี
ศรัทธาพอจะถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลพระสงฆ์ด้วยก็ได้ (พระครูปริยัติสารการ, 2551: 52) ผู้วิจัย
กล่าวถึงความเชื่อเรื่องขวัญเพราะพบว่าชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงเองก็มีความเชื่อที่เกี่ยวกับขวัญ หรือการสู่
ขวัญ ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อดังกล่าวมีมาอย่างช้านาน และที่สะท้อนให้เห็นในอีกลักษณะหนึ่งก็คือ 
ความเชื่อดังกล่าวสะท้อนผ่านการเล่าเรื่องชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ จากการ
สัมภาษณ์ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงพบว่ามีหลายส้านวนที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนที่นางมโนราห์บิน
กลับไปยังบ้านเมืองของตนก็คือเมืองภูเงิน แล้วจากนั้นก็ได้มีการจัดงานบายศรีสู่ขวัญเพ่ือต้อนรับนาง
มโนราห์กลับคืนบ้านเมืองของตน ทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นการล้างกลิ่นสาปมนุษย์ที่ติดตัวนางมาและ
ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป ขอยกตัวอย่างส้านวนดังนี้  

 
  “ท้าวสีทนได้ยินนกอินทรีย์พูดกันว่าเมืองภู เงินจะสู่ขวัญนางมโนราห์            
จะมีการฆ่าวัวฆ่าควายจ้านวนมาก ท้าวสีทนจึงถามลูกนกอินทรีย์ว่าจะไปเมืองภูเงิน
ได้อย่างไร ลูกนกอินทรีย์จึงให้ท้าวสีทนวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในปีกของแม่ตนแล้วติดตาม
ไปด้วย” 

             (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
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   “เมื่อได้ยินนกอินทรีย์คุยกันว่าจะไปเมืองภูเงิน ท้าวสีทนจึงพยายามไปซ่อน
ในปีกนกอินทรีย์ตัวใหญ่ นกอินทรีย์จึงบินข้ามไปเมืองภูเงิน ในจังหวะนั้นเป็นเวลาที่
ชาวเมืองภูเงินก้าลังจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้นางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงถือโอกาสจะเข้า
ไปในเมือง” 

   (ส้าเนียง พิมพิลา, 2558: สัมภาษณ์) 
 

   “เมื่อตกค่้ามีนกอินทรีย์บินเข้ามานอนอยู่บนต้นตาล แล้วนกอินทรีย์ก็คุยกัน
ว่าพรุ่งนี้จะไปกินทางไหนดี ตัวหนึ่งจึงตอบว่าก็ไปหากินอยู่ในงานที่เขาบวงสรวงนาง
มโนราห์ดีกว่า นางมโนราห์กลับมาบ้านเมืองของนางแล้ว และจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ในวันพรุ่งนี้ นกอินทรียคู่ผัวเมียโต้ตอบกัน เมื่อท้าวสีทนได้ยินจึงแปลงกายเป็นตัว
หมัดตัวไรขึ้นไปซ่อนอยู่ใต้ปีกนกอินทรีย์ตัวเมีย ท้าวสีทนก็ไปเจอกับสนมที่มาหาบน้้า
เพ่ือจะน้าไปสรงนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเดินเข้าไปถามว่า พวกนางเข้ามาหาบน้้าไป
ท้าการอันใดเก้าหาบสิบหาบ ท้าไมถึงได้มากมายเพียงนี้ นางสนมจึงตอบกลับมาว่า
นางมโนราห์ได้กลับมาบ้านเมืองของตนแล้ว จึงเป็นฤกษ์ดียามดีที่จะท้าการบายศรีสู่
ขวัญให้นางและอาบสรงน้้าด้วย 
    ท้าวสีทนผ่านการทดสอบจากเจ้าเมืองภูเงิน ชาวเมืองต่างก็โห่ร้องก้องกึก
ด้วยความดีใจ จากนั้นก็ได้เชิญท้าวสีทนเข้าพิธีสู่ขวัญพร้อมกันและได้อยู่ที่ เมืองภูเงิน
ด้วยกัน” 

                  (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “ท้าวสีทนออกติดตามหานางมโนราห์พร้อมกับแหวนที่นางฝากไว้ให้                
เมื่อท้าวสีทนเดินทางมาถึงน้้ากัดเหล็กกัดทองจึงหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะไม่
สามารถข้ามไปได้ ขณะนั้นเองท้าวสีทนก็ได้ยินนกอินทรีย์คู่หนึ่งพูดกันว่าเมืองภู
เงินจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญนางมโนราห์ เพราะนางได้กลับมาเมืองภูเงินแล้ว คงจะ
มีซากวัวควายเป็นอาหารอยู่มาก นกอินทรีย์จึงชวนกันไปจะไปเมืองภูเงิน 
 จากนั้นก็มีการเสี่ยงทายโดยให้นางสนมกรมวังมายืนเรียงรายกันเป็นแถว 
แล้วให้ท้าวสีทนทายว่าใครคือนางมโนราห์ ท้าวสีทนก็ทายถูกทุกอย่าง ท้าวเมือง
ภูเงินจึงยอมรับท้าวสีทน และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ทั้งสองคนอยู่เป็นคู่ผัวเมีย
กัน”  

                 (แหล้ พสุนันท์, 2559 : สัมภาษณ์) 
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  “เนื่องจากเมืองภูเงินจะจัดงานใหญ่ขึ้น และจะมีการฆ่าวัวควายจ้านวน
มากเพ่ือใช้สังเวยในงาน นกอินทรีย์จึงจะไปกินซากวัวควายเหล่านั้น” 

                   (ใหม่ ปัทฐามัย, เปียง ปัทฐามัย, 2559: สัมภาษณ์)     
 

   “เมื่อท้าวสีทนกลับมาก็ไม่เจอนางมโนราห์จึงจะออกติดตามหานาง
โดยเดินป่าเดินไพรไปเรื่อย ๆ จนไปเจอแม่น้้ากัดเหล็กกัดทองจึงข้ามไปไม่ได้”  
    จากนั้นจึงมีนกอินทรีย์ตัวใหญ่คุยกันว่าจะไปกินซากวัวซากควายที่
เมืองภูเงิน เพราะทางเมืองภูเงินจะจัดพิธีสู่ขวัญเพ่ือรับขวัญนางมโนราห์ที่หนีมา
จากเมืองมนุษย์ได ้
   ท้าวสีทนก็ออกเดินทางต่อไปจนไปถึงน้้ากัดเหล็กกัดทองพอไปถึงที่
นั่นก็จะพบกับ (ช้างอ่วยงาปลาอ่วยเหงี่ยง) คือภัยอันตรายที่ท้าวสีทนจะต้อง
เผชิญ จากนั้นก็เดินทางไปเจอนกอินทรีย์คู่หนึ่งจะบินไปกินเศษอาหารที่เมืองภู
เงิน ในงานสรงน้้านางมโนราห์หรือพิธีสู่ขวัญนางมโนราห์ ซึ่งสมัยก่อนนกอินทรีย์
สนทนากับคนได้รู้เรื่องรู้ภาษากัน นกอินทรีย์พูดคุยกันว่าจะไปกินเศษอาหารที่
เขาใช้ในพิธีสู่ขวัญนางมโนราห์ ท้าวสีทนรู้จึงขึ้นไปบนรังของนกอินทรีย์ และไป
จับอยู่ที่หัวของนกอินทรีย์  พอรุ่งเช้านกอินทรีย์ก็ออกบินข้ามแม่น้้ากัดเหล็กกัด
ทองไป” 

         (ทองม้วน ดอกไม้แก้ว, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 

4.2.1.5 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับนาคาคติ 
   นาคาคติหรือความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค “นาค” เป็นตัวละครที่มีบทบาทเด่นชัด
มากในต้านานปรัมปราหลายเรื่องของชนชาติไท ทั้งนี้นาคเป็นตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อแบบ
ดั้งเดิม กลุ่มชนชาติไทหลายกลุ่มมีความเชื่อเรื่องนาค ซึ่งเชื่อว่า เป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ตา
แม่น้้าหรือหนองน้้าใหญ่ มีพลังอ้านาจวิเศษต่าง ๆ ที่จะบันดาลให้กับมนุษย์ได้ ค้าว่า “นาค” เป็นค้า
ในภาษาบาลีสันสกฤต แต่คนไทยก็มีค้าเรียกเทพเจ้าที่มีมาแต่เดิมเช่นกัน บ้างก็เรียกว่าเงือก บ้างก็
เรียกว่าลวง  ซึ่งภายหลังอิทธิพลพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามายังดินแดนชนชาติไทจึงมีการยืมค้าว่า 
“นาค” มาใช้ในระบบความเชื่อดั้งเดิมด้วย (ปฐม หงษ์สุวรรณ , 2548: 156) เรื่องราวของนาคจึง
ปรากฏให้เห็นร่องรอยความเชื่อหรือ “นาคาคติ” ซึ่งถูกเล่าผ่านกันมาในเรื่องเล่าท้องถิ่นแถบลุ่มน้้าโขง
หลายส้านวนด้วยกัน ตั้งแต่ส้านวนที่แพร่หลายในแถบลุ่มน้้าโขงตอนเหนือเขตจังหวัดเชียงราย                
เช่น ต้านานสุวรรณโคมค้าและต้านานสิงหนวัติกุมาร จนกระทั่งลงมายังลุ่มน้้าโขงแถบภาคอีสาน                 
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ซึ่งมีวรรณกรรมปรัมปราที่ส้าคัญคือ อุรังคนิทาน หรือต้านานพระธาตุพนม ที่เล่ากันทั่วไปตั้งแต่เขต
หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี มุกดาหาร ลงมาจนถึงอุบลราชธานี รวมทั้งยังมีวรรณกรรม
ปร้าปราประเภทนิทานอีกหลายเรื่องที่มีนาคเข้ามาเกี่ยวข้อง วรรณกรรมเหล่านี้มีเรื่องราวที่มีเค้าโครง
เรื่องคล้ายคลึงกัน และมีเนื้อเรื่องที่มีส่วนเชื่อมโยงกัน (จิตรกร เอมพันธ์, 2545: 105) ชาวชุมชนลุ่ม
น้้าโขงในพ้ืนที่ศึกษาเองก็เช่นเดียวกัน ผู้วิจัยพบว่าชาวชุมชนดังกล่าวมีความเชื่อเรื่องพญานาคท่ีฝังลุก
อยู่ในมโนทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออันเนื่องมาจากเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา หรือเชื่อด้วยความ
เคารพย้าเกรง เชื่อด้วยสืบเนื่องมาจากวิธีคิดแบบพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามความเชื่อดังกล่าวได้
สะท้อนให้เห็นผ่านพิธีกรรมบ้าง ผ่านเรื่องเล่าบ้าง อย่างเช่น ที่ปรากฏในเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสาน
เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้าโขง ผู้วิจัยพบว่าชาวชุมชนดังกล่าวมีความเชื่อ
เกี่ยวกับนาคาคติในมิติของนาคที่มีพลังวิเศษสามารถดลบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้มนุษย์ได้ ความเชื่อ
ลักษณะนี้สะท้อนผ่านเนื้อหาส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากเหตุการณ์ในตอนส้าคัญ ดังนี้ 
   ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่ สะท้อนผ่านเนื้ อหาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง             
ท้าวสีทน-มโนราห์ มีปรากฏในเนื้อหาส้านวน ตอนที่กล่าวถึงนายพรานจะคล้องนางมโนราห์ไปถวาย
ให้กับท้าวสีทนที่เมืองเปงจาน แต่นายพรานไม่สามารถคล้องนางมโนราห์ได้ จึงได้ไปพบกับฤาษี ฤาษี
จึงบอกกับนายพรานว่าต้องได้บ่วงบาศจากพญานาคที่เมืองบาดาลมาก่อน บ่วงบาศพญานาคเท่านั้นที่
จะสามารถคล้องนางมโนราห์ได้ ทั้งยังได้กล่าวถึงเหตุที่พญานาคยอมให้บ่วงบาศแก่นายพราน                       
ดังข้อความต่อไปนี้ 

   
  “แต่ก่อนที่นายพรานจะได้เป็นเพ่ือนกับพญานาคก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่า 
นายพรานเคยได้ช่วยพญานาคเอาไว้ครั้งหนึ่ ง เมื่อก่อนฝนจะตกในเขต
เวียงจันทน์ไปจนถึงธาตุพนม และตกมาแต่ฝ่ายนี้ ฝ่ายทางประเทศไทยกลับไม่มี
ฝน เพราะพญานาคดลบันดาลให้ ฝั่งทางคนไทยจึงสงสัยว่าท้าไมฝนจึงตกแต่ฝั่ง
ลาวฝั่งไทยท้าไมถึงไม่มีฝนตกเลย ก็เลยใช้วิชาอาคมลองสืบดูก็ปรากฎว่าเป็น
เพราะพญานาค เลยให้หมอพราหมณ์น้าสวดเรียกพญานาคขึ้นมาเพ่ือที่จะฆ่า
พญานาค  ซึ่งตอนนั้นก็ท้าพิธีอยู่ที่หนองฮ้อนหนองไห่เป็นชื่อที่เขาใช้เรียกใน
ตอนนั้น ในขณะที่ก้าลังสวดท้าพิธีอยู่นั้นน้้ากลางหนองกลางบ่อก็จะผุดและ
เดือดขึ้นมา พญานาคจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแฝงดูพิธีกรรมของพวก
พราหมณ์ และจังหวะนั้นเองนายพรานก็มาเจอกับพญานาคพอดี พญานาคจึงได้
ขอความช่วยเหลือจากนายพรานเพราะตนเองก้าลังจะถูกมนุษย์ฆ่าตาย 
พญานาคจึงบอกนายพรานว่าตนเองคือพญานาคที่มนุษย์พวกนั้นสวดมนต์พิธี
เรียกให้ขึ้นมาและก้าลังจะถูกมนุษย์พวกนั้นฆ่าให้ตาย พิธีสวดของเขาเหล่านั้น
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เดือดร้อนไปจนถึงเมืองบาดาล จนท้าให้ตนเองนั้นทนอยู่เบื้องล่างต่อไปไม่ได้
เพราะมันร้อนรนเดือดพาลไปหมด นายพรานจึงถามพญานาคว่าเขาท้าพิธีที่ไหน
กัน พญานาคจึงชี้บอกจุดให้ เมื่อนายพรานเห็นพราหมณ์ก้าลังท้าพิธีจึงง้าวธนู
แล้วร่ายอาคมพร้อมเป่าลงที่ศรของธนูยิงไปที่พิธี ศรนั้นต้องเข้าท่ีพราหมณ์ท้าให้
พราหมณ์ผู้นั้นตาย นายพรานกับพญานาคจึงได้ผูกสัญญาเป็นเพ่ือนกันตั้งแต่
ตอนนั้น พญานาคจึงให้ความช่วยเหลือแก่นายพราน จึงเป็นเหตุท้าให้พญานาค
ยอมมอบบ่วงบาศก์ให้กับนายพรานเพื่อไปคล้องเอานางมโนราห์ 

                (พิทักษ์ นทีเขต, 2559 : สัมภาษณ์) 
 

  “หนองบัวบานนี่ล่ะแม่ป้าคือสระโบกขรณี บ่อนมะโนลาสรงศรีอาบลง
สรงอ่าง นายพรานเจ้าเห็นนางงามหยิ่ง นายพรานหลิงล่้าแล้วงามโก้ดั่งเขียน ถึง
เวลาเจ็ดมื้อนางลงสรงอาบ นายพรานทราบถี่ถ่วนหาเรื่องเปลี่ยนแผน 
นายพรานลงไปถ้้าบาดาลพ้ืนนาค ไปขอบ้วงบาศเจ้ามาห่างใส่นาง เอาบ้วงวาง
ลงช่องบ่อนเคยลงสรงสู่ หมู่ทั้งหกพ่ีน้องมาต้องกะเล่ากาย มะโนลาเลยย้ายกาย
มาทาง บ้วงบาศ บ้วงกะเลยลัดไว้แสนสิดิ้นกะบ่ตึง พรานไพรเอานางน้องมะโน
ลาถวายท่าน ถวายให้แก่ท่านศรีธนเป็นคู่คอง” 

(ตาล สันวิจิตร, 2561 : สัมภาษณ์) 
   จะเห็นว่าจากเนื้อหาส้านวนที่ได้ยกตัวอย่าง ได้มีการเล่าเรื่องแบบผูกเรื่องเพ่ืออธิบาย
เหตุว่าสถานที่ที่นายพรานได้ท้าการฆ่าพราหมณ์ที่ก้าลังจะท้าพิธีฆ่าพญานาคนั้นเกิดขึ้นที่ ใด                    
และสถานที่ที่พราหมณ์ร่ายมนตร์เรียกพญานาคนั้นเกิดขึ้นที่ใด ในเนื้อหาส้านวนตามค้าบอกเล่า
อธิบายว่าเหตุการณ์ในตอนดังกล่าวเกิดขึ้นที่หนองฮ้อนหนองไห่ ที่อ้าเภอปากคาด และในกลอนล้าที่
ได้จากการสัมภาษณ์นางตาล สันวิจิตร ยังกล่าวด้วยว่าสระโบกขรณีที่นางมโนราห์มาเล่นน้้า ก็คือ
หนองบัวบาน หนองบัวบานตามค้าบอกเล่าก็คือ หนองหิน คือหนองน้้าที่อยู่ติดกับ บขส อ.ปากคาด 
จากนั้นกล่าวถึงนายพรานเมื่อมาเจอนางมโนราห์เล่นน้้าอยู่จึงลงไปเมืองบาดาลที่อยู่ของพญานาค 
เพ่ือไปขอบ่วงนาคบาศจากพญานาคมาคล้องนางมโนราห์ จากการยกตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่า ความเชื่อที่เก่ียวกับนาคาคติยังคงมีบทบาทต่อชาวชุมชนดังกล่าว สังเกตได้จากการอธิบายเหตุที่มา
ของชื่อของสถานที่ต่าง ๆ การเล่าเรื่องแบบผูกเรื่องหรือการน้าเรื่องราวในชาดกเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับ
เหตุการณ์และสถานที่ต่าง ๆ ผู้วิจัยเห็นว่าบทบาทความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั้นมีอิทธิพลต่อชาว
ชุมชน เพราะตามคติที่ถือว่าพญานาคคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ 
ได้ พื้นที่ใดที่มีพญานาคอาศัยอยู่ พ้ืนที่แห่งนั้นจะหมายถึงพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีพญานาค
คอยปกปักษ์รักษา ดังนั้นการผูกเรื่องเพ่ืออธิบายถึงสถานที่และเหตุกาณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นมาแล้ว
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ในท้องถิ่นอันเกี่ยวข้องกับพญานาค ย่อมแสดงให้เห็นบทบาทความเชื่อเรื่องนาคที่มีต่อระบบความคิด
ความของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง  
   

4.2.1.6 ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับฤาษี 
    ฤาษี  เป็นตัวแทนกระบวนการคิดแบบดั้งเดิมก่อนการนับถือพุทธศาสนา                
ฤาษีในต้านานและนิทานพ้ืนบ้านของคนไทยหลายเรื่องเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ สามารถ
บันดาลสิ่งต่าง ๆ หรือช่วยเหลือผู้คนให้ได้รีบความสุขสมหวังได้ ฤาษีเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าหรือปลี ก
วิเวกเพ่ือบ้าเพ็ญตบะ โดยถือเอาความสันโดษเป็นหลัก (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2548: 170) 
    ความเชื่อเกี่ยวกับฤาษีมีบทบาทอย่างไรต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในพ้ืนที่ศึกษา 
ผู้วิจัยพบว่าในเนื้อหาส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์  ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงถึงสถานที่ใน
อ้าเภอปากคาด ก็คือวัดถ้้าศรีธน (วัดสว่างอารมณ์) จากประวัติวัดถ้้าศรีธนตามค้าบอกเล่าของคนใน
พ้ืนที่เล่ากันต่อ ๆ มาว่าเดิมทีวัดถ้้าศรีธนแห่งนี้เคยมีฤาษีมาบ้าเพ็ญภาวณาอยู่ที่แห่งนี้ก่อนที่จะมาเป็น
วัดถ้้าศรีธน นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่แห่งนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับฤาษีอยู่ก่อนแล้ว เชื่อว่าฤาษีเคยมา
บ้าเพ็ญภาวณา อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งก็ตรงกับเนื้อหาในชาดกที่กล่าวว่าท้าวสีทนเดินทางออกติดตามนาง
มโนราห์จากเมืองเปงจานครมาจนถึงวัดแห่งนี้ก็มาพบกับฤาษีที่พ้านักอยู่บริเวณของวัดในปัจจุบัน      
ท้าวสีทนได้เรียนวิชาอาคมจากฤาษีก่อนที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการฟันดาบลงบนก้อนหิน แล้วจึงลา
ฤาษีเพ่ืออกติดตามหานางมโนราห์ต่อไป ยกตัวอย่างส้านวนที่กล่าวถึงดังนี้ 
 

  “เมื่อสีทนกลับสู่เมืองเปงจาน แล้วทราบว่ามโนราห์หนีไปเพราะอุบาย
ของหมอดู สีทนจึงออกตามหามโนราห์ไปที่เมืองเมืองปากคาดไปพบกับฤาษีอยู่
ที่วัดถ้้าศรีธน ฤาษีจึงบอกกับ สีทนว่าทางที่จะไปตามหานางมโนราห์นั้นแสน
ยากเข็ญนัก แต่ท้าวสีทนก็ไม่กลัว ฤาษีจึงสอนวิชาอาคมให้กับท้าวสีทน เมื่อร่้า
เรียนวิชาจนส้าเร็จแล้วนั้นจึงได้ลองดาบด้วยการฟันหินให้ขาด เมื่อฟันหินขาด
แล้วท้าวสีทนจึงได้ลาฤาษีออกติดตามนางมโนราห์ต่อไป” 

        (อุทัย จันไทร, 2559: สัมภาษณ์) 
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  จากประเด็นการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนทัศน์ดั้งเดิมที่ผู้วิจัยได้กล่าว
อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนทัศน์ดั้งเดิมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผี เครื่องราง              
ของขลัง เวทมนตร์คาถาอาคม ความเชื่อเรื่องขวัญ นาคาคติ และฤาษี ล้วนเป็นความเชื่อที่มีบทบาท
ต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงทั้งสิ้น การยกตัวอย่างเนื้อหาส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ย่อมสะท้อนให้เห็น
มิติทางความเชื่อดั้งเดิมที่แฝงอยู่ในวิธีคิดของชาวชุมชน กระทั่งแสดงออกผ่านการประสอบสร้างทาง
สังคม อย่างเช่นการนับถือผี การนับถือพญานาค น้ามาซึ่งการเกิดพิธีกรรม ส่งผลให้มีบทบาทในการ
ด้ารงวิถีชีวิต 
 

4.2.2 การสร้างพื้นที่ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อพุทธศาสนา 
4.2.2.1 การนับถือพุทธศาสนา 

     นอกจากความเชื่อดั้งเดิมแล้ว บทบาทในอีกมิติหนึ่งก็คือบทบาทของพุทธ
ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง ความเชื่อทางพุทธศาสนา แม้เป็น
ความเชื่อที่เกิดขึ้นภายหลังความเชื่อดั้งเดิม แต่ก็มีบทบาทและอิทธิพลต่อชาวพุทธเป็นอย่างมาก 
เพราะความเชื่อทางพุทธศาสนาถือเป็นเครื่องก้าหนดควบคุมจิตใจให้มนุษย์ถือปฏิบัติแต่ความดี ละ
เว้นความประพฤติมิชอบ (คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ , 2535: 
27-28) ให้ความหมายของพระพุทธศาสนาเอาไว้ว่า พระพุทธศาสนาหมายถึงค้าสอนของพระพุทธเจ้า
อันประกอบไปด้วยหลักธรรมค้าสั่งสอน ความเชื่อทางศาสนาเป็นส่วนประกอบส้าคัญของวัฒนธรรม
ในแต่ละสังคม เพราะเป็นตัวแทนในการก้าหนดขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง รวมทั้งยังเป็น
ตัวก้าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมด้วย ดังนั้นพุทธศาสนาจึงเสมือนหลักยึดโยงให้ชาวพุทธมี
ความหนักแน่นในความเชื่อ ศรัทธาต่อพุทธศาสนาและคติธรรมค้าสอน จากการนิยามข้างต้นจะเห็น
ว่าความเชื่อดังกล่าวจัดเป็นความเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถก้าหนดหรือควบคุมความคิดความเชื่อ
ของคนในสังคมได้    
     พุทธศาสนาเป็น 1 ใน 3 ศาสนาสากลของโลก คือมีผู้นับถือในหลายประเทศ 
ไม่จ้าเพาะประเทศที่เกิด จัดเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม คือ ไม่เชื่อและไม่สอนเรื่องพระเจ้าสร้าง
โลก ไม่มีเทวดาเป็นศูนย์กลาง แต่สอนเน้นหนักในเรื่องศีลธรรมและปัญญาชั้นสูง สอนให้ใช้ปัญญา
พิจารณาเหตุผล ไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่ ไม่ถือโลกเป็นใหญ่ แต่ถือธรรมเป็นใหญ่ พระพุทธศาสนาไม่ได้
ปฏิเสธความเชื่อเรื่องเทวดา แต่ชี้ให้เห็นว่าเทวดาโดยบริสุทธิ์นั้นคือมนุษย์นี่เอง ที่อาจเป็นเทวดาได้
โดยการตั้งอยู่ในคุณธรรมชั้นสูง และถ้าเป็นเทวดาโดยบริสุทธิ์แล้วก็สูงกว่าเทวดาทุกประเภท  
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ส่วนเทวดาบนสวรรค์แม้จะมีการกล่าวถึงแต่ไม่ได้ยกย่องว่าเป็นเลิศ ถือเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
ซึ่งอาจพัฒนาฐานะของตนสูงขึ้นไปได้ แต่ก็อาจตกต่้าลงได้เช่นกัน อุดมคติในทางพุทธศาสนาจึงไม่ใช่
สูงสุดเพียงแค่เทวดา แต่หมายถึงการท้ากิเลสให้สูญสิ้นไป ซึ่งถือว่าสูงส่งบริสุทธิ์ยิ่งกว่าภพภูมิใด ๆ 
(วัชรวร วงศ์กัณหา, 2555: 37) 
     อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในประเด็นการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่าน
กระบวนทัศน์พุทธศาสนา ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงมีวิธีคิดเกี่ยวกับการนับถือพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน             
(จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2538: 2) กล่าวว่าศาสนาชาวบ้าน เป็นการผสมผสานของคตินิยมท้องถิ่น                 
คือพุทธศาสนาระดับที่ชาวบ้านปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน กับศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อเรื่องผีต่าง 
ๆ คติความเชื่อเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานส้าคัญในการประกอบอาชีพ การกระท้าของบุคคลและสังคม 
คลี่คลายความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับกฎเกณฑ์ทางสังคม สอดคล้องกับ
การนิยามที่ว่า ศาสนาชาวบ้าน คือ รูปแบบความเชื่อที่ชาวบ้านนิยมยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความเชื่อหลักอยู่ 3 ประการ คือ ลัทธิความเชื่อผีสางเทวดา หรือการเชื่อถือบูชา
ธรรมชาติตามคติดั้งเดิมของท้องถิ่นลัทธิความเชื่อพราหมณ์ และศาสนาพุทธในระดับที่ชาวบ้านรับรู้ 
คือขั้นโลกียะ ไม่ใช่ระดับโลกุตระตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในเชิงปรัชญาของศาสนา (วัชรวร วงศ์กัณ
หา, 2555: 47) 
    ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงนับถือพุทธศาสนาและยึดหลักพุทธศาสนาในการด้ารงชีวิต 
โดยผสมผสานคตินิยมแนวคิดแบบท้องถิ่น ความเชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับการนับถือพุทธศาสนาสะท้อน
ผ่านวิถีชีวิตในหลายด้าน แต่ที่ปรากฏให้เห็นในวิธีคิดประการหนึ่งก็คือ ได้สะท้อนผ่านเรื่องเล่าประจ้า
ถิ่นหรือเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ด้วยเรื่องเล่าดังกล่าวเป็นเรื่องราวของ
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงบ้าเพ็ญบารมี หรือเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
กล่าวคือชาวชุมชนแห่งนี้นับถือพุทธศาสนาโดยการน้าชุดความเชื่อเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้ง
เสวยชาติ มาผูกให้เข้ากับบริบททางสังคมของพื้นที่ อีกมิติหนึ่งก็คือเพื่อเข้าใจว่าดินแดนหรือพ้ืนที่แห่ง
นี้คือดินแดนของเมืองพุทธ ผู้คนนับถือพุทธศาสนา นับถือพระพุทธเจ้า ยึดหลักธรรมค้าสอนของพุทธ
ศาสนาในการด้ารงชีวิต เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ดังส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  

 
  “บ่อนมันสิได้เรื่องศรีธนออกตามหา มโนไปทางบนศรีธนไป ทางดิน ผ่อง
สิเดินดงด้าน้้า ท้าวกะตามหาน้องมะโนทองบ่ได้ว่าน้้ากัดเหล็กกัดทองกะผ่าน
กายไปม้ม เฮาทางคมทางกล้าลุงตาอย่าไหวหวั่น ศรีธนยืนอยู่ถ้้าไผมาเยี่ยมให้ล่้า
แล พวกเฮาได้ชัยชนะมามือคือศรีธนท้ามาผ่านไปในเรื่อง บ่มีเคืองเด้อเจ้า ปาก
คาดเฮามีแต่ฮุ่ง ทางพ่อลุงแม่ป้ามีหน้าแม่นชื่นใส เดอ นอ โอย น้อ ”  

       (ตาล สันวิจิตร, 2561 : สัมภาษณ์)  
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    “เรื่องท้าวสีทนเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ลงมาเสวยชาติ นิทานส่วนมากที่ผูกเรื่อง
ก็ผูกเรื่องเก่ียวกับพระโพธิสัตว์ เพราะเรื่องราวของพระโพธิสัตว์นั้นมีมากหลาย พระเจ้า 500 ชาติ พระ
เจ้า 10 ชาติ ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดร เรื่องสีทน-มโนราห์ เมืองภูเงิน เมืองเปงจาน มันถูกโยงกับ
ความเชื่ออย่างกรณีที่ว่า อย่างที่เล่ากันมาก็คือ “บัดนี้จักกล่าวถึงเมืองใหญ่กว้างเฮียกชื่อเปงจาลก่อน
แหล่ว สมภารเพ็งหมื่นเมืองมาน้อม ภูพะนังล้อมเมืองหลวงหลายย่าน น้้าแผ่ล้อมตีนต้ายตาดนคร              
ฮุ่งค่้าเช้าชาวเทศเทียวสะเภา ยูท่างชาวเภตราต่างเมืองมาเต้า” นี่ก็คือ หมายถึงว่า เมืองนี้เป็นเมือง
ใหญ่ แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้้า และเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มันก็เข้ากันกับ “ชาวเภตราต่างเมือง
มาเต้า” ก็คือต่างประเทศจะมาซื้อมาค้ามาขาย มันก็เชื่อมได้กับแม่น้้าโขง มันเป็นทางผ่านมีภูเขา
ล้อมรอบก็คือทางเมืองลาว อันนี้กล่าวถึงลักษณะการผูกเรื่อง เอาบริบทของเรื่องที่ยกว่าเมืองนี้ และ
กล่าวไปอีกว่า “ยูท่างเมืองเภตรามาเต้า อันว่าราชาเจ้าเปงจาลนครราช มีชื่อว่าอาทิตย์เจ้าทะรงสร้าง
สืบมา” นี่คือพระยาอาทิตย์เป็นผู้ปกครองเมืองเปงจาน แล้วก็ “มเหสีเจ้าจันทานางนาถ งามยิ่งย้อยปูน
ปั้นแปลงเขียน” ก็แสดงว่ามเหสีชื่อนางจันทา “มีบริวารเฝ้าในปางนับหมื่น ประดับเครื่องแก้วตะเกิง
กล้ากล่อมผิว ผาสารทกว้างได้ชั่วพันวา มุงทองแดงหล่อตันตางฟ้า เสนาท้าวเนืองนองอนัตน์เนก ช้าง
และม้าเหลือล้นอเนกนอง ในหนห้องเปงจาลนครราช ตลาดใหญ่ตั้งเต็มด้วยเครื่องขาย” เขาก็พรรณนา
ว่ามีตลาดมีการค้าการขาย มันก็จะผูกเรื่องไป มันเกี่ยวข้องกับวัดถ้้าศรีธน และเป็นความเชื่อของ
ชาวบ้าน มันก็จะมีเป็นตอน ตอนนายพรานบุณฑริกเป็นเพ่ือนกับพระยาชมภูจิตตนาค อันนี้จะเก่ียวกับ
พญานาคและพระฤาษี มันก็จะมีเป็นตอนๆไป และตอนที่นางทั้ง 6 คืนไปทูลพระเจ้าไกรราช ก็คือนาง
ทั้ง 6 นี้หมายถึงว่า พระยาไกรราชมีธิดาอยู่ 7 องค์ องค์เล็กคือนางมโนราห์ 7 วันจะมาอาบน้้าหนหนึ่ง 
มาอาบน้้าที่สระอโนดาตแล้วพรานมาพบ มันก็จะเล่าเป็นเรื่อง ๆ มีตัวละครอะไรบ้างมีพญานาค มีฤาษี 
แล้วตอนสุดท้ายจะกล่าวว่า ใครท้ากรรมท้าเวรอะไรไว้ก็จะเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรไป ท้าบาปกรรม
อะไรถึงได้เกิดมาใช้ชาติก็จะอธิบายไป” (พระครูสุวรรณรัตนสุนทร, 2559 : สัมถาษณ์ อ้างถึงใน น้อย 
ผิวผัน, 2542: 1) 
     จากข้อความที่ยกตัวอย่างส้านวนข้างต้น แสดงให้เห็นวิธีคิดการน้าเรื่องราว
ชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคม โดยมีพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อ 
เหตุการ์และสถานที่ต่าง ๆ และชาวชุมชนต่างก็เชื่อกันว่าเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่ของ
ตน ด้วยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบก็คือเสมาหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าพ่อเปงจาน และ
องค์ประกอบอีกหลาย ๆ ประการที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปบ้างแล้วในบทที่ผ่านมา จุดที่น่าตั้งข้อสังเกตอีก
ประการหนึ่งก็คือ “วัดถ้้าศรีธน” ศาสนสถานที่ชาวชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นล้วนเกิดจาก
ศรัทธาที่มีติ่พุทธศาสนา ท้าวสีทนคือตัวละครเอกที่มีสัญญะเป็นตัวแทนของ “พุทธ” การสร้างวัดและ
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การตั้งชื่อวัดล้วนได้รับอิทธิพลและบทบาทอันเกิดจากความเชื่อและศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

4.2.2.2 พระอินทร์ เทวดา 
    ผู้วิจัยพบว่าชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงมีความเชื่อเรื่องพระอินทร์และเทวดา พระอินทร์
หรือท้าวสักกะ คือเทวราชผู้ เป็น ใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่ งตั้ งอยู่บนยอดเขาพระสุ เมร                  
บทบาทของพระพระอินทร์ที่ปรากฎไม่ว่าจะเป็นในทศชาติชาดก พุทธประวัติ ไตรภูมิ หรือใน
วรรณกรรมไทยหลายเรื่อง จะมีลักษณะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือผู้แก้ไขสถานการณ์ให้แก่ตัวน้า
ของเรื่อง พระอินทร์ทรงเป็นเทพยดาที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในพุทธประวัติหลายเหตุการณ์ ซึ่งในแต่ละ
เหตุการณ์ล้วนแต่เป็นจุดหักเหที่ส้าคัญ ๆ ของวงการพระพุทธศาสนา (ซิลวี่ ฮอลลิงก้า, 2541: 120-
122) 
   พระอินทร์ในทัศนะของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงก็คือเทพหรือเทวดาผู้เป็นใหญ่ ที่คอยให้
ความช่วยเหลือตัวละครเอกก็คือท้าวสีทนหรือพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้พระอินทร์ก็จะคอยช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาส้านวนที่ได้จากการสัมภาษณ์ มีหลายส้านวน
ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนที่ท้าวสีทนติดตามนางมโนราห์ไปจนถึงเมืองภูเงิน และถูกเจ้าเมืองภูเงิน
ทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นว่าท้าวสีทนนั้นมีบุญญาธิการถึงพร้อมและเป็นคู่ครองของนาง
มโนราห์จริงหรือไม่ และเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีพระอินทร์เข้ามาช่วย โดยส่วนใหญ่แล้วจะกล่วถึงการ
แปลงกายเป็นแมลงวันเขียวเข้ามาช่วยท้าวสีทนเลือกคู่ ขอยกตัวอย่างส้านวนที่กล่าวถึง ดังนี้ 
 

   “เมื่อนางมโนราห์ทราบว่าท้าวสีทนมาถึงเมืองภูเงินแล้ว นางได้
บอกพ่อของนางว่าท้าวสีทนคือสามีของนาง แต่พ่อนางไม่เชื่อจึงขอให้เสี่ยง
ทายด้วยการให้มโนราห์กับพ่ีทั้ง6 ไปเก็บซ่อนตัวแล้วใช้ผ้าปิดพรางตัวเอาไว้ 
ให้ยื่นเพียงนิ้วมือออกมาทั้ง 7 คน หากสีทนจ้านิ้วมือเมียตัวเองได้จึงจะเชื่อ 
สีทนจึงไหว้วอนพระอินทร์ให้ช่วย พระอินทร์จึงแปลงกายเป็นแมลงวันเขียว
มาจับที่นิ้วมือของนางมโนราห์ พอท้าวสีทนเลือกถูก ผู้เป็นพ่อก็ยังไม่พอใจ 
เลยลองให้ทายดูอีกทีโดยให้นางทั้ง 6 แต่งพาข้าว(ส้ารับอาหาร) มาแล้วให้
เลือกกินพาข้าวของนางมโนราห์ ถ้ากินถูกพาก็แปลว่าเป็นสามีของมโนราห์ 
แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะฆ่าทิ้งเสีย แมลงวันเขียวจึงบินไปจับที่พาข้าวของนางมโนราห์ 
พ่อของมโนราห์จึงยอมรับให้เป็นเขย” 

      (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
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   “ท้าวสีทนถูกลองกลอุบายโดยให้ยกภูเขาจากที่หนึ่งย้ายไปไว้อีกที่
หนึ่ง หรือท้าในสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เพราะมีเทวดาคอยช่วยอยู่ และ
ลองอุบายโดยการน้าลูกสาวทั้ง 7 ของเจ้าเมืองภูเงินมาตัวซ่อนพรางตัวด้วย
ผ้าขาวคลุมไว้ไม่ให้รู้ว่าเป็นใคร จากนั้นให้ท้าวสีทนเลือกว่าใครคือนาง
มโนราห์ จึงมีเทวดาแปลงเป็นแมลงวันเขียว บินไปจับที่นิ้วมือนางมโนราห์ 
ท้าวสีทนเลือกถูกนิ้วนางมโนราห์ พ่อของนางมโนราห์จึงยอมให้แต่งงานและ
อยู่ด้วยกัน”  

                        (ส้าเนียง พิมพิลา, 2558: สัมภาษณ์) 
     

  “เจ้าเมืองภูเงินก็คือพ่อของนางมโนราห์ยังไม่ยอมรับท้าวสีทน จึงออก
อุบายว่าถ้าเป็นคู่บารมีกันจริง ๆ ก็ขอให้เสี่ยงทายดูก่อน โดยการให้ธิดาทั้ง 
7 นางเข้าไปซ่อนพรางหลังม่านแล้วให้ยื่นเพียงนิ้วมือออกมา ถ้าสีทนเลือก
ถูกว่านิ้วไหนคือนิ้วมโนราห์จึงจะยอมให้คู่กัน ท้าวสีทนก็จนปัญญาเพราะ
นิ้วมือทั้ง 7 นิ้วนั้นเหมือนกันหมด ท้าวอินตาเทวราชจึงเข้ามาช่วยโดย
แปลงกายเป็นแมลงวันเขียวบินไปจับที่นิ้วมือของมโนราห์ ท้าวสีทนจึง
อธิษฐานแล้วเลือกนิ้วมือที่มีแมลงวันเขียวไปจับอยู่ ก็ปรากฏว่าเป็นนิ้วมือ
ของนางมโนราห์ ชาวเมืองต่างก็โห่ร้องก้องกึกด้วยความดีใจ จากนั้นก็ได้
เชิญท้าวสีทนเข้าพิธีสู่ขวัญพร้อมกันและได้อยู่ที่เมืองภูเงินด้วยกัน” 

                   (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “เจ้าเมืองภูเงินบอกท้าวสีทนว่าจะให้นางมโนราห์แต่งงานกับชายอ่ืน 
แต่นางมโนราห์ไม่ยอมแต่งหากว่าชายผู้นั้นไม่ใช่ท้าวสีทน ผู้เป็นพ่อจึงจน
ปัญญาที่จะเกลี้ยกล่อมและออกอุบายว่าหากท้าวสีทนเป็นสามีของนางจริง 
ๆ ก็ต้องผ่านการทดสอบของตนให้ได้ การทดสอบก็คือให้ธิดาทั้ง 7 องค์
ซ่อนตัวในม่านแล้วยื่นนิ้วมือนิ้วเดียวกันออกมาทั้ง 7 นาง จากนั้นให้ท้าวสี
ทนเลือกว่านิ้วไหนคือนิ้วของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงไหว้วอนหาพระ
อินทร์ พระอินทร์จึงแปลงกายเป็นแมลงวันบินมาจับที่นิ้วของนางมโนราห์ 
ท้าวสีทนจึงเลือกนิ้วที่มีแมลงวันเกาะอยู่แล้วจูงแขนเดินออกมา ก็ปรากฏ
ว่าชาวเมืองที่คอยลุ้นอยู่ต่างก็ตีฆ้องร้องไชโยดีใจกับท้าวสีทนที่เลือกถูกนาง
มโนราห์ แต่กระนั้นพ่อของนางมโนราห์ก็ยังไม่ยอม จึงคิดวิธีอ่ืนมากลั่น
แกล้งอีกโดยวิธีการคือให้ธิดาทั้ง 7 นางจัดส้ารับอาหารโดยในส้ารับนั้นให้มี
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ความเหมือนกันทุกประการ แล้วก็ให้ท้าวสีทนเลือกว่าส้ารับไหนคือส้ารับ
ของนางมโนราห์ ท้าวสีทนก็ไหว้วอนหาพระอินทร์อีกเช่นเคย พระอินทร์ก็
แปลงกายเป็นแมลงวันบินมาจับส้ารับของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเดินไป
จับส้ารับนั้นออกมา ก็ปรากฎว่าชาวเมืองก็ตีฆ้องร้องไชโยให้อีกด้วยความดี
อกดีใจที่ท้าวสีทนเลือกถูกอีกครั้ง จากนั้นจึงท้าให้พ่อของนางมโนราห์เกิด
การยอมรับท้าวสีทน”  

                          (ส้าราญ ดีดอม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “ท้าวสีทนเดินเข้ามาในวังและได้พบมโนราห์บริเวณที่นางมโนราห์
อาบสรง นางมโนราห์จึงไปบอกให้ พ่อกับแม่จัดเตรียมส้ารับมาใหม่                  
ให้ท้าวสีทนเลือกส้ารับอาหารว่าส้ารับไหนเป็นของนางมโนราห์ ทันใดนั้นจึง
มีแมลงวันเขียวบินมาจับส้ารับของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเลือกถูกส้ารับ
พอดี จึงให้สนมน้าชุดเครื่องทรงมาให้ท้าวสีทนสวมอย่างสมพระเกียรติ 
จากนั้นก็ให้ท้าวสีทนเลือกอีกโดยการให้ธิดาทั้ง 7 มายืนเรียงกันแล้วใช้ผ้ามา
ปิดกั้นเอาไว้ด้านหน้า ให้ยื่นเพียงนิ้วมือออกมาคนละ 1 นิ้ว แล้วแมลงวัน
เขียวก็บินมาจับนิ้วของนางมโนราห์อีกเช่นเดิมท้าวสีทนจึงเลือกถูกและได้
แต่งงานกัน”    

           (สวัสดิ์ เลิศประเสริฐ, ถิน เลิศประเสริฐ, 2559: สัมภาษณ์) 
 

     “แต่ก่อนที่จะได้นางมโนราห์ ท้าวสีทนถูกทดสอบ
โดยการเอานางก้านันมายืนเรียงกันแล้วเอาผ้าปิดกั้นไว้ด้านหน้า จากนั้นให้
นางก้านันยื่นนิ้วออกมาแล้วให้ท้าวสีทนเลือก ท้าวสีทนจึงอธิษฐาน พระ
อินทร์แปลงเป็นแมลงวันเขียวลงมา ท้าวสีทนอธิษฐานว่าหากนิ้วใดเป็น
นิ้วนางมโนราห์ขอให้ตนจับถูก แมลงวันเขียวจึงมาจับนิ้วของนางมโนราห์                 
เมื่อจับถูกแล้วท้าวสีทนจึงเลือกเอานิ้วที่มีแมลงวันจับเป็นนิ้วนางมโนราห์” 

                 (สุวัฒน์ชัย ดีแสน, 2559: สัมภาษณ์) 
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   “ท้าวสีทนเดินทางตามหานางต่อไป เดินไปทางทิศเหนือ
เพราะเป็นเส้นทางไปเมืองภูเงิน ท้าวสีทนมีวิชาเหาะเหินเดินอากาศที่ร่้า
เรียนมากับฤาษีเพ่ือจะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อไปถึงวัดอาฮงก็ไปหยุดอยู่ที่
น้้ากัดเหล็กกัดทองก็คือน้้าโขง ท้าวสีทนไม่สามารถข้ามไปได้ บริเวณนั้นมีต้น
ยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เมื่อพระยาอินทราธิราชเห็นว่าท้าวสีทนอาวรณ์ถึงนาง
มโนราห์ด้วยความโศกเศร้า จึงแปลงเป็นพญานกอินทรีย์ไปจับอยู่ที่ต้นยาง
ใหญ่นั้น ท้าวสีทนเห็นพญานกอินทรีย์จึงได้ท่องคาถาแปลงกายตนเองให้เป็น
ตัวหมัดตัวไรเพ่ือจะไปซ่อนอยู่ในปีกของนกอินทรีย์หวังจะข้ามแม่น้้าโขงไป
เมืองภูเงิน” 

         (จันทร์ ทับศร,ี 2559: สัมภาษณ์) 
 

   “เมื่อท้าวสีทนเข้ามาในวังแล้ว พ่อของนางมโนราห์ไม่ยอมรับท้าว            
สีทน จึงได้เกิดการพนันขันแข่งกันขึ้น คือให้ท้าวสีทนเลือก (พาข้าว) หรือ 
ส้ารับอาหาร ให้ท้าวสีทนเลือก1 ใน 7 ส้ารับ ว่าส้ารับไหนเป็นส้ารับของนาง
มโนราห์ ท้าวสีทนจึงขอพรจากเทวดาให้มาช่วย เทวดาก็แปลงกายเป็น
แมลงวันเขียวบินมาจับที่ส้ารับของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเลือกส้ารับที่มี
แมลงวันจับก็รากฎว่าเป็นส้ารับของนางมโนราห์ จากนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดท้าวสีทน
ก็ถูกทดสอบโดยการให้ไปยกก้อนหินใหญ่ยกภูเขาจนได้รับการยอมรับ มีการ
ลั่นฆ้องร้องไชโยกันทั้งเมือง ท้าวสีทนจึงได้เป็นลูกเขยเมืองภูเงิน และเมืองภู
เงินก็คือเมืองที่อยู่บนภูเขาควายฝั่งลาว”  

             (ทองม้วน ดอกไม้แก้ว, 2559: สัมภาษณ์) 
 

    “ท้าวสีทนที่ยกกองทัพออกไปรบกับข้าศึกได้รับชัยชนะ กลับมาไม่
พบนางมโนราห์ก็โศกเศร้าเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงรีบออกติดตามหานาง
มโนราห์ด้วยความยากล้าบาก จนกระทั่งถึงแม่น้้าไม่สามารถข้ามไปได้ก็นั่ง
ร้องไห้ พระอินทร์แปลงร่างเป็นชายแก่น้าเอาเรือมาให้ และบอกทางที่จะไป
เมืองของนางมโนราห์”  

(ประมวล พิมพ์เสน, มปป) 
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4.2.2.2 บุญ-กรรม ภพชาติ 
     ความเชื่อเรื่องบุญ -กรรม เรื่องภพชาติ เป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา                
ซึ่งมีบทบาทด้านการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ (พุทธศาสนิกชน) ผู้นับถือพุทธศาสนา กล่าวคือ       
ความเชื่อในลักษณะนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องของบุญ-กรรม
และเรื่องของภพชาตินั้นมีความสัมพันธ์กัน ชาวพุทธจะเชื่อว่าหากสร้างกรรมดี ภพภูมิหน้าก็จะไปเกิด
ในภพภูมิที่ดี เพราะกรรมก็คือการกระท้า กรรมดีจะส่งผลดี กรรมไม่ดีก็จะส่งผลในทางไม่ดี ชาวชุมชน
ลุ่มน้้าโขงมีความเชื่อเรื่องบุญและบาป การสร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่ว ผลพวงของการกระท้าหากไม่
เห็นผลในภพชาตินี้ก็เชื่อว่าจะส่งผลตามในภพชาติหน้า ดังนั้นความเชื่อในเรื่องของการสั่งสมบุญการ
ท้าบุญจึงอยู่ในกิจวัตรของชาวชุมชนดังกล่าว (อภิศักดิ์ โสมอินทร์, 2537: 118-164) อธิบายเกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องบุญ-กรรม เอาไว้ว่า หลักของศาสนาพุทธมีอิทธิพลสูงสุดต่อความเชื่อของชาวอีสาน คือ 
หลักบุญกรรมตามความเข้าใจของชาวอีสาน “บุญ” คือ ผลของการท้าความดี ได้แก่ การประพฤติ
ธรรมหรือการปฏิบัติตามฮีตคอง ส่วน “กรรม”  คือ ผลของการท้าชั่วหรือการปฏิบัตินอกฮีตนอกคอง 
คนเกิดมาในโลกก็เพ่ือจะใช้ “บุญ”  หรือ “กรรม” นั่นเอง หรือที่เรียกว่า“บุญท้ากรรมแต่ง” บุญมี
ความหมายในทางดี กรรมมีความหมายในทางไม่ดี สิ่งไหนเป็นการกระท้าที่ดีมีความสุขท้าให้เกิดสิริ
มงคล ชาวอีสานจะเติมค้าว่าบุญลงไป เช่น บุญเฮือน บุญเล้า (ยุ้ง) บุญข้าว บุญคูณลาน บุญงันหม้อ
กรรม บุญเดือนหก บุญแอว (แต่งงาน) หรือ แม้แต่การตั้งชื่อคนก็นิยมมีค้าว่าบุญ เช่น บุญเลิศ            
บุญเพ่ิม บุญมา บุญหลาย บุญโฮม บุญทัน บุญถิ่น เป็นต้น 
    ชาวอีสานเชื่อว่าบุญกรรมจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไม่มีข้อยกเว้น บุญกรรมท้าให้
สัตว์ทัง้หลายถือก้าเนิดเป็นสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติตามลักษณะและความมากน้อยของบุญกรรมที่ได้ท้า
ไว้ การเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นการ “ใช้กรรม” ของตนเอง ความเชื่ออิทธิพลของบุญกรรมพอแบ่งได้เป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงแรกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะถูกก้าหนดโดยผลบุญกรรม
ที่ท้าไว้อย่างไม่มีข้อยกเว้น ช่วงที่สองจากปัจจุบันถึงอนาคตนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกสามารถ
ก้าหนดชีวิตของตนเองได้มากน้อยตามบารมีของบุญกรรมที่ได้สะสมมา กล่าวคือ มนุษย์และสัตว์ยังมี
อิสระเสรีที่จะก้าหนดชีวิตของตนได้พอสมควร ความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้ท้าให้มนุษย์ท้อถอย หรือเกียจ
คร้านคอยรับแต่ผลบุญกรรมอย่างเดียวเพราะไม่มีใครทราบถึงอดีตของตนได้อย่างชัดแจ้งว่าเคยสร้าง
บุญกรรมชนิดใดไว้บ้างและจะได้รับผลตอบแทนหรือต้องใช้กรรมเม่ือใด ด้วยเหตุนี้มนุษย์ต้องพยายาม
ท้าดีที่สุดตามสมรรถภาพของตนเอง ชาวอีสานเชื่อว่าผลบุญกรรมท้า ให้มนุษย์เกิดดีมีชีวิตที่ดี              
มีบุคลิกลักษณะงดงาม มีโภคทรัพย์และบริวาร และมีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวความเชื่อดังกล่าว
ได้กลายเป็นความเชื่อพ้ืนฐานที่อยู่ในจิตใต้ส้านึกอันมีผลต่อโลกทัศน์และพฤติกรรมของชาวอีสาน 
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    ในชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวชุมชน         
ก็มีการกล่าวถึงเรื่องบุญ-กรรม เรื่องของภพชาติเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อดังกล่าวมีบทบาท
ต่อความคิดและวิถีชีวิตของชาวชุมชน อย่างเช่น ความเชื่อที่ว่าท้าวสีทนกับนางมโนราห์คือคู่บุญ
คู่บารมีกัน ผู้ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีกัน จะต้องมีบุญเสมอกันและติดตามกันมาหลายภพชาติ ผู้ที่มีบุญไม่
เสมอกันจะไม่มีวันเป็นคู่กันได้ อย่างเช่นนายพรานที่หลงในรูปนางมโนราห์แต่จับต้องตัวนางไม่ได้ 
เพราะตัวนางนั้นร้อนดั่ งไฟ นั่นก็ เป็นเพราะนายพรานมีบุญไม่ถึงพร้อมและไม่ใช่คู่ของนาง             
ขอยกตัวอย่างส้านวนดังนี้  
 

  “นายพรานจับมโนราห์แล้วพานางกลับมาด้วยประสงค์จะจับนาง
มโนราห์ท้าเมีย แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถนอนกับนางมโนราห์ได้เพราะแค่ถูก
เนื้อต้องตัวก็ เหมือนยื่นมือเข้าไปจับไฟ เพราคนบุญกับคนบาปมันไม่
เหมือนกัน นายพรานจึงคร่้าครวญคิดหาทางออกว่าจะท้าอย่างไร นึกขึ้นได้
เลยจะน้านางมโนราห์ไปถวายให้ท้าวสีทนพญาเมืองเปงจาน จากนั้นก็เลยพา
นางไปถวายให้พญาเมืองเปงจาน เมื่อท้าวสีทนเห็นนางมโนราห์ก็เกิด
ความรู้สึกรักเลยแต่งงานอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมีย” 

                 (ส้าราญ ดีดอม, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “เรื่องของท้าวสีทน-มโนราห์เริ่มจากเมืองภูเงิน เมืองภูเงินปัจจุบัน
เป็นชื่อภูเขาควายอยู่ฝั่งลาวและมีนางกินรีอยู่ที่นั่น นางกินรีลงมาเล่นน้้า น้้า
กัดเหล็กกัดทองปัจจุบันคือแม่น้้าโขง ลงมาเล่นเมืองเปงจานก็คือบ้านเปง
จานปัจจุบัน จากนั้นพรานบุญไปล่าสัตว์เลยไปคล้องนางมโนราห์ เมื่อคล้อง
นางได้แล้วพรานบุญไม่สามารถแตะต้องนางมโนราห์ได้ เนื่องจากทุกครั้งที่
จะจับต้องตัวนางก็มีความร้อนแผ่ออกมาจากตัวของนาง” 

   (สุวัฒน์ชัย ดีแสน, 2559: สัมภาษณ์) 
 

 “เมืองท้าวสีทนอยู่เมืองเปงจานนครราช วันหนึ่งนางมโนราห์เล่นน้้า
กับบรรดาพ่ีๆทั้ง 6 นายพรานไปเจอเลยไปคล้องนางมาได้และหวังจะจับนาง
ท้าเมีย แต่แตะต้องตัวนางไม่ได้เพราะตัวนางนั้นร้อนเสมือนไฟ จึงได้น้ามา
ถวายท้าวสีทน ท้าวสีทนจึงแต่งงานกับนางมโนราห์และยกให้นางเป็นมเหสี” 

                                               (จอน ปัญญากาโม, 2559: สัมภาษณ์) 
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  “เมื่อสรงน้้านางมโนราห์ นางสรงน้้าแล้วแหวนวงนั้นจึงไปค้างอยู่ที่ผมบน
ศีรษะนาง เมื่อนางเอามือไปจับที่ผมก็ปรากฎว่าแหวนนั้นได้ไหลเข้ามาสวมที่นิ้ว
มือของนาง เมื่อนางเห็นแหวนจึงอุทานว่า “ผัวข้อยมาแล้ว” นางจึงหยุดพิธี
บายศรีและรอท้าวสีทนก่อน จึงใช้ให้เสนาไปตามท้าวสีทนมา ขณะนั้นท้าวสีทน
ยังอยู่ที่บริเวณบ่อน้้าท้ายทุ่ง เมื่อตามท้าวสีทนมาแล้วก็จะเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
แต่เจ้า”เมืองภูเงินก็คือพ่อของนางมโนราห์ยังไม่ยอมรับท้าวสีทน จึงออกอุบาย
ว่าถ้าเป็นคู่บารมีกันจริง ๆ ก็ขอให้เสี่ยงทายดูก่อน” 

                            (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
 

  “พ่อของนางมโนราห์ยอมรับท้าวสีทนให้เป็นเขยเนื่องจากมีความเชื่อว่า
ทั้งสองคงเคยเป็นผัวเมียกันมาแต่ปางก่อน”  

                     (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
 

   จักกล่าวกล้้าปางก่อนศรีธน กรรมเวรมาถึงแล่นน้าเมียเหง้า 
   ซาแต่ค้าคนเว้ามโนราห์ไกลคีก ย่าเอาปีกมอบให้จั่งบินได้ด่วนหนี 
   ได้กั้งโกบพ้ีวี้อ้ายพี่สีทน  พออยากโตนหอปรางค์ย่างไปน้าน้อง 
   จักว่าไปหนห้องแดนได๋บ่ฮู้ซ่อง ศรีธนกล่าวร้องโคลงขึ้นอ่านดู 
   ฉันจะไปตามชู้ผู้เขาอยู่แดนไกล มโนห์เมียใครคงจะได้มาโซ่น 
   ถ้าได้สมความคิดจะวางจิตอาลัย ฉันขอลาจากไปผาสารทมณเฑียร 
   เขียนจดหมายฝากชู้ผู้เขาอยู่น้า ฉันได้จากเดินจรมาแล้วหลายวัน 
   ศรีธนกลั้นซนนาไห้ฮ้่า  เป็นเพราะกรรมก่อนกี้ท้าให้นั่งเหงา 

     (ประมวล พิมพ์เสน, มปป) 
 
   ในประเด็นการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็น
มิติความคิดความเชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงที่มีต่อชาดกพ้ืนพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ 
เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่ถูกยกให้มีบทบาทในชุมชน ท้าวสีทนตัวละครเอกได้ต่อสู้กับเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ที่เข้ามาทดสอบ และมีพระอินทร์หรือเทวดาคอยเข้ามาให้ความช่วยหลือ ท้าวสีทนหรือพระ
โพธิสัตว์ถือเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา ชาวชุมชนแห่งนี้มีความเชื่อร่วมกันว่าเรื่องราวในชาดกที่
รับรู้ร่วมกันนั้น เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่ของตน ซึ่งก็หมายความว่าดินแดนแห่งนี้คือร่องรอยของการ
เดินทางพระโพธิสัตว์ออกติดตามหานางอันเป็นที่รัก หรือความเชื่อที่ว่าท้าวสีทนกับนางมโนราห์เกิดมา
เพ่ือคู่กันเพราะทั้งสองติดตามกันมาแต่ชาติปางก่อน แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องภพ
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ชาติ และเรื่องของบุญบารมี จะอย่างไรก็ตามการผูกเรื่องราวให้เข้ากับพ้ืนที่ หรือการเล่าถึงเหตุการณ์
ส้าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ นั้นแสดงให้เห็นถึงความคิดความเชื่อที่มีต่อชาดก และความเลื่อมใสศรัทธา
ในพุทธศาสนา 
 

4.2.3 การผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อพุทธศาสนา 
   ในประเด็นนี้จะเป็นการสรุปพร้อมยกตัวอย่างเพ่ือให้เห็นว่า ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฎอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง มีบทบาทต่อมิติความเชื่อใน
ลักษณะการผสมผสานกันระหว่างกระบวนทัศน์ดั้งเดิมกับกระบวนทัศน์พุทธศาสนา ซึ่งการสร้างพ้ืนที่
ทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนทัศน์ดังกล่าวนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างที่แยกจากกันไม่ได้ 
เนื่องจากรูปแบบพุทธศาสนาในวรรณกรรมอีสานเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน อันเป็นความเชื่อที่
ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อเรื่องผีและพระพุทธศาสนาตามคติมหายานในระดับโลกียะ ซึ่งนับถือ
พระธรรมเพ่ือประโยชน์สุขทั้งกายและใจ มิใช่ปฏิบัติธรรมเพ่ือหลุดพ้นหรือเพ่ือบรรลุนิพพาน 
นอกจากนี้ยังสะท้อนความเชื่อเรื่องเวทมนตร์คาถาและฤกษ์ยาม ซึ่งมีลักษณะการผสมผสานความเชื่อ
ในเรื่องผี พุทธศาสนา และพราหมณ์เข้าไว้ด้วยกัน ฉะนั้นจึงสะท้อนผ่านเรื่องค่านิยม อุดมการณ์ของ
สังคม บรรทัดฐานของสังคม ตลอดจนฮีตบ้านคองเมือง ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน           
การตาย การผูกเสี่ยวการตรวจดวงชะตา การท้าขวัญและการท้าเสน่ห์ยาแฝดเป็นต้น (บุญยงค์ เกศ
เทศ, 2534) 
  ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าสีทน-มโนราห์เองก็เช่นกัน ถือเป็นวรรณกรรมอีสานที่
สะท้อนความเชื่อในลักษณะดังกล่าว ท้าให้เห็นกระบวนการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่านความเชื่อ
ดั้งเดิม และความเชื่อพุทธศาสนา ในประเด็นที่ผ่านมาจะสังเกตว่าลักษณะของความเชื่อและบทบาท
ของชาดกได้สะท้อนให้เห็นผ่านบริบททางสังคมที่ผู้วิจัยได้กล่าวอธิบายไปแล้ว ผู้วิจัยพบว่าทั้งความ
เชื่อดั้งเดิมและความเชื่อพุทธศาสนาต่างก็มีบทบาทต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง แม้วัฒนธรรมความเชื่อ
ดั้งเดิมถือเป็นวัฒนธรรมเก่าและมาก่อนวัฒนธรรมความเชื่อทางพุทธศาสนา แต่ถ้าเรามองว่า
วัฒนธรรมความเชื่อทางพุทธศาสนานั้นเข้ามาแทนที่ เหตุใดสภาพทางสังคมปัจจุบันยังคงสะท้อนให้
เห็นว่าไม่มีวัฒนธรรมความเชื่อใดที่สังคมปฏิเสธและเลิกใช้ไป กล่าวคือวัฒนธรรมทั้งสองประเภทยังคง
อยู่คู่สังคมมาจนถึงปัจจุบัน เรามองว่า “พุทธ” คือความเชื่อทางพุทธศาสนา “ผี” คือความเชื่อดั้งเดิม
เกี่ยวกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ แม้จะสามารถแยกประเภทของวัฒนธรรมความเชื่อ
ออกจากกันได้ชัดเจน แต่ในวิถีปฏิบัตินั้นยังคงมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน 
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   อย่างเช่นประเด็นแรกที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมที่ปรากฎอยู่ใน
ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ และมีบทบาทต่อวิธีคิดของชาวชุมชนก็คือ ความเชื่อเรื่องผี 
เวทมนตร์คาถาอาคม เครื่องรางของขลัง ขวัญ นาคาคติ และฤาษี ลักษณะของความเชื่อดังกล่าวมี
บทบาทในด้านของการเสริมก้าลังใจ หรือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ ทั้งนี้ ยังมีบทบาทในการก้าหนดวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น อย่างเช่นการประกอบพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับความเชื่อ การบูชา การบวงสรวง                   
เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอ้านาจทั้งหลายที่เหนือกว่ามนุษย์ อ้านาจลักษณะนี้ท้าให้ผู้คนเชื่อว่ามีพลังใน
การควบคุมทั้งสภาพการทางธรรมชาติ และวิธีการด้ารงชีวิตของมนุษย์ (พระครูปริยัติสารการ, 2551: 
30 อ้างอิงมาจาก Brain. 2009: 91-140) 
   ส่วนประเด็นที่สองผู้วิจัยได้วิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อพุทธศาสนา ที่ปรากฎอยู่ใน
ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ และมีบทบาทต่อชาวชุมชนก็คือ การนับถือพุทธศาสนา 
ความเชื่อเรื่องพระอินทร์และเทวดา เรื่องบุญ-กรรม ภพชาติ ลักษณะขอความเชื่อดังกล่าวมีบทบาท
ในด้านการก้าหนดวิถีชีวิตของคนนท้องถิ่นให้เกรงกลัวต่อบาป  ศาสนาเป็นเสาหลักในการยึดเหนี่ยว
ของจิตใจ เป็นหลักแห่งความเชื่อถือศรัทธา ในทัศนะของชาวอีสานศาสนาที่แท้จริงคือพุทธศาสนา     
แต่ในทางปฏิบัติอาจจะมีความเชื่อดั้งเดิมเข้ามาผสมกลมกลืนด้วย  จึงเรียกว่าเป็นพุทธแบบชาวบ้าน  
(folk buddhism) ชาวอีสานยกให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ดังนั้นเมื่อมีการสร้างบ้านแปลง
เมืองในที่ใดก็จะหาบริเวณส้าหรับสร้างวัดด้วย 
   อย่างไรก็ตามบทบาทดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นวิธีคิดที่ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงมีต่อ
กระบวนทัศน์ดั้งเดิมและกระบวนทัศน์พุทธศาสนา ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างการผสมผสานระหว่าง
ความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อพุทธศาสนาที่ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงได้สะท้อนให้เห็นผ่านบริบทของพ้ืนที่ 
แสดงให้เห็นวิธีคิดแบบชาวบ้านที่มีต่อกระบวนทัศน์ดั้งเดิมและกระบวนทัศน์พุทธศาสนา ดังนี้ 
 

4.2.3.1 การปรับผีให้เป็นพุทธ 
   จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามและการสัมภาษณ์ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง ผู้วิจัยพบว่าชาว
ชุมชนแถบนี้มีลักษณะการปรับเปลี่ยนชุดความเชื่อดั้งเดิมให้มีความหมายในอีกมิติหนึ่งก็คือชุดความ
เชื่อทางพุทธสาสนา ผู้วิจัยพบว่าได้มีการผสมผสมผสานระหว่างความทั้ง 2 มิติ เข้าด้วยกัน กล่าวคือ             
ในพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้้ าโขงอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ภายในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย                             
ได้มี “ศาลเจ้าพ่อเปงจาน” ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วว่าศาลเจ้าพ่อ
เปงจานมีความสัมพันธ์และส้าคัญอย่างไรต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง แต่ในประเด็นที่จะกล่าวอธิบายก็คือ  
ภายในวัดเปงจานคราราม บ้านเปงจานนคร ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย                 
ได้มี “ศาลปู่หลวงเปงจาน” ประดิษฐานอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ชาวชุมชนดังกล่าวก็
ปรากฏว่า “เจ้าพ่อเปงจาน และ ปู่หลวงเปงจาน” คือสิ่งศักดิ์ที่ชาวชุมชนให้ความเคารพนับถือกราบ
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ไหว้บูชาและตามค้าบอกเล่าก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกัน (นายเคน สมบูรณ์ธรรม, 2559: สัมภาษณ์)                   
ให้สัมภาษณ์ว่า “ศาลปู่หลวงเปงจานในวัดเปงจานนคร ได้มีการน้าส้ารองออกไป แต่ก็เป็นองค์
เดียวกันกับศาลเจ้าพ่อเปงจานที่อยู่ในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย เพียงแต่ได้มีการ “บนบะ” อันเชิญให้
ไปอยู่ที่วัดด้วย เนื่องจากบริเวณวัดเองก็คือเมืองเก่า ที่เชื่อว่าเป็น (เมืองเปงจานนครราช และที่ตรงนี้ก็
เคยเป็นวัดมาก่อนแล้ว เลยมีการตั้งวัดขึ้นมาใหม่ทับที่เก่า เมื่อครั้งมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นี่”   
   เจ้าพ่อเปงจานคือภาพแทนความเชื่อดั้งเดิม แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อดั้งเดิม
ให้เข้าไปอยู่ในมิติทางพุทธศาสนา ศาลปู่หลวงเปงจาน ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ นั่นแสดง
ให้เห็นว่าได้มีการนิยามความหมายของเจ้าพ่อเปงจานที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นทั้งภาพแทนทางพุทธ
ศาสนาและภาพแทนทางความเชื่อดั้งเดิม นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าได้มีพิธีกรรมการเลี้ยงผีที่ปรากฏ
อยู่ด้วย (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2530: 190-192) กล่าวถึงพิธีกรรมว่ามีความสัมพันธ์กับความเชื่อ 
เพราะพิธีกรรมต้องมีความเชื่อเป็นพ้ืนฐานของการกระท้าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อต่อสิ่งใดพิธีกรรมใน
สังคมไทยมีอยู่ 2 ประเภท คือพิธีกรรมส่วนรวมมีแบบแผนการกระท้าคล้ายคลึงกันทั้งประเทศ              
กับพิธีกรรมจ้าเพาะถิ่น มีแบบแผนการกระท้าเป็นเอกลักษณะเฉพาะถิ่นใดถิ่นหนึ่งแต่องค์ประกอบ
ของพิธีกรรมทั้งสองประเภทจะเหมือนกันคือ มีความเชื่อเป็นรากฐานการกระท้าผู้ประกอบพิธี 
อุปกรณ์ในพิธี วิธีด้าเนินการ และผู้ร่วมพิธี 
   ปู่หลวงเปงจานในฐานะผีมเหศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง 
ความศรัทธาที่ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงมีต่อปู่หลวงเปงจานท้าให้มีพิธีกรรมเพ่ือเซ่นไหว้ในทุก ๆ ปี เพราะ
เชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชาวเปงจานนคร จากการสัมภาษณ์นางลอง สนั่นเอ้ือ อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นจ้้าอยู่ที่
บ้านเปงจานนคร ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นางลองเล่าว่า  
 

  “ปู่เปงจานก็คือเจ้าเมืองเปงจาน ซึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อน เมื่อตาย
ไป แ ล้ ว ก็ ก ล าย เป็ น ปู่ ห ล ว งอยู่ ที่ นี่  แ ล ะจะมี พิ ธี ก ราบ ไห ว้ ทุ ก  ๆ                            
ปี ก็คือวัน 9 ค่้า เดือน 9 ขั้นตอนนั้นจะตั้งขันธ์ 5 หรือขันธ์ 8 ก็ได้ทั้งสอง
อย่าง และมีส้าารับเครื่องหวาน ต้องมีข้าวต้มใหญ่ประกอบด้วย ข้าวต้มใหญ่
ก็คือข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มโค่นใส่กล้วยแต่เพียงอย่างเดียว อาหารคาวหรือ
เครื่องคาวเป็นสิ่งต้องห้ามเลยเด็ดขาด เนื่องจากเดิมทีนั้นเคยมีการน้าเครื่อง
คาวอาหารคาวขึ้นถวาย แล้วร่างทรงก็ได้ร่ายร้ารอบ ๆ บริเวณศาล และ
จากนั้นก็ร่ายร้าไปจนถึงริมฝั่งของแม่น้้าโขง ร่างทรงก็เกิดอาการชักกะทันหัน 
และพูดขึ้นว่า “ไม่ชอบของคาว ของคาวไม่กินกินแต่ของหวาน” จึงเป็นที่มา
ของเครื่องไหว้ปู่ เปงจานที่ใช้ขนมหวานและข้าวต้มใหญ่เป็นเครื่องไหว้
นั่นเอง” (นางลอง สนั่นเอื้อ, 2559 : สัมภาษณ์)  
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   ส่วนใหญ่พิธีกรรมการเลี้ยงผีในแต่ละท้องถิ่นจะมีล้าดับขั้นตอนและการปฏิบัติที่
คล้ายกัน ซึ่งก็แล้วแต่คติความเชื่อในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่คล้าย ๆ กันนั้นจะเป็นเรื่อง
ของเครื่องเซ่นไหว้ประเภทอาหารที่น้ามาเซ่นไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผีก็มักจะพบอาหารคาวหรือเครื่อง
คาว เช่นเหล้าไห ไก่ตัว หัวหมู เป็นต้น แต่ลักษณะการเซ่นไหว้ที่เห็นได้น้อยนักว่ารับเฉพาะอาหารหรือ
เครื่องเซ่นที่เป็นของหวาน และหากน้ามาถวายผิดต่างจากนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาดเกิดขึ้น
ทันที ที่กล่าวมานี้ท้าให้เห็นนัยบางอย่าง โดยทั่วไปแล้วในพิธีการกรรมการเลี้ยงผีเรามักจะเห็น
เครื่องเซ่นที่เป็นของคาวมากกว่าของหวาน เมื่อน้ามามองในมุมของความเชื่อที่ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงมี
ต่อเจ้าปู่เปงจาน ในฐานะที่เจ้าปู่เปงจานมีสถานะเป็นผี แต่ได้รับการปฏิบัติที่ดูสวนทางกับสถานภาพ 
กล่าวคือ 1)เจ้าปูเปงจานมีสถานภาพเป็นผี แต่สังเกตที่ภาพแทนเจ้าปู่เปงจานนั้นเป็นพระพุทธรูปและ  
2)เครื่องเซ่นไหว้นั้นก็เป็นเครื่องของหวานไม่ใช่องคาว ฉะนั้นลักษณะดังกล่าวน่าจะสันนิษฐานได้ว่า
อาจเป็นความทับซ้อนของความเชื่อที่เกิดการผสมผสานให้อยู่ด้วยกันได้อย่ างกลมกลืน และอีก
ประการหนึ่งคือโดยพ้ืนฐานแล้วคนไทยเราแยกเรื่องพุทธกับผีออกจากกันไม่ได้ ความเชื่อในทางพุทธ
นั้นใช้เป็นเครื่องก้าหนดควบคุมจิตใจ แต่ความเชื่อเรื่องผีมีหน้าที่ก้ากับควบคุมระเบียบทางสังคม 
ดังนั้นภาพแทนของเจ้าปู่เปงจานในความเชื่อของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงจึงเป็นได้ทั้งผีและพุทธ 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 ภาพซ้าย เจ้าพ่อเปงจาน – ภาพขวา ปู่หลวงเปงจาน 
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4.3 ชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพื้นที่ทางสังคม 
 พ้ืนที่ทางสังคมในทัศนะของ Henry Lefebvre หมายถึง social space, Social Space & 
Social practice, Representational Space พ้ืนที่ทางสังคมที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยกิจกรรม 
ปฏิบัติการ โครงการต่าง ๆ สัญญะรหัสต่าง ๆ เกี่ยวกับพ้ืนที่ ซึ่งจะครอบคลุมขอบข่ายอย่างกว้างขวาง  
มีงานวิชาการหลายผลงานด้วยกันที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม โดยน้าแนวคิดพ้ืนที่ทาง
สังคมของ Henry Lefebvre มาปรับใช้ในการศึกษา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสนใจและการตั้งข้อสังเกต
เกี่ ยวกับประเด็นที่ ศึ กษา อังรี  เลอแฟบว์  (Lefebvre) กล่ าว เกี่ ยวกับ  “พ้ื นที่” ในหนั งสื อ                 
The Production of Space ว่า “พ้ืนที่” คือ ผลผลิตจากการให้ความหมายของผู้คนในสังคม 
“พ้ืนที่”    เป็น “ผลิตผล” (Product) ของสังคมอันเป็นผลจากจินตนาการและปฏิบัติการทางสังคม 
นอกจากนี้การผลิตพ้ืนที่ยังรวมถึงการ “ก้ากับควบคุม” พ้ืนที่ ด้วยอ้านาจต่าง ๆ รวมทั้งการปกครอง 
ดังนั้นพื้นที่ทางสังคมจึงเป็นผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรม เป้าหมายของการประกอบสร้างก็เพ่ือท้า
ให้เป็นเครื่องมือของความคิด เครื่องมือของการใช้อ้านาจ เครื่องมือของการครอบง้าและควบคุม    
หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ พ้ืนที่ในทัศนะของ Henry Lefebvre เป็นการมองพ้ืนที่ในฐานะที่พ้ืนที่นั้น ๆ 
ถูกสร้างขึ้นในความสัมพันธ์กับสังคม เพ่ือใช้ต่อรองหรือเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทางสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ทั้งผลิตซ้้าและสร้างใหม่ เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้กับตัวเองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ 
 การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชาวชุมชนลุ่มน้้ าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ                     
และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า พ้ืนที่แห่งนี้คือผลผลิตจากการให้
ความหมายของผู้คนในสังคม พ้ืนที่เป็นผลผลิตของสังคม อันเป็นผลจากจินตนาการ และปฏิบัติการ
ทางสังคม จากการเก็บรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ศึกษา และจากการสัมภาษณ์ภาคสนามมีจุดที่น่า
ตั้งข้อสังเกตหลายประการที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้ าโขง                       
ดังนี้ ความคิดความเชื่อที่มีต่อชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ พ้ืนที่ทางกายภาพที่มีส่วน
ก้าหนดให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม บริบททางสังคมที่เชื่อมโยงให้ความคิดความเชื่อดังกล่าวมี
บทบาทต่อชุมชน กระบวนทัศน์ดั้งเดิมและกระบวนทัศน์พุทธศาสนามีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคมได้เช่นเดียวกัน หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบที่บ้านเปงจาน นิคมสร้างตนเองโพนพิสัยมีส่วน
ส้าคัญที่สนับสนุนให้เกิดความคิดความเชื่อที่มีต่อชาดก 
 ผู้วิจัยกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตดังกล่าวเนื่องจากว่า จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน
ทั้งสิ้น ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีบทบาทต่อชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง ซึ่งบทบาทดังกล่าว
สะท้อนผ่านการประกอบสร้างทางสังคมที่เกิดจากความคิดความเชื่อเป็นหลัก ได้แก่ บทบาทต่อการ
สร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ บทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ และบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคม ในประเด็นการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม ผู้วิจัยพบว่า ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของ
ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง มีบทบาทต่อการสร้างพื้นที่ทางสังคม ดังนี้ 



 

 

  169 

4.3.1 การสร้างพื้นที่ทางสังคมด้านการท่องเที่ยว 
   ปัจจุบันนิทานพ้ืนบ้านถูกน้ามาประยุกต์ใช้ด้วยวัตถุประสงค์อันหลากหลาย                    
ที่ไม่เหมือนกับในบริบทสังคมในอดีต ซึ่งเป็นวิธีคิดของคนไทยที่มีความสามารถในการประยุกต์ของเก่า
มาใช้ในบริบทใหม่ โดยอ้างอิงหรืออาศัยจากรากวัฒนธรรมอดีตเพ่ือวัตถุประสงค์ใหม่ในปัจจุบัน                 
เรื่องเล่าพ้ืนบ้านได้รับการน้ามาประยุกต์ใช้อย่างมากในบริบทการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมีปัจจัยจาก
นโยบายของภาครัฐในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์จังหวัด อัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้ าท้องถิ่น ที่ส้าคัญคือ
งบประมาณเงินทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวมาจากภาครัฐและการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผนวกกับภาคเอกชนในการจัดการท่องเที่ยวในบริบทโลกาภิวัตน์และทุนนิยมในปัจจุบัน 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่้ารวยนิทานและเรื่องเล่า จังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์
และเรื่องเล่าอันยาวนาน อัตลักษณ์ของจังหวัดจ้านวนมากในประเทศไทยสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
และเรื่องเล่าพ้ืนบ้าน และเรื่องเล่าพ้ืนบ้านไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์ชาวบ้าน 
ต้านานประจ้าถิ่น มีนิทานอธิบายภูมินามจึงมีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่ท้าให้คนใน
จังหวัดนั้นภาคภูมิใจ จนน้าไปตั้งเป็นชื่อสถานที่ต่าง ๆ ทั้งถนนหนทาง โรงพยาบาล โรงเรียน                    
เรื่องเล่าพ้ืน้บานโดยเฉพาะต้านาน-นิทานประจ้าถิ่น มีส่วนสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัดต่าง 
ๆ อีกหลายจังหวัดในประเทศไทย เรื่องเล่าพ้ืนบ้านจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการสร้างอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นหรืออัตลักษณ์จังหวัดซึ่งนับเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม”ที่สามารถน้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
แต่ละจังหวัดในในประเทศไทย ทั้งในการน้าเที่ยวสถานที่ที่สัมพันธ์กับเรื่องเล่าพ้ืนบ้าน การอธิบายชื่อ
บ้านนามเมือง ของท้องถิ่นนั้น (ศิราพร ณ ถลาง, 2558: 231-233) 
  ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมด้าน
การท่องเที่ยวซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ กล่าวคือ เนื่องจากพ้ืนที่ทางกายภาพของอ้าเภอ อ้าเภอปาก
คาด จังหวัดบึงกาฬ และ อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นั้นเอ้ือต่อการน้าเรื่องราวชาดก           
“ท้าวสีทน-มโนราห์” เข้ามาผูกให้เข้ากับพ้ืนที่ โดยมีการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์และสถานที่ให้เข้ากับ
พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว และมีหลักฐานทางโบราณคดีเข้ามาสนับสนุนให้ความคิดความเชื่อมีบทบาทต่อ
ชุมชน จะอย่างไรก็ตาม ต้านานหรือนิทานประจ้าถิ่นที่ชื่อว่า “ท้าวสีทน-มโนราห์” ในปัจจุบัน
กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กระท่ังพ้ืนที่ดังกล่าวได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดบึงกาฬไปแล้ว 
  ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงเชื่อกันว่าเรื่องราวของท้าวสีทน-มโนราห์ เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่
แห่งนี้ โดยมีวิธีคิดดังนี้ ใบเสมาหินที่ขุดพบที่บ้านเปงจาน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ในวิธีคิด
ของชาวบ้านเชื่อกันว่าคือเจ้าพ่อเปงจาน เจ้าเมืองเปงจานนครราช พระบิดาของท้าวสีทน ถัดจากบ้าน
เปงจาน ประมาณ 10 กิโลเมตร จะเป็นอ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ มีศาสนสถานแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า
วัดถ้้าศรีธน (วัดสว่างอารมณ์) โดยภายในวัดจะมีประติมากรรมต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราว
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ของท้าวสีทน-นางมโนราห์ อย่างเช่น รูปปั้นท้าวสีทนลองดาบ รูปปั้นนางมโนราห์ รูปปั้นฤาษี ถ้้าฤาษี 
ถ้้าคอกม้า มีเจดีย์ทรงระฆังคว่้าตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ภายในฝาผนังของเจดีย์เต็มไปด้วยจิตรกรรม              
ฝาผนังภาพวาดเป็นตอน ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 44 วัดถ้้าศรีธน (สว่างอารมณ์) 

ที่มา : www.facebook.com/pg/pakkhatcity/photos 
 
  วัดถ้้าศรีธน(สว่างอารมณ์) เป็นวัดที่เกิดจากจินตนาการและความเชื่อความศรัทธาของ
ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงที่มีต่อชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ การให้ความหมายกับพ้ืนที่ว่า
เป็นดินแดนของต้านานนิทานเก่าแก่ เกิดเป็นวัฒนธรรมที่รับรู้ร่วมกัน ก็คือวัฒนธรรมความเชื่อที่มีต่อ
ชาดก เมื่อเกิดการประกอบสร้างทางสังคม จากเรื่องเล่ามุขปาฐะที่ชื่อว่าต้านานประจ้าถิ่น จึงเกิดเป็น
การสร้างพ้ืนที่ให้กับชุมชน สร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชน หรือเพ่ือพัฒนากลุ่มชนด้วยการผลักดันและ
เสริมสร้างให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬเองก็ได้แนะน้า
สถานที่ท่องเที่ยว “เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ” โดยได้แนะน้าวัดถ้้าศรีธนว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยร่องรอยของต้านานนิทานพ้ืนบ้าน  
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ภาพประกอบ 45 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 
ที่มา : ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 

 
 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับบทบาทการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมด้านการ
ท่องเที่ยว ถือเป็นกระบวนการยกระดับของนิทานประจ้าถิ่น จากเรื่องเล่ามุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมา
นอกจากจะสามารถอธิบายถึงที่มาของท้องถิ่นแล้วนั้น ยังมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของผู้คน
กระทั่งทั้งนี้พื้นที่ทางกายภาพและบริบททางสังคมยังเป็นองค์ประกอบส้าคัญ อันมีส่วนที่ท้าให้เกิดการ
สร้างพ้ืนที่ในอีกลักษณะหนึ่งคือพ้ืนที่ทางสังคมด้านการท่องเที่ยว  
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “ท้าวสีทน-มโนราห์ : ชาดกพ้ืนบ้านอีสานกับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมใน
ชุมชนลุ่มน้้าโขง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาและบทบาทของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ ที่มีต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอ
รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตของข้อมูลที่น้ามาประกอบใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ 
แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ 1) ขอบเขตด้านข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ ในประเพณีมุขปาฐะ ทั้งข้อมูลมุขปาฐะจากการสัมภาษณ์ภาคสนามโดยผู้วิจัย และข้อมูล              
มุขปาฐะที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว รวมถึงที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับชาดกพ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ ที่ปรากฏ
ในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชาดกพ้ืนบ้านเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 2) ขอบเขตด้าน
พ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตของพ้ืนที่การศึกษาโดยยึดตามการเก็บข้อมูลภาคสนาม  คือพ้ืนที่ชุม
ชุมลุ่มน้้าโขงอ้าเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย รวมไปถึงอาณา
บริเวณใกล้เคียงท่ีปรากฏว่ามีการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
 ข้อมูลส่วนหนึ่งที่น้ามาประกอบใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ก็คือ ข้อมูลด้านพ้ืนที่ซึ่งเกี่ยวกับ
ประวัติชุมชน สังคม และวัฒนธรรม อันเป็นข้อมูลที่มีความส้าคัญต่อการศึกษาวิเคราะห์                      
เพราะการศึกษาการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมจ้าเป็นต้องรู้สภาพสังคมในพ้ืนที่ ว่ ามีประวัติความเป็นมา
อย่างไร และมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดกับชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) ของ Henry Lefebvre มาเป็นกรอบหลักใน
การศึกษา ผลการศึกษาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ในชุมชนลุ่มน้้าโขงทั้งลักษณะด้าน
เนื้อหาและบทบาทท่ีมีต่อการสร้างพื้นที่ทางสังคมได้ผลสรุปดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฏอยู่ในการรับรับรู้ของชาวชุมชนลุ่ม           
น้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เป็นข้อมูลในประเพณี
มุขปาฐะ เนื่องจากในการสัมภาษณ์และการเก็บรวมรวมข้อมูล ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะของข้อมูลที่
ได้รับการจดบันทึกเอาไว้ กลับมีแต่ข้อมูลที่ได้รับการจดจ้าผ่านความทรงจ้า ที่แพร่กระจายอยู่ในชุมชน  
 เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าพ้ืนบ้าน หรือนิทานพ้ืนบ้าน จากการศึกษา
สภาพบริบททางสังคมของท้องถิ่น ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพ และระบบความคิดความเชื่อของผู้คน
เกี่ยวกับมิติทางศาสนา ผู้วิจัยพบวัฒนธรรมการรับรู้ชาดกที่กระจัดกระจายอยู่ในชุมชน มีความส้าคัญ
ต่อการศึกษาด้านระบบความคิดความเชื่อของชาวชุมชนที่มีต่อชาดกเรื่องดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ท้าการศึกษาประเด็นการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงโดย
ครอบคลุม ซึ่งข้อค้นพบเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับรู้ชาดกจากการศึกษาผู้วิ จัยได้แบ่งการรับรู้ตาม
ข้อมูลที่ค้นพบ ดังนี้ คือ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมการแสดง การรับรู้
ผ่านวัฒนธรรมศิลปะ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรม การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมภูมินาม
สถานที่ ผู้วิจัยกล่าวถึงการรับรู้ตามประเภทดังกล่าวเนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่อธิบายถึง
ลักษณะด้านเนื้อได้เช่นเดียวกัน และยังเน้นย้้าว่าเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์นั้นมีอิทธิพลต่อความคิดความ
ความเชื่อของชาวชุมชนเชื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ลักษณะด้านเนื้อหาของชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ จากการศึกษาเนื้อหา
ส้านวนที่รวบรวมมาทั้งหมด 30 ส้านวน น้ามาจัดกลุ่มข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้อมูลที่มี
เนื้อหายาว 11 ส้านวน และกลุ่มข้อมูลที่มีเนื้อหาสั้น 19 ส้านวน เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่ปรากฎ
ในข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มพบว่า กลุ่มข้อมูลที่มีเนื้อหายาวได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ หลายเหตุการณ์        
ซึ่งอาจจะเล่าเรื่องได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องไปจนถึงตอนจบเรื่อง เนื่องจากผู้เล่าในกลุ่มนี้รับอิทธิพลการ
รับรู้ผ่านข้อมูลหลายประเภท ส่วนกลุ่มข้อมูลที่มีเนื้อหาสั้นจะกล่าวถึงเหตุการณ์เพียงบางตอนเท่านั้น 
เนื่องจากผู้เล่าในกลุ่มนี้รับอิทธิพลการรับรู้ผ่านข้อมูลมุขปาฐะ และจดจ้าเฉพาะเหตุการณ์ที่ตนรู้สึก
ประทับใจ จะอย่างไรก็ตามเมื่อน้าข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มมาศึกษาเหตุการณ์ที่ปรากฏในส้านวนต่าง ๆ     
จะพบว่ากลุ่มผู้เล่าทั้ง 2 กลุ่ม ให้ความส้าคัญกับเหตุการณ์ที่อธิบายถึงภูมินามสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่อง          
เพ่ือเชื่อมโยงให้เข้ากับพื้นท่ีทางกายภาพในท้องถิ่นของตน 
 ส่วนเค้าโครงที่เป็นตัวก้าหนดทิศทางของเรื่องนั้นมีที่มาจากการรับอิทธิพลของสุธนชาดกใน
ปัญญาสชาดก แต่มีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งก็เป็นไปตามการแพร่กระจายของ
นิทาน ผู้วิจัยพบว่าโครงเรื่องของท้าวสีทน-มโนราห์ ” มีการด้าเนินเรื่องตามองค์ประกอบของโครง
เรื่อง โดยมีปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละคร ที่มีความเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งโครงเรื่องด้าเนินตามล้าดับ ดังนี้ 
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 ตอนเริ่มเรื่อง (Exposition) กล่าวถึงเมืองเปงจานนคร มีเจ้าเมืองนามว่าพญาอาทิตย์                   
มีมเหสีนามว่าจันทา มีลูกชายนามว่าท้าวสีทน  ตอนด้าเนินเรื่อง (Rising Action) นายพรานจับนาง
มโนราห์มาถวายให้กับท้าวสีทนที่เมืองเปงจาน ทั้งสองแต่งงานกัน และครองรักกันที่เมืองเปงจาน                     
จุดวิกฤตของเรื่อง (Climax) ท้าวสีทนไปรบนางมโนราห์ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกาลีล้านกาลีเมือง จะต้องโดน
จับมาฆ่าบูชายัญ แต่นางมโนราห์มีกลอุบายหนีไปได้ เมื่อท้าวสีทนกลับมาไม่เจอนางมโนราห์จึงออก
ติดตามหานาง ต้องเดินข้ามน้้าข้ามภูเขา และต้องผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เข้ามาทดสอบมากมาย                 
และหยุดอยู่ที่น้ากัดเหล็กกัดทองเพราะไม่สามารถข้ามไปได้ จุดคลี่คลายของเรื่อง (Falling Action) 
ท้าวสีทนพบกับอินทรีย์คู่หนึ่งที่จะข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทองไปยังเมืองภูเงิน จึงเข้าไปซ่อนในปีกนก                
และนกก็พาข้ามไปฝั่งเมืองภูเงินได้  จุดวิกฤตของเรื่อง ครั้งที่ 2 (Climax 2)  ท้าวสีทนถูกเจ้าเมือง               
ภูเงินทดสอบด้วยการให้เสี่ยงทายเลือกนางมโนราห์ และทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆ จุดคลี่คลายของเรื่อง 
ครั้งที่ 2 (Falling Action 2) พระอินทร์แปลงกายเข้ามาช่วยท้าวสีทนทุกครั้งที่โดนทดสอบ ท้าวสีทน
ผ่านการทดสอบ ตอนจบเรื่อง (Ending) ท้าวสีทนได้แต่งงานกับนางมโนราห์อีกครั้งที่เมืองภูเงิน 
แนวคิดหลักในเรื่องผู้วิจัยพบว่าเป็นแนวคิดในเรื่องคือแนวคิดเรื่องบุยกรรม ภพ ชาติ เรื่องกฎแห่ง
กรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านเรื่องเล่าที่แฝงมาด้วยคติธรรม ส่วนลักษณะเด่นของเนื้อหาส้านวนสะท้อน
ให้เห็นว่าชาดกเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบ
ท้องถิ่นก็คือ ในเนื้อหาของชาดกได้มีการอธิบายถึงที่มาของท้องถิ่น เช่น ชื่อบ้านนามเมือง ชื่อศาสนา
สถาน อธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ชุมชนด้วยการเชื่อมโยงเรื่องเล่าชาดก เหตุการณ์ใน
ชาดก อธิบายถึงที่มาของสถานที่ต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชน 
 บทบาทของการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์              
ที่ปรากฎอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การสร้างพ้ืนที่ทาง
กายภาพ พบว่ามีการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพผ่านการตั้ งชื่อหมู่บ้าน ชื่อสถานที่ส้าคัญ และ                
ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2) การสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์         
มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญาณผ่านความเชื่อดั้งเดิม การสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณผ่าน
ความเชื่อพุทธศาสนา และการผสมสผานระหว่างความเชื่อดั้ งเดิมกับความเชื่อพุทธศาสนา            
3) การสร้างพ้ืนที่ทางสังคม พบว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์มีบทบาทต่อมีการสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งความคิดความเชื่อของผู้คนที่มีต่อเรื่องเล่าในท้องถิ่นที่กลุ่มชนเชื่อ
ว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วในพ้ืนที่ มีอิทธิพลต่อวิธีคิด การด้ารงวิถีชีวิต และก้าหนดบรรทัดฐานทางสังคม
ร่วมกันของกลุ่มชน ท้าให้เห็นว่าการน้าชาดกเข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางสังคมถือเป็นวิธีการ
อย่างหนึ่งที่ท้าให้ระบบสังคมมีวิถีที่ เรียบง่ายในแบบท้องถิ่นที่ตนก้าหนดกันขึ้นมาเอง ผ่านการ
ประกอบสร้างเรื่องเล่ากับความผูกพันกับพ้ืนที่ และระบบคิดเกี่ยวกับมิติทางศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ (ปราณี วงษ์เทศ, 2531) ที่ได้กล่าวในบทความเรื่อง “นิทานชาดกกับโลกทัศน์ของลาว
พวน” เกี่ ยวกับ เรื่องชาดกเอาไว้ ว่ า  ชาดกเป็ น เรื่ องเล่ า เชิ งคติ ธรรมในพระพุทธศาสนา                   
ที่พุทธศาสนิกชนทุกหนแห่งคุ้นเคยจากการที่ได้รับฟังและเติบโตในวัฒนธรรมนั้น จากการศึกษา 
“นิทานชาดกกับโลกทัศน์ของลาวพวน” ท้าให้เห็นว่าบทบาทของนิทานชาดกในการช่วยเชื่อมโยง
จิตส้านึกจากอดีตกับปัจจุบันในฐานะชนกลุ่มน้อยในสังคมไทย นิทานชาดกจึงเป็นเรื่องจริงในทัศนของ
คนลาว และเป็นเรื่องจริงที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในท้องถิ่นท่ีกลุ่มลาวพวน
ใช้ชีวิตและตั้งถิ่นฐานอยู่ การถือคติความเชื่อในนิทานชาดก เช่น เรื่องพระศรีมโหสถของชาวลาวพวน 
น้าไปสู่ความเชื่อว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณกาล จนท้าให้เกิดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 
เช่น การเทศน์ชาดก ชาดกในพิธีศพ ชาดกในพิธีอยู่ไฟ ค่านิยมที่สะท้อนจากชาดก จึงท้าให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและอ้านาจเหนือธรรมชาติ คติความเชื่อเรื่องการเวียนว่าย
ตายเกิด เรื่องบุญ บาป กรรม นรก ฯลฯ จนกระทั่งความซาบซึ้งในชาดกยังมีผลต่อบุคลิกภาพของคน
ลาวให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย รักความสงบ 
 ดังนั้น ความเชื่อเรื่องชาดกเช่น “พระมโหสถ” จึงเป็นเรื่องจริงในทัศนของคนลาวที่สามารถ
อธิบายให้เห็นได้จากหลักฐานแวดล้อมตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณ ถ้้านางสิบสอง 
ลานพระรถที่ชาวบ้านอธิบายโดยน้าไปผูกกับเรื่องราวในชาดก จึงสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของชาวบ้าน
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมละความเชื่อจากชาดก 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ชาดกพ้ืนพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่ปรากฏในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง 
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เป็นชาดกที่มีต้นเค้ามาจาก                 
สุธนชาดกในปัญญาสชาดก มีเหตุการณ์และเรื่องราว หรือโครงเรื่องที่เหมือนคล้ายกัน เพียงแต่เมื่อ
ชุมชนน้าชาดกเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรับใช้ในชุมชนของตนลักษณะด้านเนื้อหาและเหตุการณ์จึงได้มี
การปรับเปลี่ยน ชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงในพ้ืนที่ศึกษามีความเชื่อร่วมกันว่าเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์        
นั้นเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่ของตน โดยถือคติความเชื่อผ่านเรื่องเล่าที่ถือเป็นเรื่องเล่า
ประจ้าถิ่น มีการท่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นผลัดเปลี่ยนตามช่วงอายุคน ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าได้มี
การน้านิทานลักษณะนี้เข้ามาในท้องถิ่นเมื่อใด ถือคติความเชื่อผ่านข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
หรือข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ถือคติความเชื่อผ่านสภาพบริบททางสังคมของพ้ืนที่อันมีพ้ืนที่
ทางกายภาพที่เอ้ืออ้านวยต่อเรื่องเล่าชาดก และถือคติความเชื่อผ่านมิติทางศาสนาหรือความเชื่ออัน
เกี่ยวกับศาสนาทั้งความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อพุทธศาสนา คติทางความเชื่อที่กล่าวมามีอิทธิพลต่อ
การมีนิทานหรือชาดกเรื่องดังกล่าวในพ้ืนที่ องค์ประกอบเหล่านี้เองที่ท้าให้ผู้คนมีความเชื่อเป็นหนึ่ง
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เดียวกัน ว่าเรื่องราวของท้าวสีทน-มโนราห์นั้นมิใช่เพียงเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน
พ้ืนที ่
 การศึกษาชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -มโนราห์ ทั้งการศึกษาด้านเนื้อหาและ
การศึกษาบทบาทของชาดกที่มีต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่มน้้าโขง ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าแม้เรื่องเล่าชาดกที่อยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงจะเป็นเพียงข้อมูลมุขปาฐะที่กระจัด
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชน แต่เมื่อได้เกิดการรวบรวมข้อมูลก็ปรากฏว่าลักษณะของข้อมูลนั้นมีอยู่
หลายประเภทที่สื่อให้เห็นถึงวิธีการเล่าเรื่องที่นอกเหนือจากข้อมูลมุขปาฐะ หรือเล่าแบบนิทาน  
เพราะจากการศึกษาแบบเชิงลึกเพ่ือหาองค์ประกอบอ่ืน ๆ อย่างการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับเรื่องราวชาดก ทั้งเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ของพ้ืนที่ ข้อมูลที่เป็นมิติทางความคิดความเชื่อที่ผู้คนมีต่อพ้ืนที่ และข้อมูลอันเกี่ยวกับสถานที่ที่มี
ความสัมพันธ์กับชาดกที่ปรากฏให้เห็นผ่านบริบทในสังคม ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามและการเก็บ
รวมรวมข้อมูลทุกประเภทที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับชาดกทั้งที่ปรากฎอยู่ในขอบเขตข้อมูล
ด้านพ้ืนที่ และปรากฎเป็นข้อมูลลักษณะต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์เว็ปไซต์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุถึงแหล่งมา 
การน้าเรื่องเล่าชาดกไปประยุกต์ใช้ตามบริบทต่าง ๆ ก็ถือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาดกเพราะเกิดจาก
ความคิดความเชื่อที่มีต่อชาดกได้เช่นเดียวกัน วัฒนธรรมการรับรู้ชาดกจากที่พยายามศึกษาและเก็บ
รวมรวมมานั้น ได้แยกออกเป็นข้อมูลประเภทที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เห็นว่าลักษณะของการรับรู้ชาดก
นั้นมีความหลากหลายพอสมควร ก็คือ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท้าการ
เก็บรวมรวมเพ่ือจะที่น้ามาศึกษาลักษณะของเนื้อหาชาดกว่ามีลักษณะด้านเนื้อหาเป็นอย่างไรตาม    
วัตุประสงค์ข้อที่  1 การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะถือว่ามีอยู่กระจัดกระจายตามท้องถิ่น                
ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการค้นหา เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้แม้มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป แต่บาง
ส้านวนก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างสั้น หรือ มีเพียงเหตุการณ์เดียวในส้านวนหนึ่งๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ถูก
เก็บอยู่ในความทรงจ้า การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมการแสดง เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยค้นพบได้จากสื่อออนไลน์ 
ซึ่งเป็นการแสดงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่น้าเอาเรื่องเล่าชาดกในท้องถิ่นไป
เป็นแรงบันดาลใจในการประกอบใช้เพ่ือการศึกษา โดยน้าบางเหตุการณ์จากเรื่องเล่าไปปรับใช้ในการ
แสดงคือ การร้าประกอบท่ากล่าวถึงในตอนส้าคัญต่าง ๆ ที่ชื่นชอบ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมศิลปะ   
เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาตามองค์ประกอบ ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นผ่านพื้นที่ เช่น ประติมากรรมรูปปั้น
ตัวละครในชาดกที่ชาวชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นอยู่ภายในวัดถ้้าศรีธน หรือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็น
การวาดภาพเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ตามเหตุการณ์เป็นตอน ๆ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมประเภทนี้เชื่อ
ว่ามีความส้าคัญอย่างหนึ่งเพราะสะท้อนให้เห็นว่านอกจากข้อมูลมุขปาฐะก็ยังพบข้อมูลประเภทวัตถุ
แสดงให้เห็นความคิดความเชื่อท่ีมีต่อเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมประเภทความเชื่อ
พิธีกรรม  การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมประเภทนี้จะน้าไปสู่การเล่านิทานประจ้าถิ่นได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
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พิธีกรรมดังกล่าวคือพิธีกรรมการเลี้ยงผี อันมีความสัมพันธ์กับชาดก ท้าให้เห็นว่าบทบาทของชาดก
มิได้มีแต่ความเชื่อลักษณะนามธรรม แต่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อีกด้วย การรับรู้ผ่านวัฒนธรรม
ประเภทภูมินามสถานที่ การรับรู้ชาดกในลักษณะนี้มีความส้าคัญอย่างหนึ่ง ก็คือท้าให้ทราบว่าชื่อ
หมู่บ้านที่พบเห็นในท้องถิ่นบางหมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากเรื่องเล่าชาดก พ้ืนที่กายภาพของท้องถิ่น  
เช่น ภูเขา แม่น้้า รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ ถูกนิยามตามคติในแบบชาดก 
 จากประเด็นการศึกษาการรับรู้ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่ม
น้้าโขงพอจะสรุปได้ว่า ประเภทของการรับรู้ที่ได้น้าเนอไป สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อที่มีต่อ
ชาดก การน้าชาดกเข้ามาปรับใช้ตามบริบทของพ้ืนที่ ความเชื่อที่มีต่อชาดกมิอิทธิพลต่อพ้ืนที่อีก
ลักษณะหนึ่งก็คือมิติความเชื่อทางจิตวิญญาณ การศึกษาการรับรู้ประเภทต่าง ๆ ช่วยเน้นย้้าให้เห็นว่า
มิใช่เพียงเรื่องเล่าในประเพณีมุขปาฐะอย่างเดียวที่ส้าคัญและสัมพันธ์กับชาดก แต่ข้อมูลประเภท       
ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ส้าคัญเช่นกัน เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะที่จะคอยสนนับสนุนข้อมูลด้านเนื้อหา
และบทบาทของชาดกที่มีต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม  

การรับรู้ชาดกมีความสัมพันธ์กับการศึกษาเนื้อหาของชาดกและบทบาทของชาดกที่มีต่อการ
สร้างพ้ืนที่ทางสังคม ประการแรก ในประเด็นการศึกษาเนื้อหาของชาดก ได้กล่าวถึงต้นเค้าและความ
แพร่หลายเพ่ือศึกษาที่มาและความแพร่หลายของวรรณกรรมเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ แล้วพบว่าที่มา
ของเรื่องในปัญญาสชาดกมีที่มาจากวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาบาลี วรรณคดีพุทธศาสนาภาษา
สันสกฤต พงศาวดารพ้ืนบ้าง และชาดกในปัญญาสชาดกด้วยกัน และสุธนชาดกในปัญญาสชาดกเป็น
นิทานที่ได้เค้าเรื่องมากจากอินเดีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในชาดกจากคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่าย
มหายานหลายเรื่อง เนื่องจากพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนในประเทศไทยจึงท้าให้นิทานชาดก
เหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลเป็นต้นเค้าของนิทานเรื่องพระสุธน-นางมโนราห์ และนิทานชาดกเรื่องอ่ืน ๆ                  
ที่แพร่หลายในภูมิภาคนี้ ส่วนการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องพระสุธน -นางมโนราห์ และพระ              
สุธน-นางมโนราห์ฉบับต่าง ๆ ที่แพร่กระจายออกไปในพ้ืนที่ล้วนมีที่มาจากต้นเค้าเดียวกันนั่นก็คือสุธน
ชาดกจากหนังสือปัญญาสชาดกที่แต่งโดยภิกษุชาวเชียงใหม่ ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย มีต้นเค้ามากจากสุธนชาดกในปัญญาสชาดก แต่เป็นเพราะการน้าชาดกเข้ามาปรับใช้ตาม
บริบทต่าง ๆ จึงท้าให้มีเนื้อหาและเหตุการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป แต่การเหตุการณ์ด้าเนินเรื่องก็ยังคง
ด้าเนินตามโครงเรื่องแบบสุธนชาดกในปัญญาสชาดก ด้วยความที่น้าชาดกเข้ามาปรับใช้ตามบริบท
ของสังคม โดยเกิดการผสมผสานระหว่างจินตนาการความเชื่อที่มีต่อชาดก ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
เชิงพ้ืนที่  ลักษณะของพ้ืนที่ทางกายภาพ และมิติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ทั้งศาสนาดั้งเดิม                     
และพุทธศาสนา จึงท้าให้ชาดกเรื่องดังกล่าวมีลักษณะเป็นนิทานประจ้าถิ่น 
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ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ที่มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมในชุมชนลุ่ม
น้้าโขง เริ่มจากศึกษาข้อมูลส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ เช่น ประวัติชุมชน 
สังคม และวัฒนธรรม ศึกษาข้อมูลส่วนที่ 2 คือ ประเภทของการรับรู้ชาดกของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงว่า
มีการรับรู้ชาดกในลักษระใดบ้างที่นอกเหนือจากข้อมูลในประเพณีมุขปาฐะ เนื่องจากมีองค์ประกอบ
ส้าคัญ ๆ ที่สามารถน้ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืน ๆ ได้ ศึกษาข้อมูลส่วนที่ 3 คือ ศึกษา
ลักษณะด้านเนื้อหาของชาดกที่ได้จากการสัมภาษณ์  เมื่อท้าการศึกษาข้อมูลทั้ง 3 ส่วน อันเป็น
องค์ประกอบส้าคัญที่จะได้น้ามาปรับใช้เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ว่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน -
มโนราห์นั้นมีบทบาทต่อการสร้างพื้นที่ทางสังคมในลักษณะใดบ้าง  

ผู้วิจัยใช้แนวคิด “พ้ืนที่ทางสังคม  Social Space” ของ อองรี เลอแฟบร์ (Lefebvre)               
มาปรับใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งแนวคิด “พ้ืนที่ทางสังคม” ของ (Henry Lefebvre) เป็นการมอง
พ้ืนที่ในฐานะที่พ้ืนที่นั้น ๆ ถูกสร้างขึ้นในความสัมพันธ์กับสังคม เพ่ือใช้ต่อรองหรือเพ่ือสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคมอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ซึ่งได้ถูกเลือกสรรเพ่ือผลิตซ้้า และสร้างใหม่อย่างหลากหลายในฐานะ
ยุทธวิธีของการต่อรอง และเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้กับตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ จากการศึกษาชาดกพ้ืนบ้าน
อีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์เองก็มีบทบาทต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงอยู่ 3 
ลักษณะ คือ 1) ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพ้ืนที่ทางกายภาพ 2) ชาดก
พ้ืนบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ 3) ชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง
ท้าวสีทน-มโนราห์กับการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม บทบาทที่มีต่อการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมทั้ง 3 ลักษณะ
ล้วนถูกสร้างขึ้นมาในความสัมพันธ์กับสังคม เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้กับกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ของตน                
การน้าชาดกเข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มชนสะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรมความเชื่อที่มีต่อชาดกพ้ืนบ้านหรือ
นิทานธรรมนั้นมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะด้วยบทบาทต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิต คติ ความเชื่อ หรือระบบศาสนา และอ้านาจที่เหนือธรรมชาติ อันน้าไปสู่การสร้างพิธีกรรม                 
สิ่งเหล่านี้สามารถก้าหนดบทบาทวิถีชีวิตวิถีชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ ซึ่งเปรียบได้กับการ
วางบรรทัดฐานทางสังคมโดยมีชาดกพ้ืนบ้านเป็นตัวก้าหนด โดยเฉพาะในด้านระบบความเชื่อที่เกิดขึ้น
จากการนับถือชาดกพ้ืนบ้าน ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและวัฒนธรรมได้ 
 
 
 
 



 

 

  179 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 นิทานประจ้าถิ่นไม่ได้มีหน้าที่เพียงอธิบายถึงภูมินามสถานที่ แต่ยังบ่งบอกได้ถึงวิธีคิด                    
คติความเชื่อที่แฝงอยู่ด้วย รวมถึงเรื่องเล่าดังกล่าวยังมีบทบาทต่อชุมชนหนึ่งๆ ในหลายลักษณะหรือ
อาจจะครอบคลุมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หากเกิดการศึกษาอย่างลึกซึ้งลงไป จะท้าให้ทราบถึง                
อัตลักษณ์ของชุมชนหนึ่ง ๆ ได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันเรื่องเล่าที่ไม่ได้รับการจดบันทึกเอาไว้อาจจะ
เลือนหายตามกาลเวลา จะอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องเล่าประจ้าถิ่นอีกมากมาย ที่มีความส้าคัญกับชุมชน
หรือวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ๆ ที่ก้าลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงควรที่จะศึกษาเพ่ืออนุรักษ์ไว้
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
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ภาคผนวก ก. 
ชาดกพื้นบ้านอีสานเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ท่ีปรากฏอยู่ในการรับรู้ของชาวชุมชนลุ่มน้ าโขง 
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ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 1 
 เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ 
น า งล อ ง  ส นั่ น เ อ้ื อ  อ ายุ  75 ปี  ช า วบ้ าน เป งจ าน  ต้ าบ ล บ้ าน ต้ อ น  อ้ า เภ อ รั ต น ว าปี                      
จังหวัดหนองคาย ความว่า 
 
   “สีทนเป็นลูกชายเจ้าเมืองเปงจาน อยู่มาจนเติบโตเป็นหนุ่ม มีนายพรานไป
พบนางมโนราห์เล่นน้้าในสระอโนดาต จึงคิดอยากจะได้นางมโนราห์ไปถวายให้กับท้าวสีทน 
เพราะหวังจะได้เงินทองเป็นสิ่งตอบแทน แต่พรานจับนางมโนราห์ไม่ได้เพราะนางมโนราห์นั้น
มีปีกจึงบินหนีไปพร้อมกับพ่ี ๆทั้ง 6 นาง นายพรานจึงไปขอบ่วงบาศจากพญานาคเพ่ือจะ
สามารถจับนางมโนราห์มาได้ เมื่อพญานาคให้บ่วงบาศมาแล้ว ขณะที่นางมโนราห์ก้าลังเล่นน้้า
อยู่นั้น นายพรานก็ได้เอาบ่วงบาศคล้องนาง เมื่อนางมโนราห์ติดบ่วงบาศก็ไม่สามารถบินหนีได้ 
นางมโนราห์จึงฝากความพ่ีสาวทั้ง6 ไปถึงผู้เป็นพ่อว่าโดนบ่วงบาศเขาแล้ว เขาจะพาหนีแล้ว 
นายพรานจับมโนราห์ได้ก็ลากนางไปตามป่าตามเขา เดิมทีพรานจะจับนางมโนราห์ท้าเมีย แต่
ฉุกคิดได้ว่าคงจะท้าแบบนั้นไม่ได้ เนื่องจากนางมโนราห์สวยงามดั่งนางฟ้านางสวรรค์จึงไม่
คู่ควรกับตน เมื่อนั้นจึงคิดเอาไปถวายให้ท้าวสีทนที่เมืองเปงจาน เมื่อมาถึงเมืองเปงจานจึงน้า
มโนราห์มาถวายท้าวสีทน ท้าวสีทนก็รับไว้ทันทีและอยู่ร่วมกันเป็นผัวเมีย 
ต่อมาก็เกิดสงครามในเมืองหนึ่งๆที่อยู่ในปกครองของเจ้าเมืองเปงจาน พ่อของท้าวสีทนจึงสั่ง
ให้ท้าวสีทนไปท้าศึกสงคราม ท้าวสีทนห่วงเมียแต่ก็ต้องจ้าใจไปท้าสงคราม จึงได้ฝากมโนราห์
ไว้กับแม่ของตนและฝากฝังให้ดูแลเป็นอย่างดี มโนราห์จึงมอบปีกมอบหางฝากไว้ที่แม่ของสามี 
  เมื่อสีทนไปท้าสงคราม มีคนในเมืองเปงจานอยากให้ท้าวสีทนนั้นได้กับลูกสาว
ของตน จึงยุยงให้พ่อกับแม่ของท้าวสีทนและชาวเมืองคนอ่ืน ๆ เกลียดนางมโนราห์ และใส่
ความหาว่านางเป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมือง จึงใส่ความให้นางมโนราห์นั้นโดนฆ่า หากว่าไม่ฆ่า
นางมโนราห์ทิ้งท้าวสีทนที่ไปรบก็จะตายในสนามรบ แม่ของท้าวสีทนเกิดความสงสารนาง
มโนราห์แต่ต้องจ้าใจ เพราะถ้าหากไม่ท้าอย่างที่เขาแนะน้าท้าวสีทนก็จะตายในสนามรบ จึง
ตัดสินใจให้ฆ่านางมโนราห์ได้ พอถึงคราที่ต้องพามโนราห์ไปฆ่านั้น นางเศร้าโศกเสียใจร้าพึง
ร้าพันต่าง ๆ นานา นางจึงมีอุบายความคิดว่าจะหลอกถามเอาปีกและหางคืนมาจากแม่ของ
ท้าวสีทน ด้วยการร่ายร้าให้แม่ท้าวสีทนดู เมื่อได้ปีกกับหางมาสวมแล้วนั้นนางจึงบินหนีไป 
และสั่งความไว้ว่าหากท้าวสีทนกลับมาไม่ต้องออกตามหานาง เพราะทางไปเมืองภูเงินนั้นมัน
ล้าบากมาก 
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   เมื่อนางไปถึงเมืองภูเงินแล้ว พ่อกับแม่ของนางต่างก็ดีใจร้องไห้ และนางเล่า
ความเป็นมาเป็นไปให้บิดาฟัง เมื่อสีทนกลับสู่เมืองเปงจาน แล้วทราบว่ามโนราห์หนีไปเพราะ
อุบายของหมอดู สีทนจึงออกตามหามโนราห์ไปที่เมืองเมืองปากคาดไปพบกับฤาษีอยู่ที่วัดถ้้า
ศรีธน ฤาษีจึงบอกกับสีทนว่าทางที่จะไปตามหานางมโนราห์นั้นแสนยากเข็ญนัก แต่ท้าวสีทน
ก็ไม่กลัว ฤาษีจึงสอนวิชาอาคมให้กับท้าวสีทน เมื่อร่้าเรียนวิชาจนส้าเร็จแล้วนั้นจึงได้ลองดาบ
ด้วยการฟันหินให้ขาด เมื่อฟันหินขาดท้าวสีทนจึงได้ลูกมะนาวจากฤาษี 1 ลูก ลูกมะนาวจึงน้า
ทางท้าวสีทนไป เดินทางเป็นแรมเดือนจนไปพบต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่ของนกอินทรีย์ ท้าว
สีทนได้ยินนกอินทรีย์พูดกันว่าเมืองภูเงินจะสู่ขวัญนางมโนราห์ จะมีการฆ่าวัวฆ่าควายจ้านวน
มาก ท้าวสีทนจึงถามลูกนกอินทรีย์ว่าจะไปเมืองภูเงินได้อย่างไร ลูกนกอินทรีย์จึงให้ท้าวสีทน
วิ่งเข้าไปซ่อนตัวในปีกของแม่ตนแล้วติดตามไปด้วย 
   เมื่อถึงเมืองภูเงิน ท้าวสีทนก็กระโดดออกจากปีกนกอินทรีย์และเดินป่าจนไป
เจอศาลาหลังหนึ่ง จึงหยุดพักที่นั่น เมื่อมีคนเดินมาหาบน้้าแถวนั้นสีทนจึงถามไถ่ก็ปรากฎว่า
เป็นพ่ีสาวทั้ง6 ของมโนราห์ สีทนจึงขอกินน้้ากับกินรีทั้ง 6 จากนั้นได้คายแหวนลงในหาบ เมื่อ
ถึงคราวสรงนางมโนราห์แหวนที่อยู่ในหาบจึงแล่นเข้าไปสวมที่นิ้วของมโนราห์ มโนราห์จึงรีบ
ก้าเอาแหวนนั้นไว้ และนึกข้ึนทันทีว่าสีทนได้มาถึงเมืองภูเงินแล้ว มโนราห์จึงถามคนหาบน้้าว่า
ไปเจอใครมา คนหาบน้้าจึงบอกว่าเห็นคนบ้าอยู่แถวๆบ่อน้้านั่น มโนราห์จึงได้บอกให้ไป
ตามมาพบนาง นางจึงรู้ว่าสีทนได้ออกตามหานางมาจนพบ และนางได้บอกพ่อของนางว่าท้าว
สีทนคือสามีของนาง แต่พ่อนางไม่เชื่อจึงขอให้เสี่ยงทายด้วยการให้มโนราห์กับพ่ีทั้ง6 ไปเก็บ
ซ่อนตัวแล้วใช้ผ้าปิดพรางตัวเอาไว้ ให้ยื่นเพียงนิ้วมือออกมาทั้ง 7 คน หากสีทนจ้านิ้วมือเมีย
ตัวเองได้จึงจะเชื่อ สีทนจึงไหว้วอนพระอินทร์ให้ช่วย พระอินทร์จึงแปลงกายเป็นแมลงวัน
เขียวมาจับที่นิ้วมือของนางมโนราห์ พอท้าวสีทนเลือกถูก ผู้เป็นพ่อก็ยังไม่พอใจ เลยลองให้
ทายดูอีกทีโดยให้นางทั้ง 6 แต่งพาข้าว(ส้ารับอาหาร) มาแล้วให้เลือกกินพาข้าวของนาง
มโนราห์ ถ้ากินถูกพาก็แปลว่าเป็นสามีของมโนราห์ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะฆ่าทิ้งเสีย แมลงวันเขียวจึง
บินไปจับที่พาข้าวของนางมโนราห์ พ่อของมโนราห์จึงยอมรับให้เป็นเขย เพราะเชื่อว่าทั้งสอง
คงเป็นผัวเมียกันมาแต่ปางก่อน เลยจัดพิธีให้แต่งงานกัน 

        (ลอง สนั่นเอื้อ, 2558: สัมภาษณ์) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 2 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์  นายยุทธ อินธิสา อายุ  59 ปี  ชาวบ้านเปงจาน ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี                  
จังหวัดหนองคาย ความว่า 
  
    “ท้าวสีทนเดินทางตามหานางมโนราห์ ไปจนถึงถ้้าศรีธนจึงได้ไปเรียนวิชา
อาคมกับพระฤาษีท่ีนั่น เรียนส้าเร็จแล้วจึงมีการลองวิชาโดยใช้ดาบฟันก้อนหินให้แยกขาดครึ่ง
ออกจากกัน จากนั้นได้ออกเดินทางตามหานางมโนราห์โดยเดินไปทางดงสีชมพู  ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็นสวนยางพาราไปแล้ว จากนั้นก็ลัดเลาะไปทางวัดฮาฮง ไปภูทอก ข้ามไปฝั่งสปป.ลาว 
แล้วมุ่งสู่เมืองภูเงินที่อยู่ทางเวียดนาม”                           

            (ยุทธ อินธิสา, 2558: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 3 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นางส้าเนียง พิมพิลา อายุ 72 ปี ชาวบ้านเปงจาน ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี                      
จังหวัดหนองคาย ความว่า 
 
   “เมืองเปงจานมีพระยาพรหมทัตเป็นผู้ครองเมือง พระยาพรมทัตมีเมียชื่อ
นางจันทา มีลูกชื่อท้าวสีทน นางมโนราห์อยู่ที่เมืองภูเงินมีพ่ีน้อง 7 คน นางมโนราห์เป็นคนที่ 
7 ทั้ง 7 นางบินไดทุกคนเพราะมีปีกมีหาง วันหนึ่งนางมโนราห์และพ่ีสาวทั้ง 6 ได้ลงเล่นน้้าที่
สระ นายพรานมาเจอเข้าเลยคล้องเอาตัวนางมโนราห์ไป แล้วพาเดินดงจับไปมัดไว้ต้นกระโดน 
ท้าวสีทนออกประพาสป่ามาพบเลยยกนางมโนราห์ขึ้นเป็นเมียแล้วพากลับเมืองเปงจาน ต่อมา
แม่ของท้าวสีทนไม่ชอบนางมโนราห์เลยใส่ร้ายมโนราห์และหาว่าท้าวสีทนไปรับใครมาเป็นเมีย 
เป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ทั้งยังมีปีกมีหาง นางมโนราห์จึงหลอกล่อเอาปีกและหางเพ่ือจะร่ายร้าให้แม่
ของท้าวสีทนดู และหลอกให้เปิดสีหน้าที่เป็นไพรหญ้าออกให้ตน 7 ไพร นางมโนราห์จึงร่ายร้า
ต่อมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงสีหน้าส่วนหอ จากนั้นหันกลับมาสั่งความเอาไว้ว่าห้ามให้ท้าวสีทน
ติดตามนางไป จากนั้นนางก็บินหนีไป 
   ต่อมาท้าวสีทนได้ออกเดินทางตามหานางมโนราห์และผ่านมาทางถ้้าศรีธน
อ้าเภอปากคาดจึงได้ลองดาบอยู่ที่นั่นโดยการฟันหินจนขาดแยกออกจากกัน จากนั้นก็เดินทาง
ไปทางวัดอาฮงเพราะปรากฎว่ามีถ้้าคอกม้าอยู่ที่นั่น คงเป็นม้าของท้าวสีทนที่ใช้ในการเดินทาง 
ท้าวสีทนใช้เวลานานถึง 9 ปี  ก็ยังไปไม่ถึงเมืองภูเงิน เพราะระยะทางไกลและระหว่างทางก็มี
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อุปสรรคเจอยักษ์เจอผีต่าง ๆ จึงได้สู้รบไปตลอดการเดินทาง ทั้งไม่สามารถข้ามน้้ากัดเหล็กกัด
ทองไปได้จึงคิดหาทางข้าม เมื่อได้ยินนกอินทรีย์คุยกันว่าจะไปเมืองภูเงิน ท้าวสีทนจึงพยายาม
ไปซ่อนในปีกนกอินทรีย์ตัวใหญ่ นกอินทรีย์จึงบินข้ามไปเมืองภูเงิน ในจังหวะนั้นเป็นเวลาที่
ชาวเมืองภูเงินก้าลังจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้นางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงถือโอกาสจะเข้าไปในเมือง 
แต่ไปเจอพ่ีๆของนางมโนราห์ที่ก้าลังพากันมาตักน้้าในสระเพ่ือน้าไปให้นางมโนราห์สรง เมื่อ
นางมโนราห์สรงแหวนจึงไหลเข้าไปสวมที่นิ้วของนางมโนราห์ นางโนราห์จึงรู้ว่า ท้าวสีทนตาม
หานางมาจนถึงเมืองภูเงินนี้แล้ว ในตอนนั้นผมของท้าวสีทนยาวลากลงมาจนถึงพ้ืน เพราะไม่ได้
ช้าระร่างกายเนื่องจากเดินทางมาหลายปี เมื่อนางรู้ว่าท้าวสีทนตามนางมา นางจึงให้เสนา
อ้ามาตย์ไปตามตัวท้าวสีทนเข้าวัง ชาวเมืองเห็นรูปลักษณ์ของท้าวสีทนก็ต่างพากันไม่เชื่อว่า
เป็นท้าวสีทนเพราะเหมือนคนป่ามากกว่าเหมือนลูกท้าวเจ้าเมือง เมื่อนั้นท้าวสีทนจึงถูกช้าระ
ร่างกายให้ดูสะอาดสะอ้านเป็นท้าวรูปงามเช่นเดิม ท้าวสีทนถูกลองกลอุบายโดยให้ยกภูเขาจาก
ที่หนึ่งย้ายไปไว้อีกที่หนึ่ง หรือท้าในสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เพราะมีเทวดาคอยช่วยอยู่ และ
ลองอุบายโดยการน้าลูกสาวทั้ง 7 ของเจ้าเมืองภูเงินมาตัวซ่อนพรางตัวด้วยผ้าขาวคลุมไว้ไม่ให้รู้
ว่าเป็นใคร จากนั้นให้ท้าวสีทนเลือกว่าใครคือนางมโนราห์ จึงมีเทวดาแปลงเป็นแมลงวันเขียว 
บินไปจับที่นิ้วมือนางมโนราห์ ท้าวสีทนเลือกถูกนิ้วนางมโนราห์ พ่อของนางมโนราห์จึงยอมให้
แต่งงานและอยู่ด้วยกัน”  
     (ส้าเนียง พิมพิลา, 2558: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 4 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายวิจิตร หยงโสภา อายุ  67 ปี ชาวบ้านโนนศิลา ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด                      
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
   “ท้าวสีทนเดินทางมาตามหานางมโนราห์ที่วัดถ้้าศรีธน และพบฤาษีจึงขอ
เรียนวิชาอาคมกับฤาษี เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็เลยลองวิชาโดยการลองดาบ คือใช้ดาบฟันเข้าที่
หินก้อนใหญ่จนหินนั้นแตกออกเป็นสามก้อน จากนั้นก็ลาฤาษีออกตามหานางมโนราห์ต่อไป”  
                                                        (วิจิต หยงโสภา, 2559: สัมภาษณ์) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 5 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์  นางเภาว์ ปักขะพล อายุ 89 ปี ชาวบ้านมวลชน ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด                      
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
   “ท้าวสีทนมาลองดาบที่วัดถ้้าศรีธน และได้ฟันหินก้อนใหญ่ๆให้ขาดจากกัน
เป็น 3 ก้อนและท้าวสีทนก็อยู่ที่ถ้้าศรีธนตลอดมา”  
                  (เภาว์ ปักขะพล, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่6 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ นทีเขต อายุ 82 ปี เจ้าคณะอ้าเภอปากคาด วัดโพธิ์ศรีสร้อย ต้าบลปากคาด 
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
  “เมืองเปงจานนครราช ประวัตินางมโนราห์ เริ่มมาตั้งแต่ท้าวสีทนอยู่เมืองเปง
จานนครราช มีหลักฐานคือศาลหลักเมืองอยู่ที่เมืองเปงจาน เมื่อท้าวสีทนโตขึ้น มันมีต้นเหตุ
มาจากนางมโนราห์มาลงเล่นน้้าในสระโบกขรณี ก็คือหนองสิม สระโบกขรณีเป็นสระใหญ่ นาง
ทั้ง 7 ได้เทียวมาไหว้ฤาษีเป็นประจ้า ก็เลยลงอาบน้้าที่สระโบกขรณีและจะมาทุก ๆ 7วัน คือ
ครบ 7 วันจะมา 1 ครั้ง ต่อมานายพรานมาล่าเนื้อ เมื่อพรานมาเห็นนางทั้ง 7 ที่มาลงเล่นน้้า
ทุก ๆ 7 วัน เลยเห็นนางมโนราห์ผู้มีความงดงามยิ่งเลยอยากจะได้นาง จากนั้นจึงไปหาสหายที่
อยู่ในเมืองบาดาลก็คือพญานาค แต่ก่อนที่นายพรานจะได้เป็นเพ่ือนกับพญานาคก็มีเรื่องเล่า
อยู่ว่า นายพรานเคยได้ช่วยพญานาคเอาไว้ครั้งหนึ่ง เมื่อก่อน…ฝนจะตกในเขตเวียงจันทน์ไป
จนถึงธาตุพนม และตกมาแต่ฝ่ายนี้ ฝ่ายทางประเทศไทยกลับไม่มีฝน เพราะพญานาคดล
บันดาลให้ ฝั่งทางคนไทยจึงสงสัยว่าท้าไมฝนจึงตกแต่ฝั่งลาวฝั่งไทยท้าไมถึงไม่มีฝนตกเลย       
ก็เลยใช้วิชาอาคมลองสืบดูก็ปรากฎว่าเป็นเพราะพญานาค เลยให้หมอพราหมณ์น้าสวดเรียก
พญานาคขึ้นมาเพ่ือที่จะฆ่าพญานาค ซึ่งตอนนั้นก็ท้าพิธีอยู่ที่หนองฮ้อนหนองไห่เป็นชื่อที่เขา
ใช้เรียกในตอนนั้น ในขณะที่ก้าลังสวดท้าพิธีอยู่นั้นน้้ากลางหนองกลางบ่อก็จะผุดและเดือด
ขึ้นมา พญานาคจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแฝงดูพิธีกรรมของพวกพราหมณ์ และจังหวะ
นั้นเองนายพรานก็มาเจอกับพญานาคพอดี พญานาคจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนายพราน
เพราะตนเองก้าลังจะถูกมนุษย์ฆ่าตาย พญานาคจึงบอกนายพรานว่าตนเองคือพญานาคที่
มนุษย์พวกนั้นสวดมนต์พิธีเรียกให้ขึ้นมาและก้าลังจะถูกมนุษย์พวกนั้นฆ่าให้ตาย พิธีสวดของ
เขาเหล่านั้นเดือดร้อนไปจนถึงเมืองบาดาล จนท้าให้ตนเองนั้นทนอยู่เบื้องล่างต่อไปไม่ได้
เพราะมันร้อนรนเดือดพาลไปหมด นายพรานจึงถามพญานาคว่าเขาท้าพิธีที่ไหนกัน พญานาค
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จึงชี้บอกจุดให้ เมื่อนายพรานเห็นพราหมณ์ก้าลังท้าพิธีจึงง้าวธนูแล้วร่ายอาคมพร้อมเป่าลงที่
ศรของธนูยิงไปที่พิธี ศรนั้นต้องเข้าที่พราหมณ์ท้าให้พราหมณ์ผู้นั้นตาย นายพรานกับ
พญานาคจึงได้ผูกสัญญาเป็นเพ่ือนกันตั้งแต่ตอนนั้น พญานาคจึงให้ความช่ วยเหลือแก่
นายพราน จึงเป็นเหตุท้าให้พญานาคยอมมอบบ่วงบาศก์ให้กับนายพรานเพ่ือไปคล้องเอานาง
มโนราห์ 
  นายพรานค่อยๆย่องเข้าไปใช้บ่วงบาศพญานาคเส้นเล็ก ๆ บาง ๆ เท่าใยบัว เอา
ไปคล้องนางมโนราห์ นางมโนราห์พยายามดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดจากบ่วงบาศพญานาค ส่วนนาง
กินรีผู้พ่ีทั้ง 6 นางรีบคว้าปีกและหางแล้วเหาะเหินกลับไปเมืองภูเงิน เมืองแกวก็คือเมืองภูเงิน 
เมื่อนายพรานได้นางมโนราห์มาแล้วก็เอาปีกและหางของนางมาด้วยแล้วนึกในใจว่าจะจับนาง
มโนราห์ท้าเมีย พอตกกลางคืนพรานไม่สามารถเข้าใกล้นางมโนราห์ได้ เพราะทุกครั้งที่จะเข้า
ใกล้ตัวนางพรานจะรู้สึกแสบร้อนตามเนื้อตัว ท้าอย่างไรก็เข้าใกล้นางไม่ได้เนื่องจากบารมีเข้า
ไม่ถึง ไม่ใช่คู่ครองของกันและกันจึงเข้าใกล้ไม่ได้ นายพรานจึงนึกถึงลูกท้าวเจ้าพญาก็คือท้าวสี
ทน จึงพานางมโนราห์ไปถวายให้เจ้าเมือง นางมโนราห์จึงได้เป็นคู่กันกับท้าวสีทนและอยู่เป็น
ผัวเมียกันในวัง อยู่ต่อมาท้าวสีทนไปรบท้าศึกสงคราม จึงได้ฝากนางมโนราห์ไว้กับแม่ของตน 
แม่ของท้าวสีทนไม่ชอบนางมโนราห์ เลยหาวิธีจะฆ่านางมโนราห์ในจังหวะที่ท้าวสีทนไม่อยู่ จึง
ให้นางมโนราห์ร่ายร้าให้ดู นางมโนราห์จึงออกอุบายว่าถ้าหากอยากให้ร้าดูสวยงามก็ให้เอาปีก
และหางออกมาให้นาง แล้วจะร่ายร้าให้ดูอย่างสวยงาม จากนั้นนางก็เลยได้ปีกและหางมา 
เมื่อได้ปีกและหางนางเลยบินขึ้นไปบนสีหน้า แล้วสั่งลาว่าจะขอกลับบ้านเมืองของตน ฝาก
ความถึงท้าวสีทนด้วยว่าไม่ต้องออกตามหาเพราะหนทางนั้นยาวไกลนัก ทางที่จะไปเมืองภูเงิน
นั้นไกลแสนไกลไม่ต้องให้  ท้าวสีทนออกไปตามหาตน จากนั้นนางจึงได้บินเหาะเหินออกมา 
จนมาเจอฤาษีจึงได้ฝากแหวนเอาไว้ให้ท้าวสีทนหากว่าท้าวสีทนจะตามมาและผ่านมาทางนี้  
  เมื่ อท้ าวสีทนกลับมาจากท้ าศึกก็ ได้ ถามถึ งนางมโนราห์  แม่ ของท้ าว               
สีทนจึงได้บอกว่านางมโนราห์นั้นได้บินกลับบ้านเมืองนางไปแล้ว ท้าวสีทนจึงหาวิธีจะไปตาม
นางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเดินทางมาพบฤาษีก่อน จึงได้มาใช้วิชาอาคมอยู่ที่ถ้้าศรีธน จึงปรากฏ
รอยศอก รอยดาบ รอยเข่า ให้เห็นอยู่ในวัดถ้้าศรีธนนั้น จึงกล่าวขานกันว่า “ท้าวสีทนลอง
ดาบๆ” ฤาษีจึงเอาแหวนให้ท้าวสีทนแล้วบอกว่านางมโนราห์ฝากไว้ให้ ท้าวสีทนเลยรับเอา
แหวนไว้และออกตามหาเมีย มือหนึ่งครองก้อนหิน มือหนึ่งครองดาบ เดินไปทางบ้านต้าย
จากนั้นก็ข้ามแม่น้้าโขงไป เดินลัดเลาะไปอีกมันมีทรายไหลแล้ง  คนแถวนั้นเขาเรียกว่าทราย
ไหลแล้งเพราะมันมีทรายไหลอยู่ตลอด ออกจากทรายไหลแล้งแล้วก็ไปเจอแม่น้้ากัดเหล็กกัด
ทอง ที่เรียกว่าว่าแม่น้้ากัดเหล็กกัดทองก็เพราะว่าเมื่อเราเอาอะไรลงไปโยนลงในน้้านั้นมันก็จะ
หลอมละลายไปหมด จึงท้าให้ท้าวสีทนเดินข้ามไปไม่ได้ จึงหยุดนอนพักที่ใต้ต้นตาล เมื่อตกค่้า
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มีนกอินทรีย์บินเข้ามานอนอยู่บนต้นตาล แล้วนกอินทรีย์ก็คุยกันว่าพรุ่งนี้จะไปกินทางไหนดี 
ตัวหนึ่งจึงตอบว่าก็ไปหากินอยู่ในงานที่เขาบวงสรวงนางมโนราห์ดีกว่า นางมโนราห์กลับมา
บ้านเมืองของนางแล้ว และจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญในวันพรุ่งนี้ นกอินทรียคู่ผัวเมียโต้ตอบกัน  
เมื่อท้าวสีทนได้ยินจึงแปลงกายเป็นตัวหมัดตัวไรขึ้นไปซ่อนอยู่ใต้ปีกนกอินทรีย์ตัวเมีย นก
อินทรีย์ตัวเมียเลยพูดกับตัวผัวว่า ตนรู้สึกหนักตามเนื้อตัวเหมือนแบกอะไรไว้คงจะบินไปด้วย
ไม่ได้ ท้าวสีทนได้ยินดังนั้นจึงใต่ไปอยู่ใต้ปีกอินทรีย์ตัวผัวแทน เมื่อนั้นอินทรีย์ตัวผัวจึงเอ่ยขึ้น
ว่าตนก็รู้สึกหนักตามเนื้อตัวเช่นกันแต่ไม่เป็นไรพอจะบินไปไหว จากนั้นอินทรีย์ตัวผัวจึงได้บิน
ข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทองไปยังเมืองภูเงิน จากนั้นท้าวสีทนก็ไปเจอกับสนมที่มาหาบน้้าเพ่ือจะ
น้าไปสรงนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเดินเข้าไปถามว่า พวกนางเข้ามาหาบน้้าไปท้าการอันใดเก้า
หาบสิบหาบ ท้าไมถึงได้มากมายเพียงนี้ นางสนมจึงตอบกลับมาว่านางมโนราห์ได้กลับมา
บ้านเมืองของตนแล้ว จึงเป็นฤกษ์ดียามดีที่จะท้าการบายศรีสู่ขวัญให้นางและอาบสรงน้้าด้วย 
ท้าวสีทนจึงถามอีกว่าแล้วหาบไหนที่ใช้สรงนางมโนราห์ นางสนมจึงตอบและชี้ให้ท้าวสีทนเห็น 
ท้าวสีทนจึงขอดื่มน้้าในหาบนั้น นางสนมก็ให้ดื่ม จากนั้นท้าวสีทนจึงทิ้งแหวนลงในหาบแล้ว
อธิษฐาน 
  เมื่อสรงน้้านางมโนราห์ นางสรงน้้าแล้วแหวนวงนั้นจึงไปค้างอยู่ที่ผมบนศีรษะ
นาง เมื่อนางเอามือไปจับที่ผมก็ปรากฎว่าแหวนนั้นได้ไหลเข้ามาสวมที่นิ้วมือของนาง เมื่อนาง
เห็นแหวนจึงอุทานว่า “ผัวข้อยมาแล้ว” นางจึงหยุดพิธีบายศรีและรอท้าวสีทนก่อน จึงใช้ให้
เสนาไปตามท้าวสีทนมา ขณะนั้นท้าวสีทนยังอยู่ที่บริเวณบ่อน้้าท้ายทุ่ง เมื่อตามท้าวสีทน
มาแล้วก็จะเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ แต่เจ้าเมืองภูเงินก็คือพ่อของนางมโนราห์ยังไม่ยอมรับท้าวสี
ทน จึงออกอุบายว่าถ้าเป็นคู่บารมีกันจริง ๆ ก็ขอให้เสี่ยงทายดูก่อน โดยการให้ธิดาทั้ง 7 นาง
เข้าไปซ่อนพรางหลังม่านแล้วให้ยื่นเพียงนิ้วมือออกมา ถ้าสีทนเลือกถูกว่านิ้วไหนคือนิ้ว
มโนราห์จึงจะยอมให้คู่กัน ท้าวสีทนก็จนปัญญาเพราะนิ้วมือทั้ง 7 นิ้วนั้นเหมือนกันหมด ท้าว
อินตาเทวราชจึงเข้ามาช่วยโดยแปลงกายเป็นแมลงวันเขียวบินไปจับที่นิ้วมือของมโนราห์ ท้าว
สีทนจึงอธิษฐานแล้วเลือกนิ้วมือที่มีแมลงวันเขียวไปจับอยู่ ก็ปรากฏว่าเป็นนิ้วมือของนาง
มโนราห์ ชาวเมืองต่างก็โห่ร้องก้องกึกด้วยความดีใจ จากนั้นก็ได้เชิญท้าวสีทนเข้าพิธีสู่ขวัญ
พร้อมกันและได้อยู่ที่เมืองภูเงินด้วยกัน” 
             (พิทักษ์ นทีเขต, 2559: สัมภาษณ์) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 7 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ พลไตร อายุ 53 ปี ชาวบ้านท่านาคูณ ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัด 
บึงกาฬ ความว่า 
    
  “ท้าวสีทนจากเมืองเปงจานนครราชปัจจุบันก็คือบ้านเปงจาน ท้าวสีทนออก
ตามหานางมโนราห์ ตอนที่นางมโนราห์ได้ปีกและหางแล้วหนีกลับเมืองภูเงิน ท้าวสีทนออก
ตามหานางมโนราห์ก็เลยเดินทางมายังถ้้าแห่งนี้ที่ตอนนี้เรียกกันว่า “ถ้้าศรีธน” และมาพบกับ
พระฤาษี ได้เรียนวิชากับฤาษีจนส้าเร็จ จากนั้นจึงอธิษฐานว่าหากตนจะได้พบกับนางมโนราห์
ก็ขอให้การลองดาบครั้งนี้เสร็จสิ้น สีทนจึงใช้ดาบฟันที่หินก้อนใหญ่ก็ปรากฏว่าหินก้อนนั้นก็
ขาดแยกออกเป็นสามก้อน ดังนั้นถ้้าศรีธนจึงเป็นหนึ่งในทางผ่านที่ท้าวสีทนออกตามหานาง
มโนราห์ ได้มาผ่านที่แห่งนี้ก่อนจะออกตามหาไปจนถึงเมืองภูเงิน ซึ่งตอนจบของเรื่องนั้นจบที่
เมอืงภูเงิน" 
                           (สมบูรณ์ พลไตร, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 8 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายเคน พลสงคราม อายุ 67 ปี ชาวบ้านปากคาด ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด                     
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
   “ท้าวสีทนมีบ้านเมืองชื่อเมืองเปงจานนครราช ท้าวสีทนเคยเดินทางผ่านมา
ถ้้าศรีธนเพ่ือมาเรียนวิชากับฤาษี เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็เลยลองวิชาโดยการฟันหินให้ขาดเป็น
สามก้อน จากนั้นก็ลาฤาษีเพ่ือจะเดินทางตามหานางมโนราห์” 
                (เคน พลสงคราม, 2559: สัมภาษณ์) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 9 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์  นางประมาล วงตรี อายุ 60 ปี ชาวบ้านปากคาด ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด                      
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 

“ท้าวสีทนมาจากนครเปงจานหรือเมืองเปงจานนครราช มันเป็นนิทานเล่า
กันมา เพราะที่นี่มีถ้้าศรีธน มีสีทนลองดาบ มีสระที่นางมโนราห์มาเล่นน้้า และมีถ้้า
คอกม้าอยู่ตรงนั้นเพราะท้าวสีทนควบม้ามาด้วย และนางมโนราห์ก็เล่นน้้าอยู่บริเวณ
นั้น”  

                (ประมวล วงค์ตรี, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 10 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นางแพง อ้าคาศักดิ์ อายุ 91 ปี ชาวบ้านปากคาด ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด                      
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 
  “เมืองของท้าวสีทนก็คือเมืองเปงจานนครราช วัดถ้้าศรีธนเป็นวัดที่ท้าวสีทนมา
ลองดาบ คือท้าวสีทนจะไปรบ เลยไปฝึกวิชากับฤาษีที่ถ้้าศรีธน เมื่อฝึกเสร็จแล้วก็เลยฝนดาบ 
(ลับดาบ) เพ่ือที่จะลองวิชา ฝนดาบเสร็จก็เอามาฟันหินให้ขาด หินจึงขาดออกเป็น 3 ก้อน” 
                         (แพง อ้าคาศักดิ,์ 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 11 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นางมูน พลสงคราม อายุ 76 ปี ชาวบ้านปากคาด ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด                      
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 
   “เมืองของท้าวสีทนคือเมืองเปงจานนครรราช เมืองของนางมโนราห์คือเมือง
ภูเงิน เมื่อท้าวสีทนเติบโตเป็นหนุ่มพ่อกับแม่ก็ให้ร่้าเรียนวิชาตามที่ประสงค์ ท้าวสีทนจึงได้มา
เรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีและได้ดาบง้าวจากฤาษี เมื่อเรียนเสร็จจึงท้าการลองวิชาด้วยการ
ฟันดาบลงที่หินก้อนใหญ่ จึงท้าให้หินแตกออกเป็น 3 ก้อน อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ถ้าสังเกตดู
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ลักษณะของหินก็จะเห็นว่าหินนั้นมันขาดออกจากกันเหมือนโดนฟันเพราะหากขยับหินเข้าหา
กันได้ก็จะต่อกันได้พอดี”  
                                                               (มูน พลสงคราม, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่12 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ กลุ่มผู้เล่า 4 คนที่ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวชาดกในการรับรู้ของตน คือ นายอุทัย จันไทร , 
อายุ 71 ปี นายเป้ย ธิดาธรรม อายุ 78 ปี นายแหล้ พสุนันท์ อายุ 62 ปี นายจักรพงษ์ บุญหลาย                 
อายุ 58 ปี ชาวบ้านโนนส้าราญ ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
      
   “เปงจานนครราชเป็นเมืองของท้าวสีทน ก่อนที่จะเป็นถ้้าศรีธนมีนาง
มโนราห์มาจากภูเงินภูทองของฝั่งลาว มาลงเล่นน้้าในสระอโนดาต (ค้าโบราณเรียกว่าหนอง
กระแสแสนหย่าน)กับพ่ีๆทั้ง 6 นาง ซึ่งนางมโนราห์เป็นน้องคนสุดท้องคือคนที่ 7 ต่อมามี
นายพรานมาล่าสัตว์แล้วมาเจอบรรดานางมโนราห์ลงมาเล่นน้้าในสระ เลยเห็นว่านางมโนราห์
มีรูปงาม จึงได้ขโมยปีกและหางนางไปซ่อนไว้ จากนั้นก็น้ามากราบทูลพระยาเมืองเปงจานก็
คือท้าวสีทน ท้าวสีทนจึงบอกนายพรานว่าให้ไปจับนางมโนราห์มาให้เห็นกับตา นายพรานจึง
ได้บ่วงบาศมาเพ่ือจะคล้องนางมโนราห์ เมื่อได้ตัวนางแล้วก็พาเข้ามาในเมือง ท้าวสีทนจึง
แต่งงานกับนางมโนราห์ 
   อยู่ต่อมาเมืองเปงจานเกิดศึกสงคราม ท้าวสีทนจึงจะออกไปท้าศึก นาง
มโนราห์จึงได้ร้อยดอกไม้(ดอกสามปี)เป็นพวงมาลัยให้ท้าวสีทนเก็บเอาไว้และเอ่ยว่าหาก
ดอกไม้ในพวงนี้แห้งเหี่ยวลงเมื่อใดก็ให้ท้าวสีทนรีบกลับมา จากนั้นเมื่อท้าวสีทนจากไปรบนาง
มโนราห์ก็อาวรณ์คิดถึงเมืองภูเงิน นางจึงได้กลอุบายนึกอยากจะร่ายร้าให้แม่ท้าวสีทนได้ดู แม่
ของทา้วสีทนก็เกิดความพอใจเป็นอย่างมาก นางมโนราห์จึงบอกว่าถ้าหากได้ใส่ปีกและหางจะ
ร้าได้สวยกว่านี้ แม่ของท้าวสีทนจึงรีบน้าปีกและหางออกมาให้นางมโนราห์ แล้วมโนราห์ก็
ออกอุบายอีกว่าถ้าเปิดสีหน้าออกรับเอาแสงสว่างก็ยิ่งจะท้าให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้น แม่ของท้าวสี
ทนจึงสั่งให้เสนาอ้ามาตย์รื้อสีหน้าออกโดยเร็ว จากนั้นนางมโนราห์ก็ท้าทีร่ายร้าไปมาด้วย
ความอ่อนช้อยงดงาม เมื่อได้โอกาสนางก็บินเหินขึ้นไปบนสีหน้าที่เปิดไว้แล้วก็บินหนีออกไป
จากเมืองเปงจานนครราช นางเหาะเหินมาจนถึงถ้้าศรีธน ซึ่งเมื่อก่อนก็ยังไม่เป็นวัดแต่เป็น
เพียงพ้ืนที่รกร้างเท่านั้น นางมโนราห์บินลงไปที่แห่งนั้น และได้เจอกับฤาษี นางมโนราห์จึง
ฝากแหวนเอาไว้ที่ฤาษีและฝากความเอาไว้ว่าถ้าท้าวสีทนตามมาถึงที่แห่งนี้ให้ท้าวสีทนกลับไป
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เมืองเปงจานเสีย เพราะหนทางข้างหน้าท้าวสีทนผ่านไปไม่ได้หรอกเพราะมันมีแม่น้้ากัดเหล็ก
กัดทอง นางขอให้ฤาษีห้ามปรามท้าวสีทนเอาไว้ หากขืนเดินทางต่อไปก็อันตรายถึงชีวิต 
  กล่าวถึงท้าวสีทนเมื่อดอกไม้ที่นางมโนราห์มอบให้นั้นเกิดเหี่ยวเฉาในทันที ท้าวสี
ทนจึงรีบกลับจากท้าศึกมายังเมืองเปงจาน เมื่อกลับมาก็ไม่เจอมโนราห์ท้าวสีทนจึงรีบออก
ติดตามนางทันที เมื่อออกติดตามมาจนถึงถ้้าศรีธนก็ได้เจอฤาษี ฤาษีได้น้าแหวนออกมาให้ท้าว
สีทน เมื่อท้าวสีทนทราบว่าเป็นแหวนของนางมโนราห์ก็คิดแต่จะเร่งรีบติดตามนางไปเดี๋ยวนั้น 
ส่วนฤาษีเองก็ห้ามปรามเอาไว้แต่ก็ไม่ได้การเพราะท้าวสีทนยังดื้อดึงที่จะไป สุดท้ายฤาษีจึงได้
ฝึกวิชาให้กับท้าวสีทน เมื่อท้าวสีทนร่้าเรียนฝึกฝนวิชาอาคมจนครบแล้ว ท้าวสีทนจึงออกมา
นอกถ้้าเพ่ือมาลองดาบ อย่างที่เห็นในวัดถ้้าศรีธนจะมีก้อนหินใหญ่ลักษณะคล้ายโดนตัดออก
ให้เป็น 3 ก้อน นั่นก็คือท้าวสีทนลองดาบ โดยได้ใช้ดาบฟันเข้าที่ก้อนหินใหญ่แตกเป็น 3 เสี่ยง 
เมื่อเรียนส้าเร็จมีฤทธิ์เดชแล้วนั้นท้าวสีทนก็ล่้าลาฤาษี ฤาษีจึงมอบมะนาวให้ท้าวสีทน 1 ลูก 
แล้วบอกว่าให้ท้าวสีทนเดินตามลูกมะนาวไปเพราะมะนาวลูกนั้นมี  ฤทธิ์เดช  
  จากนั้นท้าวสีทนจึงออกติดตามหานางมโนราห์พร้อมกับแหวนที่นางฝากไว้ให้ 
เมื่อท้าวสีทนเดินทางมาถึงน้้ากัดเหล็กกัดทองจึงหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะไม่สามารถข้าม
ไปได้ ขณะนั้นเองท้าวสีทนก็ได้ยินนกอินทรีย์คู่หนึ่งพูดกันว่าเมืองภูเงินจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ
นางมโนราห์ เพราะนางได้กลับมาเมืองภูเงินแล้ว คงจะมีซากวัวควายเป็นอาหารอยู่มาก นก
อินทรีย์จึงชวนกันไปจะไปเมืองภูเงิน เมื่อท้าวสีทนแปลงกายเป็นตัวหมัดตัวไรเข้าไปอยู่ใต้ปีก
ของนกอินทรีย์ตัวเมีย อินทรีย์ตัวเมียก็คันตามเนื้อตามตัว คิดจะจิกกินตัวหมัดไรนั้นเสีย แต่
อินทรีย์ตัวผู้ได้ห้ามปรามเอาไว้และบอกว่าให้อดใจรอไปกินซากเนื้อที่เมืองภูเงินทีเดียวเถิด 
ท้าวสีทนจึงได้ข้ามไปกับอินทรีย์ เมื่อข้ามไปถึงอีกฝั่งก็ไปพบกับนางสนมที่มาตักน้้าเพ่ือจะไป
สรงนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงไปขอดื่มน้้ากับเหล่าสนมนั้นและทิ้งแหวนลงไปในถังน้้านั้น              
เมื่อนางสนมหาบน้้ากลับมายังเมืองภูเงินให้นางมโนราห์สรงอาบ นางมโนราห์เห็นแหวน
ตนเองจึงคิดสงสัยว่าแหวนวงนี้มาอยู่ที่นางได้อย่างไร นางสนมจึงบอกว่าได้มาจากชายผู้หนึ่งที่
มีผมเผ้ารุงรังน่ารังเกียจ จากนั้นก็มีการเสี่ยงทายโดยให้นางสนมกรมวังมายืนเรียงรายกันเป็น
แถว แล้วให้ท้าวสีทนทายว่าใครคือนางมโนราห์ ท้าวสีทนก็ทายถูกทุกอย่าง ท้าวเมืองภูเงินจึง
ยอมรับท้าวสีทน และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ทั้งสองคนอยู่เป็นคู่ผัวเมียกัน” 
  (อุทัย จันไทร, เป้ย ธิดาธรรม, แหล้ พสุนันท์, จักรพงษ์ บุญหลาย, 2559: สัมภาษณ์) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 13 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายใหม่ ปัทฐามัย อายุ 83 ปี และนางเปียง ปัทฐามัย อายุ 80 ปี ชาวบ้านนาดง ต้าบลนา
ดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 
   “นางมโนราห์อยู่ที่เมืองภูเงิน ส่วนท้าวสีทนอยู่ที่เมืองเปงจาน   ท้าวสีทนจะ
ไปรบ นางมโนราห์จึงมอบดอกบัวให้ท้าวสีทนแล้วบอกว่าหากดอกบัวเหี่ยวเมื่อใดให้ท้าวสีทน
รีบกลับมา จากนั้นนางมโนราห์จึงอยู่กับแม่ของท้าวสีทน เมื่อนางมโนราห์ได้ปีกกับหางคืนก็
รีบบินกลับเมืองภูเงิน แต่ก่อนจะบินหนีไปก็ได้เอาแหวนฝากไว้ให้ท้าวสีทน และฝากความ
เอาไว้ว่าถ้าท้าวสีทนกลับมาไม่ต้องไปตามหานาง เมื่อท้าวสีทนกลับมาไม่เจอนางมโนราห์ก็ได้
ออกตามหานางและต้องผ่านน้้ากัดเหล็กกัดทองแต่เพราะมีดาบศักดิ์สิทธิ์จึงท้าให้สามารถข้าม
ผ่านได้ จากนั้นก็เดินทางไปจนไปเจอนกอินทรีย์พ่อแม่ลูก ท้าวสีทนจึงแปลงกายเป็นตัวหมัด
เข้าไปแฝงอยู่กับนกอินทรีย์ตัวเมีย 
   เนื่องจากเมืองภูเงินจะจัดงานใหญ่ขึ้น และจะมีการฆ่าวัวควายจ้านวนมาก
เพ่ือใช้สังเวยในงาน นกอินทรีย์จึงจะไปกินซากวัวควายเหล่านั้น เมื่อตกกลางดึกนกอินทรีย์ตัว
เมียพูดกับผัวว่า ตนไปเมืองภูเงินด้วยไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกปวดและหนักหัวเหลือเกิน ท้าวสีทน
จึงย้ายมาอยู่ที่นกตัวผู้แทน พอรุ่งเช้านกอินทรียก์ก็บินไปเมืองภูเงิน เมื่อถึงเมืองภูเงินท้าวสีทน
จึงกระโดดลงจากตัวนกอินทรีย์ ทันใดนั้นเองนกอินทรีย์เหลือบมาเห็นจึงจะไล่จิกกินท้าวสีทน 
แต่ท้าวสีทนถอดดาบขึ้นมาแล้วง้าวใส่ดาบนั้นจึงเปล่งแสงฤทธี นกอินทรีย์จึงท้าอะไรไม่ได้ 
   จากนั้นท้าวสีทนจึงพักอยู่ที่กระท่อมปลายนา เลยไปเจอกับนางก้านันสาวใช้
ที่ก้าลังพากันมาตักน้้า ท้าวสีทนจึงเดินเข้าไปถามว่ามาท้าอะไรกัน นางก้านันบอกว่ามาตักน้้า
เพ่ือจะน้าไปสรงนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงถอดแหวนโยนลงไปในถังน้้านั้น เมื่อนางมโนราห์สรง
น้้าแหวนวงนั้นก็ได้แล่นเข้าไปสวมที่นิ้วของนาง จึงท้าให้นางรู้ว่าท้าวสีทนตามนางมาถึงแล้ว”  
           (ใหม่ ปัทฐามัย, เปียง ปัทฐามัย, 2559: สัมภาษณ์) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 14 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์  นายภั กดิ์  ศรีว รษา อายุ  78 ปี  ชาวบ้ านนาดง ต้ าบลนาดง อ้า เภอปากคาด                     
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 
   “ท้าวสีทนมาเรียนวิชาและมาลองดาบโดยฟันก้อนหินให้ขาดออกเป็น 3 
เสี่ยง”                                                                           
           (ภักดิ์ ศรีวรษา, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 15 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายโสภา ทองสะโคม อายุ 84 ปี ชาวบ้านโนนศิลา ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด                     
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 
  “นางมโนราห์มาอาบน้้าที่สระอโนดาต ท้าวสีทนจากเมืองเปงจานนครราช
มาเจอนางมโนราห์เล่นน้้าที่สระอโนดาตจึงเกิดความพอใจรักใคร่ในนางมโนราห์ จึงได้ตามนาง
มโนราห์ไปเพราะอยากรู้ว่านางมโนราห์มาจากที่ไหน แต่ระหว่างทางที่จะติดตามนางไปนั้นมัน
ต้องข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทอง  ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือน้้าลีกและน้้าซองที่อยู่เมืองลาว น้้าลีกก็คือน้้า
กัดเหล็กน้้าซองก็คือน้้ากัดทอง ท้าวสีทนตามนางไปจนไปเจอฤาษี ฤาษีจึงสอนวิชาอาคมให้ 
เมื่อเรียนเสร็จแล้วจึงได้ฟันดาบลงที่หินหินจึงแตกเป็น 3 ก้อน เพระท้าวสีทนลองดาบ ทั้งนี้
ฤาษียังบอกว่าท้าวสีทนจะเดินทางไปไม่ได้เพราะไม่สามารถข้ามน้้าไปได้จึงได้เสกคาถาให้ท้าว
สีทนเพื่อที่จะให้ข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ 
  กล่าวถึงเมืองภูเงินเมืองของนางมโนราห์ เมืองภูเงินก็คือเมืองหลวงพระบาง
เพราะลงจากภูมาก็เป็นเมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางมีลักษณะเป็นภูห้อมล้อมหลาย
ชั้นโดยมีผาบ่องเป็นประตูโขงหรือประตูเมืองของเมืองภูเงิน เมื่อท้าวสีทนไปเจอนางมโนราห์ที่
เมืองภูเงินจึงได้สู่ขอนางมโนราห์กับเจ้าเมืองภูเงิน แต่เมื่อไปถึงพ่อของนางมโนราห์เจ้าเมืองภู
เงินจึงบอกให้สีทนนั้นรบเอานางมโนราห์ โดยสร้างกลอุบายเพ่ือทดสอบท้าวสีทน เมื่อท้าวสี
ทนชนะใจเจ้าเมืองภูเงินเจ้าเมืองจึงยอมยกลูกสาวให้ ครั้งเมื่อท้าว  สีทนจะพานางมโนราห์
กลับมาเมืองเปงจาน พญาเมืองเปงจานพ่อของท้าวสีทนก็พาประชาชนออกมาต้อนรับท้าวสี
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ทนกับนางมโนราห์จึงท้าให้เกิดชื่อบ้านขึ้น คือบ้านต้อน  อ.รัตนวาปี จากนั้นท้าวสีทนกับนาง
มโนราห์ก็ได้อยู่ด้วยกัน”  
        (โสภา ทองสะโคม, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 16 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นางส้าราญ ดีดอม อายุ 74  ปี ชาวบ้านโนนศิลา ต้าบลโนนศิลา อ้าเภอปากคาด                     
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
  “นางมโนราห์เป็นลูกพญาเมืองภูเงินซึ่งเมืองภูเงินนั้นอยู่ฝั่งประเทศลาว นาง
มโนราห์เป็นลูกคนสุดท้องของพญากษัตริย์ เพราะพญากษัตริย์มีธิดาทั้งหมด 7 คน นาง
มโนราห์จึงเป็นลูกคนสุดท้อง อยู่มาวันหนึ่งนางมโนราห์และพ่ีๆรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวอยากจะ
ออกมาอาบน้้าที่สระอโนดาต เป็นสระที่พญาเมืองภูเงินมาสร้างเอาไว้และตกแต่งโดยให้มีสวน
ดอกไม้อยู่รอบ ๆ สระอโนดาตก็คือแก่งอาฮงอยู่ที่วัดอาฮงศิลาวาส 
  กล่าวถึงนายพราน นายพรานมาเจอนางมโนราห์และพ่ีๆก้าลังเล่นน้้าอยู่
นายพรานจึงแอบดูและคิดหาวิธีจะเอาเชือกมาคล้อง พยายามจะคล้องแต่ก็ไม่ได้ พรานจึงได้
ขอบ่วงบาศจากพญานาคพญานาคจึงท้าบ่วงบาศก์ให้ ขณะที่มโนราห์ก้าลังเล่นน้้าอยู่นั้น 
บ่วงบาศจึงได้ไปติดเข้าที่แขนของมโนราห์ พรานจึงดึงและลากขึ้นมาจากสระอโนดาต ส่วน
บรรดาพ่ีๆของนางมโนราห์เมื่อเห็นเช่นนั้นจึงกลัวแล้วรีบคว้าปีกและหางบินหนีไปเพ่ือไปบอก
พ่อว่านางมโนราห์ถูกจับตัวไป แต่เจ้าเมืองภูเงินทราบเช่นนั้นแล้วก็ท้าอะไรไม่ได้ด้วยความกลัว
เนื่องจากเมืองมนุษย์นั้นไม่เหมือนบ้านเมืองของตน 
  นายพรานจับมโนราห์แล้วพานางกลับมาด้วยประสงค์จะจับนางมโนราห์ท้า
เมีย แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถนอนกับนางมโนราห์ได้เพราะแค่ถูกเนื้อต้องตัวก็เหมือนยื่นมือเข้า
ไปจับไฟ เพราคนบุญกับคนบาปมันไม่เหมือนกัน นายพรานจึงคร่้าครวญคิดหาทางออกว่าจะ
ท้าอย่างไร นึกขึ้นได้เลยจะน้านางมโนราห์ไปถวายให้ท้าวสีทนพญาเมืองเปงจาน จากนั้นก็เลย
พานางไปถวายให้พญาเมืองเปงจาน เมื่อท้าวสีทนเห็นนางมโนราห์ก็เกิดความรู้สึกรักเลย
แต่งงานอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมีย 
  อยู่มาแม่ของท้าวสีทนเกิดความไม่พอใจและเกลียดชังนางมโนราห์เพราะนาง
มโนราห์เป็นนกเป็นหนูเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่คนมีปีกมีหางอีกทั้งเหม็นสาบต่าง ๆ นานา เลยไม่อยาก
ได้นางเป็นสะใภ้ เพราะความเกลียดชังเลยคิดวางแผนให้เสนาอ้ามาตย์และบริวารร่วมมือกัน
เขียนสารปลอม ปลอมสารให้ท้าวสีทนอ่าน เนื้อความในสารเขียนว่ามีข้าศึกจะมาตีเอาเมือง
เอาไร่นาให้ท้าวสีทนออกไปสู้รบกับศัตรู ท้าวสีทนเป็นบุตรเพียงคนเดียวของเมืองเปงจาน นาง
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มโนราห์จึงท้าพวงมาลัยดอกไม้ให้ท้าวสีทน แม้นว่าไปเป็นแรมเดือนและหากไม่มีเหตุเกิดขึ้น
ดอกไม้ก็จะไม่แห้งเหี่ยว เมื่อนางมอบพวงมาลัยให้ท้าวสีทนแล้วท้าวสีทนก็เลยออกเดินทางไป
รบเป็นแรมเดือนดอกไม้ก็เหี่ยวเฉา 
  ฝ่ายแม่ของท้าวสีทนได้ท้าการวางแผนปลูกหอขึ้นมุงด้วยไพรหญ้า แล้วขุด
หลุมเตาใหญ่ๆ(เตาฮาง)เอาไว้ด้านล่าง จากนั้นตั้งหม้อกระทะน้้าร้อนเดือนเอาไว้ ท้าเป็นกล
อุบายหวังจะปองร้ายนางมโนราห์เพ่ือจะฆ่านาง แต่ด้วยนางมโนราห์มีคนใช้คนสนิทที่รักนาง 
สาวใช้นางนั้นจึงบอกนางมโนราห์ว่าแม่ของท้าวสีทนวางแผนจะฆ่านางนางมโนราห์จึงไหวตัว
ทัน 
  เมื่อถึงวันที่ต้องแห่นางมโนราห์ไปยังหอ นางมโนราห์ก็ได้พูดกับแม่ท้าวสีทน
ว่า หากว่านางจะต้องตายแล้วจริง ๆ ขอให้ลูกได้ร่ายร้าให้แม่ได้ดูก่อนสักครั้งจะได้ไหม นาง
มโนราห์จึงขอร้าถวายแม่ท้าวสีทน ขณะที่ร่ายร้าอยู่นั้นนางจึงออกอุบายให้แม่ของท้าวสีทนน้า
ปีกและหางออกมาให้เพราะหากได้ใส่ปีกและหางคงจะร่ายร้าด้วยท่วงท่าที่สวยงามกว่านี้ และ
ยังบอกอีกว่าในหอนี้มันมืดเกินไปคงมองไม่ถนัดไม่เห็นความสวยงามของท่าร้าที่มีทั้งปีกและ
หางเพียบพร้อม ถ้าหากเปิดสีหน้าออกรับแสงสว่างจะเห็นได้ชัดขึ้นให้ดึงออกสักสามไพร แม่
ท้าวสีทนได้ยินเช่นนั้นจึงรีบสั่งเปิดสีหน้าไพรหญ้านั้นออกทันที จากนั้นนางมโนราห์ก็ร่ายร้า
เพียงไม่นานนางก็เหาะเหินสูงขึ้นไป 
  สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วสั่งความเอาไว้ว่าถ้าหากท้าวสีทนจะออกติดตามหาทาง
ให้หยุดท้าว สีทนเอาไว้ เพราะท้าวสีทนจะได้รับอันตราย เนื่องจากหนทางไปเมืองภูเงินนั้น
เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย เมื่อพูดจบนางก็บินหนีไป ทางที่นางมโนราห์ใช้เป็นเส้นทางบิน
หนีก็คือทางบ้านดงอีเหาะ บ้านดงเล้า ดงเล้าก็คือเล้าหรือหอที่ปลูกขึ้นเพ่ือจะใช้ฆ่านาง
มโนราห์ ส่วนดงอีเหาะก็เป็นทางที่นางเหาะหนี ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับบ้านดงเล้า แต่ปัจจุบันบ้าน
ดงอีเหาะได้ถูกเรียกเพ้ียนไปเป็นบ้านดงหอ และถัดจากนั้นยังมีบ้านดงสานดงสานก็คือการ
สานไพรหญ้าเพื่อใช้มุงท้าโรงหอให้นางมโนราห์ 
  เมื่อนางหนีมาก็มาพบถ้้าฤาษี นางจึงบินลงมาเพ่ือพบฤาษีและเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ ให้ฤาษีฟังว่าตนเองนั้นชื่อมโนราห์เป็นนางกินรีกินรอนอยู่เมืองภูเงิน แม่ของท้าวสีทน
จะฆ่าตนจึงได้หนีมาและผ่านมาทางนี้เพ่ือจะกลับเมืองภูเงิน นางมโนราห์จึงถอดแหวนธรรม
รงค์และผ้าสไบฝากไว้ที่ฤาษี และฝากเอาไว้ว่าหากท้าวสีทนตามมาให้ฤาษีมอบให้กับท้าวสีทน
ให้ได ้
  กล่าวถึงท้าวสีทนไปรบท้าศึกสงคราม อยู่  ๆ พวงมาลัยดอกไม้ก็แห้งเหี่ยว
ทันที ด้วยความวิตกกังวลทหารคนสนิทจึงบอกว่า ท้าวสีทนถูกหลอกให้มาท้าศึกสงครามทั้ง ๆ 
ที่อยู่มาตั้งนานก็ไม่มีข้าศึกศัตรูที่ไหนมาให้เห็นเลย เมื่อท้าวสีทนทราบอย่างนั้นแล้วจึงรีบกลับ
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เมืองเปงจานในทันที เมื่อกลับมาถึงเมืองเปงจานก็เห็นแต่ผู้เป็นแม่แต่ไม่เห็นเมียตน ถามใครก็
ไม่มีใครบอกว่านางมโนราห์อยู่ที่ไหน สาวใช้ของนางมโนราห์จึงบอกท้าวสีทนว่านางมโนราห์
ได้บินกลับบ้านเมืองตนไปแล้วเพราะแม่ของท้าวสีทนวางแผนจะฆ่านาง ฝ่ายผู้เป็นแม่ก็ห้าม
ปรามลูกชายว่าไม่ต้องติดตามหานางมโนราห์ แต่ท้าวสีทนก็ไม่ฟังและออกเดินทางตามหานาง
มโนราห์โดยเดินท้าวตั้งแต่เมืองเปงจานจนมาถึงถ้้าศรีธนจึงได้พบฤาษี ฤาษีจึงเอาแหวนธรรม
รงค์และผ้าสไบคืนให้ท้าวสีทนแล้วบอกว่านางมโนราห์ฝากไว้ให้ และขอให้ท้าวสีทนกลับคืน
เมืองเปงจานแต่ท้าวสีทนไม่ยอมกลับและขอเรียนวิชาอาคมกับฤาษี ถัดจากถ้้าฤาษีจะมีคอก
ม้า เนื่องจากม้านั้นคือม้าของท้าวสีทนตอนที่มาเรียนวิชากับฤาษี จากนั้นก็ลับมีดลับดาบจน
หินที่ใช้ลับดาบนั้นมีสภาพเฉียงไปตามการใช้งาน เมื่อใดที่ท้าวสีทนฟันดาบก็จะลงอาคมด้วย
เสมอ พอตอนเช้าก็จะควบม้าวิ่งเพ่ือฝึกฝนวิชาไปจนถึงบ้านดาน (ดานม้าแล่น) ก็คือดานม้าวิ่ง 
เพราะจะปรากฏเห็นรอยเท้าของม้าบนหินอยู่ที่นั่น หลังจากท้าวสีทนเรียนวิชาเสร็จหมดแล้วก็
ออกเดินทางตามหานางมโนราห์ ฤาษีจึงเอามะนาวให้ท้าวสีทน 1 ลูกพร้อมกับเสกคาถาลงให้
ด้วยแล้วบอกกับท้าวสีทนว่าให้ฟันก้อนหินดูเสียก่อนว่าจะฟันเข้าหรือไม่ สีทนจึงเสกคาถาลง
บนดาบแล้วยกขึ้นฟันก้อนหินใหญ่ ก็ปรากฏว่าก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นแตกออกเป็น 3 เสี่ยง ฤาษี
จึงบอกว่าท้าวสีทนได้ฝึกจนส้าเร็จแล้ว  
   จากนั้นท้าวสีทนจึงเดินทางออกตามหานางมโนราห์ ไปจนถึงน้้ากัดเหล็ก
กัดทอง ท้าวสีทนข้ามไปไม่ได้เพราะเป็นน้้าที่ท้าลายได้ทุกสรรพสิ่ง น้้ากัดเหล็กกัดทองอยู่ทาง
วัดหินหมากเป้งหรือทางเชียงคานไปอีก ท้าวสีทนจึงเอามะนาวมาผ่าครึ่งแล้วบีบน้้ามะนาวลง
แม่น้้ากัดเหล็กกัดทองจากนั้นจึงสามารถเดินข้ามไปได้และเดินไปถึงเมืองภูเงิน กว่าจะไปถึง
สภาพของท้าวสีทนดูไม่ต่างจากคนบ้าหรือคนเร่ร่อนพเนจร ผมก็ยาวลากถึงพ้ืนดิน เสื้อผ้าไม่มี
ห่อหุ้มเนื้อ ใช้ใบไม้ท้าเป็นเครื่องนุ่งใส่เท่านั้น เนื่องจากเดินทางไกลผ่านอปสรรคต่าง ๆ 
มากมายเสื้อผ้าก็จึงขาดหลุดลุ่ย 
  ฝ่ ายทางเมื อ งภู เงิน  น างม โนราห์ นั้ น พ่ อกับ แม่ จะให้ แต่ งงาน ใหม่                  
แต่นางมโนราห์ปฏิเสธไม่มองชายใดทั้งนั้น ต่อมานางก้านันสาวใช้ได้ออกมาตักน้้าอยู่ทุ่งนาน
อกราชวังเพ่ือจะเอามาสรงนางมโนราห์ล้างกลิ่นมนุษย์ออกจากตัวนาง ท้าวสีทนจึงฝากศาล
ส่งไปถึงนางมโนราห์ วันต่อมาก็ฝากแหวนกับผ้าสไบไป เมื่อนางมโนราห์เห็นจึงรู้ว่าท้าวสีทน
ตามมาถึงเมืองภูเงินแล้วจึงได้ไปบอกพ่อของตน เจ้าเมืองภูเงินทราบจึงสั่งให้ไป เอาตัวท้าวสี
ทนมาฆ่าเสีย เมื่อท้าวสีทนเข้ามาในวังราชถานก็เข้ามากราบไหว้พ่อและแม่ของนางมโนราห์ 
  เจ้าเมืองภูเงินจึงบอกท้าวสีทนว่าจะให้นางมโนราห์แต่งงานกับชายอ่ืน แต่
นางมโนราห์ไม่ยอมแต่งหากว่าชายผู้นั้นไม่ใช่ท้าวสีทน ผู้เป็นพ่อจึงจนปัญญาที่จะเกลี้ยกล่อม
และออกอุบายว่าหากท้าวสีทนเป็นสามีของนางจริง ๆ ก็ต้องผ่านการทดสอบของตนให้ได้ 
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การทดสอบก็คือให้ธิดาทั้ง 7 องค์ซ่อนตัวในม่านแล้วยื่นนิ้วมือนิ้วเดียวกันออกมาทั้ง 7 นาง 
จากนั้นให้ท้าวสีทนเลือกว่านิ้วไหนคือนิ้วของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงไหว้วอนหาพระอินทร์ 
พระอินทร์จึงแปลงกายเป็นแมลงวันบินมาจับที่นิ้วของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเลือกนิ้วที่มี
แมลงวันเกาะอยู่แล้วจูงแขนเดินออกมา ก็ปรากฏว่าชาวเมืองที่คอยลุ้นอยู่ต่างก็ตีฆ้องร้องไชโย
ดีใจกับท้าวสีทนที่เลือกถูกนางมโนราห์ แต่กระนั้นพ่อของนางมโนราห์ก็ยังไม่ยอม จึงคิดวิธีอ่ืน
มากลั่นแกล้งอีกโดยวิธีการคือให้ธิดาทั้ง 7 นางจัดส้ารับอาหารโดยในส้ารับนั้นให้มีความ 
  เหมือนกันทุกประการ แล้วก็ให้ท้าวสีทนเลือกว่าส้ารับไหนคือส้ารับของนาง
มโนราห์ ท้าวสีทนก็ไหว้วอนหาพระอินทร์อีกเช่นเคย พระอินทร์ก็แปลงกายเป็นแมลงวันบิน
มาจับส้ารับของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเดินไปจับส้ารับนั้นออกมา ก็ปรากฎว่าชาวเมืองก็ตี
ฆ้องร้องไชโยให้อีกด้วยความดีอกดีใจที่ท้าวสีทนเลือกถูกอีกครั้ง จากนั้นจึงท้าให้พ่อของนาง
มโนราห์เกิดการยอมรับท้าวสีทน และจัดให้มีการสรงน้้าท้าวสีทนช้าระร่างกายคราบคนป่านั้น
ออกเสีย ท้าวสีทนจึงมีรูปโฉมที่งดงามเช่นเคย จากนั้นก็จัดงานแต่งงานให้ทั้งสองที่เมืองภูเงิน 
หลังจากที่ท้าวสีทนแต่งงานกับนางมโนราห์และได้อยู่กินด้วยกันที่เมืองภูเงินเป็นเวลานานแล้ว
นั้น ท้าวสีทนได้คิดถึงผู้เป็นมารดาและเมืองเปงจานของตน จึงได้กลับมาเยี่ยมเมืองเปงจาน
โดยการเหาะเหินมาพร้อมกับนางมโนราห์ เนื่องจากว่าท้าวสีทนกลายเป็นคนของเมืองภูเงินไป
แล้วจึงมีปีกสามารถบินได้ แต่เมื่อมาถึงเมืองเปงจานผู้เป็นแม่นั้นไม่ยอมรับท้าวสีทนเนื่องจาก
ท้าวสีทนได้กลายเป็นนกเช่นนางมโนราห์ไปแล้วจึงไม่ยอมให้ลูกอยู่ที่เมืองเปงจาน ท้าวสีทนจึง
ลาแม่และกลับไปอยู่เมืองภูเงินกับนางมโนราห์” 
                   (ส้าราญ ดีดอม, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 17 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายสวัสดิ์ เลิศประเสริฐ อายุ 84 ปี และนางถิน เลิศประเสริฐ อายุ 74 ปี ชาวบ้านต้อน
น้อย ต้าบลบ้านต้อน อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความว่า 
     
   “เมืองภูเงินคือเมืองนางมโนราห์ เมืองเปงจานคือเมืองท้าวสีทน วันหนึ่ง
เหล่านางมโนราห์พากันออกมาเล่นน้้า นายพรานไปเจอจึงเอาบ่วงบาศก์ไปคล้องแล้วจับมาให้
ท้าวสีทน เลยจัดพิธีแต่งงานกันระหว่างท้าวสีทนกับนางมโนราห์ที่เมืองเปงจาน 
   จากนั้นท้าวสีทนไปรบ แต่ก่อนจะไปรบก็ได้มาฝึกวิชาอาคมที่ถ้้าศรีธน เมื่อ
ฝึกเสร็จก็ได้เกิดการประลองดาบด้วยการฟันหิน ปรากฏว่าหินนั้นขาดออกเป็น 3 ก้อน 
จากนั้นนางมโนราห์จึงท้าพวงมาลัยดอกไม้ให้ท้าวสีทนคล้องคอเอาไว้และบอกว่าหากเมื่อใดที่
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ดอกไม้เหี่ยวแสดงว่ามีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับนาง เมื่อท้าวสีทนไปรบเป็นเวลาขวบปี 
พวงมาลัยนั้นได้แห้งเหี่ยวผิดตา ท้าวสีทนจึงคิดว่าคงมีเหตุอันใดเกิดขึ้นกับนางมโนราห์จึงรีบ
กลับมาเมืองเปงจานทันที 
  เมื่อกลับมาถึงก็ทราบว่านางมโนราห์นั้นได้หนีกลับเมืองภูเงินไปแล้ว โดยนางได้
ใช้วิธีขอปีกและหางเพ่ือจะร่ายร้าให้แม่ของท้าวสีทนได้ดู เมื่อได้ปีกและหางมาใส่แล้วก็ร่ายร้า
ไปมาให้ดู จากนั้นนางก็บินหนีออกไปและบินกลับไปเมืองภูเงิน เมื่อท้าวสีทนกลับมาก็ไม่เจอ
นางมโนราห์จึงจะออกติดตามหานางโดยเดินป่าเดินไพรไปเรื่อย ๆ จนไปเจอแม่น้้ากัดเหล็กกัด
ทองจึงข้ามไปไม่ได ้
  จากนั้นจึงมีนกอินทรีย์ตัวใหญ่คุยกันว่าจะไปกินซากวัวซากควายที่เมืองภูเงิน 
เพราะทางเมืองภูเงินจะจัดพิธีสู่ขวัญเพ่ือรับขวัญนางมโนราห์ที่หนีมาจากเมืองมนุษย์ได้ 
  ท้าวสีทนจึงไปหลบอยู่ใต้ขนของนกอินทรีย์ พอตกเช้านกอินทรีย์จึงพากันออก
บินเพ่ือจะไปเมืองภูเงิน เมื่อถึงเมืองภูเงินท้าวสีทนจึงกระโดดลงจกปีกนกอินทรีย์แต่ยังไม่
สามารถเข้าไปในเขตวังของเมืองภูเงินได้ 
  ต่อมานางมโนราห์ใช้ให้นางก้านันสาวใช้ออกมาตักน้้าเพ่ือใช้อาบสรง ท้าวสีทน
จึงทิ้งแหวนลงไปในถังน้้า เมื่อนางมโนราห์สรงน้้าในถังที่มีแหวนตกอยู่แหวนจึงวิ่งมาสวมที่
นิ้วนางมโนราห์ นางจึงแปลกใจและคิดว่าท้าวสีทนได้ตามมาถึงแล้ว เมื่อนางสรงเสร็จก็จัด
ส้ารับอาหาร 
  ท้าวสีทนเดินเข้ามาในวังและได้พบมโนราห์บริเวณที่นางมโนราห์ อาบสรง นาง
มโนราห์จึงไปบอกให้พ่อกับแม่จัดเตรียมส้ารับมาใหม่ ให้ท้าวสีทนเลือกส้ารับอาหารว่าส้ารับ
ไหนเป็นของนางมโนราห์ ทันใดนั้นจึงมีแมลงวันเขียวบินมาจับส้ารับของนางมโนราห์ ท้าวสี
ทนจึงเลือกถูกส้ารับพอดี จึงให้สนมน้าชุดเครื่องทรงมาให้ท้าวสีทนสวมอย่างสมพระเกียรติ 
จากนั้นก็ให้ท้าวสีทนเลือกอีกโดยการให้ธิดาทั้ง 7  มายืนเรียงกันแล้วใช้ผ้ามาปิดกั้นเอาไว้
ด้านหน้า ให้ยื่นเพียงนิ้วมือออกมาคนละ 1 นิ้ว แล้วแมลงวันเขียวก็บินมาจับนิ้วของนาง
มโนราห์อีกเช่นเดิม ท้าวสีทนจึงเลือกถูกและได้แต่งงานกัน”   

(สวัสดิ์ เลิศประเสริฐ, ถิน เลิศประเสริฐ, 2559 : สัมภาษณ์ ) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 18 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายเคน สมบูรณ์ธรรม อายุ 79 ปี ชาวบ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี                     
จังหวัดหนองคาย ความว่า 
 
  “ท้าวสีทนเคยไปพักที่อ้าเภอปากคาดก็คือถ้้าศรีธน และเคยไปยกก้อนหินในถ้้า ปัจจุบัน
ก็ยังเห็นเป็นรอยมืออยู่ ภายหลังจึงมาตั้งเป็นวัด ท้าวสีทนคู่กับนางมโนราห์ เรื่องของท้าวสีทนกับนาง
มโนราห์มีประวัติคือโนนยางคอย โนนสาวเอ้ ดงลิ้น มันมีอยู่ในเรื่องสีทน -มโนราห์ เมืองเปงจานนคร
ราช เช่น ท้าวสีทนไปคอยนางมโนราห์ที่โนนยางคอย ก็เลยตั้งชื่อว่าโนนยางคอย ท้าวสีทนไปคอยนาง
มโนราห์อยู่ที่หนองซง ก็คือทรงตัว และยังมีโนนสาวเอ้โนนของนางมโนราห์ นางมโนราห์จะไปไหว้ธาตุ
พนมเลยไปเอ้ไปทรงที่นั่น มันคือบทเทศน์ที่เล่าถึงเมืองเปงจานนครราช และเมืองนางมโนราห์อาจจะ
อยู่ที่เมืองเปงจานแห่งนี้เพราะมีศาลนางมโนราห์ตั้งอยู่ 
  ท้าวสีทนจะไปคอยนางมโนราห์และหนองคอนคือหนองของท้าวสีทน ก่อนที่จะพากันไป
ไหว้ธาตุพนมท้าวสีทนจะไปเอ้ตัวอยู่ที่โนนยางคอย ส่วนนางมโนราห์อยู่ที่โนนสาวเอ้ ไปไหว้ธาตุพนม
เสร็จก็พากันกลับคืนมาก็มาทรงตัวอยู่หนองซง แล้วก็จะไปสร้าง ภูเงินภูเบี้ยอยู่ฝั่งลาว ภูเงินก็คือบ่อ
เงินบ่ทองผ่านจ้าปาสักของฝั่งลาวไปอีก ท้าวสีทนก็ไปคอยนางมโนราห์ที่ถ้้าศรีธน”  
                                                      (เคน สมบูรณ์ธรรม, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 19 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ พระครูโอภาส วัฒนานุกูล อายุ 67 ปี รองเจ้าคณะอ้าเภอปากคาด วัดสว่างพัฒนา                   
ต้าบลนากั้ง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 
  “ท้าวสีทนอยู่เมืองเปงจานนครราช นางมโนราห์อยู่เมืองภูเงิน นางมโนราห์มา
เล่นน้้า นายพรานเลยพยายามเอาบ่วงมาคล้องแต่ก็คล้องไม่ได้ นายพรานจึงไปหาฤาษี ฤาษีจึง
แนะน้าให้ไปเอาบ่วงบาศมาคล้อง นางมโนราห์จึงติดบ่วงบาศนั้น นายพรานจึงจะเอานาง
มโนราห์มาถวายท้าวสีทน นางมโนราห์มีความพิเศษคือนางมีปีกและหาง เมื่อนางมโนราห์
แต่งงานกับท้าวสีทนก็ได้อยู่เมืองเปงจานด้วยกัน แต่พ่อกับแม่ของท้าว สีทนไม่พอใจที่ท้าวสี
ทนได้เมียที่ไม่มีที่มาที่ไปอย่างนางมโนราห์ 
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  ต่อมาก็เกิดศึกสงครามที่ชายแดนเมืองเปงจาน อันที่จริงนั้นเป็นกลอุบายของแม่ 
ท้าวสีทนที่จะท้าให้ท้าวสีทนนั้นยกทัพไปปราบกบฎที่ก่อกวนอยู่ชายแดน เป็นแผนเพ่ือจะได้
ขับไล่นางมโนราห์หนี ท้าวสีทนก็ได้ยกทัพไปรบ พ่อกับแม่ของท้าวสีทนจึงท้ากลอุบายจะฆ่า
นางมโนราห์แต่นางรู้ตัวเสียก่อน นางจึงหาทางเอาตัวรอดโดยกลอุบายของนางคือ จะขอฟ้อน
ร้าให้พ่อกับแม่ของท้าวสีทนดูก่อนนางจึงขอปีกและหางคืนเพ่ือจะใช้ใส่แล้วร่ายร้า เมื่อได้ปีก
และหางมาใส่นางก็ร่ายร้าอย่างสง่างามสักพักนางเริ่มบินสูงขึ้น ๆจากนั้นนางได้หันลงมาสั่ง
ความเอาไว้ว่าไม่ต้องให้ท้าวสีทนออกตามหานางเพราะทางข้างหน้ามีอุปสรรคมากมายท้าวสี
ทนคงตามไปไม่ถึง เมื่อพูดจบนางก็ฝากแหวนเอาไว้ให้ท้าวสีทนแล้วนางก็บินหนีไป 
  ส่วนท้าวสีทนเมื่อกลับมาไม่เจอนางมโนราห์ก็รีบออกตามหาพร้อมกับสวมแหวน
ที่นางทิ้งเอาไว้ให้และได้ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ สุดท้ายก็ไปถึงเมืองภูเงิน ก็ไปเจอสาวใช้ของนาง
มโนราห์ที่พากันมาตักน้้า ท้าวสีทนจึงแอบฟังเขาพูดกันเรื่องนางมโนราห์และแอบเอาแหวนใส่
ลงในหาบน้้านั้น นางมโนราห์จึงรู้ว่าท้าวสีทนตามมา”  

(โอภาส วัฒนานุกูล, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 20 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ พระอธิการจอน ปัญญากาโม อายุ 82 ปี วัดไชยวนาวาส ต้าบลนากั้ง อ้าเภอปากคาด  
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
  “เมืองท้าวสีทนอยู่เมืองเปงจานนครราช วันหนึ่งนางมโนราห์เล่นน้้ากับบรรดา
พ่ีๆทั้ง 6 นายพรานไปเจอเลยไปคล้องนางมาได้และหวังจะจับนางท้าเมีย แต่แตะต้องตัวนาง
ไม่ได้เพราะตัวนางนั้นร้อนเสมือนไฟ จึงได้น้ามาถวายท้าวสีทน ท้าวสีทนจึงแต่งงานกับนาง
มโนราห์และยกให้นางเป็นมเหสี อยู่มาท้าวสีทนไปรบ นางมโนราห์จึงอยู่กับแม่ของท้าวสีทน 
แม่ของท้าวสีทนหาว่านางมโนราห์เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองเข็ดขวงงวงงา นางมโนราห์ทนไม่ได้
เลยแต่งตัวจะร้าให้แม่ท้าวสีทนดู นางร่ายร้ามีทั้งปีกและหาง ร้าขึ้นไปจนถึงเพดานจากนั้นก็
บินหนีกลับไปเมืองภูเงิน ก่อนหน้านั้นนางสั่งแม่ท้าวสีทนเอาไว้ว่าอย่าให้ท้าวสีทนตามไป
เพราะมันมีหินกัดเหล็กกัดทอง ท้าวสีทนจะข้ามไปไม่ได้เพราะหินนั้นจะหนีบตัว 
  ฝ่ายท้าวสีทนก็ไม่ฟังค้าห้ามปราม ตัดสินใจออกตามหานางมโนราห์ 7 ปี 7 
เดือน 7 วัน แล้วไปเจอแม่น้้าที่มีปลามีพิษจ้านวนมากแต่ก็ข้ามไปได้ ไปจนถึงเมืองภูเงินแล้วก็
ลงเล่นน้้าสระอโนดาต จากนั้นก็เข้าเฝ้าพ่อกับแม่นางมโนราห์ซึ่งขณะนั้นบรรดาพ่ีๆของนางก็
อยู่ด้วย ท้าวสีทนขอพญาเมืองภูเงินว่าอยากพบนางมโนราห์ขอให้เรียกนางออกมาพบ นาง
มโนราห์จึงได้เจอกับท้าวสีทน พ่อนางมโนราห์จึงออกอุบายทดสอบท้าวสีทนโดยการน้าควาย
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จ้านวน 1,000 ตัวออกมาผูก แล้วให้เลือกว่าในควาย 1,000 ตัวนั้น มีตัวไหนบ้างที่เป็นควาย
ของนางมโนราห์ โดยให้ท้าวสีทนเลือกชี้ถ้าชี้ถูกจึงจะยอมรับว่าท้าวสีทนเป็นสามีของนาง
มโนราห์ 
  จากนั้นท้าวสีทนจึงอธิษฐานอยู่ ๆ ก็มีแมลงวันบินมาบอกว่าถ้าหากแมลงวันบิน
ไปจับที่ควายตัวใดก็ให้ท้าวสีทนไปชี้ที่ควายตัวนั้นแล้วเลือกออกมา จากนั้นท้าวสีทนก็เลือกถูก
ควายของนางมโนราห์ทุกตัว ท้าวสีทนจึงได้รับการยอมรับ และได้ร่วมพิธีอาบสรงด้วยกัน สระ
อโนดาตอยู่พระต้าหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร จากนั้นก็จัดพิธีแต่งงาน ทั้งคู่ก็อยู่เป็นคู่
ผัวเมียกัน”             
           (จอน ปัญญากาโม, 2559: สัมภาษณ์) 
 
ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 21 
 เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ 
นายสุวัฒน์ชัย ดีแสน อายุ 48 ปี ชาวบ้านมวลชน ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
ความว่า 
 
   “เรื่องของท้าวสีทน-มโนราห์เริ่มจากเมืองภูเงิน เมืองภูเงินปัจจุบันเป็นชื่อ
ภูเขาควายอยู่ฝั่งลาวและมีนางกินรีอยู่ที่นั่น นางกินรีลงมาเล่นน้้า น้้ากัดเหล็กกัดทองปัจจุบัน
คือแม่น้้าโขง ลงมาเล่นเมืองเปงจานก็คือบ้านเปงจานปัจจุบัน จากนั้นพรานบุญไปล่าสัตว์เลย
ไปคล้องนางมโนราห์ เมื่อคล้องนางได้แล้วพรานบุญไม่สามารถแตะต้องนางมโนราห์ได้ 
เนื่องจากทุกครั้งที่จะจับต้องตัวนางก็มีความร้อนแผ่ออกมาจากตัวของนาง ท้าวสีทนอยู่ที่เมือง
เปงจาน เป็นลูกเจ้าเมืองเปงจาน พรานบุญจึงน้านางมโนราห์มาถวายท้าวสีทน จากนั้นนาง
มโนราห์ก็ถูกถอดปีกและหางออกแล้วท้าวสีทนก็เอาปีกและหางของนางไปซ่อนไว้ที่ถ้้าศรีธน 
อ.ปากคาด เมื่อท้าวสีทนได้นางมโนราห์มาเป็นคู่ครอง นางมโนราห์อยากกลับไปเมืองภูเงินแต่
นางไม่มีปีกไม่มีหางจึงบินไม่ได้ นางมโนราห์จึงวางอุบายขอปีกขอหางเพ่ือจะฟ้อนร้าถวายต่อ
หน้าพระพักตร์  ท้าวสีทนจึงให้เสนาอ้ามาตย์ไปเอาปีกและหางมาให้นางมโนราห์ใส่เพ่ือให้
ฟ้อนร้าถวาย หลังจากนั้นนางก็ได้ฟ้อนถวาย เมื่อฟ้อนร้าขึ้นไปสูงเทียมหลังคานางก็บินหนีไป
เมืองภูเงินข้ามน้้ากัดเหล็กกัดทองไป 
   หลังจากนางมโนราห์หนี ท้าวสีทนไปฝึกวิชาที่พระบาทนาสิงห์ ต.นาสิงห์                  
อ.รัตนวาปี หลังจากฝึกเสร็จแล้วจะตามหานางมโนราห์ก็เลยมาลองดาบที่ถ้้าศรีธน เมื่อลอง
ดาบเสร็จแล้วก็จะออกตามหานางมโนราห์ และหลังจากที่ท้าวสีทนออกจากถ้้าศรีธนไปก็ไม่
พบประวัติของท้าวสีทนอีกเลย 
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   แต่ก่อนที่จะได้นางมโนราห์ ท้าวสีทนถูกทดสอบโดยการเอานางก้านันมายืน
เรียงกันแล้วเอาผ้าปิดกั้นไว้ด้านหน้า จากนั้นให้นางก้านันยื่นนิ้วออกมาแล้วให้ท้าวสีทนเลือก 
ท้าวสีทนจึงอธิษฐาน พระอินทร์แปลงเป็นแมลงวันเขียวลงมา ท้าวสีทนอธิษฐานว่าหากนิ้วใด
เป็นนิ้วนางมโนราห์ขอให้ตนจับถูก แมลงวันเขียวจึงมาจับนิ้วของนางมโนราห์ เมื่อจับถูกแล้ว
ท้าวสีทนจึงเลือกเอานิ้วที่มีแมลงวันจับเป็นนิ้วนางมโนราห์”  
              (สุวัฒน์ชัย ดีแสน, 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 22 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายจันทร์ ทับศรี อายุ 82 ปี ชาวบ้านปากคาดพัฒนา ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด                     
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
 
  “ท้าวสีทนเกิดในบ้านเปงจานนครราช มาเรียนวิชาอาคมที่ถ้้าศรีธน เรียนวิชา
เสร็จแล้วจึงได้ลองดาบที่ก้อนหินใหญ่จนเป็นร่องรอยปรากฎให้เห็นในวัดถ้้าศรีธนท้าวสีทนฟัน
ดาบลงหิน 1 ครั้ง หินแตกออกเป็น 3 ก้อน 
  ท้าวสีทนเรียนวิชาอาคมกับฤาษี แล้วจากนั้นก็กลับไปเมืองเปงจาน  มีเสียงร่้า
ลือกันถึงชื่อนางมโนราห์ที่ว่า 7 วันนางมโนราห์จะลงมาเล่นน้้าที่หนองบัวก็คือหนองหินที่อยู่
ตรง บขส อ.ปากคาด ซึ่งแต่ก่อนเป็นหนองน้้าธรรมชาติ แต่ปัจจุบันได้มีการต่อเติมได้รับการ
ดูแลที่ดีขึ้นจากเทศบาล ซึ่ง 7 วันนางมโนราห์จะลงมาเล่นน้้า เมื่อท้าวสีทนได้ยินเช่นนั้นจึงใช้
เสนาอ้ามาตย์จากเมืองเปงจานมาสังเกตการณ์ดูว่านางมโนราห์มาอาบน้้าจริงหรือไม่ ให้เสนา
อ้ามาตย์เอาบ่วงไปคล้องเอานางมาแล้วน้ามาถวายให้ตน เมื่อคล้องมาได้ทั้ง 7 นาง ท้าวสีทนก็
เลือก 1 นางนั่นก็คือนางมโนราห์ ก็เลยได้เป็นคู่ผัวเมียกันอยู่ด้วยกันที่เมืองเปงจาน 
  ต่อมาบ้ าน เมืองเกิดศึกสงครามท้ าวสีทนถูกเกณฑ์ ไปรบ  7 ปี  7 เดื อน                       
นางมโนราห์ที่รออยู่เมืองเปงจานก็เกิดความคิดถึงสามีที่ไปรบแล้วไม่กลับมา นางจึงนึกถึงเมือง
ภูเงินบ้านของตน ก็คือภูเขาควายฝั่งลาว 
  ท้าวสีทนเมื่อเสร็จสิ้นจากท้าศึกก็ก้าลังจะกลับเมืองเปงจาน ฝ่ายนางมโนราห์ก็
ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ด้วยคิดถึงสามี จึงขอแม่ของท้าวสีทนว่าอยากกลับเมืองภูเงิน ก่อนจะกลับนั้น
นางจะร่ายร้าให้แม่ท้าวสีทนดูก่อน และนางก็ออกอุบายว่าให้เปิดสีหน้าไพรหญ้านั้นออกเพ่ือ
รับแสงสว่าง เมื่อสีหน้าถูกเปิดออกแล้วนางก็ร่ายร้าขึ้นไปและบินออกไปจากเมืองเปงจานทันที 
  นางมโนราห์บินมาถึงถ้้าศรีธน นางจึงเอาผ้าสไบฝากไว้ที่ฤาษีจากนั้นก็บินกลับ
เมืองภูเงิน กล่าวถึงท้าวสีทนเมื่อกลับมาไม่เจอนางมโนราห์ และทราบว่านางมโนราห์นั้นกลับ



 

 

  211 

เมืองภูเงินไปแล้วจึงออกเดินทางตามหานาง เมื่อท้าวสีทนเดินมางมาถึงถ้้าศรีธนก็มาเจอฤาษี 
ฤาษีจึงบอกท้าวสีทนว่านางมโนราห์ได้กลับบ้านเมืองนางไปแล้ว และนางได้ฝากผ้าสไบเอาไว้
ท้าวสีทนด้วย ฤาษีจึงมอบผ้าสไบให้ท้าวสีทน จากนั้นท้าวสีทนก็เดินทางตามหานางต่อไป เดิน
ไปทางทิศเหนือเพราะเป็นเส้นทางไปเมืองภูเงิน ท้าวสีทนมีวิชาเหาะเหินเดินอากาศที่ร่้า เรียน
มากับฤาษีเพ่ือจะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ 
  เมื่อไปถึงวัดอาฮงก็ไปหยุดอยู่ที่น้้ากัดเหล็กกัดทองก็คือน้้าโขง ท้าวสีทนไม่
สามารถข้ามไปได้ บริเวณนั้นมีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เมื่อพระยาอินทราธิราชเห็นว่าท้าวสีทน
อาวรณ์ถึงนางมโนราห์ด้วยความโศกเศร้าจึงแปลงเป็นพญานกอินทรีย์ไปจับอยู่ที่ต้นยางใหญ่
นั้น ท้าวสีทนเห็นพญานกอินทรีย์จึงได้ท่องคาถาแปลงกายตนเองให้เป็นตัวหมัดตัวไรเพื่อจะไป
ซ่อนอยู่ในปีกของนกอินทรีย์หวังจะข้ามแม่น้้าโขงไปเมืองภูเงิน เมื่อข้ามไปถึงเมืองภูเงินแล้ว
ท้าวสีทนก็กระโดดออกจากพญานกอินทรีย์ แล้วกลับเพศคืนร่างตน จากนั้นก็เอาสไบที่ฤาษีให้
มาไปแสดงตนว่าตนเองนั้นคือสีทนสามีของมโนราห์ ท้าวสีทนได้รับการยอมรับ จึงได้แต่งงาน
กันอยู่ด้วยกันที่เมืองภูเงิน”         
                          (จันทร์ ทับศร,ี 2559: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 23 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ นายทองม้วน ดอกไม้แก้ว อายุ 80 ปี ชาวบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย ต้าบลปากคาด                
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
  “เมืองเปงจานสมัยก่อนพ่อท้าวสีทนเป็นพญาเมือง มีลูกชาย 1 คนคือท้าวสีทน 
ท้าวสีทนยังไม่มีเมีย ต่อมามีนางมโนราห์มาเล่นน้้า นายพรานจึงไปคล้องเอา แต่ก่อนจะคล้อง
นั้นได้ไปยืมบ่วงบาศพญานาค เพราะนายพรานนั้นเป็นสหายของพญานาค เมื่อพรานบุญได้
บ่วงบาศจากพญานาคในเมืองบาดาลมาแล้วก็ได้น้ามาคล้องนางมโนราห์ไปเป็นเมีย ส่วน
สถานที่คล้องนางมโนราห์นั้นก็อยู่ข้างๆถ้้าศรีธน คือบริเวณหนองหิน 
  เมื่อคล้องนางมโนราห์ได้ก็ และจะพานางไปเมืองเปงจาน และเมื่อฝั่งท้าวสีทนรู้
อย่างนั้นจึงออกมาต้อนรับนาง ปัจจุบันจึงมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อว่าบ้านต้อน จากนั้นก็
มอบนางมโนราห์ให้กับท้าวสีทน ก็ได้เป็นผัวเมียกันอยู่มาอีกระยะหนึ่งก็เกิด (เสิ่กเสือเหนือใต้) 
ศึกสงคราม ท้าวสีทนจึงเดินทางไปรบ ขณะที่ท้าวสีทนไปท้าศึกนั้นก็ได้เกิดปัญหาขึ้นกับนาง
มโนราห์ คือ มีเสียงคัดค้านต่อต้านนางมโนราห์กล่าวหานางต่าง ๆ นานาว่านางนั้นเป็นกาลี
บ้านกาลีเมืองนางเป็นนกไม่ใช่มนุษย์ นางจะท้าให้เมืองเปงจานล่มสลาย แม่ของท้าวสีทนจึง
วางแผนไม่อยากให้สะใภ้อยู่ร่วมด้วย จึงคิดจะวางแผนฆ่านางแต่ไม่ส้าเร็จ เพราะนางมโนราห์
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ได้วางแผนจะกลับเมืองของตน โดยได้ขอปีกขอหางจากแม่ท้าวสีทน เมื่อได้ปีกและหางมาแล้ว
นางก็บินหนีไป ก่อนที่นางจะบินกลับเมืองภูเงินนั้น นางได้มาฝากแหวนและผ้าสไบเอาไว้กับ
ฤาษี  
  ท้าวสีทนกลับจากท้าศึกก็ไม่พบนางมโนราห์จึงออกเดินทางตามหานาง การ
เดินทางของท้าวสีทนนั้นใช้วิธีเดินเท้า ท้าวสีทนเดินทางไปจนพบฤาษีอยู่ที่ถ้้าศรีธน ร่้าเรียน
วิชาที่นั่นจนจบศาสตร์หลังจากนั้นก็ได้มาลองดาบที่ก้อนหินแห่งหนึ่งโดยได้ฟันหินก้อนนั้นจน
ขาดออกจากกัน ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ที่วัดถ้้าศรีธน จากนั้นท้าวสีทนก็ออกเดินทางต่อไปจน
ไปถึงน้้ากัดเหล็กกัดทอง พอไปถึงที่นั่นก็จะพบกับ (ช้างอ่วยงาปลาอ่วยเหงี่ยง) คือภัยอันตราย
ที่ท้าวสีทนจะต้องเผชิญ จากนั้นก็เดินทางไปเจอนกอินทรีย์คู่หนึ่งจะบินไปกินเศษอาหารที่
เมืองภูเงิน ในงานสรงน้้านางมโนราห์หรือพิธีสู่ขวัญนางมโนราห์ ซึ่งสมัยก่อนนกอินทรีย์
สนทนากับคนได้รู้เรื่องรู้ภาษากัน นกอินทรีย์พูดคุยกันว่าจะไปกินเศษอาหารที่เขาใช้ในพิธีสู่
ขวัญนางมโนราห์ ท้าวสีทนรู้จึงขึ้นไปบนรังของนกอินทรีย์ และไปจับอยู่ที่หัวของนกอินทรีย์ 
พอรุ่งเช้านกอินทรีย์ก็ออกบินข้ามแม่น้้ากัดเหล็กกัดทองไป เมื่อถึงเมืองภูเงินก็บินลงมาจับที่
ศาลาคู่หนึ่ง 
  ต่อมามีสาวสนมกรมวังมาตักน้้า ท้าวสีทนจึงถามไถ่เลยรู้ว่าจะตักน้้าไปสรงนาง
มโนราห์  จึงเอาแหวนทิ้งลงไปในถังน้้า เมื่อนางมโนราห์สรงน้้าแหวนนั้นจึงตกลงให้นางเห็น 
นางจึงทราบว่าท้าวสีทนได้มาถึงแล้ว นางมโนราห์จึงถามสาวใช้ของตนว่าได้พบเจอกับคน
แปลกหน้าหรือไม่ที่ศาลาเทียมท่าคู่นั้น เมื่อสาวใช้ตอบว่ามีชายแปลกหน้าอยู่ที่นั่น นาง
มโนราห์จึงให้สาวใช้ไปที่ศาลาเทียมท่า แล้วไปเชิญเข้ามาในวังพร้อมกับเสื้อผ้าชุดทรงใหม่ เมื่อ
ท้าวสีทนเข้ามาในวังแล้ว พ่อของนางมโนราห์ไม่ยอมรับท้าวสีทน จึงได้เกิดการพนันขันแข่งกัน
ขึ้น คือให้ท้าวสีทนเลือก (พาข้าว) หรือ ส้ารับอาหาร ให้ท้าวสีทนเลือก1 ใน 7 ส้ารับ ว่าส้ารับ
ไหนเป็นส้ารับของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงขอพรจากเทวดาให้มาช่วย เทวดาก็แปลงกายเป็น
แมลงวันเขียวบินมาจับที่ส้ารับของนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงเลือกส้ารับที่มีแมลงวันจับ ก็รากฎ
ว่าเป็นส้ารับของนางมโนราห์ จากนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดท้าวสีทนก็ถูกทดสอบโดยการให้ไปยกก้อน
หินใหญ่ยกภูเขาจนได้รับการยอมรับ มีการลั่นฆ้องร้องไชโยกันทั้งเมือง ท้าวสีทนจึงได้เป็น
ลูกเขยเมืองภูเงิน และเมืองภูเงินก็คือเมืองที่อยู่บนภูเขาควายฝั่งลาว”  
               (ทองม้วน ดอกไม้แก้, 2559: สัมภาษณ์) 
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 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 24 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์  นายสุนทร สีสมมา อายุ  69 ปี ชาวบ้านดาลบังบด ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด                     
จังหวัดบึงกาฬ ความว่า 
  “ที่บ้านดาลบังบด (บริเวณวัดเทพนิมิตดาลบังบด) มันจะมีสวนสวนหนึ่ง เป็น
สวนดอกสเลเตของนางมโนราห์หรือนางทั้ง 7 เวลาที่นางมาชมสวนนางจะมาที่นี่ เพราะสวน
ของนางมีหลายที่ และบริเวณนั้นก็มีรูปปั้นท้าวสีทนลองดาบปรากฎอยู่”  
                     (สุนทร สีสมมา, 2561: สัมภาษณ์) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 25 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ             
ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 หน้า 11 ชื่อว่า “ถิ่นต้านาน พระสุธน-นางมโนราห์” ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ในพื้นที่ศึกษา แล้วน้าข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ความว่า 
 
  “ถิ่นต้านานพระสุธน-นางมโนราห์” หลายคนคงลืมไปแล้วว่าที่อ้าเภอปากคาด 
หนองคายนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต้านานเก่าแก่ได้เล่าขานกันว่า พระสุธน-นางมโนราห์นั้น
อยู่ที่อ้าเภอนี้หรืออยู่ที่ปักษ์ใต้ 
  จากหลั กฐาน ที่ พ บ เห็ นนั้ น  ที่ วั ด ถ้้ าศ รี ธน  อ .ปากคาด  จ .หน องคาย                 
โดยต้านานเล่าว่า สมัยนั้นได้มีฤาษีองค์หนึ่งมีวิชาดาบเป็นเลิศในยุทธภพ ได้มาบ้าเพ็ญศีล
เจริญภาวณาอยู่ในถ้้าบริเวณถ้้า ศรีธนทุกวันนี้ 
  ต่อมาพระสุธนได้เดินทางตามหานางมโนราห์และได้พบเห็นพระฤาษีเข้าก็ขอ
ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาดาบอยู่กับพระฤาษี หลังจากเรียนจบในกระบวนยุทธแล้วได้ไป
ลองวิชาดาบบริเวณวัดโดยฟันก้อนหินขนาดใหญ่ขาดออกเป็น 3 เสี่ยง รอยคมดาบยังปรากฏ
ให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ พร้อมมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระสุธนและนางมโนราห์เป็นอนุสรณ์ และวัด
แห่งนั้นได้ขนานนามจากชาวบ้านว่า “วัดถ้้าศรีธน” 
  สภาพภูมิประเทศของวัดมีธรรมชาติร่มรื่นสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และ
ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาอีกหลายอย่าง หลายเรื่อง ตลอดจนมีนิทานเก่าแก่ พ้ืนบ้านของ
ชาวอีสานเรื่องยักษ์กาละสาต่อสู้กับท้าวลิ้นทองที่หนองยอง หมู่บ้านหนองยอง ต .หนองยอง 
อ .ปากคาด ซึ่ งไม่ไกลจากตัวอ้าเภอมากเท่าไร และมีรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป               
ที่แกะสลักจากหิน ที่แห่งนี้จึงมีต้านานของการพบรักอันยิ่งใหญ่ของพระสุธนกับนางมโนราห์ 
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  ปากคาดเป็นอ้าเภอชายแดนติดแม่น้้าโขงเต็มไปด้วยภูเขาสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่าง
คือมีวิหารรูประฆังคว่้าสร้างอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ ภายใต้ถ้้าใต้ก้อนหินเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่และมีรอยพระพุทธบาท”  
              (ชัย อภิรัตน์, 2533) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 26 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคอีสาน เล่ม 5 ในหน้า 1682-1683 เขียนโดย สมคิด ชัยวงศ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มากจากการ
สัมภาษณ์ในพ้ืนที่ศึกษาเช่นเดียวกัน โดยเนื้อหามีความว่า 
  ซากเมืองโบราณที่บ้านเปงจาน อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ชาวบ้านได้น้าเรื่อง
ท้าวสีทนหรือศรีธนมาสร้างเป็นต้านานเมืองเล่าสืบต่อกันมา ดังนี้ 
 
  “วันหนึ่งนายพรานได้จับนางมโนราห์ที่พากันมาลงเล่นน้้าได้ที่สระอโนดาต
มาถวายท้าวสีทนกษัตริย์เมืองเปงจานนครราช ทั้งสองเกิดความพึงพอใจต่อกันจนเกิดเป็น
ความรัก จึงได้จัดอภิเษกให้นางมโนราห์เป็นมเหสี ท้าวสีทน สร้างความไม่พอใจให้แก่นางสนม
ทั้ง 7 ซึ่งเป็นลูกสาวปุโรหิตยิ่งนัก จึงคิดกลั่นแกล้งด้วยวิธีกราบทูลให้ท้าวสีทนออกไปรบกับ
ข้าศึกที่ยกกองทัพมาประชิดชายแดนเมืองเปงจานนครราช  ฝ่ายปุโรหิตได้กราบทูลพระเจ้าย่า
ว่านางมโนราห์ไม่ใช่คนเป็นอมนุษย์ เป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมือง น้าความเดือดร้อนมาสู่เมือง จึง
ขอให้น้าเอาตัวออกไปฆ่าบูชายัญที่ศาลพระหลักเมือง 
  นางมโนราห์ออกอุบายว่าก่อนตายจะขอร่ายร้าเพ่ือขอขมาโทษต่อศาลพระหลัก
เมืองให้พระเจ้าย่าชมเสียก่อน และขอให้น้าเอาปีกและหางมาให้ เมื่อได้ปีกกับหางมาใส่แล้ว 
นางมโนราห์เริ่มร่ายร้าด้วยท่าทีท่ีอ่อนช้อยงดงาม พอได้โอกาสที่นางร่ายร้าท่าโฉบเฉี่ยวเล่นลม 
นางก็บินหนีกลับเมืองภูเงิน 
  ฝ่ายท้าวสีทนที่ยกกองทัพออกไปรบกับข้าศึกได้รับชัยชนะ กลับมาไม่พบนาง
มโนราห์ก็โศกเศร้าเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงรีบออกติดตามหานางมโนราห์ด้วยความ
ยากล้าบาก จนกระทั่งถึงแม่น้้าไม่สามารถข้ามไปได้ก็นั่งร้องไห้ พระอินทร์แปลงร่างเป็นชาย
แก่น้าเอาเรือมาให้ และบอกทางที่จะไปเมืองของนางมโนราห์ ขณะเดินทางมาท้าว  สีทน
ได้มาพบพระฤาษี และพระฤาษีได้สอนวิชาอาคมต่าง ๆ ให้ พร้อมกับมอบดาบวิเศษให้เป็น
อาวุธประจ้าตัว จากนั้นจึงได้กราบลาพระฤาษีเดินทางต่อไปพบนกอินทรีย์แม่ลูกพูดกันว่า วัน
พรุ่งนี้จะพาไปกินเนื้อของนางมโนราห์ซึ่งจะถูกประหารชีวิต เนื่องจากถูกมนุษย์จับไปแล้วหนี
กลับมาได้ และบิดาของนางจึงได้ท้าพิธีล้างกลิ่นสาบมนุษย์ที่ติดตัวนางมโนราห์ให้แก่นาง       
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ซึ่งกลิ่นสาบของมนุษย์นั้นไม่สามารถชะล้างออกได้หมด และนางจะต้องถูกประหารชีวิต เมื่อ
ท้าวสีทนได้ยินดังนั้นจึงได้ร่ายเวทมนตร์แปลงร่างเป็นตัวไรปีนขึ้นไปอยู่ใต้ปีกลูกนกอินทรีย์ 
บินข้ามแม่น้้าโขงไปยังเมืองภูเงิน พอรุ่งเช้านางพ่ีเลี้ยงได้ออกมาตักน้้าเพ่ือไปท้าพิธีชะล้างบาป
นางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงซักถามจนทราบที่อยู่ของนางมโนราห์ หลังจากประกอบพิธีชะล้าง
บาปของนางมโนราห์เสร็จแล้ว บิดาของนางจึงได้ประกาศเลือกคู่ครองให้แก่นาง โดยวิธีให้ผู้ที่
มีความประสงค์จะได้นางมโนราห์ไปเป็นคู่ครองเอาพวงมาลัยไปคล้องคอนางได้ถูกต้องจึงจะมี
สิทธิ์ได้นางไปเป็นคู่ครอง นางมโนราห์ได้บอกนางพ่ีเลี้ยงให้มากระซิบบอกท้าวสีทนว่า ให้เอา
แหวนไปสวมใส่นิ้วนางกินรีทั้ง 7 นางที่ออกมาให้เลือกคู่ทีละนาง ถ้าแหวนสวมใส่นิ้วของนาง
ผู้ใดได้พอดีนางนั้นคือนางมโนราห์ 
  ดังนั้นท้าวสีทนจึงได้เอาแหวนมาใช้เลือกคู่ครองและเลือกได้นางมโนราห์ ท้าวภู
เงินบิดาของนางจึงได้จัดพิธีอภิเษกให้ จากนั้นทั้งสองจึงได้กราบลาบิดาของนางกลับมาครอง
เมืองเปงจานนครราช และให้จับปุโรหิตประหารชีวิต  ส่วนนางสนมทั้ง 7 คน ก็ให้ปลดออก
จากต้าแหน่งทุกคนแล้วไล่ให้ไปเป็นคนเลี้ยงหมูตลอดชีวิต ซึ่งเมืองเปงจานนครราชปัจจุบันคือ
บ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง กิ่งอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีใบเสมาหินทรายเป็น
หลักฐาน นอกจากนั้นมีถ้้าท้าวสีทน และถ้้าพระฤาษี ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่วัดถ้้าศรีธน หรือ
วัดสว่างอารมณ์ อ้าเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย จนทุกวันนี้” 
                (สมคิด ไชยวงศ์, 2513) 
 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 27 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากเอกสารที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา 
เขียนโดย ประมวล พิมพ์เสน โดยใช้ชื่อว่าเรื่องท้าวศรีธนโนห์รา มีเนื้อความดังนี้ 
 
  “วันหนึ่งนายพรานได้จับนางมโนราห์ที่พากันมาลงเล่นน้้าได้ที่สระอโนดาต มา
ถวายท้าวสีทนกษัตริย์เมืองเปงจานนครราช ทั้งสองเกิดความพึงพอใจต่อกันจนเกิดเป็นความ
รัก จึงได้จัดอภิเษกให้นางมโนราห์เป็นมเหสีท้าวสีทน สร้างความไม่พอใจให้แก่นางสนมทั้ง 7 
ซึ่งเป็นลูกสาวปุโรหิตยิ่งนัก จึงคิดกลั่นแกล้งด้วยวิธีกราบทูลให้ท้าวสีทนออกไปรบกับข้าศึกที่
ยกกองทัพมาประชิดชายแดนเมืองเปงจานนครราช ฝ่ายปุโรหิตได้กราบทูลพระเจ้าย่าว่านาง
มโนราห์ไม่ใช่คน เป็นอมนุษย์ เป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมือง น้าความเดือดร้อนมาสู่เมือง จึงขอให้
น้าเอาตัวออกไปฆ่าบูชายัญที่ศาลพระหลักเมือง นางมโนราห์ออกอุบายว่าก่อนตายจะขอร่าย
ร้าเพ่ือขอขมาโทษต่อศาลพระหลักเมืองให้พระเจ้าย่าชมเสียก่อน และขอให้น้าเอาปีกและหาง
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มาให้ เมื่อได้ปีกกับหางมาใส่แล้ว นางมโนราห์เริ่มร่ายร้าด้วยท่าทีที่อ่อนช้อยงดงาม พอได้
โอกาสที่นางร่ายร้าท่าโฉบเฉี่ยวเล่นลม นางก็บินหนีกลับเมืองภูเงิน 
  ฝ่ายท้าวสีทนที่ยกกองทัพออกไปรบกับข้าศึกได้รับชัยชนะ กลับมาไม่พบนาง
มโนราห์ก็โศกเศร้าเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงรีบออกติดตามหานางมโนราห์ด้วยความ
ยากล้าบาก จนกระทั่งถึงแม่น้้าไม่สามารถข้ามไปได้ก็นั่งร้องไห้ พระอินทร์แปลงร่างเป็นชาย
แก่น้าเอาเรือมาให้ และบอกทางที่จะไปเมืองของนางมโนราห์ มีตอนหนึ่งเป็นล้าเดินที่ข้าพเจ้า
จ้าได้ว่า 
 
 จักกล่าวกล้้าปางก่อนศรีธน กรรมเวรมาถึงแล่นน้าเมียเหง้า 
 ซาแต่ค้าคนเว้ามโนราห์ไกลคีก ย่าเอาปีกมอบให้จั่งบินได้ด่วนหนี 
 ได้กั้งโกบพ้ีวี้อ้ายพี่สีทน  พออยากโตนหอปรางค์ย่างไปน้าน้อง 
 จักว่าไปหนห้องแดนได๋บ่ฮู้ซ่อง ศรีธนกล่าวร้องโคลงขึ้นอ่านดู 
 ฉันจะไปตามชู้ผู้เขาอยู่แดนไกล มโนห์เมียใครคงจะได้มาโซ่น 
 ถ้าได้สมความคิดจะวางจิตอาลัย ฉันขอลาจากไปผาสารทมณเฑียร 
 เขียนจดหมายฝากชู้ผู้เขาอยู่น้า ฉันได้จากเดินจรมาแล้วหลายวัน 
 ศรีธนกลั้นซนนาไห้ฮ้่า  เป็นเพราะกรรมก่อนกี้ท้าให้นั่งเหงา 
 
   ขณะเดินทางมาท้าวสีทนได้มาพบพระฤาษี และพระฤาษีได้สอนวิชาอาคม
ต่าง ๆ ให้ พร้อมกับมอบดาบวิเศษให้เป็นอาวุธประจ้าตัว จากนั้นจึงได้กราบลาพระฤาษี
เดินทางต่อไปพบนกอินทรีย์แม่ลูกพูดกันว่า วันพรุ่งนี้จะพาไปกินเนื้อของนางมโนราห์ซึ่งจะถูก
ประหารชีวิต เนื่องจากถูกมนุษย์จับไปแล้วหนีกลับมาได้ และบิดาของนางจึงได้ท้าพิธีล้างกลิ่น
สาบมนุษย์ที่ติดตัวนางมโนราห์ให้แก่นาง ซึ่งกลิ่นสาบของมนุษย์นั้นไม่สามารถชะล้างออกได้
หมด และนางจะต้องถูกประหารชีวิต เมื่อท้าวสีทนได้ยินดังนั้นจึ งได้ร่ายเวทมนตร์แปลงร่าง
เป็นตัวไรปีนขึ้นไปอยู่ใต้ปีกลูกนกอินทรีย์ บินข้ามแม่น้้าโขงไปยังเมืองภูเงิน พอรุ่งเช้านางพ่ี
เลี้ยงได้ออกมาตักน้้าเพ่ือไปท้าพิธีชะล้างบาปนางมโนราห์ ท้าวสีทนจึงซักถามจนทราบที่อยู่
ของนางมโนราห์ หลังจากประกอบพิธีชะล้างบาปของนางมโนราห์เสร็จแล้ว บิดาของนางจึงได้
ประกาศเลือกคู่ครองให้แก่นาง โดยวิธีให้ผู้ที่มีความประสงค์จะได้นางมโนราห์ไปเป็นคู่ครอง
เอาพวงมาลัยไปคล้องคอนางได้ถูกต้องจึงจะมีสิทธิ์ได้นางไปเป็นคู่ครอง นางมโนราห์ได้บอก
นางพ่ีเลี้ยงให้มากระซิบบอกท้าวสีทนว่า ให้เอาแหวนไปสวมใส่นิ้วนางกินรีทั้ง 7 นางที่ออกมา
ให้เลือกคู่ทีละนาง ถ้าแหวนสวมใส่นิ้วของนางผู้ใดได้พอดีนางนั้นคือนางมโนราห์ 
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   ดังนั้นท้าวสีทนจึงได้เอาแหวนมาใช้เลือกคู่ครองและเลือกได้นางมโนราห์ 
ท้าวภูเงินบิดาของนางจึงได้จัดพิธีอภิเษกให้ จากนั้นทั้งสองจึงได้กราบลาบิดาของนางกลับมา
ครองเมืองเปงจานนครราช และให้จับปุโรหิตประหารชีวิต ส่วนนางสนมทั้ง 7 คน ก็ให้ปลด
ออกจากต้าแหน่งทุกคนแล้วไล่ให้ไปเป็นคนเลี้ยงหมูตลอดชีวิต ซึ่งเมืองเปงจานนครราช
ปัจจุบันคือบ้านเปงจาน ต้าบลโพนแพง กิ่งอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีใบเสมาหิน
ทรายเป็นหลักฐาน นอกจากนั้นมีถ้้าท้าวสีทน และถ้้าฤาษี ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่วัดถ้้าศรีธน 
หรือวัดสว่างอารมณ์ อ้าเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย จนทุกวันนี้”  
                (ประมวล พิมพ์เสน, มปป) 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 28 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้มาจากเว็ปไซต์ชื่อ THAIZA ที่ได้น้าเรื่องราว
ของท้าวสีทน-มโนราห์ ของชาวชุมชนลุ่มน้้าโขงไปเผยแพร่ในสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนั้นมา
จากพ้ืนที่ศึกษาเช่นเดียวกัน ในเนื้อหามีความว่า 
 
   “ท้าวศรีธนเป็นโอรสของพระเจ้าอาทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจานคร ต่อมา
เรียกว่าเมืองเปงจานนคร (ปัจจุบันบ้านเปงจาน อยู่ห่างจากถ้้าศรีธนประมาณ 10 กิโลเมตร) 
ท้าวศรีธนได้ติดตามหานางมโนราห์ซึ่งเป็นมเหสี ผ่านมาถึงถ้้าฤาษีกัสสปะพระองค์ร้าพึงว่า 
“เรามีความช้านาญแต่ด้านยิงธนูควรที่จะเรียนวิชาอาคมอ่ืนเพ่ิมเติมเผื่อได้ใช้ในคราวจ้าเป็น” 
ท้าวศรีธนจึงได้หยุดเรียน ณ สถานที่แห่งนี้กับพระฤาษีกัสสปะ  
   หลังจากเรียนอาคมจบพระองค์ก็อยากทดลองอาคมดูจึงเดินล้อมไปหลังถ้้า 
เลือกก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นเครื่องมือทดลอง จากนั้นพระองค์ได้ใช้มนต์อาคมที่เรียนมาเสกเป่า
ใส่ดาบ เมื่อท่องมนต์จบก็เงื้อดาบฟันลงบนก้อนหินถึงสามครั้ง ท้าให้เกิดเสียงดังสะนั่น
หวั่นไหวไปทั่วอาณาบริเวณถึงสามครั้ง ผลปรากฏว่าหินก้อนนั้นขาดออกเป็นสามท่อนเป็นน่า
อัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นพระองค์ก็ลาพระฤาษีกัสสปะตามหานางมโนราห์มเหสีผู้มีค่าเท่าชีวิต 
ไปจนพบที่เมืองภูเงินแห่งเขาไกรราช แล้วต่อมาพระองค์กับมเหสีมโนราห์ก็กลับมาปกครอง
เมืองเปงจานต่อจากพระราชบิดาด้วยความผาสุกจนสิ้นสมัยของพระองค์ โดยนิทานพ้ืนเรื่องนี้
สถานที่เกิดคือต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด และ ต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย”  
                   (THAIZA, 2554) 
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   (2) การเทศน์ 
     การรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการเทศน์ ประเพณี
การเทศน์มีปรากฏทั่วไปในวัฒนธรรมอีสาน โดยพระภิกษุสงฆ์จะเป็นผู้เทศน์ให้ประชาชนฟัง (ทิพย์วารี 
สงนอก. 2552 : 38) กล่าวว่า ในการเทศน์นิทานสามารถจ้าแนกการเทศน์ได้ 3 ลักษณะ ก็คือ 1) ปฐม
สมโพธิ คือการเทศน์พุทธประวัติรวมถึงนิทานชาดกด้วย 2) เทศน์มหาชาติ คือการเทศน์เนื่องใน
ประเพณีมหาชาติโดยเฉพาะ 3) นิทานพ้ืนบ้าน คือ เรื่องที่น้ามาเทศน์เป็นนิทานพ้ืนบ้านที่อยู่ใน
ท้องถิ่น และในส่วนที่ผู้วิจัยพบว่ามีการรับรู้ผ่านวัฒนธรรมมุขปาฐะโดยการเทศน์ในพ้ืนที่ศึกษาก็คือ 
จากการสัมภาษณ์นายเคน สมบูรณ์ธรรม (2559) ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเคยได้ฟังพระเทศน์เรื่อง        
ท้าวสีทน-มโนราห์ เลยท้าให้พอที่จะรู้เรื่องราวของชาดกผ่านการเทศน์อยู่บ้าง และได้แนะน้าให้ผู้วิจัย
ติดตามข้อมูลดังกล่าวจากทางเจ้าคณะอ้าเภอรัตนวาปี ก็คือพระครูสุวรรณรัตนสุนทร และจากการ
สัมภาษณ์พระครูสุวรรณรัตนสุนทรท้าให้ผู้วิจัยพบข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าชาดกพ้ืนบ้านอีสานเรื่อง                
ท้าวสีทน-มโนราห์ผ่านลักษณะของการเทศน์ ดังนี้ 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 29 
   เรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ส้านวนนี้ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณรัตนสุนทร เจ้าคณะอ้าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความว่า 
 
  “เรื่องท้าวสีทนเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ลงมาเสวยชาติ นิทานส่วนมากที่ผูก
เรื่องก็ผูกเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ เพราะเรื่องราวของพระโพธิสัตว์นั้นมีมากหลาย พระเจ้า 
500 ชาติ พระเจ้า 10 ชาติ ชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดร เรื่องสีทน-มโนราห์ เมืองภูเงิน เมือง
เปงจาน มันถูกโยงกับความเชื่ออย่างกรณีที่ว่า อย่างที่เล่ากันมาก็คือ “บัดนี้จักกล่าวถึงเมือง
ใหญ่กว้างเฮียกชื่อเปงจาลก่อนแหล่ว สมภารเพ็งหมื่นเมืองมาน้อม ภูพะนังล้อมเมืองหลวง
หลายย่าน น้้าแผ่ล้อมตีนต้ายตาดนคร ฮุ่งค่้าเช้าชาวเทศเทียวสะเภา ยูท่างชาวเภตราต่างเมือง
มาเต้า” นี่ก็คือ หมายถึงว่า เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่น้้า และเป็นเมือง
ที่อุดมสมบูรณ์  มันก็เข้ากันกับ “ชาวเภตราต่างเมืองมาเต้า” ก็คือต่างประเทศจะมาซื้อมาค้า 
มาขาย มันก็เชื่อมได้กับแม่น้้ าโขง มันเป็นทางผ่านมีภู เขาล้อมรอบก็คือทางเมืองลาว            
อันนี้กล่าวถึงลักษณะการผูกเรื่อง เอาบริบทของเรื่องที่ยกว่าเมืองนี้ และกล่าวไปอีกว่า “ยูท่าง
เมืองเภตรามาเต้า อันว่าราชาเจ้าเปงจาลนครราช มีชื่อว่าอาทิตย์เจ้าทะรงสร้างสืบมา” นี่คือ
พระยาอาทิตย์เป็นผู้ปกครองเมืองเปงจาน แล้วก็ “มเหสีเจ้าจันทานางนาถ งามยิ่งย้อยปูนปั้น
แปลงเขียน” ก็แสดงว่ามเหสีชื่อนางจันทา “มีบริวารเฝ้าในปางนับหมื่น ประดับเครื่องแก้วตะ
เกิงกล้ากล่อมผิว ผาสารทกว้างได้ชั่วพันวา มุงทองแดงหล่อตันตางฟ้า เสนาท้าวเนืองนอ
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งอนัตน์เนก ช้างและม้าเหลือล้นอเนกนอง ในหนห้องเปงจาลนครราชตลาดใหญ่ตั้งเต็มด้วย
เครื่องขาย” เขาก็พรรณนาว่ามีตลาดมีการค้าการขาย มันก็จะผูกเรื่องไป มันเกี่ยวข้องกับวัด
ถ้้าศรีธน และเป็นความเชื่อของชาวบ้าน มันก็จะมีเป็นตอน ตอนนายพรานบุณฑริกเป็นเพ่ือน
กับพระยาชมภูจิตตนาค อันนี้จะเกี่ยวกับพญานาคและพระฤาษี มันก็จะมีเป็นตอนๆไป และ
ตอนที่นางทั้ง 6 คืนไปทูลพระเจ้าไกรราช ก็คือนางทั้ง 6 นี้หมายถึงว่า พระยาไกรราชมีธิดาอยู่ 
7 องค์ องค์เล็กคือนางมโนราห์ 7 วันจะมาอาบน้้าหนหนึ่ง มาอาบน้้าที่สระอโนดาตแล้วพราน
มาพบ มันก็จะเล่าเป็นเรื่องๆ มีตัวละครอะไรบ้าง มีพญานาค มีฤาษี มียักษ์ มีแร้ง แล้วตอน
สุดท้ายจะกล่าวว่า ใครท้ากรรมท้าเวรอะไรไว้ก็จะเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรไป ท้าบาปกรรมอะไร
ถึงได้เกิดมาใช้ชาติ ก็จะอธิบายไป” 
              (พระครูสุวรรณรัตนสุนทร, 2559: สัมภาษณ์ อ้างถึงใน น้อย ผิวผัน (2542: 1) 
 
  (3) กลอนล้า 
    ผู้วิจัยจัดกลอนล้าให้อยู่ในวัฒนธรรมการรับรู้ประเภทมุขปาฐะ เนื่องจากว่า    
จากการสัมภาษณ์ผู้ประพันธ์กลอนล้าได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองได้มีแรงบันดาลใจในการประพันธ์จาก
ความชอบส่วนตัวประกอบกับภูมิล้าเนาที่อยู่ก็มีเรื่องเล่าชาดก “ท้าวสีทน-มโนราห์” เป็นนิทาน
ประจ้าถิ่นที่อยู่ในการรับรู้อยู่แล้ว ทั้งยังเชื่อว่าชาดกท้าวสีทน-มโนราห์คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน
พ้ืนที่แห่งนี้ และกลอนล้าที่ประพันธ์ขึ้นมีบางครั้งที่น้าไปเผยแพร่ตามงานบุญต่าง ๆ ตามวาระเท่านั้น 
และจากการ สัมภาษณ์นางตาล สันวิจิตร อายุ 71 ปี ผู้ให้ข้อมูลก็ปรากฎว่าได้มีการประพันธ์กลอน
ล้าไว้เฉพาะตอนที่ให้ความส้าคัญ คือ กลอนล้าถ้้าศรีธน และกลอนล้ามโนราห์ ดังนี้ 
 
 ท้าวสีทน-มโนราห์ ส้านวนที่ 30 
  กลอนล้า “ถ้้าศรีธน” 
  “ข้าขอบรรยายเรื่องถ้้าศรีธนอันล้้าค่า บ่อนพ่อลุงแม่ป้าพาว่าอยู่ สู่วัน จักกล่าวก้้าน้า
ท่านศรีธน เข้าในไพรดงดอนค่อยเรียนมนต์กล้า ศรีธนไกลเมืองบ้าน เมืองเปงจานนครราช  หาวิชา
ซอกค้น อาคมกล้าให้เก่งไกล ศรีธนเจ้าเข้าป่ามานาน จังได้มาพานพบพ่อฤาษีอยู่ดงนี้ บ่อนเพิ่นมีนาม
เอ้ินเนินฤาษีบ่อนเป็นป่า บ่อนเป็นป่าหญ้าคาอยู่เคียงใกล้บ่ไกล โนนฤาษีเพ่ินเอ้ินหลายร้อยเซ่นคน                
มีฮอดน้้าสระโบกขรณีบ่อนเป็นหนองบัวบานเพ่ินว่ามาสู่วันนี้ สีทนเดินทางลัดเลาะมาในด้าว สิมาหา
มนต์กล้าอาคมให้แข็งแกร่ง แลงและเช้าเดินเลื่อยอยู่บ่เซา ศรีธนอาศัยเจ้าฤาษีไพรอยู่กลางป่า เรียน
วิชาสู่ด้านการสู้สู่แนว เรียนวิชาได้แล้วลองดาบกายสิทธิ์ ของมีอิทธิฤทธิ์ปล่อยคมลองกล้า มาถึงแล้ว
ศิลาแลงก้อนใหญ่ ท้าวกะเอาดาบกล้าลองไว้ใส่หิน เป็นที่จารึกไว้ในแผ่นหินศิลา ไผได้มาดูเล่นคัน
อยากเห็นให้มาเบิ่ง ถ้้าศรธนเด้อพ่ีน้องมีแท้แน่จริง มีบ่อนเว้าหลายบ่อนมีหลักฐานปาฏิหาริย์ความ
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จริงสิ่งที่เห็นกะมีพร้อม ให้มาดูเอาไว้เป็นบุญตาพอได้เล่า ให้ซุมลูกและเต้าหลานน้อยได้จื่อจ้า                  
อยู่ทางในวัดถ้้าคือศรีธนลองดาบ ทราบบ่น้อพ่ีน้องมีแท้แน่นอน มีบ่อนเว้าหลายที่มีหลักฐาน
ปาฏิหาริย์ ความจริงสิ่งที่เห็นกะมีพร้อม จอมใจเจ้าศรีธนลือกระเดื่อง เรื่องฝีมือดาบง้าวเตรียมได้             
ซุแนว ท้าวศรีธนผ่านแล้วไปฮอดเมืองภูเงิน น้้ากัดเหล็กกัดทองกะเล่ากายไปม้ม ปากคาดมีคนเอ้ินถ้้า
ศรีธนคนเก่ง หางเป็นหินโขดก้อนหนักแน่นแผ่นสุธา พวกแม่ป้าเอ้ินชื่อรวมกัน หมอล้าขอยืนยัน
ว่าเฮาต้องคมกล้า การท้านาท้าข้าวหาไปกะได้ง่าย ตลอดคันแม่นขายและซื้อกะดีขึ้นสู่แนว เศรษฐกิจ
คล่องแคล่วท้าง่ายหลายมี คือการท้าบุญแต่งทุนหนุนไว้ เฮานี้ใสคือแก้วกลมเกลียวเบิ่ดซุอย่าง                 
พวกพ่อแม่พ่ีน้องบ่หมองเศร้าอยู่สบาย เด้อ นอ น้อ ” 
  กลอนล้า “มะโนลา” 
  “ฟ้าเอ๋ยฟ้าฮ้องโหย่นเสียงโหยน ๆ ฟ้าฮ้องส่ง สาวหมอล้าลงไปท่งได้ยินฟ้าฮ้าฮ่อง 
หัวใจน้องห่วงแต่แฟน เดอ นอ น้อ หนองบัวบานนี่ล่ะแม่ป้าคือสระโบกขรณี บ่อนมะโนลาสรงศรีอาบ
ลงสรงอ่าง นายพรานเจ้าเห็นนางงามหยิ่ง นายพรานหลิงล่้าแล้วงามโก้ดั่งเขียน ถึงเวลาเจ็ดมื้อนางลง
สรงอาบ นายพรานทราบถี่ถ่วนหาเรื่องเปลี่ยนแผน นายพรานลงไปถ้้าบาดาลพ้ืนนาค ไปขอบ้วงบาศ
เจ้ามาห่างใส่นาง เอาบ้วงวางลงช่องบ่อนเคยลงสรงสู่ หมู่ทั้งหกพ่ีน้องมาต้องกะเล่ากาย มะโนลาเลย
ย้ายกายมาทาง บ้วงบาศ บ้วงกะเลยลัดไว้แสนสิดิ้นกะบ่ตึง พรานไพรเอานางน้องมะโนลาถวายท่าน 
ถวายให้แก่ท่านศรีธนเป็นคู่คอง เอานาถน้องมะโนลามาครองรัก ศรีธนมีความสุขสื่นห ทัยใจกล้า             
เอามะโนลาหล่ามาเป็นเมียขึ้นครองราชย์ มีความสุขมากล้นศรีธนอยู่สบาย แต่ว่ามาเดี่ยวนี้มีสงคราม
เข้ามาผ่า ศรีธนจากมะโนลาไปต่อสู้ภัยร้ายอยู่ต่างแดน ศรีธนอุกอ่ังแค้นบ่อยากจากมะโนลา                   
ทางน้้าตาไหลรินฮ้าคณิงน้าน้อง สองคนเฮไห้บ่อยากไกลแม้แต่หน่อย มะโนลานาถน้อยเลยจาเว้าต่อ
ผัว น้องสิฮ้อยดอกไม้ให้พ่ีแทนนาง คันแม่นมาลาบานส่วนนางสิคอยอ้าย คันแม่นมาลาน้องของนาง
มันแห้งเหี่ยว คือจังนางนาถน้อยมะโนน้องสิห่างไหล ศรีธนหนีไกลข่างมะโนลาอยู่น้าย่า ประชาชน
ไพร่ฟ้าหาเรื่องใส่นาง เขาสิเอาไปเลี้ยงเวียงวังชะตาขาด สัตว์สองเท้าเขาจาว่ามีปีก มันหากอุบาทว์
ฮ้ายเป็นเรื่องใหญ่หลวง คันบ่เอานางน้อยมะโนลาถวายท่าน มวนหลักเมืองหลักบ้านมวนนี้สิบ่เหลือ 
ย่าเลยวาจาเว้าน้านางน้อยนาถ เขาสิเอาแจ่มเจ้าไปเลี้ยงข่วงเมือง มะโนลาฮู้เรื่องจาย่าค้าหวาน คันสิ
เอานงคานยื่นถวายจริงแท้ มะโนลาขอเจ้าเอาหางกับปีก ให้นางแอะแอ่นฟ้อนลาเจ้าบัดเทือตาย           
ย่าเลยบายเอาให้ทั้งหางกับปีก นางกะสวมสอดเข้างามโก้ให้ย่ามอง มะโนลาล้าฟ้อนละครให้ย่าเบิ่ง 
เปิดม้างเทิงอีกหน่อย ๆ มะโนน้อยแฮ่งสิงาม ย่ากะเลยหลงใหลคอยมองแล้วเปิดส่อง มะโนนาถน้อง
บินขึ้นสู่บน มะโนลาวนเวียนเอ้ินอัยยิกาผู้เป็นย่า ลูกขอลาย่าเจ้าเมือบ้านลูกสั่งความ ลูกขอลาเมือ
บ้านภูเงินบ้านเก่า ลูกสิลาไกลเจ้าห่างหนี คันศรีธนมาถึงบ้านมารดาเอ๋ยให้แม่เล่า บอกแก่พระพ่ีเจ้า
อย่าตามมิ่งมะโน ทางมันไกลแสนเยิ้นทางเดินมันล้าบาก มันมีภูผาขั่นเหวซันตันป่อง น้้ากัดเหล็กกั ด
ทองอยู่ข้างหน้า ลูกลาแล้วแม่นห่างเมือ เหลือแต่ความคาค้างคณิงน้าอ้ายพี่ศรีธนเอ๋ย ศรีธนอาสาสู้ไป
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สงครามต่างถิ่น หมูศัตรูพ่ายแพ้มีชัยกล้าชนะมาร ศรีธนตกสะท้านคิดฮอดมะโนลา มือคล้าหามาลัย
อยู่คอกะเลยพ้อ พอบายได้มาลัยเลยแห้งเหี่ยว ท้าวทั้งคิดฮอดน้องมะโนน้อยผู้สั่งความ บ่อนมันสิได้
เรื่องศรีธนออกตามหา มโนไปทางบนศรีธนไปทางดินผ่องสิเดินดงด้าน้้า ท้าวกะตามหาน้องมะโนทอง
บ่ได้ว่า น้้ากัดเหล็กกัดทองกะผ่านกายไปม้ม เฮาทางคมทางกล้าลุงตาอย่าไหวหวั่นศรีธนยืนอยู่ถ้้าไผ
มาเยี่ยมให้ล่้าแล พวกเฮาได้ชัยชนะมามือ คือศรีธนท้ามาผ่านไปในเรื่อง บ่มีเคืองเด้อเจ้า ปากคาดเฮา
มีแต่ฮุ่ง ทางพ่อลุงแม่ป้ามีหน้าแม่นชื่นใส เดอ นอ โอย น้อ ”  
            (ตาล สันวิจิตร, 2561: สัมภาษณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องท้าวสีทน-มโนราห์ 
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ณ เมืองปัญจานคร ท้าวอาทิตยราชพระนางจันทราเทวีมีโอรสชื่อพระสุธน 

 

 

พระสุธนหรือท้าวสีธน 

 
 

 

 

 

 

 

ณ เขาไกรราชภูเงินมีเมืองมหัศจรรย์ชื่อเมืองกินนรมีคนครึ่งนกอาศัยอยู่ 
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ท้าวปทุมราช พระนางจันทรากินรี มีพระธิดา 7 องค์ องค์สุดท้ายคือนางมโนราห์ 
 

 

นางมโนราห์ธิดาองค์สุดท้องของท้าวปทุมราช 

 

 

เหล่านางกินรีทั้ง 7 ก้าลังเล่นน้้าในทุกคืนวันเพ็ญ 
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โหรท้านายว่ามโนราห์จะมีเคราะห์จะได้พลัดพรากจากเมือง 

 

 

นางมโนราห์ถูกพรานบุญจับตัวไปด้วยบ่วงบาศนาคราช 

 

 

พรานบุญเก็บปีกหางพานางมโนราห์ไปถวายพระสุธน (สีธน) 
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พรานบุญน้ามโนราห์เข้าถวายพระสุธน (ท้าวศรีธน) 

 

 

พิธีอภิเษกสมรสสีธน-มโนราห์ ณ เมืองปัญจานคร 
 

 

 

ท้าวสีทนต้องออกศึกสงครามเพ่ือปกป้องปัญจานนคร 
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พราหมณ์เพ็ดทูลเจ้าเมืองว่านางมโนราห์เป็นคนกาลีบ้านกาลีเมือง 

 

 

มโนราห์กินรีถูกจับบูชายัญเพ่ือล้างเสนียดจัญไรบ้านเมือง 
 
 

 

นางมโนราห์กินรีใส่ปีกพร้อมหางบินกลับเขาไกรราชภูเงิน 
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นางมโนราห์พบพระฤาษีบอกให้พระสุธนอย่าตามไปเพราะอันตราย 

 

 

(สีทน) พระสุธนพบพระฤาษีถามทางไปเขาไกรราชภูเงิน 

 

 

นางมโนราห์พบท้าวสีทนในสวนดอกไม้นอกเมือง 
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ท้าวปทุมราชได้ให้สีธนกับนางมโนราห์ครองเมืองต่อไป 
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ภาคผนวก ค. สุธนชาดกในปัญญาสชาดก 
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กุโต นุ  อาคจฺฉสิ  ลุทฺธกาติ  อิท   สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก  อุกฺกณฺฐิตภิกขุ   อารพฺภ  

กเถสิ 
สตฺถา สมเด็จพระบรมครู เมื่อเสด็จอยู่ ณ พระเชตวันทรงพระปรารภภิกษุผู้กระสันรูปหนึ่ง 

ให้เป็นมูลเหตุ ได้ตรัสเทศนานี้ มีค้าเริ่มว่า กุโต นุ อาคจฺฉสิ ลุทฺธก ดังนี้เป็นต้น อนุสนธิเรื่องปัจจุบัน
นิทานดังแจ้งต่อไปนี้ว่า 

กิร ดังได้สดับมา มีภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปบิณฑบาต ได้เห็นหญิงรูปงามคนหนึ่งให้นึกรักใคร่ ได้
กลับจากบิณฑบาตแล้วจึงเอาบาตรแขวนไว้เลยมิได้ฉันอาหาร ครั้งนั้นภิกษุเพ่ือนกันได้เห็นอาการภิกษุ
นั้นจึงถามว่า ท่านไม่สบายเป็นอย่างไร ฯ ดูกรท่านผู้มีอายุ หาได้เป็นอะไรไม่ วานนี้ข้าพเจ้าไป
บิณฑบาตเห็นหญิงคนหนึ่งชอบใจรักใคร่ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ากระสันถึงเขานัก พระภิกษุทั้งหลายได้
พาตัวภิกษุนั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดา ๆ ตรัสถามถึงความกระสัน ภิกษุนั้นได้ทูลความตามจริง จึงมี
พุทธด้ารัสว่า ดูกรภิกษุ เธอมีศรัทธาได้บรรพชาอุปสมบทในศาสนาของตถาคต อย่างไรจึงได้อุอ้านาจ
แก่มาตุคาม ๆ ท้าความชั่วร้ายยากที่จะละได้ นักปราชญ์แต่ก่อนอาศัยมาตุคามเป็นเหตุ ไม่เอ้ือเฟ้ือต่อ
สมบัติและบิดามารดา และไม่คิดต่อชีวิตของตนได้ท้าความล้าบากยากเข็ญ เพราะเห็นแก่มาตุคาม
อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายจะใคร่รู้เรื่องราวจึงทูลอาราธนา พระองค์ได้น้าอดีตนิทานมาตรัสเทศนา ดัง
ปรากฏต่อไปนี้ว่า 

อตีเต อุตฺตรป  ฺจาลนคเร อาทิจฺจว โส นาม ราชา รชฺช  กาเรสิ ในกาลที่ล่วงแล้วแต่หลัง ยัง
มีพระราชาพระนามว่า อาทิจวงศ์ได้ด้ารงราชสมบัติ ณ ปัญจาลนคร มีอัครมเหสีพระนามว่า จันทา
เทวี ๆ มีสุนทรลักษณ์เลิศยิ่งนารี คราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าของเรา ได้ถือก้าเนิดในครรภ์พระนาง
จันทรา ถึงก้าหนดถ้วนทสมาสแล้วพระนางจันทาเทวีได้ประสูติพระราชโอรส งามปรากฏเหมือนรูป
สุวรรณปฏิมา เวลาเมื่อประสูติวันนั้น ขุมทองสี่ขุมเกิดขึ้น ณ มุมปราสาททั้งสี่ทิศ พระราชบิดา
ทอดพระเนตรแล้วตรัสว่า โอรสของเรามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีอานุภาพดุลท้าวสหัสสนัย ได้ทรงท้า
มหันตสักการ จึงให้พระนามว่าสุธนกุมารดังนี้ 

เมื่อพระสุธนกุมาร มีพรรษายุกาลเจริญขึ้นโดยล้าดับทรงรูปสิริวิลาสโสภา เป็นที่พึงใจของ
มหาชนทั่วไป ล่วงเสียซึ่งวิสัยแห่งมนุษย์สามัญ พระสุธนกุมารนั้น ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตรเชี่ยวชาญ
หาผู้อ่ืนจะเปรียบปานบมิได้ 
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กิร ดังได้สดับฟังมาว่า ในเมืองอุตรปัญจาลด้านข้างทิศปาจีนนั้นมีสระอยู่แห่งหนึ่ง น้้าในสระ
นั้นใสคล้ายสีแก้วไพฑูริย์บริบูรณ์ด้วยบัวหลวงบัวแดงบัวขาว ที่รอบขอบสระนั้นล้วนต้นไม้มีดอกออก
ผลต่าง ๆ เป็นที่น่าชมชูใจ นาคราชนามว่าชมพูจิตรได้อาศัยอยู่ในสระนั้นทุกวัน เพราะเหตุนั้น
อุตรปัญจาลนครจึงได้บริบูรณ์ด้วยภิกษาหาร มหาชนในเมืองนั้นเคยพากันไปนมัสการบูชานาคราช
เสมอทุกปี ๆ ได้วิงวอนขอให้นาคราชนั้น ช่วยท้าพระนครนั้นให้มีภิกษาหารบริบูรณ์เสมอไป ด้วยเหตุ
นั้น อุตรปัญจาลนครจึงได้บริบูรณ์ด้วยภิกษาหาร เพราะอ้านาจนาคราชชมพูจิตร 

ก็และในเบื้องปัศจิมทิศแต่อุตรปัญจาลนครออกไปนั้น มีนครชื่อมหาปัญจาละตั้งอยู่เมืองหนึ่ง 
เกิดขัดสนภิกษาหารหายาก พลเมืองได้ความล้าบาก พากันอพยพจากเมืองนั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ 
เมืองอุตรปัญจาล พลเมืองมหาปัญจาละก็ร่อยหรอหมดไป ๆ ทุกที คราวนั้นพระเจ้านันทราช 
ผู้ปกครองมหาปัญจาละ ทอดพระเนตรพระนครมีราษฎรน้อยไป ได้ตรัสถามพวกอ้ามาตย์ว่า ราษฎร
ของเราพากันไปไหนเกือบหมดเล่า ฯ ข้าแต่พระมหาราชเจ้า เขาพากันไปอยู่เมืองอุตรปัญจาล ฯ เขา
พากันไปด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า ฯ พระเจ้าข้า เขาพากันไปด้วยเมืองอุตรปัญจาลหาอาหารบริโภคง่าย 
ฯ ก็เหตุไรเล่าอุตรปัญจาลจึงหาภิกษาหารง่าย ฯ พระเจ้าข้า ชมพูจิตรนาคราชเขาช่วยคุ้มครองรักษา 
มหาชนได้ความสุขความเจริญเพราะอ้านาจนาคราช 

พระเจ้ามหาปัญจาลนันทราช คิดปรารถนาจะฆ่าชมพูจิตรนาคราชได้ปรึกษากับราษฎร
ทั้งหลายว่า เราจักฆ่านาคราชนั้นได้ด้วยอุบายอย่างไร ฯ พระเจ้าข้า มนุษย์สามัญด้วยกันแล้ว ไม่อาจ
ฆ่านาคราชนั้นได้ ถ้าหากว่ามีพราหมณ์ผู้ร่ายมนตร์ นั่นและอาจผจญเข่นฆ่าพระยานาคได้ 

พระเจ้านันทราช จึงได้ประกาศหาพวกพราหมณ์มาประชุมพร้อมกันห้าร้อยคนเลือกได้
พราหมณ์ผู้รู้มนตร์คนหนึ่งจึงรับสั่งว่า แน่ะพราหมณ์ เจ้าจะจับนาคราชมาทั้งเป็น หรือจะเข่นฆ่าให้
ตาย น้ามาให้เราเราจักแบ่งราชสมบัติให้กึ่งหนึ่ง ฯ พระเจ้าข้าดีแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจะน้าพระยานาค
มาถวายให้ได้ ฯ ดูกรพราหมณ์ จงรีบไปเร็วอย่าได้ช้า พราหมณ์ผู้นั้นถวายบังคมลาไปยังสระน้้านั้น คิด
ว่าจักพักค้างอยู่ก่อนต่อรุ่งเช้าเราจักท้าพิธีจับนาค ในเวลาเย็นวันนั้น ได้ทดลองท้าพิธีดูเพ่ือจะให้รู้
อ้านาจมนตร์ จึงบ้วนปากแล้วนุ่งห่มผ้าขาว มือซ้ายถือหญ้าคาเหยียดมือขวาออกยืนเป่ามนตร์อยู่ริม
ขอบสระนั้น 

ด้วยอ้านาจมนตร์ที่พราหมณ์เป่าไป น้้าใสก็กลับกลายขุ่นเป็นควันขึ้นทันใด พราหมณ์ดีใจได้
หยุดเป่ามนตร์แล้วพักนอนอยู่ที่นั่น ครั้นรุ่งขึ้นเช้า พราหมณ์นั้นไปเที่ยวหายาที่ในป่า พระยานาคราช
ได้ขึ้นมาแปลงเพศเป็นพราหมณ์ ยืนแอบดูอยู่ที่ขอบสระ ขณะนั้นนายพรานชื่อปุณฑริก เดินไปถึง
ประเทศต้าบลนั้นด้วยกิจธุระของตนอันใดอันหนึ่ง จึงพบนาคพราหมณ์แปลง ๆ เมื่อจะถามข้อความ
กับนายพรานปุณฑริก จึงกล่าวคาถานี้ว่า 
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กุโต นุ ตฺว  อาคจฺฉสิ ลุทฺธก พฺราหฺมณสฺสาห  

มนฺตุชหตฺลมาคโต สิงฺฆ  ตุว  เม วจน  

สุโณหิ ม  กึกรณตฺถาย อิธ ตุว  อาคโตสิ 

ความว่ า  ดู กรพ่อพราน  ท่ านมาแต่ ไหน เล่ า ตั ว เราได้ มาคอยดูพราหมณ์            
   เขาจะเสกมนตร์ ท่านจงฟังค าเราถาม ตัวท่านมาด้วยกิจสิ่งใดในที่นี้ด้วยเล่า ฯ 
แน่ะพ่อผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นพรานไพร ไม่มีกิจสิ่งใดนอกจากจะหาเนื้อกิน เพราะฉะนั้น ฉันมา

ที่นี่ก็เพราะจะดักเนื้อ ฯ ดูกรพ่อพราน ท่านเป็นคนชาวเมืองอุตรปัญจาล หรือว่าเป็นคนชาวเมืองอ่ืน ฯ 
ข้าพเจ้าเป็นคนชาวเมืองอุตรปัญจาล ฯ ก็เมืองอุตรปัญจาลนั้น ภิกษาหารหากินง่ายหรือยาก ฯ ดูกร
พราหมณ์ เมืองอุตรปัญจาลหาภิกษาหารกินง่าย ฯ แน่ะนายพราน ภิกษาหารหากินง่าย เป็นด้วยเหตุ
ไร ฯ ข้าแต่นาย บ้านเมืองของข้าพเจ้ามีข้าวปลาอาหารหากินง่ายนั้น เป็นเหตุด้วยอ้านาจพระยาชมพู
จิตรนาคช่วยบ้ารุงรักษา ฯ เออ เมื่อเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าจะมีผู้ท้าอันตรายแก่พระยาชมพูจิตรนาค ตัว
ท่านจะพึงท้าอะไรกับเขาเล่า ฯ ข้าพเจ้าก็จักตัดศีรษะผู้ท้าอันตรายพระยานาคนั้นเสีย ฯ นายพรานพูด
จริงหรือ ฯ ข้าพเจ้าพูดจริงสิหนะ 

พระยาชมพูจิตรนาคราช ได้บอกความจริงแก่พรานบุณฑริกว่า ตัวข้าพเจ้านี้คือนาคราช บัดนี้
มีพราหมณ์คนหนึ่งมาท้าอันตรายข้าพเจ้า ท่านจงช่วยฆ่าพราหมณ์คนนั้นด้วย ถ้าท่านไม่ช่วยป้องกัน 
ชีวิตข้าพเจ้าจักบรรลัยด้วยมือพราหมณ์ และพระยานาคจึงแจ้งความว่า ท่านจงไปซุ่มอยู่ชายป่า เมื่อ
พราหมณ์ได้มาร่ายมนตร์และพ่นยาที่ขอบสระแล้ว ท่านเห็นน้้าขุ่นเป็นควันพลุ่งมาในขณะใด ท่านจง
ยิงไปให้ถูกพราหมณ์แต่อย่าให้ตาย แล้วท่านจงรีบออกจากระหว่างพุ่มไม้ไป กระชากศีรษะมาเงื้อดาบ
ท้าท่าจะฟัน ท่านจงขู่ว่า ดูกรพราหมณ์ผู้ใจร้าย จงคลายมนตร์เสียเดี๋ยวนี้ ถ้าเจ้าไม่คลายมนตร์ เราจัก
ฆ่าให้ตายเดี๋ยวนี้ ฯ ข้าแต่นาคราชพราหมณ์เขาคลายมนตร์แล้ว ข้าพเจ้าจะรู้ด้วยอาการอย่างไร ฯ 

แน่ะพรานไพร ท่านจงสังเกตไว้ กาลเมื่อใดน้้านั้นหยุดนิ่งเป็นปรกติแล้ว กาลเมื่อนั้นท่านพึงรู้
เถิดว่าพราหมณ์เขาคลายมนตร์แล้ว ท่านจงตัดศีรษะพราหมณ์คนนั้นเสียด้วยประการดังนี้ พระยา
นาคราชบอกอุบายให้แล้วก็ไปยังพิภพของตน 

ในล้าดับนั้น พราหมณ์ได้น้าเครื่องพลีมาแล้ว จึงร่ายมนตร์และพ่นยาลงไปในสระ ขณะนั้นน้้า
ก็เกิดเป็นควันลุกเป็นเปลวไฟ พรานบุณฑริกซึ่งแอบซุ่มที่พุ่มไม้ ได้เห็นแล้วจึงยิงลูกธนูไปถูกพราหมณ์ 
ๆ ได้ล้มลง จึงวิ่งตรงเข้าจิกศีรษะพราหมณ์ไว้เงื้อดาบท้าท่าจะฟันได้ขู่ว่า ดูกรพราหมณ์คนชั่วถ่อย พระ
ยาชมพูจิตรนาคราชผู้นี้เป็นเทวดาของเรา เจ้ามาประทุษร้ายท้าไม จงรีบคลายมนตร์เสียโดยเร็วไว หา
ไม่เราจักตัดศีรษะด้วยดาบเล่มนี้ ทุฏฐพราหมณ์กลัวความตาย ได้คลายมนตร์ออกทันใด พราน
บุณทริกเห็นน้้าใสหยุดนิ่งโดยสภาวะปรกติ แล้วจึงตัดศีรษะด้วยดาบพราหมณ์ขาดใจตาย ชมพูจิตร
นาคราชมีกายอันเบา ขึ้นมาหาพรานบุณฑริกพาไปยังนาคพิภพ ได้ท้าการเคารพบูชาสักการะครบเจ็ด
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วัน เมื่อจะพาขึ้นมาส่งนั้นได้ให้แก้วที่มีราคามากแก่พรานบุณฑริก แล้วพามาหยุดที่ขอบสระ สั่งไว้ว่า 
ถ้ามีเหตุอันใดท่านต้องการพบเรา จงมาหานาคที่เฝ้าประตู ๆ เขาจักพาไปหาเรา เมื่อนาคราชจะส่ง
พรานบุณฑริกให้ไปนั้น จึงกล่าวคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

อุชุํ คจฺฉ อิโต สมฺม ยตุํถ ยตฺถ นิเวสเน 

ต  มคฺค  ปฏิปนฺโนสิ ชีวนฺโต สห ญาติภิ 

ความว่า แน่ะสหาย ท่านจงเดินตรงไปตามทางนี้ ที่อยู่ของท่านมีในหนทางใด ท่าน
จงไต่ไปตามวิถีทางนั้น ก็จะได้ประสบพบบุตรภรรยาพร้อมด้วยญาติมิตร จงเลี้ยงชีวิตอยู่เป็น
สุขส าราญเถิด 
พรานบุณฑริกนั้น ได้กลับจากป่ามาถึงบ้านเรือนของตนโดยสวัสดี 
เอกทิวส  อยู่มากาลวันหนึ่ง นายพรานบุณฑริกนั้นเที่ยวแสวงหาเนื้อในป่า ได้ไปพบอาศรมบท

พระกัสสปฤาษี ได้ปลดธนูศรวางไว้เข้าไปกราบไหว้พระดาบส ๆ เมื่อจะถามซึ่งเหตุที่พรานมาหาได้
กล่าวพระคาถานี้ว่า 

อติทูราคโตสิ ตฺว  อสหาโย วเน อิธ 

เอโก อร  ฺเ  วิจโร เกน อิธมาคโตสิ 

ความว่า ท่านได้มาไกลไม่มีเพ่ือน มาแต่ผู้เดียวเที่ยวมาถึงป่านี้ ด้วยกิจธุระประสงค์
สิ่งใดหรือ 
พรานบุณฑริกจึงแจ้งความว่า ข้าแต่พระฤาษีผู้เจริญ ข้าพเจ้ามิได้ครั้นคร้ามขามขยาด องอาจ

ดุจราชสีห์เที่ยวมาหาเนื้อไนไพรสัณฑ์คนเดียวเท่านี้ นายพรานนมัสการแล้วก็ไปเที่ยวหาเนื้อต่อไป ได้
เห็นสวนต้าบลหนึ่งเป็นที่รัมณิยสถาน อันตระการด้วยร่มรุกข์ล้วนไม้แคฝอยงามวิจิตร ในท่ามกลาง
สวนนั้นมีสระสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยวารีใสสะอาด ดาดาษด้วยเบ็ญจปทุมวรรณ์ ริมรอบขอบสระนั้นดื่นไป
ด้วยบุปผาชาติมีจ้าปาและมะลิเป็นต้น พรานบุณฑริกจึงกลับมาหาพระฤาษี เมื่อจะถามถึงสวนศรีได้
กล่าวคาถานี้ว่า 

ต  ต  หิ อุยฺยานวร  ตสฺส มชฺเฌ มโนรมฺม  

เอก  ฏลาก  ทิสฺวาน จมฺปกลงฺกต  กินฺต  

ฏลาก  ปุจฺฉาม ิสิงฺฆ  ภณสิ ตฺว  อิสิ 

ความว่า ข้าแต่พระฤาษี ที่ตรงนั้นเป็นสวนศรี สระโบกขรณีมีอยู่ท่ามกลางสวน เป็น
ที่ยียวนใจประดับไปด้วยรุกขชาติมีจ าปาเป็นต้น ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วคิดฉงนว่า จะเป็นมนุษย์
หรือเทวดามาสร้างไว้ ข้าพเจ้าขอถามพระผู้เป็นเจ้า ๆ ได้โปรดเล่าให้ข้าพเจ้าฟัง ณ กาลบัดนี้ 
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พระกัสสปฤๅษีจึงบอกว่า ดูกรพราน สวนนั้นใครจะสร้างไว้เราไม่รู้ เห็นมีอย่างนี้ก่อนเรามาอยู่ 
หมู่กินรีเคยมีมาเล่นน้้าในสระนั้นท่านอยากดูจงไปยืนแอบอยู่ริมสระ ก็จักได้เห็นชมเล่นเป็นขวัญตา 
นายบุณฑริกพรานไพรดีใจไปแอบซุ่ม ณ พุ่มไม้ริมขอบสระศรี วันนั้นเป็นวันบุรณมีอุโบสถข้ึนสิบห้าค่้า 
ฝูงกินรีทั้งหลายเคยมาเล่นน้้าที่สระสวนอุทยาน 

คราวนั้น เจ็ดนางกินรีเป็นธิดาของท้าวทุมราชอยู่ที่ภูเขาไกรลาส ได้พาบริวารพันหนึ่งบินมา
โดยอากาศ ครั้นถึงสระสวนได้ชวนกันลงเล่นน้้า บ้างว่ายบ้างด้าบ้างร้าและขับร้องตามสบาย ครั้นเวลา
บ่ายชวนกันผันผายบินกลับไป พรานบุณฑริกก็ได้เห็นแล้วเกิดความพิศวงด้วยตนยังไม่เคยเห็นแต่ก่อน
จึงคิดว่า นางกินรีเหล่านี้งามนักหนา ท้าไฉนเราจะได้ไปถวายเป็นอัครชายาพระสุธนกุมาร คิดแล้วก็
นิวัตนาการกลับมาหาพระดาบส เมื่อจะถามความนั้นกะพระฤาษี ได้กล่าวพระคาถานี้ว่า 

 

ทิสฺวา ตหึ อิสิวร กินฺนริโย คณา พห ู

ตุว  เว พฺรูห ิมหาเสฏ  กถ  ลทฺธาม ิกินฺนรี 
 

ความว่า ข้าแต่พระวรฤาษีผู้มีศีลอันประเสริฐ ข้าพเจ้าได้ไปเห็นฝูงกินรีลงเล่นน้ าใน
สระนั้นเป็นอันมาก เกิดความอยากได้ ท าไฉนจะได้เล่า ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดบอกอุบายให้
ข้าพเจ้า ณ บัดนี้ 

 
พระกัสสปฤๅษี เมื่อจะแนะน้าวิธีจับนางกินรีให้ ได้กล่าวพระคาถานี้ว่า 
 

สุโณหิ ตุว  เม วจน  อุปาย  จินฺติต  มยา 

นาคปาส  ลภิตฺวาน ลภิตา กินฺนรี ตยา 

ตุว  วินา นาคปาเสน กินฺนรินฺนาภิปตฺถเย 

ยถา จนฺท ภิปตฺถยา ตถา ตฺว  อภิปตฺถเย 

ความว่า ท่านจงฟังค าเราจะบอกให้ อุบายเราได้คิดไว้ ท่านได้นาคบาศมาคล้องจึงจะ
ได้นางกินรี ท่านจะท าพิธีอย่างอ่ืนนอกจากนาคบาศแล้วอย่าหวังเลยว่าจะได้ อุปมัยเหมือนผู้
มุ่งหมายเอาดวงพระจันทร์ ไม่มีวันได้เหนื่อยกายเปล่า 
พรานบุณฑริกจึงถามพระดาบสว่า พระเจ้าข้า ท้าไฉนเล่าข้าพเจ้าจึงจะรู้ว่านาคบาศมีอยู่ที่

ไหน จะได้นาคบาศมาด้วยอาการอย่างไร พระผู้เป็นเจ้าได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบ ณ บัดนี้ พระฤาษีจึง
บอกให้ว่า นาคบาศนั้นเฉพาะมีที่นาคโลก ท่านอาจไปเอามาได้แล้ว นางกินรีที่ชอบใจก็เป็นอันได้สม
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ประสงค์ พรานไพรได้ฟังดังนั้น มีใจเกษมสานต์ยิ่งนักหนา จึงกราบลาพระฤาษีตรงไปสู่สระใหญ่ ตั้งใจ
ระลึกถึงพระยาชมพูจิตรนาคราช นายประตูรู้วาระน้้าจิตนายพรานไพร ได้น้าพรานไปหานาคราช ๆ 
เมื่อจะถามเหตุที่พรานมาหา ได้กล่าวคาถานี้ว่า 

 

กึ การณ  หิ ลุทฺธก อาคโต มม สนฺติเก 

เกนตฺเถนสิ ตฺว  พฺรูหิ ปูเรสฺสามิ มโนรถ  

ความว่า แน่ะพราน มีเหตุการณ์อะไรท่านจึงได้มาหาข้าพเจ้า จะธุระประสงค์สิ่งใด
หรือจงบอกข้าพเจ้า ๆ จะจัดการให้ตามความประสงค์ 
พรานบุณฑริกจึงแจ้งว่า ข้าแต่นาคราชผู้เรืองฤทธิ์  ข้าพเจ้ามาหาปรารถนาจะขอนาคบาศ ฯ 

ดูกรสหาย ท่านจงขอสิ่งอ่ืน ๆ เราจะให้ นาคบาศนี้เป็นของคู่ชีวิต กาลใดพระยาครุฑมาจะจับเรา ใน
กาลนั้นเราถือนาคบาศไว้ พระยาครุฑไม่อาจเข้าใกล้แล้วหนีไป เหตุนี้เราให้ไม่ได้  ข้าแต่นาคราช ขอ
ท่านได้กรุณาให้เถิดแล้วจะเอามาส่ง ฯ นาคราชจึงคิดว่า พรานผู้นี้ได้มีคุณกับเรา เขาได้ช่วยชีวิตเราไว้ 
เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายก็ตาม ซึ่งเราจะไม่ให้หาควรไม่ คิดแล้วก็ส่งนาคบาศให้พรานไป พรานดีใจได้
สรรเสริญนาคราชา ๆ จึงพาพรานมาส่งยังมนุษย์วิถี ได้กล่าวคาถานี้ว่า  

ยงฺกิ  ฺจิ การณ  อตฺถิ เม สนฺติก  อิธาคโต 

ตฺว ิมม  สรสิ สมฺม ยงฺกิ  ฺจิ ตว การณ  

ความว่า ดูกรสหาย ท่านมีกิจสิ่งใดจงมาหาเราที่ตรงสระนี้ จงระลึกถึงเรา ๆ จักมา
ท ากิจของท่านให้ส าเร็จไป 

  
พรานบุณฑริกดีใจ รีบคลาไคลมาหาพระฤาษี แล้วไปแอบซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้สระโบกขรณี 

คอยดูทางนางกินรีจะบินมา 
คราวนั้น ธิดาวิชาธรเจ็ดนางสวมปีกหางแต่งกายาพร้อมด้วยบริวารบินทะยานจากไกรลาสมา

ทางอากาศถึงสระโบกขรณี จึงเปลื้องเครื่องประดับกับปีกหางลงวางไว้ ได้พากันลงไปเล่นน้้าในสระ ณ 
ขณะนั้นพรานบุณฑริก ค่อย ๆ ย่องออกไปจากพุ่มไม้ ขว้างนาคบาศไปกลางฝูงกินรี บ่วงนั้นเฉพาะ
คล้องหัตถ์นางมโนราห์ นางกินรีทั้งหลายได้เห็นพรานป่ามีความกลัวรีบขึ้นมาแต่งตัวบินหนีไปในเวหา 
ได้ร้องไห้พิไรร่้าร้าพันว่า แต่ก่อนไรได้เคยมาเล่นน้้าที่สระสวนนี้ จะได้มีภัยสิ่งไรก็หาไม่ ครั้งนี้มามีภัย
ขึ้นด้วยเหตุไรเล่า จ้าพวกเราจักทูลพระราชาว่า พรานป่าจับราชธิดาไว้ดังนี้ พระเทวีผู้มารดาจักทรง
โศการ่้าไร คงจักตามมาตายกับพระธิดาที่นี่ 
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เหล่าพวกกินรี ได้บินมาถึงภูเขาไกรลาส พากันสยายผมเปลื้องอาภรณ์หมอบลงแทบบาทวิชา
ธรทุมราช พากันร้องไห้กราบทูลว่าเกิดความพินาศใหญ่ นางมโนราห์เทวีมีพราหมณ์คนหนึ่งมาจับไว้
เหมือนเสือจับเนื้อในป่าก็ปานกัน เทวีผู้มารดาได้ฟังดังนั้น ยกหัตถ์ท้ังสองค่อนพระทรวงพลางทางทรง
โศกี ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า 

 

หาหา ธิตา มยา มยฺห  น ปสฺสามิป ิเต มุข  

อนุสฺสรามิ ลุทฺเธน วิทฺธาห  วิย สตฺติยา 

มโนหร  น ปสฺสามิ มรณ  เม วร  สิยา 

กึ ชีวิต  วินา ธิตา นิยต  เหสฺสาม ีชีวิต  

ความว่า โอโอ้มโนห์ราลูกรักของแม่ แม่ไม่ได้เห็นหน้าเจ้า เฝ้าแต่ร าลึกถึง ปิ่มประหนึ่งว่าจะ
ขาดใจ อุปมัยดังพรานไพรแทงด้วยหอกฉะนั้น แม่ไม่ได้เห็นมโนราห์ตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่ ถึงมีชีวิต
อยู่ต่อไปแต่ได้พรากจากลูกรักนี้ไม่มีประโยชน์อันโด แม่จักต้องตายเสียเป็นมั่นคง 

ณ ครั้งนี้ พระเทวีจึงทูลพระภัสดาว่า ข้าพระบาทจะขอลาไปตามมโนราห์ ฯ แน่ะพระเทวีดี
แล้วเธอรีบไปเถิด พระเทวีผู้มารดาพร้อมด้วยบริวารบินทะยานไปยังอากาศ เที่ยวเสาะหานางมโนราห์
ในกาลนั้น 

(ทีนี้จะกล่าวถึงพรานบุณฑริกต่อไป) พรานบุณฑริกเห็นนาคบาศคล้องหัตถ์มโนราห์ รีบ
สาวเท้ามาหวังจะจับหัตถ์มโนราห์ ๆ ร้องห้ามว่า ท่านอย่าได้ถูกต้องชีวิตน้องจะตายลง ท่านจงปลด
บ่วงออกให้ ตัวข้าจะไปกับท่าน พรานบุณฑริกได้ปลดนาคบาศจากหัตถาแล้วพูดว่า นางเทวีจงเปลื้อง
เครื่องคลุมคือปีกหางให้ข้าพเจ้า นางมโนราห์ได้เปลื้องปีกหางส่งให้นายพรานถือไว้  นางได้คุกเข่าลง
กับพสุธาผันหน้าต่อทิศอุดร นมัสการพระบิดามารดาด้วยถ้อยค้าว่า ทีนี้เป็นที่สุดแล้ว ลูกแก้วมิได้
กลับมายังสระศรีนี้อีกต่อไป ข้าแต่พระบิดามารดาเจ้าข้า ได้โปรดประทานโทษแก่ลูกด้วย จ้าเป็นจ้าใจ
ต้องไปกับพรานป่า ข้าแต่พระบิดามารดาจักท้าอย่างไร ลูกได้เคลิ้มหลงไหลได้ตกไปในอ้านาจของผู้อื่น
แล้วฉะนี้ 

เมื่อนางมโนราห์เทวี คร่้าครวญไปกับนายพรานถึงช่องภูผา นางหันหลังกลับมานั่งลงเปลื้อง
สังวาลแก้วมณีออกฝังฝากกับพระยาเขาหิมพานต์ว่า ถ้าพระมารดาเจ้าได้ตามมาถึงนี่ ขอพระยาเขาได้
โปรดให้สังวาลมณีนี้แก่พระมารดาไปด้วยและช่วยบอกว่าพรานป่าพาไปทางนี้ นางโศกีร่้าไห้ได้กล่าว
คาถานี้ว่า 
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ปาเท หตฺเถ น ปสฺสามิ เมป ิสรณ  มาตร  

อิม  ปจฺฉิม  น ปสฺสามิ ทุลฺลภ  ภเว ทสฺสน  

สภาโว สพฺพโลกาน  อนิจฺจ  อธุว  สทา 

สงฺโยค  ฺจ วิโยค  ฺจ สพฺเพว ปริณามิกา 

วโย จ อตฺถิ โลกสฺมึ นิจฺจ  วิโยคเมว จ 

สพฺเพ ปุตฺตา ปิยายนฺติ อนฺเต จ ปริณามิกา 

ความว่า หม่อมฉันได้เคยเฝ้าพระแม่เจ้าทุกเช้าเย็น บัดนี้มิได้เห็นพระบาทและหัตถาพระชนนี 
พระมารดานี้เคยเป็นที่พ่ึงของลูกแก้วแต่นี้ต่อไปแล้วนับวันจะไม่ได้เห็นพระมารดา ถึงจะเที่ยวดั้นด้น
ค้นหาก็ยากที่จะได้เห็น จะตายหรือจะเป็นไม่รู้ที่ อนึ่งคิดขึ้นมาถึงธรรมดาของสรรพโลกย่อมไม่เที่ยง
ถาวรความพอพร้อมและความพลัดพรากทั้งสองนี้ ย่อมมีทั่วไปในโลก สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามี
ความแปรไปเป็นธรรมดา ความเป็นหนุ่มสาวย่อมมีในโลก ความวิโยคก็ย่อมมีอยู่เป็นนิตย์ ธรรมดาลูก
มารดาจะผูกความรักสักเท่าใด ในที่สุดมีความแปรผันจืดจางห่างลงทุกวันเป็นธรรมดา 

เมื่อนางมโนราห์พิลาปร่้าไรดังนี้ แล้วจรลีไปกับนายพราน ๆ จะได้คิดนึกเพียงจะจับหัตถ์นาง
มโนราห์ก็ไม่ ด้วยเหตุใดด้วยเหตุตนเป็นคนกาฬกิณณี มิได้สมควรแก่สิริ เพราะฉะนั้นนายพรานจึงไม่
อาจจะอภิรมย์ร่วมกับนางมโนราห์นั้นได้ เผอิญให้คิดไปว่าเราจักพานางกินรีผู้นี้ไปถวายให้เป็นบาท
บริจาริกาแต่พระสุธนกุมาร ในที่นี้มีค้ารับเข้ามาว่าหญิงใดมีบุญสมควรเป็นใหญ่ในโลก หญิงนั้นมีรูป
งามสมลักษณะได้เกิดแล้วในส้านักแห่งบุรุษมีรูปอันประณีต เพราะฉะนั้น พรานบุณฑริกจึงได้นาง
มโนราห์รามา คิดว่าจะถวายพระสุธน พรานบุณฑริกกับนางมโนราห์ได้พากันมาไม่นานนักได้บรรลุถึง
พระนครอุตรปัญจาล 

ต  ทิวส  วันนั้นพระโพธิสัตว์เจ้า ได้ทรงสมุทหัตถีเสด็จไปยังอุทยานพร้อมด้วยบริวาร 
ทอดพระเนตรเห็นนายพรานกับนางมโนราห์เดินผ่านมา มีจิตคิดรักใคร่ด้วยสามารถ ความเยื่อไยใน
ชาติหนหลัง จึงรีบสั่งให้บุรุษไปหาตัววนจรกับนางมโนราห์เข้ามาเฝ้าถามว่าเจ้าชื่อใด มาแต่ไหนและมา
ด้วยกิจอันใด นายพรานจึงทูลว่า ข้าพระบาทชื่อบุณฑริกมาแต่ป่าหิมพานต์ ต้องการมาจะถวายราช
ธิดาวิชาธรแต่พระองค์พระเจ้าข้า 

พระโพธิสัตว์ทรงพระโสมนัส ได้ประทานทองค้าพันลิ่มกับแหวนเพชร์วงหนึ่งแก่พราน
บุณฑริก และทรงเกื้อกูลด้วยสักการอ่ืนอีกมากมาย แล้วให้พนักงานไปกราบทูลพระราชบิดามารดา 
พระเจ้าอาทิจวงศ์กับองค์จันทาเทวี ทรงโสมนัสยินดีได้ให้พนักงานเภรีไปตีประกาศราษฎรว่า บรรดา
ประชาชนชาวนครจงจัดแจงสิ่งของบรรณาการ ออกไปต้อนรับนางมโนราห์ธิดาท้าววิชาธรลูกสะใภ้
ของเรา ราษฎรทั้งหลายได้พากันท้าตามประกาศพระเจ้าอาทิจวงศ์ราช ให้พนักงานจัดการแต่งนครให้
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งดงามวิจิตรรุ่งเรื่องราวกะว่าเมืองไตรทศทิพยวิมาน แล้วให้เชิญนางมโนราห์แต่อุทยานเข้าสู่
พระราชฐาน ได้ให้จัดพิธีมงคลการสามอย่าง คือ ปราสาทมงคล วิวาหมงคล อภิเษกมงคล เมื่อเสร็จ
พิธีการมงคลแล้ว พระมหาสัตว์ก็ได้เสด็จร่วมรักกับมโนราห์อัครมเหสีทรงหน่ายคลายนารีอื่นมิได้อาลัย
ได้เสวยสุขส้าราญพระหฤทัย ด้วยประการดังนี้ 

(ต่อนี้จะกล่าวถึงมารดานางมโนราห์) ใจความว่า นางเทวีมโนหรมาตา เที่ยวเสาะหาราชธิดา
มาถึงสระโบกขรณี ได้หยุดลงจากอากาศวิถี ได้เห็นกุณฑลแก้วมณีและพวงดอกไม้อันกระจัดพลัด
พรายตกอยู่ที่ท่าลงเล่นน้้า นางยั้งพระองค์ไว้ไม่ได้ก็ล้มลงไป อุปมัยดังยอดปราสาทอันต้องเวรัมพวาต
หักขาดลงฉะนั้น นางทรงร้าพันถึงพระลูกยาว่า มารดาได้มาเห็นแต่สระศรีมิได้เห็นหน้าเจ้ามโนราห์ 
มารดาไม่รู้ว่าจะถามใคร ๆ ก็ไม่มีมา มารดาจะได้ถามเขา โอ้ว่ากรรมของเราจึงพลัดพรากไปจากกัน 
ท้าไฉนจะได้เห็นหน้ามโนราห์ นางร่้าไรไปมาดุจดังจะเป็นบ้า 

นางประคองสองพาหาสยายเกศ ทรงอาดูรเทวษเดินตามรอยเท้าเข้าไปป่าหิมพานต์ ได้
ทัศนาการเห็นห่อเครื่องประดับวางอยู่ที่คบไม้นางได้ล้มลงในที่นั้น ครั้นได้สติขึ้นมานางโศการ่้าพิไรว่า
แม่มโนราห์คงจะไปทางนี้แล้ว แม่มิได้เห็นพระลูกแก้วเห็นแต่ห่อเครื่องประดับนี้ นางจึงได้เอาลงมา
แนบไว้กับอก เที่ยวงันงกเดินตามไป เมื่อไม่เห็นลูกยานางจึงกลับมายังเขาไกรลาสเข้าไปสู่ส้านักทุม
ราชสามี ที่นั้นท้าวทุมราช ได้ทอดพระเนตรนางนาถเทวีเจ้ากลับมา เมื่อจะไต่ถามนางพระยาได้กล่าว
พระคาถานี้ว่า 

กี ปน ปติต  ภทฺเท อมฺหาก ป ีธีตร  ฺจ 

วิจรนฺตี คเวสาย อิโต ปพฺพตวนานิ 

ความว่า แน่ะพระนางเทวีผู้เจริญ เธอได้เที่ยวค้นคว้าไปตามภูเขาและเนาไม้ ได้พบ
พระลูกยาของเราหรือไม่จึงได้กลับมา 
นางมโนหรมาตาจึงทูลว่า ข้าแต่เทวบพิตร หม่อมฉันเที่ยวด้นดั้นค้นหาทั่วไปก็มิได้พบมโนราห์

เทวี ได้เห็นแต่เครื่องประดับนี้วางอยู่ค่าคบไม้ หม่อมฉันสุดที่จะตามต่อไปจึงได้กลับดังนี้ หกนางกินรี
พากันนั่งล้อมชนนีพิลาปร่้าไรโดยประการต่าง ๆ 

(ทีนี้จักกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ต่อไป) ใจความว่าพระโพธิสัตว์ได้เสวยสมบัติสิ้นกาลหลายเดือน
มาแล้ว มีพราหมณ์ผู้ช้านาญเวทศาสตร์คนหนึ่ง ได้สามิภักดิ์เข้ามารับใช้การงานของพระโพธิสัตว์เสมอ
ทุกวัน พระมหาสัตว์เห็นว่าพราหมณ์นั้นขยันดีมีรับสั่งถามว่า เจ้าสู้กรากกร้าล้าบากอุปฐากเรา เจ้า
จะต้องประสงค์สิ่งใดหรือ ฯ ข้าแต่มหาราชข้าพระบาทตั้งใจไว้ว่าเมื่อพระราชบิดาของพระองค์ทิวงคต
ไปแล้ว ข้าพระบาทจะขอรับบรรดาศักดิ์ต้าแหน่งที่ปุโรหิต ในกาลเมื่อพระองค์ด้ารงราชย์แล้วนั้น พระ
มหาสัตว์ได้รับค้าพราหมณ์นั้นไว้ ฝ่ายปุโรหิตซึ่งยังคงต้าแหน่งอยู่รู้เรื่องนั้นเข้า คิดผูกเวรต่อพระมหา
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สัตว์เจ้าได้กราบทูลยุยงพระเจ้าอาทิจวงศ์ว่า พระสุธนราชโอรสคิดขบถต่อพระองค์จะปลงพระชนมชีพ
หมายจะเป็นพระราชา พระราชบิดาได้ทรงฟังก็หาเชื่อปุโรหิตไม่ 
 อยู่มาวันหนึ่ง มีพวกข้าศึกยกมาตีเมืองปลายเขตแดนอุตรปัญจาล พระเจ้าอาทิจวงศ์ทราบ
แล้ว คิดจะเสด็จออกไปปราบศึกเอง แต่เกรงว่าจักไม่สามารถจะเอาชัยชนะได้จึงปฤกษากับปุโรหิต ว่า
จะให้ใครออกไปปราบศึกได้ดี ฯ ข้าแต่เทวบพิตร พระองค์จงส่งพระราชโอรสไปเถิด พระเจ้าข้า ฯ 
ดูกรมหาพราหมณ์ ลูกของเรา ความคิดยังอ่อนแอแลทั้งไม่ฉลาดในการรบด้วย จะส่งไห้ออกไปเห็นจะ
ไม่ได้ ฯ ข้าแต่มหาราชพระราชโอรสก้าลังหนุ่มว่องไว รู้จักการรบดีกว่าผู้ใหญ่เสียอีกพระเจ้าข้า ฯ พระ
อาทิจวงศ์ราชาเห็นชอบด้วยปุโรหิตแล้ว ได้รับสั่งหาตัวพระสุธนกุมารเข้าตรัสว่า ดูกรพ่อสุธน พ่อจงรับ
อาสาออกไปปราบข้าศึกยังปัจจันตชนบทสักครั้ง พระมหาสัตว์รับโองการพระบิตุราชแล้ว ถวายบังคม
ลาออกไปหาพระมารดาทูลความตามที่พระปิตุราชใช้ให้ไปนั้น ครั้นแล้วได้บอกแก่นางมโนราห์เทวี ๆ 
ทูลวิงวอนจะขอไม่ให้เสด็จไป พระองค์ได้ปลอบนางมโนราห์เทวีให้คลายความวิโยคแล้ว ได้รีบรัดจัด
กระบวนพลซึ่งจะยกออกไปไว้พร้อมเสร็จ 

ครั้นได้พิชัยฤกษ์แล้ว พระสุธนกุมารจึงเสด็จขึ้นทรงหลังมาตังคกุญชร พวกนิกรสหชาติโยธา
ทั้งสี่หมู่ก็เดินเป็นคู่กันไป ได้ยกพยุหเคลื่อนออกจากเมือง เดินแน่นเนื่องสับสนกล่นกลาดปถพี กุญชร
หัตถีก็เปล่งส้าเนียงโกญจนาท พลทหารม้าผู้สามารถและพลเดินเท้าล้วนอาจหาญ แวดล้อมพร้อมด้วย
บริวารสะเทื้อนสะท้านแผ่นพสุธาทั้งเทพยดาก็ยังมาช่วยอภิบาล รีบเร่งเดินกระบวนทัพ โดยล้าดับจน
บรรลุเขตขัณฑ์ปัจจันตชนบท ด้วยเดชานุภาพมหาสัตว์เจ้า เหล่าพวกข้าศึกทั้งหลายก็ไม่อาจรบต่อสู้ได้ 
พากันยกพวกพลหนีกลับไป 

ต  ทิวส  ในคืนวันที่พระโพธิสัตว์ยกพลโยธาไปนั้นพระเจ้าอาทิจวงศ์ทรงพระสุบินว่า พระ
อันตะของพระองค์ไหลออกจากอุระ แล้วไปกระหวัดวงสากลชมพูทวีปสามรอบแล้วได้หดกลับเข้าใน
พระอุระดังเก่า พระเจ้าอาทิจวงศ์ทรงสะดุ้งตื่นบรรทม ครั้นถึงเวลาเช้า ให้หาตัวปุโรหิตเข้ามาเฝ้าตรัส
ถามถึงความที่ทรงนิมิต ปุโรหิตมีความดีใจคิดว่าความที่เราตั้งไว้ที่นี้จักส้าเร็จแล้ว วันนี้เราจักได้เห็นสุ
ธนผู้เป็นข้าศึกแล้ว คิดดังนี้จึงกราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่เทวบพิตร พระสุบินนิมิตนี้ไม่ ดี ฯ ดูกร
พราหมณ์ ไม่ดีนั้นจักเป็นอย่างไร ฯ ข้าแต่เทวบิพิตรต้าราทายว่าพระราชสมบัติกับพระองค์จักเป็น
อันตรายถึงความพินาศใหญ่ ฯ ดูกรพราหมณ์ ถ้าเช่นนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ฯ ควรจะท้าการ
บูชายัญ ฯ พิธีบูชายัญนั้นจักท้าอย่างไร ฯ ข้าแต่เทวบพิตรพิธีบูชายัญนั้นต้องฆ่าสัตว์สองเท้าสี่เท้าบูชา 
ที่ฝันร้ายจึงจะกลายเป็นดีได้ พราหมณ์บปุโรหิตทูลดังนี้แล้ว จึงได้กราบทูลด้วยคาถานี้ว่า 
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ยทา ทุสุปิน  ทิสฺวา สพฺพปาณาย ขุหติ 

นาสฺเสติ ทุสุปิน  ทิฏฺ    อิติ เวโท ปวุจฺจติ 

ตสุมาป ิย  ฺ    กริตฺวา มา จ โกจิ อุปทฺทโว 

เทวิยา รชฺข  อตฺตาน  กตย  ฺ    สุข  ลภสิ ปุเรตร  
 

ความว่า ข้าแต่มหาราช คัมภีร์เวทศาสตร์ทายไว้อย่างนี้ว่า กาลเมื่อใดผู้ที่ฝันเห็นไม่ดี 
ได้ท าพิธีบูชาด้วยฆ่าสัตว์แล้ว ในกาลนั้นฝันร้ายก็กลับกลายเป็นดีไป เพราะเหตุนั้น พระองค์
ได้ทรงท ายัญญวิธีแล้วอุปัททวันตรายก็ไม่มี พระองค์กับพระราชเทวีจักเสวยราชสมบัติ เป็น
สุขส าราญยิ่งเช่นดังก่อนมาด้วยประการฉะนี้ 
ราชา  พระเจ้าอาทิจวงศ์ทรงตรัสสั่งอ้ามาตย์ทั้งหลาย ให้รีบช่วยหาสัตว์สี่เท้าสองเท้าไว้ให้

พร้อมเราจักท้าบูชายัญ อ้ามาตย์ทั้งหลายนั้น ได้บังคับพวกพรานให้จัดการหาสัตว์สี่เท้าสองเท้ากับทั้ง
บุรุษและสตรี น้ามารวมไว้ในโรงพิธียัญพร้อมเสร็จแล้ว ได้กราบทูลให้ทรงทราบทุกประการ พระราชา
จึงตรัสแก่พราหมณ์ปุโรหิตว่า ดูกรพราหมณ์สิ่งสรรพสัตว์ได้จัดไว้พร้อมแล้วจงรีบท้าพิธีเถิด ฯ ข้าแต่
เทวบพิตร ยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งยังท้าพิธีไม่ได้ ฯ ดูกรพราหมณ์ ยังขาดอะไรอีกเล่า ฯ ข้าแต่เทวบพิตร ยัง
ขาดกินนรอีกอย่างหนึ่ง ฯ กินนรนั้นหาได้ยากนัก ฯ หาไม่ยากนักมีอยู่ในนครนี้คือนางมโนราห์ ฯ นาง
มโนราห์เทวี เป็นคู่ชีวิตของสุธนเขา ไม่ควรเอามาฆ่าบูชายัญ ฯ ข้าแต่เทวบพิตร การจะควรหรือไม่ควร
นั้น พระองค์จงทรงวิจารณ์ให้ดีก่อน จงเห็นความทุกข์ร้อนอันเกิดแก่พระองค์และราชเทวีถึงที่สุดราช
สมบัติก็จักพินาศไป ฯ ดูกรปุโรหิตเราจักฆ่าอัครมเหสีของสุธนกุมารถูกของเราตามถ้อยค้าของปุโรหิต
ไม่ได้ ฯ ข้าแต่พระมหาราช พระองค์จงทรงฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูล บุคคลได้สละบุตรภรรยาเป็นที่
รักท้าการบูชายัญแล้ว บุตรและภรรยาทั้งหลายนั้น ย่อมตามรักษาตนผู้สละนั้นให้ถึงซึ่งความเจริญ 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญมากนัก 

อนึ่ง ไฟอันร้อนได้ตกคิดไหม้อยู่บนพระเศียรของพระองค์เมื่อบุตรมีอยู่ในที่ใกล้พระองค์ควร
จะใช้ให้บุตรช่วยดับไฟหรือจะใช้ให้ลูกเขาคนอ่ืนช่วยดับไฟอันร้อนเล่า เมื่อพระองค์ยังด้ารงพระชนม์
อยู่ก็ควรจะคิดแก้ไขเปลื้องตนให้พ้นความทุกข์ร้อนจึงจะชอบ เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงรีบรักษา
พระองค์ไว้ จะต้องประสงค์อะไรกับนางมโนราห์ ถ้าพระองค์ยังด้ารงพระชนม์อยู่ต่อไปอาจจะหาหญิง
อ่ืนเสมอด้วยนางมโนราห์หรือดียิ่งกว่าก็คงจะหาได้ บุคคลผู้ใดคิดแก้ไขรักษาตนให้พ้นอันตรายไว้ได้ 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมยกย่องสรรเสริญมากนัก เมื่อพราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลอย่างนี้พระเจ้าอาทิจวงศ์ก็
ทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่ หาได้ตรัสทัดทานประการใดไม่ พราหมณ์ปุโรหิตรู้ว่าพระราชาพอพระหฤทัย จึง
ใช้ให้บริชนเตรียมการยัญพิธีเพื่อจะให้จับนางมโนราห์เทวีมาฆ่าบูชายัญ 
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คราวนั้น เสียงเล่าลือระบือแซ่ไปทั่วพระนคร ฝ่ายทาสีคนใช้สนิทของมโนราห์เทวี ๆ มีพระ
หฤทัยราวว่าจะแตกออกไปได้เจ็ดภาค จึงได้รีบไปเฝ้าพระราชมารดาของพระโพธิสัตว์เจ้า ครั้นถึงจึง
ซบพระพักตร์ลงแทบพระบาทาพระสัสสุรราช ปริเทวนาการร่้าไห้ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระราชมารดา
พระแม่เจ้าไม่ทรงทราบหรือ บัดนี้พระเจ้าอาทิจวงศ์ทรงเชื่อถ้อยค้าพราหมณ์ปุโรหิต คิดจักจับหม่อม
ฉันไปฆ่าบูชายัญ ขอพระมารดาได้กรุณาด้วยช่วยไปทูลขอผ่อนผันผัดรอแต่พอให้พระสุธนกุมารเธอ
กลับมา หม่อมจักได้ถวายบังคมบาทราชภัสดา ขอษมาโทษและทูลลาตายไปตามยถากรรม 

ฝ่ายนางจันทาเทวี รับค้านางมโนราห์เทวีศรีสะใภ้จึงพร้อมด้วยบริวารเสด็จจะไปเฝ้าพระเจ้า
อาทิจวงศ์ ๆ ทรงทราบว่าพระนางจันทาจะมาเฝ้า จึงรับสั่งกับราชบุรุษไว้ห้ามไม่ให้พระนางจันทาเฝ้า 
พระนางจันทาเทวี เมื่อไม่ได้โอกาสเข้าเฝ้าก็เสด็จกลับ แล้วเสด็จขึ้นยังปราสาทนางมโนราห์ ตรงเข้า
สวมกอดศรีสะใภ้ ทรงพิลาปร่้าไรด้วยประการต่าง ๆ 

นางมโนราห์เทวีจึงทูลว่า ข้าแต่พระมารดา ถ้าว่าพระมารดาเจ้าไม่ได้โอกาสเฝ้าแล้ว หม่อม
ฉันผู้ลูกแก้วจักตายเที่ยงแท้ไม่ต้องสงสัย นางเธอก็ร่้าไห้ได้กราบทูลว่า ถึงว่ามีพระราชาอันประเสริฐก็
เชื่อว่ามีเสียเปล่า หาเป็นร่มเงาได้พ่ึงอาศัยไม่ บัดนี้คนอ่ืนเขากลับมาจะจับหม่อมฉันน้าไปฆ่าบูชายัญ
เสียวันนี้แล้ว ลูกแก้วได้ปราศจากภัสดาหาที่พ่ึงมิได้ พระสุธนผู้ภัสดาก็จักมรณาไปตามหม่อมฉัน ถ้า
กระนั้นพระราชมารดา จงได้กรุณาประทานเครื่องประดับที่หม่อมฉันฝากไว้หม่อมฉันจะได้ประดับกาย 
แล้วจักถวายบังคมลาตายทั้งเครื่องประดับ 
 พระนางจันทาผู้มารดาสุธนกุมาร จึงได้ประทานเครื่องประดับกับปีกหางให้แก่นางมโนราห์
เทวี ๆ จึงประดับกายอินทรีย์สวมปีกหางพร้อมเสร็จแล้ว จึงบังคมชนนีฟ้อนร้าไปมา พระนางจันทา
เทวีทรงคลึงเคล้าศรีสะใภ้ และรันทดสลดหฤทัยโศกีมีเสาวณีย์ตรัสว่า เจ้าสุธนลูกของเราเขากลับมา
เมื่อไม่เห็นแม่มโนราห์ก็จะเที่ยวตามถามหาทั่วมนเทียรสถาน เมื่อไม่พบพานแล้วพระลูกแก้วก็จักตาย
เป็นมั่นคง 

นางมโนราห์เทวีจึงทูลว่า ข้าแต่พระมารดาเจ้า ถ้าว่าพระสุธนกุมารจอมภัสดากลับมาถึงแล้ว 
ทูลกระหม่อมแก้วจงบอกตามค้าหม่อมฉันสั่งไว้ว่า หม่อมฉันผู้ชื่อว่ามโนราห์ ขอถวายบังคมฝ่าพระ
บาทราชสามี โทษกรณ์สิ่งใดมีขอได้โปรดษมาโทษแก่หม่อมฉันผู้มโนราห์ด้วย กับช่วยบอกว่าหม่อมฉัน
มโนราห์ ขอถวายบังคมลาตายตามยถากรรม นางมโนราห์เทวีทูลดังนี้แล้ว นางจึงบ่ายหน้าต่อบุรพทิศ
ถวายบังคมพระมารดามหาสัตว์เจ้า ได้กล่าวคาถาว่า 
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อมฺม เม วจน  พฺรูห ิ ปาเท เทฺว จิตฺตลกฺขเณ 

วนฺทามิ สิรสาหนฺติ สามิก  ฺจ ปุนปฺปุน  

อิท  ปจฺฉิมก  มยฺห  ทสฺสน  ปุน ทุลฺลภ  

สงฺโยค  ฺจ วิโยค  ฺจ เอสา โลกสฺส ธมฺมตา 

ความว่า ข้าแต่พระมารดาเจ้า ขอพระมารดาได้โปรดบอกกะพระสามีว่าข้าผู้ชื่อ
มโนราห์ ขอถวายบังคมฝ่าพระบาทพระราชสามีอันงามไพจิตร และได้กราบไหว้พระราชสามี
ด้วยเศียรเกล้าทุกเช้าเย็น ความกราบไหว้ของข้าพเจ้าครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งที่สุดที่จะมิได้กราบ
ไหว้อีกต่อไป ความที่เคยอยู่ร่วมกันมาก็ดี ความพลัดพรากจากกันไปก็ดี อันนี้ย่อมเป็น
ธรรมดาของสัตว์โลก (ที่เกิดมาในสังสารวัฏ) 
เมื่อนางมโนราห์เทวีศรีสะใภ้ ได้กล่าวคาถาดังนี้แล้วจึงซบศีรษะหมอบลงแทบบาทมูลพระ

นางจันทาเทวีได้ขอษมาโทษด้วยถ้อยค้ามีประการต่าง ๆ 
 
พระนางจันทาเทวี ก็สวมกอดศรีสะใภ้พลางทางก็ทรงโศกีร่้าไรว่า ชะรอยว่าเราได้พรากลูก

เนื้อและลูกนกไปจากอกแม่แต่ปางก่อน ผลกรรมนั้นจึงติดตามท้าให้มารดาอนาถาพลัดพรากลูกและ
ผัวรัก แต่นี้ไปเราจักเซซังเที่ยวไปตามภูเขาและเนาไพรในกลางป่า อุปมาเหมือนแม่เนื้ออันปราศจาก
ลูกอ่อน เที่ยวสัญจรไปตามหาลูกฉะนั้น เหตุไรเล่า เทพยเจ้าซึ่งสิงสู่อยู่ตามไพรพฤกษ์และภูเขา ทั้ง
อากาศเทพยเจ้าทั้งหลาย ช่างมาปล่อยให้พลัดพรากไปจากลูกฉะนี้เล่า พระลูกเจ้าเมื่อมาถึงบุรีนี้มิได้
เห็นศรีสะใภ้ ก็จักเปลี่ยวเปล่าพระหฤทัย อุปมัยเหมือนแม่นกจากพรากอันปราศจากลูกเห็นแต่รังเปล่า 
ก็เศร้าสร้อยละห้อยใจฉะนั้น 

เมื่อนางจันทาเทวี ทรงโศกีพิลาสอยู่ด้วยประการดังนี้ราชบุรุษทั้งหลายก็พากันกรูขึ้นบน
ปราสาท เพ่ือจะจับเอาตัวนางมโนราห์ไปฆ่าบูชายัญ นางมโนราห์นั้นก็จับเอาปีกท้ังสองสวมไว้ในหว่าง
แขนทั้งสองแล้วนางก็ถวายบังคมลานางจันทาเทวีแล้ว บินขึ้นโดยอากาศจะไปยังป่าหิมพานต์ นางบิน
ไปถึงวสนัตถานที่อยู่กัสสปฤาษี นางเทวีจึงลงไปนมัสการพระกัสสปดาบส แจ้งความเรื่องราวนั้น
ทั้งหมดให้พระดาบสทราบทุกประการ นางจึงสั่ งพระดาบสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ถ้าหากว่า
พระสุธนสามีของข้าพเจ้าเที่ยวตามค้นหาได้มาถึงที่นี้ ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ผ้ากัมพลผืนนี้และธ้ามรงค์
ประดับเพชร์วงนี้ แก่พระสุธนสามีด้วย และจงช่วยห้ามตามค้าข้าพเจ้าสั่งไว้ว่าขออย่าให้พระองค์ตาม
ไปเลยดังนี้ เพราะเหตุใด จึงห้ามดังนี้เพราะเหตุว่าทางที่จะไปข้างหน้านั้นล้าบากมากไม่ใช่ทางสัญจร
ของมนุษย์ เป็นทางถิ่นอยู่ของอมนุษย์ทั้งสิ้น เหตุดังนั้น ขอให้พระสุธนกลับแต่ที่นี้ อย่าได้ตามไปอีก
เลย นางมโนราห์เทวีจึงประนมพระหัตถ์นมัสการพระบาทราชสามี แล้วกล่าวคาถานี้อีกว่า 
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ขมามิ อาปุจฺฉามิ เต ยทิ อตฺถิ โทโส กาเยน 

วาจาย มนสาปิ เม กมฺม  กต  ทุจฺจริต  

ปุพฺเพ ต  สุทธจิตฺเตน ขมาเปหิ สพฺพ  มม 

ความว่า หม่อมฉันขอขมาโทษและกราบบังคมลา ถ้าโทษผิดอันมีอยู่แก่พระองค์ไซร้ 
แม้กรรมทุจริตที่หม่อมฉันได้ท าไว้ด้วยกาย วาจา ใจ ในกาลก่อน ขอพระองค์จงประทานอด
โทษความผิดนั้นนั้นแก่หม่อมฉันด้วยหฤทัยอันบริสุทธิ์เทอญพระเจ้าข้า 
เมื่อนางมโนราห์กล่าวคาถาดังนี้แล้ว จึงผินพักตร์ไปสู่ทิศทักษิณ ประนมหัตถ์นมัสการพระ

โพธิสัตว์เจ้าได้กล่าวคาถาอีกวาระหนึ่งว่า 

นูนาห  ยาว ชีวาม ิ ตยา สทฺธึ วสามิห  

อิโต เม ปตุ์ถิต  นตฺถิ กึ ปุพฺเพว ตยา กตา 

นูน ปุพฺเพ วิปาเกน กริตฺวา ปาปมตฺตโน 

เตน เม มตฺถก  ปตฺต  ม  ฺเ  ต ต  น ม  ฺ ถ 

ความว่า หม่อมฉันตั้งใจจะอยู่กับพระองค์ไป จนตราบเท่าสิ้นชีวิตโดยแท้ แต่นี้ไปไม่
สมความประสงค์เสียแล้ว ชะรอยพระองค์ได้ทรงท ากรรมอันเป็นบาปสิ่งใดไว้แต่ปางก่อน 
ด้วยผลแห่งบาปกรรมนั้นตามมา ท าให้ความปรารถนาหม่อมฉันถึงที่สุดเสียเพียงนี้ 
นางมโนราห์กล่าวคาถานี้แล้ว จึงบอกกับพระดาบสไว้ว่า 
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ถ้าหากว่าสามีของข้าพเจ้าเขาจักไม่กลับ ถ้าจะตามไปขอให้ไปตาม

ทางทิศอุดร และบอกให้เธอถือเอายาผงอันเสกด้วยมนต์นี้ติดไปด้วย เมื่อเดินไปไกลล่วงเลยทางมนุษย์
ไปแล้วจักบรรถุถึงป่าไม้อันมีพิษก่อน ให้เธอจับเอาลูกวานรตัวหนึ่งไป เมื่อจะเสวยผลไม้สิ่งใด ควร
ปล่อยให้ลูกวานรกินก่อน ลูกวานรกินผลไม้สิ่งใด ขอให้เธอเสวยผลไม้สิ่งนั้นเถิด ถัดแต่นั้นไปจักได้พบ
ป่าเชิงหวายใหญ่ ให้เธอเอาผ้ารัตตกัมพลผืนนี้คลุมกายให้แน่น แล้วจงท้านอนนิ่งเหนือปถพี จะมีนก
หัสดีลิงค์เที่ยวมาหาอาหาร ได้พบเข้าส้าคัญว่าเนื้อกวางทราย นกนั้นก็จะโฉบฉาบเฉี่ยวพระองค์ไว้ใน
กรงเล็บพาข้ามพ้นป่าหวายไป (ถึงรังที่ต้นไม้ใหญ่ พระองค์จงตบพระหัตถ์ขึ้น พระยานกตกใจก็จะหนี
ไป) 

ตโต ตฺว  ถัดนั้นไป พระองค์จะได้พบคชสารทั้งคู่ต่อสู้ซึ่งกันและกันขวางทางอยู่ พระองค์จง
เอายาผงทากายาให้ทั่วถึงพระบาท แล้วร่ายมนต์เดินลอดระหว่างขาแห่งช้างไปจะไม่เป็นอันตราย ถัด
แต่นั้นไปพระองค์จะได้พบภูเขาสองลูก ราวกะว่ามีจิตวิญญาณ น้อมยอดลงกระทบซึ่งกันและกันใน
ระหว่างทางที่จะเดินไป พระองค์จงร่ายมนต์แต่ยอดตลอดถึงเชิงเขา ภูเขานั้นก็จะแยกออกไปเป็นช่อง 
พระองค์จงรีบด้าเนินไปเสียให้พ้นช่องภูเขา ถัดแต่นั้นไปพระองค์จะได้ไปถึงที่อยู่ของหมู่ผีเสื้อน้้า 
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พระองค์จงท้ามนตุปจารในที่นั้นแล้วด้าเนินไป ล่วงระยะทางไกลอีกโยชน์หนึ่งจะบรรลุถึงป่าหญ้าคา 
ถัดนั้นไปจะถึงภูเขาทองภูเขาเงิน ถัดนั้นไปถึงป่าหญ้าคมบาง ถัดนั้นไปถึงป่าไม้ไผ่ ถัดนั้นไปถึงป่าดงอ้อ 
ระยะล่วงไปอีกสามโยชน์จะถึงที่รกชัฏอีกโดยล้าดับกันคือหมู่ไม้ที่ถี่ทึบ และพุ่มไม้ในป่าล้วนเป็นหนาม
ทึบกับทั้งสระศรีมีน้้าลึก ในแถวเลื่อนเกลื่อนไปด้วยงูหลายพรรณ ใช่แต่เท่านั้นมีสาครค้น ริมรอบขอบ
นทีนั้นล้วนภูเขาหาที่ราบไม่มี ยากท่ีจะสัญจรไปโดยสะดวกได้ 

ตโต ปร  ถัดแต่นั้นไป จะถึงดงดอนแห่งหนึ่งใหญ่จะได้พบยักษ์ตนหนึ่งสูงเจ็ดชั่วล้าตาลยืน
ตระหง่านอยู่ในท่ามกลางดงดอนนั้น พระองค์จงเอายาผงโรยลงที่ลูกศรยิงให้ถูกอกมหายักษ์ มหายักษ์
ก็จะล้มลง พระองค์จงด้าเนินไปตามเบื้องศีรษะมหายักษ์ เมื่อล่วงเลยแต่ที่นั้นไปได้ร้อยโยชน์ จะได้
บรรลุถึงแม่น้้าอีกแห่งหนึ่งมีงูเหลือมตัวหนึ่งกายใหญ่ยาว เหยียดหางพาดขึงถึงฝั่งชลธารราวกะว่าเป็น
สะพานข้ามฟากฉะนั้น เมื่อพระองค์ด้าเนินไปพบเข้าจงเอายาผงโรคพ้ืนบาทาด้าเนินไปบนหลังงูนั้น 
เมื่อถึงท่ีสุดฝั่งนทีจงรีบโผนโจนหนีไป โดยทางเบื้องบนศีรษะงูโดยเร็วพลัน 

ตโต ปร  เบื้องหน้าแต่นั้นล่วงไปได้ร้อยโยชน์ จะถึงป่าหวายทึบหาช่องทางที่จะเดินไปไม่ได้ 
และมีฝูงนกทั้งหลายอาศัยอยู่ในป่านั้นมาก ที่ริมป่าหวายนั้นมีต้นไม้ใหญ่ๆ พระยานกอาศัยท้ารังอยู่ที่
ต้นไม้นั้นมากด้วยกัน พระยานกเหล่านั้นล้วนมีกายใหญ่ยิ่งเท่าเรือน พระราชสามีของหม่อมฉันเมื่อ
ด้าเนินไปถึงที่นั้น จงขึ้นไปนอนซ่อนตัวอยู่ที่รังนกก่อน ให้สังเกตดูว่าพระยานกตัวใดจะไปเที่ยวหา
อาหารในพระนคร พระองค์จงซ่อนกายเข้าอยู่ในระหว่างขนปีกแห่งพระยานกตัวนั้นยึดไว้ให้มั่น ครั้น
พระยานกนั้นลงสู่ที่ จงละขนสกุณีแล้วร้องโห่ขึ้นทันใด พระยานกตกใจนักจักบินหนีไป ที่นั้นพระราช
สามีก็จะประสบเขาไกรลาสสมความปรารถนา 

นางมโนราห์เทวี ได้สั่งพระดาบสทุกสิ่งสรรพ์ถ้วนถี่หมด นางจึงจดอักษรลงไว้ในใบไม้พร้อมทั้ง
มนต์คาถา นางได้ฝากผ้ารัตตกัมพลและธ้ามรงค์กับยาผงแก่พระดาบสไว้ว่า ขอพระมุนีได้โปรดให้แก่
ราชสามีเมื่อตามมาถึงที่นี้ด้วยพระเจ้าข้า นางจึงบ่ายหน้าน้อมเศียรลงวันทาพระสามี แล้ววันทาพระ
ฤาษีเสร็จก็โผผินบินขึ้นบนอากาศจนบรรลุถึงเขาไกรลาสอันเป็นพระนครของพระบิดรมารดานาง
มโนราห์ด้วยประการฉะนี้ 

ตทา คราวนั้นท่านท้าวทุมราชาผู้เป็นพระบิดาของนางมโนราห์ทรงทราบว่านางมโนราห์ธิดา
ได้กลับมาถึงจึงทรงพระด้าริว่า นางมโนราห์ธิดาของเราเขาได้ไปอยู่ร่วมกับชาติมนุษย์นานถึงปานนี้ ที่
นางมโนราห์จะอยู่ร่วมพิภพกับเรา เช่นดังกาลก่อนนั้นหาควรไม่ เราควรจะสร้างปราสาททององค์หนึ่ง
ใหม่ ให้นางมโนราห์ลูกรักของเราอยู่กับหมู่กินรีต่างหากส่วนหนึ่ง (ทรงร้าพึงแล้วก็ด้ารัสให้ช่างสร้าง
ปราสาทองค์หนึ่งให้นางมโนราห์อยู่ตามทรงด้าริไว้) 

(จักกล่าวถึงพระโพธิสัตว์เจ้าต่อไป) 
ครั้งนั้น พระสุธนบรมโพธิสัตว์เจ้า ได้ยกพลโยธาออกไปปราบพวกจลาจล ณ ปัจจันตชนบท 

ให้ราบคาบสงบเรียบร้อยแล้ว จึงยกพลโยธากลับคืนเข้าสู่กรุงปัญจาลราฐ เข้าเฝ้าพระเจ้าอาทิจวงศ์ผู้
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ราชบิดา กราบทูลข้อราชการต่าง ๆ ให้ทรงทราบทุกประการ แล้วเสด็จไปวันทนาการพระราชชนนี 
ฝ่ายพระนางจันทาราชชนนี เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระสุธนกลับมา เสด็จออกไปต้อนรับทรง
สวมกอดพระมหาสัตว์เจ้า แล้วทรงพิลาปร่้าไห้โดยประการต่าง ๆ 

พระมหาสัตว์จึงทูลถามพระราชมารดาว่า เหตุใดพระแม่เจ้าจึงทรงกรรแสงฉะนี้ฯ ดูกรพ่อสุ
ธนกุมาร นางมโนราห์ภรรยาของเจ้าเขาหนีไปเสียแล้ว พระนางจันทาเทวีมี เสาวนีย์ตรัสเล่าเรื่อง
ความหลังตั้งแต่ต้นให้พระสุธนทราบทุกประการ เมื่อพระสุธนกุมารได้สดับเหตุดังนั้น มีพระหฤทัย
เสียวสั่นราวกับว่าจะแตกออกทันที เสด็จไปทอดพระเนตรนิเวสนฐาน อันเงียบสงัดดุจดังป่าช้า 
พระองค์ไม่สามารถด้ารงพระกายาไว้ได้ ถึงสภาวสลบลงโดยทันใด อุปมัย เหมือนมีบุคคลมาตัดพระ
บาทให้ขาดไปทั้งสองข้างฉะนั้น พระนางจันทาผู้ชนนี จึงเอาอุทกวารีน้้าหอมประพรมให้ทั่วสริรกายา
พระมหาสัตว์ ๆ กลับได้สติฟ้ืนขึ้นมาแล้ว เสด็จไปในห้องบรรทมบรมสิริไสยาสน์ ทอดพระเนตรเห็น
พระยี่ภู่ปูลาดและพวงดอกไม้ อันกลาดเกลื่อนและเหี่ยวแห้งไปทั่วหมด ทรงพระก้าศรดอาดูรวิลาป
โดยประการต่าง ๆ ได้กล่าวคาถานี้ว่า 

 

วีสกณฺเฑน วิทฺโธว ผลิตหทย  มม 

กุห ึคตาสิ มโนหรา น ทิสฺสต ิจ เต มุข  

อาปุจฺฉามิ จาห  อมฺม คจฺฉามิ ต  คเวสิตุํ 

น ลภึ น คมิสฺสามิ มริสฺสามิ พฺรหาวเน 

ยทิ ลทฺโธสฺมิ ภริย  นิวตฺติสฺสามิ ตวนฺติเก 

สเจ น ลทฺโธ จ ต  ตตฺเถว มรณ  ธุวนฺติ 

ความว่า หัวใจของเราจะแตกท าลายไป อุปมัยดุจถูกยิงด้วยลูกศรอันซาบด้วยยาพิษ 
แม่มโนราห์หายไปไหน ไม่เห็นหน้าแม่มโนราห์ ข้าแต่พระมารดา หม่อมฉันจะขอทูลลาไป
เที่ยวตามหานางมโนราห์ ถ้าไม่ได้ก็จักไม่กลับมา จักขอลาตายอยู่ในป่าใหญ่ ถ้าหม่อมฉันได้
ภรรยาแล้วจักกลับมายังส านักพระมารดา ถ้าตามไปไม่ได้นางมโนราห์หม่อมฉันจักตายอยู่ใน
ป่านั้นเที่ยงแท้ 
ตทา มาตา คราวนั้นพระนางจันทาผู้มารดา ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรส อันโศก

ก้าสรดสะอ้ืนอาลัย หวังพระทัยจะให้พระเจ้าลูกคลายจากความโศกเศร้า จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า 
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ตาต มา ปริเทเวสิ สนฺติ อ  ฺเ  ขตฺติยา 

ก  ฺ า อุตฺตมรูปา เทวจฺฉรปติภาคา 

ตาหิ สทฺธึ อภิรมตุ รชฺช  ปาเลตุ วฏฺฏตีติ 

ความว่า ดูกรพ่อเจ้าอย่าร่ าไห้ถึงมโนราห์เลย ขัตติยกัญญานารีคนอ่ืนที่มีรูปร่างงาม
เปรียบดังเทพอัปสรยังมีอยู่ถมไป เจ้าจงอภิรมย์กับขัตติยกัญญาเหล่านั้น ได้ปกครองราช
สมบัติสืบต่อไป พ่ออย่าได้ไปติดตามหานางมโนราห์เลย 
พระบรมโพธิสัตว์เจ้าจึงทูลพระมารดาว่า ข้าแต่พระมารดาเจ้าถ้าหากว่าหม่อมฉันจักไม่ได้เห็น

นางมโนราห์แล้ว หม่อมฉันไม่ขออยู่เป็นคนต่อไป พระนางจันทาเทวี มีเสาวนีย์ตรัสห้ามสักเท่าใด ก็ไม่
อาจจะห้ามได้แล้วก็ทรงนิ่งอยู่ พระบรมโพธิสัตว์ถวายบังคมราชมารดาแล้ว เสด็จลงจากปราสาททรง
ด้าเนินออกนอกพระนคร พระนางจันหาเทวีราชมารดาเมื่อได้เห็นพระบรมโพธิสัตว์เสด็จไปดังนั้น พระ
หฤทัยก็ป่วนปั่นปิ่มประหนึ่งจะแตกท้าลายไปทันที พระราชเทวีจึงรีบด่วนเสด็จตามไปถึงจึงวิงวอนให้
กลับ แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า 

 
 

เอห ิปุตฺต นิวตฺตสฺสุ มา อนาถ  กโรหิ เม 

อห  ปุตฺต  น ปสฺสามิ ม  ฺเ  เหสฺสาม ิชีวิตนฺติ 

ความว่า ดูกรพ่อผู้บุตร พ่อจงกลับมาเถิด พ่ออย่าได้ท าให้มารดาหาที่พึ่งบมิได้เลย 
มารดาไม่ได้เห็นพ่อผู้เป็นบุตร ชีวิตของมารดาก็จักต้องดับสูญเสียในครั้งนี้ พระราชเทวีตรัส
ดังนี้แล้ว ก็ทรงประทับยืนทอดพระเนตรอยู่ในสถานที่นั้น 
พระบรมโพธิสัตว์ เสด็จออกจากนครสัญจรไปยังส้านักนายพรานไพรตรัสถามว่า ที่อยู่ของ

มโนราห์เขาอยู่ที่ไหน ท่านรู้จักท่ีอยู่ของเขาหรือไม่ ฯ ข้าแต่สมมติเทวา ข้าพระบาทไม่รู้จัก นาง
มโนราห์นั้นมีฤทธิ์มากเท่ียวไปยังอากาศ เดี๋ยวนี้นางมโนราห์เห็นจักไปยังโลกที่อยู่ของหมู่วิชาธรเสีย
แล้ว ถ้าหากว่าพระองค์ต้องพระประสงค์จะเสด็จตามไป เชิญเสด็จไปถามท่านกัสสปฤาษีอาจรู้
ต้าแหน่งแห่งที่นางมโนราห์ได้ดี 

พระบรมโพธิสัตว์ ใคร่จะเสด็จไปยังที่อยู่ของกัสสปฤาษีพร้อมกับพรานไพร ทรงผูกสอดพระ
แสงดาบและกฤชให้มั่น แล้วทรงธนูศรเสด็จออกจากอุตรปัญจาลนคร ครั้นเสด็จถึงภายนอกพระนคร
แล้วหวนเสด็จกลับมาทอดพระเนตรพระนครอีก เมื่อจะท้าสังคหนกรรมได้ทรงตรัสคาถานี้ว่า 
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ยทิ ลทฺธา มโนหรา ปุน ปสฺสามิ สิริภเว 

ยทิ มโนหรา อลทฺธา นานิวตฺตามิ สก  ปุรนฺติ 

ความว่า ถ้าหากเราได้นางมโนราห์แล้ว จะมาเห็นพิภพอันกอบด้วยสิริอีก ถ้าหากว่า
เราไม่ได้นางมโนราห์แล้วจะไม่กลับมายังเมืองนี้อีกต่อไป 
ครั้นตรัสคาถานี้แล้วทรงเปล่งสุรสีหนาทองอาจราวกะว่าราชสีห์บ่ายพระพักตร์มุ่งต่อป่าหิม

พานต์ เสด็จไปโดยล้าดับจนกระท่ังถึงที่อยู่ท่านกัสสปมุนีแล้ว จึงรับสั่งให้นายพรานกลับเสีย ส่วน
พระองค์ก็ทรงเปลื้องเครื่องอาวุธวางไว้ เสด็จเข้าไปยังอาศรมบทแต่พระองค์เดียว จึงถวายนมัสการ
พระฤาษีแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร ทรงท้าปฏิสันถารอย่างอ่ืน ๆ ขึ้นก่อน เมื่อจะถามถึงข่าวคราว
นางมโนราห์เทวี จึงประนมหัตถ์นมัสการฤาษีอีกครั้งหนึ่งจึงตรัสพระคาถานี้ว่า 

ปสฺสส ิตว  ปิย  มยฺห  อห  วนฺทามิ ต  อิสึ 

มโนราห  นาม ปิย  ปสฺสส ิต  อิสิวรนฺติ 

ความว่า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ท่านผู้ฤาษี ท่านได้พบปะนางมโนราห์ ผู้ยอดรักของ
ข้าพเจ้าบ้างหรือไม่ พระเจ้าข้า 
พระกัสสปดาบส เมื่อจะทูลความแก่พระโพธิสัตว์เจ้าจึงกล่าวพระคาถานี้ว่า 
 

ปสฺสามิ สุธนราช ตว ภริย  มโนหร  

เอต มโนหรวากฺย  อิโตเยว นิวตฺเตตุ 

ทุคโม ปูรโต มคฺโค อมนุสฺโสคติจโร 

ตสฺมาเยว นิวตฺเตตุ เอว  วากฺย  มโนหรนฺติ 

ความว่า แน่ะพระสุธนราชกุมาร อาตมาได้พบนางมโนราห์เทวีของพระองค์ ถ้อยค า
ของมโนราห์เทวีได้สั่งไว้ดังนี้ว่า ขอให้พระองค์เสด็จกลับแต่ที่นี้จงได้ หนทางที่ด าเนินต่อไป
ข้างหน้าล าบากยากนัก เป็นทางสัญจรของอมนุษย์พวกเดียว เพราะฉะนั้นขอเชิญให้พระองค์
เสด็จกลับเสียเถิด มโนราห์เทวีได้สั่งไว้ดังนี้ 
กัสสปฤาษีทูลชี้แจงด้วยประการดังนี้แล้ว จึงทูลว่า มหาราชบพิตร มโนราห์เทวีได้ฝากสิ่งของ

ไว้ให้ถวายพระองค์สามอย่างนี้ คือ พระธ้ามรงค์ฝังเพชร ๑ ผ้ารัตตกัมพล ๑ พระธ้ามรงค์ประดับ
นิ้วก้อย ๑ พระกัสสปมุนีจึงน้าของสามสิ่งนั้นวางลง ณ พระหัตถ์พระบรมโพธิสัตว์เจ้า ๆ ได้
ทอดพระเนตรของที่มโนราห์ฝากไว้ถวายนั้น พระองค์ก็ประหารพระอุระด้วยพระหัตถ์ทั้งสอง ทรง
กรรแสงร่้าไห้พระหฤทัยส้าคัญมโนราห์ประหนึ่งว่าได้มาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักตร์ 



 

 

  249 

พระกัสสปมุนีจึงทูลถามพระสุธนว่า มหาราชบพิตร์จะเสด็จกลับเพียงนี้หรือจะเสด็จตาม
ต่อไป ฯ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้ตายเสียดีกว่า ที่หันหน้ากลับเป็นอันไม่กลับ 
พระกัสสปดาบสทราบชัดแล้ว ว่าพระสุธนมีความรักมั่นคงในมโนราห์เทวี จึงทูลเล่าความตามซึ่งนาง
เทวีสั่งไว้นั้นทุกประการว่า มหาราชบพิตร์ ถ้อยค้าของมโนราห์เทวีสั่งไว้ยังมีอยู่ ถ้าหากว่าพระองค์ไม่
กลับอยากจะเสด็จตามไป ขอให้พระองค์เสด็จไปทางที่อาตมาชี้ตรงนี้ จงประกอบโอสถท้าให้เป็นผง
และมนต์ส้าหรับเสกยาอย่างนี้ ๆ แล้วจงจับเอาลูกวานรน้อย ๆ เป็นมัคคุทเทสไป จงเสด็จไปตามทิศนี้
ก่อน ถ้อยค้าของมโนราห์เทวีได้บอกไว้กับพระดาบสอย่างไร พระดาบสได้ทูลถวายพระสุธนกุมารนั้น 
โดยถ้วนถี่ทุกประการมิได้อ้าพรางเลย 
 พระบรมโพธิสัตว์เจ้า ได้ทรงฟังค้าพระดาบสบอกเล่าดังนั้นจึงผูกพันพระธ้ามรงค์ไว้กับอุระ 
แล้วกราบไหว้พระกัสสปมุนี ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า 

ทิย ลทฺธ  ปิย  มยฺห  นิวตฺเตตฺวา ปุรมตฺตโน 

น ปสฺสามิ ปิย  มยฺห  ตตฺเถว มรณ  สิยา 

ยทิ สจฺจ  อห  ปุพฺเพ สพฺพสตุตหิต  กร  

ปรทาร  น คจฺฉามิ ปูเรสฺสามิ มโนรถนฺติ 

ความว่า ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไปได้คู่รักแล้วก็จะกลับมาบ้านเมืองของตน ถ้าข้าพเจ้าไป
ตามไม่พบคู่รัก ข้าพเจ้าจ าต้องตายอยู่ในป่านั้นเอง ถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ท าประโยชน์เกื้อกูล
แก่สรรพสัตว์ไว้ และมิได้คบกับภรรยาของผู้อ่ืนในกาลก่อนจริงแล้วไซร้ ขอให้ข้าพเจ้าตามไป
พบมโนราห์สมดุจดังความปรารถนาเทอญ 

 
ครั้นตรัสคาถาอย่างนี้แล้ว จึงจับเอาลูกลิงน้อยตัวหนึ่งเป็นมัคคุทเทส แล้วนมัสการลาพระ

ดาบสทรงด้าเนินไปยังประเทศที่นางเทวีบอกให้ไป ทรงก้าหนดจ้าระยะมรรคาบ่ายพระพักตร์ต่อทิศ
อุดรทรงด้าเนินไป พระดาบสก็ได้ตามไปส่งหน่อยหนึ่ง จึงกลับยังที่อยู่ของตน 

พระบรมโพธิสัตว์เจ้า ทรงพระอุตสาหะเสด็จไปครั้งนั้น ได้ยินว่านับเวลาที่ล่วงไปได้เจ็ดปีเจ็ด
เดือนกับอีกเจ็ดวัน พระองค์ทรงฝ่าอันตรายพ้นไปเป็นตอน ๆ จนลุล่วงเลยป่าดงทีบไป ครั้งนั้นมีพระ
ยายักษ์ตนหนึ่ง รูปร่างน่ากลัวกายสูงเจ็ดชั่วล้าต้นตาล นัยน์ตาแดงดังแสงไฟผิวกายเขียวดังอัญชน
บรรพต มือซ้ายถือสากเหล็กมือขวาถือขวานเหล็ก ยืนสกัดทางขวางหน้าพระบรมโพธิสัตว์ไว้ พระบรม
โพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรมหายักษ์แล้ว จะได้สะดุ้งตกพระทัยกลัวก็หาไม่ มีอาการองอาจราวกับ
ไกรสรราชสีห์ จึงเอายาผงเสกมนต์ทาปลายลูกศรเข้าแล้ว ก็ยิงไปถูกอกมหายักษ์ ๆ ก็ชักดิ้นล้มลง ณ 
ปถพี พระบรมโพธิสัตว์ก็ด้าเนินเหยียบมหายักษ์ไปด้านศีรษะ ทรงด้าเนินต่อไปอีกบรรลุถึงแม่น้้าแสบ
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แห่งหนึ่ง พระองค์จึงเอาผงเสกทาบาทาแล้วก็ทรงเหยียบหลังพระยางูเหลือมข้ามแม่น้้านั้นไปได้ ทรง
ด้าเนินต่อไปได้บรรลุถึงป่าหวายมีหนามคมยิ่งกรด พระองค์ก็ทรงเล็ดลอดเหนี่ยวโหนไปราวกับว่า
วานรสัญจรไปขึ้นอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่ง อันตั้งอยู่ ณ ระหว่างป่าหวาย 
 ในขณะนั้นเป็นเวลาอาทิตย์อัษฎงค์ พระองค์ก็มิได้ทราบ เพ่ือจะเสด็จไปเบื้องหน้าพรงพระ
โศการ่้าไห้ เมื่อจะติเตียนตนของพระองค์ได้ทรงตรัสพระวาจานี้ว่า เราอาศัยอีผู้หญิงจึงมาละทิ้งพระ
บิดามารดาผู้มีอุปการะมาเสีย ได้มาเสวยทุกข์ล้าบากอย่างใหญ่คราวนี้เราจะไปทางไหนได้เล่า พระ
บรมโพธิสัตว์เจ้าก็เกิดความสังเวชสลดใจอยู่ดังนี้ 

คราวนั้นฝูงนกท้ังหลายเป็นอันมาก ล้วนมีสกนธ์กายใหญ่เท่าเรือนได้ประชุมนอนอยู่บนต้นไม้
นั้นได้ปรึกษาหารือกันว่าวันรุ่งเช้าพวกเราจะพากันหากินที่ถิ่นไหน นกตัวหนึ่งพูดขึ้นว่า ในพระนคร
ของพระเจ้าทุมราชอยู่ที่ภูเขาไกรลาส พระเจ้าทุมราชมีธิดาองค์หนึ่งนามว่ามโนราห์ ๆ มโนราห์นั้น
มนุษย์จับเอาไปได้ บัดนี้นางมโนราห์ได้กลับมาถึงแล้ว วันพรุ่งนี้เป็นวันค้ารบเจ็ดที่นางมาถึง เขาจะมี
การมหรสพกันใหญ่ เขาจะท้ามงคลพิธีเพ่ือช้าระมลทินให้หายกลิ่นสาบมนุษย์ เราทั้งหลายจักพากันไป
กินเครื่องพลีกรรมอันใหญ่ในเมืองนั้น พระมหาสัตว์เจ้าได้ก้าหนดสภาวะ ที่พวกนกทั้งหลายจักไปที่
ภูเขาไกรลาสนั้นแล้ว ก็ค่อยๆ เข้าไปในระหว่างขนปีกพระยานกตัวหนึ่ง จึงนอนผูกพันสรีระด้วยเชือก
ให้มั่นกับขนปีกพระยานก ครั้นถึงเวลาเช้า พระยานกนั้นร้องเรียกเพ่ือนกันแล้ว ก็บินข้ามป่าหวายทึบ
ไปถึงที่ใกล้สุวรรณนครก็ร่อนลงจับอยู่ขอบสระใหญ่ พระมหาสัตว์ค่อยเปลื้องตนแล้วซ่อนอยู่ ข้างสระ
นั้น 

คราวนั้นหมู่นางธิดาวิชาธรเจ็ดนางได้ปรึกษากันว่า เราทั้งหลายจะไปตักน้้าที่สระโบกขรณีมา
สรงให้มโนราห์เทวี ณ วันนี้ ปรึกษาตกลงกันแล้วก็ชวนกันถือเอาหม้อทองค้าคนละหม้อ ไปถึงฝั่งสระ
โบกขรณีแล้วก็หยุดสนทนากันอยู่ก่อน พระมหาสัตว์เจ้านั่งประทับอยู่ข้างริมสระนั้น ได้ฟังเสียงนาง
กินรีเหล่านั้นพูดกันอยู่จึงทรงด้าริว่า ความพยายามของเราจะถึงที่สุดส้าเร็จอยู่แล้ว คราวเราจะได้
ทราบเรื่องมโนราห์ความที่เราดั้นดงพงเขาแก่งกันดารมานี้ย่อมได้ผลดียิ่งเทียวหนอ แต่จะอุบายอันใด
ที่จะให้นางมโนราห์รู้ว่าเราตามมาหา เห็นอย่างเดียวที่ เราจักท้าความอธิษฐานเท่านั้นความปรารถนา
ของเราจักส้าเร็จก็เพราะอธิษฐานจิต 

แท้จริง ความอธิษฐานย่อมส้าเร็จแด่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย จ้าเดิมแต่ได้พยากรณ์มาแต่ส้านัก
พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เหตุดังนั้นพระสุธนราชปรารถนาจะท้าอธิษฐานจิตจึงภาษิตพระวาจานี้ว่า 
ก็ถ้าหากว่าเราจักได้สมัครสังวาสกับมโนราห์เที่ยงแท้ไซร้ ขออย่าให้หญิงผู้หนึ่งยกหม้อน้าขึ้นได้ ทรง
อธิษฐานแล้วก็เสด็จออกจากระหว่างพุ่มไม้ ไปประทับนั่งอยู่ ณ โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง 
 ตาวเทว ณ ขณะนั้นเทียว นางกินรีทั้งหลายชวนกันลงไปตักน้้าในสระแล้วยกหม้อขึ้นมาก็พา
กันไป แต่นางกินรีผู้หนึ่งไม่อาจยกหม้อน้้าขึ้นได้ เหลียวไปแลมาข้างโน้นข้างนี้ ได้เห็นพระมหาสัตว์นั่ง
อยู่ ณ ร่มรุกขมูล จึงเข้าไปหาพระมหาสัตว์เจ้าอ้อนวอนว่า ข้าแต่นาย ขอความกรุณานายช่วยยกหม้อ
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น้้าให้ข้าพเจ้าด้วย ฯ ดูกรน้องหญิง ตักเอาน้้าไปท้าอะไรกัน นางกินรีนั้นก็บอกความตามนัยที่ได้กล่าว
มาแล้วทุกประการ พระมหาสัตว์เสด็จเข้าไปใกล้ยกหม้อน้้าให้นางกินรี พระองค์จึงหยิบธ้ามรงค์วงหนึ่ง
ใส่ในหม้อน้้าแล้วก็ส่งไป 

ฝ่ายว่านางกินรีทั้งหลาย ที่ได้ยกหม้อน้้าไปถึงก่อน ก็ได้ให้มโนราห์สรงเป็นล้าดับกันไป ส่วน
กินรีผู้ที่มาถึงภายหลังได้ลดน้้าลงที่ศีรษะมโนราห์ ปุ   สม ปทา ความปรารถนาอันถึงพร้อมด้วยบุญก็
ส้าเร็จแก่พระมหาสัตว์เจ้า เหตุดังนั้นธ้ามรงค์ประดับเพชร์นั้น ก็เลื่อนไหลจากหม้อทองค้าพร้อมกับ
สายน้้า เข้าไปสวมใส่ในนิ้วก้อยแห่งมโนราห์เทวี ๆ เห็นดังนั้น ก็มีหฤทัยสะดุ้งว่าสามีมาถึงแล้ว น่า
สงสารนักสามีที่รักของเรา อุตส่าห์บากบั่นตามมาจนถึงได้ 

ครั้นมโนราห์เทวีสรงเสร็จแล้ว จึงเข้าไปในห้องสิริไสยาสน์ให้หาตัวกินรีผู้นั้นเข้ามาถามว่า เหตุ
ใดเจ้าจึงกลับมาช้ากว่าเพ่ือนทั้งปวงเล่า นางกินรีผู้นั้นได้ทูลเล่าเรื่องนั้นถวายให้ทราบทุกประการ 
มโนราห์เทวีรับสั่งว่า ถ้อยค้าใดที่เจ้าบอกเล่าแก่เรา ถ้อยค้านั้นคือสามีของเราชื่อสุธนกุมารบอกแก่เจ้า 
ก็บัดนี้สุธนกุมารอยู่ที่ไหนเล่า ฯ ข้าแต่พระแม่เจ้า พระสุธนเดี๋ยวนี้ยังนั่งอยู่ ณ รุกขมูลริมฝั่งสระ
โบกขรณี ฯ แน่ะแม่เจ้าอย่าได้พูดบอกเรื่องนี้แก่ใคร ๆ เจ้าจงเอาอาภรณ์อย่างนี้และเครื่องหอมอย่างนี้ 
กับทิพภูษาอย่างนี้ไปถวายสามีของเรา เจ้าจงทูลเชิญให้สรงน้้าในสระโบกขรณีก่อน แล้วเชิญให้
ประดับพระองค์ด้วยเครื่องส้าอางและเครื่องทรงที่ส่งไปถวายนี้ นางกินรีนั้นรับเสาวนีย์แล้วเอา
เครื่องส้าอางกับอาภรณ์ออกไปถวายและทูลให้ทราบตามเสาวนีย์มโนราห์ทุกประการ พระสุธนราช
กุมารเสด็จลงสรงแล้วทรงเครื่องส้าอางและพระภูษาเสร็จ ก็เสด็จประทับรอท่าอยู่ที่ริมสระโบกขรณี
นั้น 

นางมโนราห์เทวีทรงร้าพึงว่า เราได้ทราบข่าวสามีเรามาถึงแล้วเราควรจักทูลให้พระมารดา
ทราบเสียด้วย นางจึงไปทูลแก่พระมารดาให้ทราบดังที่คิดไว้ พระมารดาจึงตรัสว่า เธอจงไปทูลสมเด็จ
พระบิดาให้ทรงทราบเสียด้วย นางมโนราห์เทวีพร้อมด้วยบริจาริกาเสด็จไปยังส้านักราชบิดาถวาย
บังคมแล้วประทับหลบอยู่ข้างหนึ่ง ด้วยเกรงพระอาญาพระราชบิดา 
 คราวนั้น ท่านท้าวทุมราชทอดพระเนตรเห็นราชธิดาแล้วตรัสว่า แน่ะแม่มโนราห์ เธอได้ไปอยู่
ร่วมกับมนุษย์นานถึงเพียงนี้ มนุษย์เช่นใดเป็นสามีของเธอ ๆ เป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือพ่อค้า 
บิดายังไม่รู้แน่เลย ฯ ข้าแต่สมเด็จพระบิดา สามีของหม่อมฉันใช่บุรุษคนเลว เป็นอุดมบุรุษทรงก้าลัง
เท่าก้าลังพระนารายณ์เจ็ดองค์ ได้เป็นองค์เอกอัครราชาในสกลชมพูทวีป มีพระราชาร้อยเอ็ดเป็น
บริวาร พระเจ้าข้า ฯ เออแม่มโนราห์ ไฉนเธอมาละทิ้งสามีเขามาเสียที่นี่เล่า มโนราห์เทวีได้กราบทูล
เรื่องความหลังตั้งแต่ต้นจนอวสานให้สมเด็จพระเจ้าทุมราชทรงทราบทุกประการ 

ท่านท้าวทุมราชตรัสว่า ถ้าสามีของเธอทรงก้าลังแลความเพียรมากถึงเพียงนี้แล้วไซร้ ก็เหตุไร
เล่าเขาจึงไม่ติดตามเธอมา ถ้าว่าเขาติดตามมาถึงที่นี่แล้วไซร้ เราจะได้รู้จักก้าลังความเพียรของเขา เรา
จึงจะยกเธอให้เป็นเทวีแก่เขาเสีย นางมโนราห์เทวีได้ฟังพระบิดาตรัสดังนั้น มีปีติโสมนัสเกิดขึ้นเป็ น
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ก้าลังจึงกราบทูลสมเด็จพระบิดาว่า ข้าแต่เทวดา พระองค์ทรงตรัสมาทั้งนี้จะจริงหรือไม่ ฯ เออแม่
มโนราห์จริง ๆ สิหนะ ฯ ข้าแต่เทวดา สามีของหม่อมฉันนามว่าสุธนกุมาร ตามมาถึงที่นี่แล้วพระเจ้า
ข้า ฯ แน่ะแม่มโนราห์ สามีของเธอมาถึงแล้วจริงหรือ ฯ มาถึงแล้วจริงพระเจ้าข้า ฯ  เออแน่ะแม่ 
เดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหน ฯ เดี๋ยวนี้ได้มาอยู่นอกพระนคร พระเจ้าข้า ฯ เออแน่ะแม่ เธอจงให้ไปเรียกเขาเข้า
มาเถิด นางมโนราห์เทวีจึงใช้นางบริจาริกาออกไปเชิญพระสุธนให้เข้ามาเฝ้า พระสุธนกุมารเมื่อพระ
ราชบิดามโนราห์รับสั่งให้เชิญเข้าไปมีอาการองอาจดังไกรสรสีหราช เสด็จเข้าไปยังพระนครขึ้นบนท้อง
พระโรงหลวงถวายบังคมพระสัสสุรราช ซึ่งประทับอยู่ ณ รัตนสีหาสน์ แล้วก็หมอบเฝ้า ณ ที่สมควร 

ส่วนวิชาธรทั้งหลายได้เห็นพระมหาสัตว์แล้ว ต่างก็แลดูจนนัยน์ตามิได้กระพริบแทบทุกคน 
ท่านท้าวทุมราชแต่พอได้ทอดพระเนตรพระมหาสัตว์ มีพระหฤทัยโสมนัสยินดียิ่งนักทรงซักถามว่า 
แน่ะพ่อ พ่อได้ข้ามภูผาป่าดงกันดารมานานเท่าใด จึงได้มาถึงพระนครนี้ ฯ ข้าแต่เทวดา ข้าพระบาท
ได้พยายามข้ามภูผาและป่ากันดาร มาช้านานนับได้เจ็ดปีเจ็ดเดือนกับเจ็ดวัน เมื่อล่วงพ้นสากลมัคคัน
ดรแล้วนั้น ได้แผลงศรผลาญชีพมหายักษ์ ๑ ตายแล้วก็เดินเลียบเหยียบศีรษะยักษ์นั้นไป ครั้นล่วงเลย
ที่นั้นมาได้บรรลุถึงแม่น้้าแสบขวางหน้าแห่ง ๑ จึงเอายาผงซึ่งเสกมนต์คาถาทาบาทาแล้วก็ด้าเนินมา
บนหลังพระยางูเหลือมอันกายยาวใหญ่ ซึ่งนอนขึงศีรษะและหางจดฝั่งทั้งสอง เหมือนท้านองเป็นไม้
สะพานข้าม ข้าพระบาทพยายามโดดข้ามมาได้แล้ว ถัดแต่นั้นมาถึงป่าหวายทึบหมดทางจะเดินต่อไป 
คราวนั้นได้ลัดลิดล้าหวายโหนห้อยตัวไปทีละน้อย ๆ จนบรรลุถึงต้นไม้ใหญ่ตั้งอยู่กลางดง เวลานั้นเป็น
เวลาค่้าลงจึงอาศัยอยู่บนคบไม้ คืนนั้นหมู่นกมีกายใหญ่มากด้วยกันนอนอยู่ที่นั้น ปรึกษากันว่าวันรุ่ง
เช้าจะเข้ามาหากินที่นครนี้ ข้าพระบาทได้ซ่อนกายมัดมั่นไว้กับขนปีกพระยานก ๆ ได้พาบินข้ามป่า
หวายมาหยุดลงที่ขอบสระโบกขรณี ข้าพระบาทได้หลบหนีซ่อนกายอยู่ที่สระนั้น และต่อมาจึงพบกัน
กับนางกินรีซึ่งลงไปตักน้้า ณ สระโบกขรณี มโนราห์เทวีจึงทราบเรื่องที่ข้าพระบาทตามมา ด้วย
ประการดังนี้ 

ท่านท้าวทุมราชาทรงฟังดังนั้น จึงตบพระหัตถ์ตรัสว่า โอน่าอัศจรรย์จริงหนอ แล้วตรัสถาม
พระมหาสัตว์ต่อไปว่า ดูกรพ่อ พ่อชื่อว่าสุธนกุมารหรือ ฯ ข้าพระบาทชื่อสุธนกุมาร พระเจ้าข้า ฯ ดูกร
พ่อ พ่อรู้ศิลปธนูหรือไม่ ฯ ข้าแต่เทวดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพระบาทจะไม่รู้นั้นเป็นอันไม่มี ฯ ดีแหละพ่อ 
เราจะขอดูศิลปของพ่อ ฯ ข้าแต่พระมหาราช พระองค์จงให้ราชบุรุษเอาต้นตาลเจ็ดต้นฝังเรียงกันไปไว้
ระยะให้ห่างกันวาหนึ่ง จึ่งให้เอากระดานไม้มะเดื่อเจ็ดแผ่น หนาแผ่นละสามศอกกว้างหนึ่งวา วางพิง
ตามช่องเสาต้นตาลแล้วให้เอาศิลาเจ็ดเสาฝังไว้เบื้องหน้ากระดานไม้มะเดื่อแล้ว ให้เอาแผ่นเหล็กเจ็ด
แผ่นทองแดงเจ็ดแผ่น หนาแผ่นละสี่ศอกกว้างยาวหนึ่งวาวางซ้อนกันไว้ในเบื้องหน้าแห่งเสาศิลาแล้ว 
ให้เอาเกวียนบรรทุกเต็มด้วยทรายเจ็ดเล่มเรียงล้าดับกันไปในเบื้องหน้า ข้าพระบาทอาจจะยิงให้ลูกศร
ตลอดไปได้ ฯ ดูกรพ่อ พ่ออาจจะยิงทะลุไปได้เทียวหรือ ฯ ข้าแต่เทวดา พระองค์ไม่ต้องสงสัยเลย ข้า
พระบาทอาจจะยิงถวายได้ พระเจ้าข้า 
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พระเจ้าทุมราช จึงรับสั่งให้อ้ามาตย์จัดการตามสุธนกุมารบอกนั้นเสร็จแล้วจึงให้ตีกลอง
เพ่ือให้พวกวิชาธรมาประชุมกัน พระสุธนกุมารนั้นยืนอยู่หน้าพระลาน มิได้ครั่นคร้ามขามขยาดองอาจ
ดุจเทวราชในหมู่อสุรสงครามฉะนั้น ครั้นแล้วก็ทรงยกธนูพาดลูกศรแล้วก็แผลงไป ต้นตาลเจ็ดต้น
กระดานไม้มะเดื่อเจ็ดแผ่น เสาศิลาเจ็ดต้นแผ่นเหล็กเจ็ดแผ่น แผ่นทองแดงเจ็ดแผ่นเกวียนบรรทุก
ทรายเจ็ดเล่มก็แหลกท้าลายไป ลูกศรท้าลายอาลาตจักรแล้วเลยเข้าไปยังพ้ืนสาคร และเลยแล่นเข้าไป
ยังห้องภูเขาจักรวาฬ แล้วหวนกลับเข้ามาประดิษฐานอยู่ ณ พระหัตถ์ขวาพระมหาสัตว์อีก 

ครั้งนั้น หมู่วิชาธรมีพระทุมราชาเป็นต้นและเทพยเจ้าบนอากาศพากันสรรเสริญให้ซร้อง
สาธุการพระมหาสัตว์เจ้า แล้วกล่าวพระคาถานี้ว่า 

สาธุ สาธุ มหาวีร สาธุ สาธุ มหาป  ฺ  

อจิเรเนว กาเลน ตุว  พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ 

ความว่า ดีแล้วดีแล้ว พ่อมีเพียรมากมีปัญญายิ่งใหญ่ กาลไม่ช้าเท่าใดนัก พ่อจักได้
ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้ 
พระเจ้าทุมราชเสด็จลงจากราชบัลลังก์แล้วทรงสวมกอดพระมหาสัตว์ตรัสว่า บัลลังก์ศิลา

ส้าหรับนครนี้มีอยู่หนึ่งอัน แต่ต้องใช้ก้าลังบุรุษพันหนึ่งจึงจะยกขึ้นได้ พ่ออาจยกขึ้นไหวหรือไม่ ฯ ข้า
แต่พระมหาราช ข้าพระบาทอาจจะยกขึ้นไหวก็เพราะบุญญานุภาพของพระองค์ และเทพยเจ้าซึ่ง
ได้มาประชุมกัน ณ ที่นี้ ทูลเท่านั้นแล้วก็ลุกขึ้นดัดกายดุจราชสีห์ แล้วก็เข้าไปใกล้บัลลังก์ปาสาณท้าป
ทักษิณสามรอบลูบปาสาณด้วยพระหัตถ์เบื้องขวา ปรารถนาจะท้าอธิษฐานได้เปล่งพระวาจาด้วย
อธิษฐานจิตดังนี้ว่า 

ถ้าและว่าต่อไปในอนาคตกาล ข้าพเจ้าจะได้ขึ้นนั่งเหนือวชิรอาสน์ก าจัดเสียได้ซึ่งมารและ
พลมารให้พ่ายแพ้ไป ท าความเพียรจนส าเร็จพระสัมโพธิญาณ อันประดับด้วยสัพพัญญุตญาณ ณ 
โพธิพฤกษมูล และอาจรื้อถอนซึ่งภูเขาใหญ่อันถมทับหฤทัยแห่งสัตว์สากลโลกสันนิวาสได้ไซร้ 
บัดนี้ขอให้บัลลังก์ศิลาจงเบาให้ข้าพเจ้ายกขึ้นได้เถิด พอขาดค้าอธิษฐานลงก็ทรงยกบัลลังก์ศิลาขึ้น
ไหว อุปมัยเหมือนยกตั่งอันท้าด้วยใบไม้ยกชูจงกรมไปมาให้พระราชาทอดพระเนตร ด้วยประการฉะนี้ 

พระเจ้าทุมราชา ทอดพระเนตรอัศจรรย์ซึ่งมิได้เคยมี เสด็จลงจากสีหาสน์ตรงเข้าสวมกอด
พระมหาสัตว์แล้วตรัสขอษมาโทษ ฝ่ายพวกวิชาธรทั้งหลายได้พากันโห่ร้องยกธงขึ้นกวัดแกว่งไปมานับ
ตั้งหมื่นแสน พระเจ้าทุมราชาตรัสถามพระมหาสัตว์ว่า พ่ออาจจ้าภรรยาของพ่อได้หรือไม่ ฯ ข้าแต่
เทวดา ข้าพระบาทอาจจ้าได้พระเจ้าข้า ฯ พระเจ้าทุมราชาทรงพระหรรษาแล้วเสด็จกลับวัง จึงด้ารัส
สั่งนางเจ็ดธิดาให้ตกแต่งประดับกายาด้วยสรรพลังการ ท้าให้มีรูปพรรณงดงามวิจิตร และทั้งจริตกิริยา
ก็ให้เหมือน ๆ กันแล้วให้เชิญธิดาทั้งเจ็ดนั้น มานั่งเรียงล้าดับสลับปนกันกับมโนราห์ แล้วให้เชิญพระสุ
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ธนกุมารเข้ามา ตรัสถามว่า ดูกรพ่อสุธนกุมาร ธิดาของเราเจ็ดนางนั่งอยู่ ณ ที่นี้ ภรรยาของพ่อมีอยู่ใน
ที่นี้ด้วยหรือหาไม่ ถ้ามีพ่อจงจับจูงกรเอาไปเถิด 

พระมหาสัตว์เจ้า ทอดพระเนตรสังเกตไปก็จ้ามโนราห์หาได้ไม่ คิดตรึกตรองหาอุบายจะใคร่
รู้จักมโนราห์ จึงคิดเห็นว่าธรรมดาโพธิสัตว์แล้ว ย่อมใช้ความอธิษฐานเป็นที่ตั้ง ก็บัดนี้เราจักท้า
อธิษฐานบารมีจับเอากรมโนราห์เทวีให้จงได้ เมื่อจะทรงท้าอธิษฐานนั้น จึงตรัสประพันธ์คาถานี้ว่า 

ยทิ สจฺจ  อห  ปุพฺเพ สพฺพสตฺตหิต  กร  

ปรทาร  น คจฺฉามิ ปูเรสฺสามิ มโนรถ  

น กิ  ฺจิ มม ทาเรสุ อาจิกฺขนฺตุ เม เทวตาติ 

ความว่า ถ้าหากว่าข้าพเจ้า ได้ท าประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ไว้ และมิได้คบหากับ
ภรรยาคนอ่ืน ปรทารกรรมนิดหนึ่งไม่ได้มีแก่ข้าพเจ้าในกาลก่อนจริงแล้วไซร้ ขอให้ข้าพเจ้า
รู้จักมโนราห์เทวีสมตามปรารถนา แลขอให้เทพยดาจงเอ็นดูบอกให้ข้าพเจ้ารู้จักเถิด 
ครั้งนั้น พิภพของท้าวสักกเทวราช ก็แสดงอาการร้อนให้ปรากฏ ท้าวสหัสสนัยใคร่ครวญดูรู้

เหตุนั้นแล้วได้เหาะมาโดยอากาศ เข้าไปใกล้พระมหาบุรุษราชแล้วตรัสว่า แน่ะท่านมหาบุรุษ ข้าพเจ้า
จักเนรมิตเป็นแมลงวันทองท้าปทักษิณศีรษะหญิงคนใด ท่านจงรู้จักหญิงคนนั้นว่าเป็นภรรยาของท่าน
เถิด พระมหาสัตว์เจ้าได้ก้าหนดจดจ้าถ้อยค้าเทวราชบอกดังนั้นแล้ว ก็ตรงเข้าจับเอามโนราห์เทวีซึ่ง
ท้าวโกสีย์จ้าแลงเป็นแมลงวันไปจับศีรษะนั้นได้ จึงทูลว่าภรรยาของข้าพระบาทคนนี้พระเจ้าข้า 

ท้าวทุมราชาทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์ดังนั้น ทรงโสมนัสตรัสสั่งให้ท้าอภิเษกมณฑป แล้วให้
เอาสุวรรณหิรัญรัตนมากองลง ณ หน้าพระลานหลวง ได้พร้อมกันอภิเษกพระมหาสัตว์กับมโนราห์เทวี 
ให้ครอบครองราชสมบัติต่อไป พระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้สมัครสังวาสกับมโนราห์สมความปรารถนา อยู่
มาไม่ช้านัก คืนวันหนึ่งพระมหาสัตว์เมื่อจะทรงบรรทม ได้ระลึกถึงพระชนกชนนีมีพระหฤทัยสังเวชติ
เตียนพระองค์ว่า โอเรานี้หารู้จักคุณพระชนกชนนีไม่ เราได้เกิดมาเพราะอาศัยบิดามารดาก่อน บิดา
มารดามีคุณยิ่งหาสิ่งจะเปรียบมิได้ แผ่นดินและแม่น้้าภูเขาจักรวาฬ จะว่าหนาและลึกกว้างสูงก็หาเท่า
คุณบิดามารดาไม่ เรานี้ช่างละทิ้งพระชนกชนนีผู้มีคุณมาเสียได้ จ้าเราจักต้องไปเฝ้าพระบิดามารดา 
ทรงติเตียนพระองค์แล้วทรงโศการ่้าไห้ ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า 

กี ภวิสฺสติ เม อมฺมา กถ  คจฺฉามิ มาตร  

มม าตึ น ปสฺสามิ ม  ฺเ  เหสฺสาม ิชีวิตนฺติ 

ความว่า ปานนี้พระชนนีของเราจักเป็นอย่างไรก็มิได้รู้ ท้าไฉนจะได้ไปเห็นพระ
มารดา เราไม่ได้เห็นพระมารดาและหมู่ญาติของเรา ๆ คงจักต้องวอดวายอยู่ที่นี้มั่นคง 
เมื่อทรงพิลาปด้วยประการฉะนี้แล้วก็หลับพระเนตรบรรทมซบเซาอยู่บนแท่นที่ไสยาสน์ 
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มโนราห์เทวีตื่นบรรทมแล้ว เห็นพระมหาสัตว์บรรทมซบเซาอยู่จึงทูลถามถึงสองสามครั้งว่า
พระองค์ทรงประชวรประการใดหรือ พระมหาสัตว์กลั้นน้้าพระเนตรไว้มิได้ ทรงกรรแสงไห้แล้วตรัสว่า 
แม่มโนราห์ โอพ่ีคิดถึงพระมารดา เมื่อเวลาที่จะมาพระมารดาได้ทรงพิลาปอย่างนี้ ฯ ข้าแต่เทวดา 
พระองค์จะทรงคิดท้าอย่างไร ฯ แน่ะเทวีพ่ีปราศจากพระมารดาแล้วไม่อาจด้ารงชีพต่อไปได้ พี่จะต้อง
กลับไปยังส้านักพระมารดา ฯ ข้าแต่พระมหาราช หม่อมฉันจักขอตามเสด็จไปด้วย พระองค์จะทรง
ด้าเนินไปอย่างใดหม่อมฉันจะตามไปอย่างนั้น ฯ พระมหาสัตว์ตรัสห้ามสักเท่าใดมโนราห์ก็หาฟังไม่จะ
ขอตามเสด็จไปให้ได้ พระมหาสัตว์ตรัสว่ามโนราห์จะไปด้วยก็ดีเหมือนกัน 

ครั้นเวลารุ่งเช้าพระมหาสัตว์เจ้า จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระสัสสุรราชทูลลาจะไปหาพระมารดา 
พระเจ้าทุมราชทรงโสมนัสตรัสว่า ดูกรพ่อสุธนกุมาร เราจักไปยังมนุษยโลกกับพ่อด้วย แล้วตรัสสั่งให้
พนักงานเตรียมพลนิกายไว้ให้พร้อมเสร็จตามก้าหนดวันที่จะเสด็จไป จึงพระเจ้าทุมราชมีหมู่วิชาธร
ทั้งหลายแวดล้อมเป็นบริวาร ทรงพาพระมหาสัตว์กับมโนราห์เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยมหัน
ตบริวารยศ หมู่วิชาธรทั้งหลายถวายค้านับพาพวกพลนิกายเหาะไปโดยอากาศวิถีด้วยอานุภาพของตน 
โดยกาลไม่นานเท่าใดได้บรรลุถึงมนุษยโลก ครั้นถึงจึงหยุดพลนิกายลงให้จัดท้าพลับพลา และตั้ง
กองทัพอยู่ใกล้พระนครอุตรปัญจาลสิ้นราตรีหนึ่งก็ส้าเร็จ ดูเหมือนสร้างนครใหม่ขึ้นเมืองหนึ่งก็ว่าได้ 
ในคืนนั้นชาวนครอุตรปัญจาลก็พากันป่วนปั่นตระหนกตกใจเป็นโกลาหลช่วยป้องกันรักษาพระนครไว้
โดยกวดขัน 

ครั้งนั้นพระเจ้าอาทิจวงศ์ ทรงเผยสีหบัญชรแต่เวลาเช้า ทอดพระเนตรไปแต่ไกล ได้เห็นนคร
นั้นอันมีก้าแพงและหอรบล้วนสะพรั่งไปด้วยไม้สด ก็ทรงโทมนัสพระหฤทัยไม่รู้จะคิดอ่านอย่างใดทรง
ซบเซาอยู่ในราชฐาน ส่วนพระสุธนกุมารจึงด้าริว่า พระราชบิดาของเราจะตกพระหฤทัยกลัว คงนึกว่า
ข้าศึกได้รู้ว่าสุธนกุมารไม่ได้อยู่แล้ว ก็จักยกทัพมาแย่งเอาราชสมบัติของเรา พระมหาสัตว์เจ้าด้าริแล้ว
จึงเสด็จจากพลับพลา มีหมู่วิชาธรแวดล้อมเป็นยศบริวาร เสด็จเข้ายังนิเวสนถานแจ้งเหตุการณ์ให้
พนักงานทราบเรื่องราว แล้วเสด็จเข้าเฝ้าถวายบังคมบาทยุคลสมเด็จพระบิดามารดา ได้กราบทูลความ
ตามระยะท่ีสัญจรไปตลอดจนได้พามโนราห์กลับมา 

พระเจ้าอาทิจวงศ์กับนางจันทาเทวี ได้ทอดพระเนตรปิโยรสกลับมาโดยสวัสดี จึงจุมพิต
กระหม่อมพระมหาสัตว์ตรัสว่า จ้าเดิมตั้งแต่พ่อจากไป มารดาบิดาทั้งสองตั้งแต่ร้องไห้เสวยอัสสุชล
นัยน์ต่างกระยา ทรงตรัสพรรณนาต่าง ๆ กับพระมหาสัตว์แล้ว ก็เสด็จจากนครโดยมหันตบริวาร ไปยัง
ราชฐานที่ตั้งกองทัพพระเจ้าทุมราชา ๆ ก็เสด็จออกต้อนรับ ทรงปฏิสัณฐารล้วนพระวาจาอันเป็นที่
บันเทิงพระหฤทัย ได้เสด็จอยู่ในที่นั้นสิ้นเจ็ดวัน ครั้นแล้วจึงถวายราชบรรณาการต่าง ๆ มีรัตนเป็นต้น 
แด่พระชนกชนนีพระมหาสัตว์เจ้า แล้วก็ทูลลากลับไปยังพระนครของพระองค์ 

ฝ่ายอนงค์นางมโนราห์เทวี ได้อยู่ร่วมกับพระมหาสัตว์ ครั้นพระเจ้าอาทิจวงศ์เสด็จกลับเข้า
พระนครแล้ว รับสั่งให้เจ้าพนักงานตกแต่งประดับพระนครล้วนงามอดิเรก จึงได้อภิเษกพระมหาสัตว์
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ให้ครองราชสมบัติ ณ อุตรปัญจาล ส่วนพระเจ้าอาทิจวงศ์ก็เสด็จออกบรรพชาถือเพศเป็นดาบส โดย
กาลไม่นานเท่าใดได้ยังอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้น ครั้นสิ้นพระชนมายุแล้วก็มีพรหมโลกเป็นที่ไปใน
เบื้องหน้า พระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้เสวยราชสมบัติโดยยุติธรรม ได้บ้ารุงเลี้ยงพระชนกชนนีและบ้าเพ็ญ
บุญมีทานเป็นต้น ครั้นเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วได้อุบัติในดุสิตพิมานสวรรค์ ฝ่ายมหาชนทั้งหลายนั้น 
บรรดาที่ตัง้อยู่ในโอวาทของพระมหาสัตว์เจ้าเมื่อสิ้นอายุแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ 

สตฺถา อิม  ธมฺมเทสน  อาหรีตฺวา สมเด็จพระบรมศาสดาน้าธรรมเทศนี้มาแล้ว จึงตรัสว่า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นักปราชญ์แต่ปางก่อน ได้สละชีพของตนและบิดามารดาเสียได้ ก็เพราะอาศัยมาตุคาม
เป็นเหตุแรงกล้า แล้วทรงประกาศอริยสัจทั้งสี่ในที่สุดชาดกเทศนา พระภิกษุผู้กระสันนั้นก็ได้
ธรรมจักษุลุพระอรหัต แล้วพระองค์จึงประมวลซึ่งชาดกว่า พระเจ้าอาทิจวงศ์ในครั้นนั้นกลับชาติมา
คือ พระสุทโธทน นางจันทาเทวีในกาลนั้นครั้นกลับชาติมาคือ มหามายาเทวี ท้าวทุมราชในกาลนั้น 
ครั้นกลับชาติมาคือ พระสาริบุตรเถร กัสสปฤาษีในกาลนั้น ครั้นกลับชาติมาคือ พระกัสสปเถระ 
นาคราชในกาลนั้น ครั้นกลับชาติมาคือ พระโมคคัลลานเถระ นายพรานบุณฑริกในกาลนั้นครั้นกลับ
ชาติมาคือ พระอานนทเถระ ท้าวสักกเทวราชในกาลนั้นครั้นกลับชาติมาคือ พระอนุรุทธเถระ ปุโรหิต
ในกาลนั้น ครั้นกลับชาติมาคือเทวทัต นางมโนราห์ในกาลนั้น ครั้นกลับชาติมาคือมารดาพระราหุล 
บริษัททั้งหลายในกาลนั้น ครั้นกลับชาติมาคือพุทธบริษัท สุธนกุมารในกาลนั้น ครั้นกลับชาติมาคือ 
พระตถาคตนี้เทียว 

       (คณะสงฆ์หนเหนือ, 2552) 
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ลอง สนั่นเอื้อ   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 16 หมู่ 8       
ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558. 

ยุทธ อินธิสา   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 54 หมู่ 8 ต.บ้านต้อน  
 อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559. 
ส าเนียง พิมพิลา   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 24 หมู่ 8  

ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559. 
วิจิต หยงโสภา   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 70 หมู่ 1  

ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
เภาว์ ปักขะพล   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 217 หมู่ 3  

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
พิทักษ์ นทีเขต   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ , ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์ , วัดโพธิ์ศรีสร้อย                    
 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
สมบูรณ์ พลไตร   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 3 หมู่ 6  

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
ประมวล วงค์ตรี   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 83 หมู่ 1  

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
แพง อัมคาศักดิ์   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 141 หมู่ 1  

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
มูน พลสงคราม   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 145 หมู่ 1  

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
มูน พลสงคราม   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 145 หมู่ 1  

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559. 
อุทัย จันไทร   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดโนนส าราญ         

ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 
เป้ย ธิดาธรรม   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดโนนส าราญ  

ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 
แหล้ พสุนันท์   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดโนนส าราญ  

ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 
จักรพงษ์ บุญหลาย   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดโนนส าราญ  
 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 
ใหม่ ปัทฐามัย   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 21 หมู่ 3 ต.นาดง 
 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 
เปียง ปัทฐามัย   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 21 หมู่ 3 ต.นาดง 
 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 
ภักดิ์ ศรีวรษา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 20 หมู่ 3 ต.นาดง 
 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 
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โสภา ทองสะโคม  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 140 หมู่ 1  
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559. 

ส าราญ ดีดอม   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 172 หมู่ 1  
ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559. 

สวัสดิ์ เลิศประเสริฐ   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 83 หมู่ 1  
ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559. 

ถิน เลิศประเสริฐ   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 83 หมู่ 1  
ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559. 

เคน สมบูรณ์ธรรม   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 49 หมู่ 8  
ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559. 

โอภาส วัฒนานุกูล  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดสว่างพัฒนา                          
 ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559. 
จอน ปัญญากาโม   เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดไชยวนาวาส  

ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559. 
สุวัฒน์ชัย ดีแสน  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 167 หมู่ 3  

ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559. 
จันทร์ ทับศรี  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์, 22 หมู่ 4 ต.ปากคาด 
 อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559. 
ทองม้วน ดอกไม้แก้ว  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ , ประณิตา จันทรประพันธ์   เป็นผู้สัมภาษณ์ , 39 หมู่ 11                         
 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559. 
นางตาล สันวิจิตร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์ เป็นผู้สัมภาษณ์,                         
 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559. 
นายสุนทร สีสมบา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ประณิตา จันทรประพันธ์ เป็นผู้สัมภาษณ์,                         
 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559. 
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ภาคผนวก จ. ภาพการเก็บข้อมูลภาคสนาม           
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ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูลภาคสนาม อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
และอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวประณิตา จันทรประพันธ์ 
วันเกิด วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2535 
สถานที่เกิด อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 22 หมู่ที ่6 ต้าบลศรีวิไล อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

รหัสไปรษณีย์ 38210 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อ้าเภอศรีวิไล จังหวัด

บึงกาฬ  
พ.ศ. 2553 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อ้าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ  
พ.ศ. 2557 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
พ.ศ. 2562 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยส้าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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