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บทคัดย่อ

	 บทความนีมุ้ง่ศกึษาวรรณกรรมเรือ่งกาเผอืกและรวบรวมวรรณกรรมใบลานเรือ่ง
กาเผือกที่พบในชุมชนไทยยวน	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ชาวไทยยวนที่อําเภอเสาไห้	 จังหวัดสระบุรี	 โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ	๖๐	ปีขึ้นไปยังรู้จักเรื่องกาเผือกและยังเข้าร่วมประเพณีเทศน์กาเผือก	ผู้วิจัย
ได้รวบรวมใบลานเรื่องกาเผือกตามวัดต่างๆ	 ในชุมชนไทยยวนแห่งนี	้ รวม	 ๖	 ฉบับ
การวิจัยครั้งนี้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชุมชนไทยยวนเห็นความสําคัญของมรดกทาง
ภูมิปัญญาของตน

 * บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง	 “การสืบทอดประเพณีเทศน์กาเผือกใน
ชมุชนไทยยวน	อาํเภอเสาไห้	จงัหวดัสระบรุ”ี	โดยม	ีรองศาสตราจารย์สกุญัญา	สจุฉายา	เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต	 สกว.	 ด้านมนุษยศาสตร์-
สังคมศาสตร์	ประจําปี	๒๕๕๔	และทุน	๙๐	ปี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช	
ประจําปี	๒๕๕๔
 ** นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต	 ภาควิชาภาษาไทย	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
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Abstract

 This article aims to study Ka Phueak literature in order to compile 
the original Ka Phueak palm leaf manuscripts in the Thai Yuan community, 
Amphoe	Sao	Hai,	Changwat	Saraburi.	

 The research reveals that the villagers aged over 60 years old 
are accustomed to the story and participate in the Ka Phueak chanting 
ceremony.	Six	copies	of	the	manuscripts	have	been	discovered	in	various	
Thai	Yuan	temples	in	the	community.	The	ultimate	aim	of	this	research	
is to preserve the living tradition of Ka Phueak literature and Ka Phueak 
chanting ceremony in the Thai Yuan community and encourage the Thai 
Yuan community, especially the new generation, to realize and take part 
in	the	wisdom	legacy	of	their	ancestors.

 * This	article	is	part	of	the	author’s	MA	thesis	entitled,	“Transmission	of	
Ka Phueak chanting ceremony in Thai Yuan community, Amphoe Sao Hai, Changwat 
Saraburi”	Department	of	Thai,	Faculty	of	Arts,	Chulalongkorn	University.	I	would	like	
to	 express	 my	 gratitude	 to	 my	 advisor,	 Assoc.Prof.Sukanya	 Sujachaya	 for	 her	
suggestions	 and	 support .	 This	 research	 was	 partially	 funded	 by	 TRF	
Master	 Research	 Grants:	 TRF-MAG	 2011	 and	 also	 partially	 funded	 by	 90th 
Year	Chulalongkorn	Ratchadapisek	Sompoj	Fund	of	Chulalongkorn	University.
 ** MA	student,	Department	of	Thai,	Faculty	of	Arts,	Chulalongkorn	University.
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บทนํา

	 บทความนี้มุ่งนําเสนอข้อมูลการศึกษาวรรณกรรมเรื่องกาเผือกและการ
รวบรวมวรรณกรรมใบลานเรื่องกาเผือกที่พบในชุมชนไทยยวน	 อําเภอเสาไห้	 จังหวัด
สระบุรี	 ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์	 (Interview)	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth	Interview)	พระสงฆ์	ผู้นําชุมชน	และชาวไทยยวนที่อําเภอเสาไห้	จังหวัด
สระบุรี	งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 ไทยยวนที่กล่าวถึงในบทความนี้	 หมายถึง	 กลุ่มคนที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือ
ในเขตอําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	นับเป็นชุมชนใหญ่ที่มีชาวไทยยวนอาศัยอยู่มากถึง
ร้อยละ	๘๐	ของพืน้ที่	ชาวไทยยวนกลุม่นีม้ถีิน่ฐานเดมิอยูท่ี่เมืองเชยีงแสนซึง่เปน็เมอืง
สําคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนา	 มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการปกครอง	
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	
	 การอพยพชาวไทยยวนจากเชยีงแสนมาไวท้ีส่ระบรุนีัน้	เกดิขึน้เมือ่	พ.ศ.	๒๓๔๗	
อันเป็นปีที่	 ๒๓	 ในรัชสมัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 พระองค์โปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอ	 กรมหลวงเทพ
หริรักษ์	 และพระยายมราช	 ยกทัพร่วมกับกองทัพเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์	
เจ้าอุปราชเมืองเชียงใหม่	เจ้านครน่าน	และเจ้านครลําปาง	เข้าล้อมตีเมืองเชียงแสน
เผาทําลายเมืองและอพยพผู้คน	 เพื่อไม่ให้เป็นที่มั่นแห่งข้าศึกพม่าในคราวต่อไป	
ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์	 รัชกาลที่	 ๑	 ของเจ้าพระยา	
ทิพากรวงศ์	(ขํา	บุนนาค)	ความว่า	

	 ...คราวนั้นกองทัพได้ครอบครัว	๒๓,๐๐๐	เศษ	ก็รื้อกําแพง
เผาบา้นเมอืงเสยี	แลว้แบง่ปนัครอบครวักนัเปน็	๕	สว่น	ใหไ้ปเมอืง
เชียงใหม่ส่วน	๑	เมืองนครลําปางส่วน	๑	เมืองน่านส่วน	๑	เมือง
เวียงจันทน์ส่วน	๑	อีกส่วน	๑	ถวายลงมา	ณ	กรุงเทพฯ	โปรด
ให้ตั้งบ้านเมืองอยู่เมืองสระบุรีบ้าง	แบ่งไปอยู่เมืองราชบุรีบ้าง...๑

 ๑	 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,	 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
(กรุงเทพฯ:	กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์	กรมศิลปากร,	๒๕๔๕),	หน้า	๙๔.
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	 ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์	 รัชกาลที่	 ๑	 ที่ว่าโปรดให้ตั้ง
บ้านเมืองอยู่เมืองสระบุรีนั้น	 ก็คือ	 ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ของอําเภอเสาไห้ปัจจุบัน
โดยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําป่าสัก	 ภายหลังเมื่อมีบุตรหลานมากขึ้นก็ย้ายถิ่นฐานออกไป
ตั้งบ้านเรือนทํานาทําไร่ไกลจากฝั่งแม่น้ําป่าสักออกไป๒	ปัจจุบันมีชาวไทยยวนอาศัยอยู่
เป็นชุมชนใหญ่ใน	๙	ตําบล	๖๗	หมู่บ้าน	จาก	๑๒	ตําบล	๑๐๓	หมู่บ้าน	คือ	ตําบล
เสาไห้	ตําบลสวนดอกไม้	ตําบลต้นตาล	ตําบลพระยาทด	ตําบลท่าช้าง	ตําบลศาลารี
ไทย	ตําบลงิ้วงาม	ตําบลบ้านยาง	และตําบลหัวปลวก	อีก	๓	ตําบล	คือ	ตําบลเริงราง	
ตําบลม่วงงาม	 และตําบลเมืองเก่า	 มีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายลาวที่ได้อพยพมา
หลายครั้งหลายคราอาศัยอยู่มาก	

	 ปัจจุบันชาวไทยยวนที่อพยพมาอาศัยอยู่ในเขตภาคกลางเมื่อสองร้อยปีก่อน
ยังคงเรียกตนเองว่า	 “คนยวน”	มาจนถึงทุกวันนี้	 ในขณะที่คนในภาคเหนือไม่ได้เรียก
ตนเองว่าเป็นคนยวน	แต่เรียกว่า	“คนเมือง”	เพื่อแบ่งแยกตนเองออกจากพม่า๓	จาก
การสัมภาษณ์ชาวบ้านอายุ	 ๓๐	 ปีขึ้นไปในอําเภอเสาไห้	 โดยเฉพาะตําบลต้นตาล	
ตําบลพระยาทด	 และตําบลท่าช้างซึ่งนับเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยยวนอาศัยอยู่มาก
พบว่าพวกเขามีความภูมิใจที่จะบอกว่าตนเองสืบเชื้อสายมาจากชาวโยนกนครหรือ	
ชาวเชียงแสน	 และชาวบ้านกลุ่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการ
อพยพของชุมชนของตนเมื่อครั้ง	 พ.ศ.	 ๒๓๔๗	 หรือในช่วงรัชกาลที่	 ๑	 รวมถึงผู้นํา
ชุมชนในการอพยพครั้งนั้น	ได้แก่	ปู่เจ้าฟ้า	ปู่คัมภีระ	และหนานสิบต๊ะได้อีกด้วย	

	 ชาวไทยยวนที่อพยพมาจากเชียงแสนในครั้งนั้นได้นําภาษาและวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ	 ติดตัวมาด้วย	 และยังมีการสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะใน
กลุ่มชาวไทยยวนรุ่นอายุ	 ๔๐	 ปีขึ้นไป	 ดังเห็นได้จากวัฒนธรรมประเพณี	 เช่น	
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ	 ประเพณีถวายสลากภัตที่เรียกว่า	 “บุญกิ๋นข้าวสลาก”	
ประเพณีเทศน์มหาชาติ	 ประเพณีเทศน์กาเผือก	 และภาษา	 ทั้งภาษาพูดที่เรียกว่า
“ฟู่ยวน”	 ซึ่งใกล้เคียงกับภาษาถิ่นล้านนาหรือ	 “คําเมือง”	 และตัวอักษรที่เรียกว่า

 ๒	 พิเนตร	น้อยพุทธา,	“ไทยยวนในจังหวัดสระบุรี,”	สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 
๖	(๒๕๔๒):	๒๗๔๐.
 ๓	 สงวน	โชติสุขรัตน์,	ไทยยวน-คนเมือง	(กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์,	๒๕๑๒),	หน้า	๑๙๐.
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“หนังสือยวน”	 ซึ่งคืออักษรธรรมล้านนา	 นอกจากนี้ยังพบว่ามีคัมภีร์ใบลานจํานวน
มากอยู่ในวัดของชุมชนไทยยวน	 น่าเสียดายว่าปัจจุบันชุมชนขาดผู้รู้	 “หนังสือยวน”
จึงทําให้วรรณกรรมจํานวนมากไม่ได้รับการดูแลรักษาและนํามาถ่ายทอด

ภาษาและตัวอักษรของชาวไทยยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

	 สิ่งที่บ่งบอกความเป็นคนไทยยวนที่ยังเห็นได้ในชุมชนไทยยวนปัจจุบัน	 คือ	
ภาษา	ผู้สูงอายุและชาวไทยยวนอายุ	๓๐	ปีขึ้นไป	ยังพูดภาษาไทยยวนอยู่แทบทั้งสิ้น	
กลุ่มวัยรุ่นพอฟังและพูดได้บ้าง	 โดยจะพูดเป็นภาษาไทยภาคกลางแต่มีสําเนียงและ
คําศัพท์ไทยยวนปนอยู่บ้าง	 แต่กลุ่มเด็กรุ่นหลังจะพูดภาษาไทยภาคกลางกันเกือบ
ทั้งหมดแม้ว่าทั้งพ่อและแม่จะเป็นคนยวนก็ตาม	 ผู้วิจัยพบว่าในชุมชนที่อยู่ติดถนนสาย
สระบุรี-เสาไห้	 ฝั่งที่ติดกับอําเภอเมืองสระบุรี	 มีเพียงผู้สูงอายุที่ยังพูดภาษาไทยยวน	
ชาวไทยยวนอายุ	๓๐	ปีขึ้นไป	ใช้คําศัพท์ในภาษาไทยภาคกลางแต่มีบ้างที่ออกสําเนียง
เป็นยวน	 ส่วนกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเด็กรุ่นหลังจะพูดภาษาไทยภาคกลางทั้งสิ้น	 เหตุที่
เป็นเช่นนี้	 อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้สูงอายุอาศัยอยู่เฉพาะในชุมชนของตน	 เรียนหนังสือ
ที่วัด	 อีกทั้งสมัยก่อนการคมนาคมก็ไม่สะดวกเท่าปัจจุบัน	 โอกาสติดต่อกับคนนอก
กลุ่มมีไม่มากนัก	 จึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลทางภาษาจากคนกลุ่มอื่น	 ยังคงพูดภาษา
ไทยยวน	 โดยใช้คําศัพท์และสําเนียงแบบเดิม	 ต่างจากคนรุ่นหลังที่มีโอกาสได้	
เรียนหนังสือในตัวเมือง	 ได้พบปะกับคนต่างกลุ่ม	 และใช้ภาษาไทยภาคกลางในการ
ติดต่อสื่อสารมากกว่าภาษาไทยยวน

	 นอกจากภาษาพูดแล้ว	 ชาวไทยยวนเสาไห้ยังมีอักษรใช้ในกลุ่มของตน
เรียกว่า	 “หนังสือยวน”	 ซึ่งก็คืออักษรธรรมล้านนา	 เมื่ออพยพมาจากเชียงแสนก็ได้
นํา	 “หนังสือยวน”	 นี้มาใช้ในถิ่นเสาไห้เรื่อยมา	 เห็นได้จากคัมภีร์ใบลานและสมุดข่อย
ที่พบตามวัดต่างๆ	 ในชุมชนไทยยวน	 บางส่วนมีอายุกว่าสองร้อยปี	 สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นของเดิมที่ชาวไทยยวนกลุ่มนี้นํามาจากเชียงแสน	 บางส่วนเป็นของที่จารขึ้น
ใหมโ่ดยนกัปราชญใ์นชมุชน	โดยคดัลอกจากเอกสารตน้ฉบบั	ทัง้ทีม่อียูเ่ดมิตามวดัตา่งๆ	
และที่นํามาจากทางล้านนา	 เนื่องจากไม่พบว่าชาวไทยยวนที่เสาไห้แต่งหนังสือเองได้๔

 ๔	 สัมภาษณ์ พิเนตร	น้อยพุทธา,	๓	พฤษภาคม	๒๕๕๓.
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การคัดลอกใบลานนี้	 ทําให้วัดของคนยวนสมัยก่อนมีใบลานจารด้วยอักษรยวนมาก	
เพราะชาวไทยยวนเชือ่วา่การสรา้งหนงัสอืยวนโดยเฉพาะคมัภรีเ์ทศนต์า่งๆ	ถวายวดัจะ
ไดบ้ญุมาก	ดงัทีผู่ว้จิยัไดส้าํรวจคมัภรีใ์บลานตามวดัตา่งๆ	พบขอ้ความบนหนา้ปกใบลาน
ที่ระบุชื่อผู้ศรัทธาสร้างหลายฉบับ	 สอบถามพระสงฆ์ในชุมชนพบว่า	 ในอดีตชาวบ้าน
ผู้มีศรัทธาจะถวายคัมภีร์เทศน์	 จะนิมนต์ให้พระสงฆ์หรือนักปราชญ์ในชุมชนจาร
หนังสือยวนลงในใบลาน	 จัดงานฉลองหนังสือในช่วงเดือนสี่หรือเดือนมีนาคมซึ่งเป็น
ช่วงจัดประเพณีสร้างหนังสือถวายวัด	 แล้วนิมนต์พระสงฆ์เทศน์หนังสือที่ตนถวาย	
เมื่อเทศน์จบก็ถวายหนังสือนั้นให้แก่วัด	 และเมื่อถึงวันสําคัญหรือประเพณีต่างๆ	 เช่น	
ประเพณีสงกรานต์	 ประเพณีเทศน์มหาชาติ	 และประเพณีเทศน์กาเผือก	 รวมถึง
วันพระในช่วงเข้าพรรษา	 พระสงฆ์ก็จะนําหนังสือธัมม์เหล่านี้มาเทศน์ให้ญาติโยมฟัง
เพื่อเป็นการเผยแพร่วรรณกรรมศาสนาเหล่านี้	 และอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่
ชาวบ้าน๕	 จะเห็นได้ว่า	 ประเพณีสร้างหนังสือทําให้ชุมชนไทยยวนแห่งนี้สืบทอด
วรรณกรรมอันเป็นสมบัติเดิมของตนไว้ได้	

	 นักปราชญ์ในชุมชนรุ่นก่อนหลายคนสามารถจารหนังสือยวนลงบนใบลาน
ด้วยลายมือที่สวยงาม	 เช่น	 หลวงพ่อบ่าย	 วัดพระยาทด	และ	พระโอ่ง	 วัดต้นตาล	
เป็นต้น	 ในอดีตชายชาวไทยยวนทุกคนได้เรียนอักษรธรรมล้านนาหรืออักษรยวนกันที่
วัดระหว่างบวช	จึงทําให้มีผู้รู้อักษรธรรมล้านนาในชุมชนจํานวนมาก	ต่างจากปัจจุบันที่
พระสงฆ์ผู้อ่านและเขียนอักษรธรรมล้านนาได้เหลือจํานวนน้อย	 และชายชาวไทยยวน
ที่บวชก็บวชกัน	๗-๑๕	วัน	จึงมีเวลาไม่เพียงพอสําหรับการเรียนและฝึกฝน	ปัจจัยทั้ง
ดา้นผูส้อนและผูเ้รยีนทาํให้การถา่ยทอดความรู้เรื่องอกัษรธรรมลา้นนาหรืออกัษรยวน
ซึ่งเป็นตัวอักษรดั้งเดิมของชาวไทยยวนนั้นขาดการสืบทอด	 ผู้รู้อักษรธรรมล้านนาใน
ชุมชนไทยยวนที่เสาไห้จึงเหลือจํานวนน้อย

	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 มีการสํารวจคัมภีร์ใบลานในวัดของชุมชนไทยยวน
อําเภอเสาไห้	 จังหวัดสระบุรี	 ตามโครงการของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สํารวจคือ	นายสมบูรณ์	กําเนิดจันทร์	พบว่ามีใบลานและสมุดข่อย	บันทึกด้วยอักษร
ยวน	ภาษายวนและภาษาบาลี	กระจายอยู่ตามวัดต่างๆ	ในเขตอําเภอเสาไห้	ถึง	๖๗๑	

 ๕	 สัมภาษณ์	พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์,	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๓.
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ลําดับ	เมื่อคัดรายชื่อเรื่องที่ซ้ํากันออกแล้ว	จะได้รายชื่อหนังสือยวนทั้งสิ้น	๑๙๖	เรื่อง	
แบ่งประเภทได้ดังนี้๖

	 ๑)	ประเภทที่เป็นภาษาบาลีทั้งผูก	 มี	 ๕	 เรื่อง	 คือ	 คาถาพัน	 ผูก	 ๑-๒	
สัมปาฏิโมกข์	สวดมนต์	๑๒	ตํานาน	มาติกา	ผูก	๕	และกรรมวาจา

	 ๒)	ประเภทตํารา-ตํานานต่างๆ	มี	๒๓	เรื่อง	เช่น	ตํารายาหลุเลือด	ตํารา
รักษาฝีต่างๆ	 สืบชะตา	 สะเดาะเคราะห์	 เรียกขวัญข้าว	 กฎหมายลักษณะทาส	
ตํานานพระอินทร์สํารวมธาตุ	และตํานานพระเจ้า	๕	พระองค์	เป็นต้น

	 ๓)	 ประเภทธรรมะคําสอน	มี	๖๖	 เรื่อง	 เช่น	นิพพานสูตร	พระอภิธรรม
เจ็ดคัมภีร์	 ยอดพระไตรปิฎก	 ปฐมสมโพธิ	 มงคลทีปนี	 คติธรรมสอนโลก	 และช้าง	
๒	งา	ปลา	๓	เงี่ยง	เป็นต้น

	 ๔)	ประเภทอานิสงส์ต่างๆ	มี	๑๔	เรื่อง	เช่น	อานิสงส์ปราสาทผึ้ง	อานิสงส์
ออกพรรษา	 อานิสงส์อภิธรรม	 อานิสงส์เวสสันดร	 อานิสงส์ผีตาย	 และอานิสงส์
ปิฏกะทั้งสาม	เป็นต้น

	 ๕)	ประเภทนิทาน-ชาดก	มี	๖๑	เรื่อง	เช่น	กาเผือก	พระมาลัย	หงส์หิน	
บัวระวงษ์	พระธาตุตะโก้ง	อ้ายร้อยขอด	ชมพูราชะแตงเขียว	ทุกขติยะกุมาร	และ
กิ้งก่าคํา	เป็นต้น

	 ปัจจุบันหนังสือยวนเหล่านี้คงเหลือไม่ครบตามจํานวน	 จากการสัมภาษณ์
และลงภาคสนามตามวัดต่างๆ	ในชุมชนไทยยวน	พบว่า	ในช่วง	๓๐	ปีมานี้	ผู้รู้หนังสือ
ยวนน้อยลง	 พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ	 ก็ไม่รู้หนังสือยวน	 และไม่รู้วิธีเก็บรักษาใบลาน
อย่างถูกต้องจึงปล่อยปละละเลยให้ใบลานและสมุดข่อยเหล่านี้ชํารุดเสียหาย
เมื่อสายสนองหรือเชือกที่ร้อยใบลานขาด	หน้าลานก็ปะปนกัน	รวบรวมดังเดิมได้ยาก
บางวัดได้นําใบลานเหล่านี้ไปเป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคล	 บางวัดก็เผาทําลาย
เนื่องจากสภาพใบลานเสียหายอย่างมากก็มี	

 ๖	 สมบูรณ์	 กําเนิดจันทร์,	 การสํารวจคําภีร์ใบลานภาษาไทยยวน อําเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี	([ม.ป.ท.]:	[ม.ป.พ.],	๒๕๐๘).
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	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าคนในชุมชนจะอ่านหนังสือยวนได้น้อยลง	แต่ยังมีความ
พยายามของพระสงฆ์ในชุมชนที่ปริวรรตวรรณกรรมบางเรื่องจากอักษรธรรมล้านนา
หรืออักษรยวนเป็นอักษรไทยปัจจุบัน	สําหรับให้พระสงฆ์ใช้เทศน์ในประเพณีของชุมชน	
เช่น	เรื่องกาเผือก	ที่ใช้ในประเพณีเทศน์กาเผือกซึ่งจัดขึ้นในตอนค่ําของวันขึ้น	๑๕	ค่ํา	
เดือน	๑๒	ของทุกปี

วรรณกรรมกาเผือก

	 วรรณกรรมเรื่องกาเผือกเป็นเรื่องที่แพร่หลาย	 ปรากฏหลายสํานวนใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย	 มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป	 ได้แก่	 แม่กาเผือก	 กาขาว
พญากาเผือก	พระเจ้าห้าตน	พระเจ้าห้าพระองค์	ต้นเหตุลอยกระทง	แม้รายละเอียด
แตล่ะสาํนวนจะแตกตา่งกนั	แตโ่ครงสรา้งและเนือ้หาทีก่ลา่วถงึกาํเนดิของพระพทุธเจา้
ทั้งห้าพระองค์ว่าเป็นลูกแม่กาเผือกกลับคล้ายคลึงกัน

	 ใจความสําคัญของนิทานเรื่องกาเผือกผูกโยงไปถึงกําเนิดของพระพุทธเจ้า
ห้าพระองค์ซึ่งเป็นความเชื่อสําคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนิกชนไทย	 ดังหลักฐาน
ในวรรณกรรมและประเพณีต่างๆ	 เรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้สัมพันธ์กับตํานาน
พระศรีอาริย์หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ที่รับรู้ในสังคมไทย	 คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า	
พระศรีอาริย์จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่	๕	แห่งภัทรกัป๗ 

	 เรื่องกาเผือกนี้สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในภัทรกัปและ
พระศรีอาริย์	 สันนิษฐานว่าเป็นนิทานพื้นบ้านที่นักปราชญ์ท้องถิ่นแต่งขึ้น	 แพร่หลาย
ผ่านการเทศน์และคติการสร้างหนังสือธัมม์

	 เรื่องกาเผือกกล่าวถึงกําเนิดของพระเจ้าห้าพระองค์ว่าล้วนเป็นลูกกาเผือก
ด้วยกันนั้น	 ถือได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญในวัฒนธรรมชาวบ้าน	 แสดงให้เห็นความคิดของ
คนไทยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้าในภัทรกัปทั้ง	 ๕	 พระองค์	 ซึ่งพบได้
ทุกภาคของประเทศไทย	 โดยเล่าให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เป็นพี่น้องเกิด

 ๗	 ประคอง	 นิมมานเหมินท์,	ปริทรรศน์วรรณกรรมพุทธศาสนา	 (กรุงเทพฯ:	 ภาควิชา
ภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๒),	หน้า	๕๖.
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รว่มทอ้งแมก่าเผอืกดว้ยกนั	ความเปน็พีน่อ้งในทีน่ีน้ัน้	อภลิกัษณ	์เกษมผลกลู๘	กลา่ววา่
เป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระโคตมะและพระศรีอาริย์ในฐานะที่อยู่
ใน	 “วงศ์ของพุทธะ”	 ที่นับเนื่องกันเป็นวงศ์ด้วยการบําเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้า
ให้เป็นวงศ์แบบปุถุชน	 ซึ่งทําให้พระศรีอาริย์มีความศักดิ์สิทธิ์และมีญาติพี่น้องและ
ครอบครัว

	 ความแพร่หลายของเรื่องกาเผือกในภาคเหนือปรากฏในวรรณกรรม
มุขปาฐะ	ทั้งนิทานมุขปาฐะที่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมา	ได้แก่	นิทานเรื่อง	“แม่กาเผือก
หรือพระเจ้าห้าตน”	 เรื่อง	 “พระพุทธเจ้าห้าพระองค์”	 และวรรณกรรมลายลักษณ์
ในรูปแบบของนิทานและคัมภีร์	 ได้แก่	 เรื่อง	 “กาเผือก”	 และเรื่อง	 “อานิสงส์ผาง
ประทีส/ประทีป”	 และยังมี	 “หนังสือธรรมเรื่องกาเผือก”	 ที่พิมพ์เป็นอักษรไทย
นอกจากวรรณกรรมแล้ว	 ยังพบได้จากจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม	 ตํานานสถานที่	
รวมถึงประเพณีพิธีกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่นต่างๆ	 ของภาคเหนืออีกด้วย	 เช่น	
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง	 เรื่อง	 “พระเจ้าห้าพระองค์และประเพณีพื้นบ้าน”	 ในเจดีย์
พระพุทธบาทสี่รอย	 วัดป่าดาราภิรมย์	 อําเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 รูปปั้นของ
แม่กาเผือกและพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่	 “ลานแม่กาเผือก	 พระพุทธเจ้า	 ๕	
พระองค์”	ณ	ศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง	อําเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	

	 นอกจากในท้องถิ่นต่างๆ	 ของภาคเหนือที่ปรากฏความแพร่หลายของเรื่อง
กาเผือกแล้ว	จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามในชุมชนไทยยวน	อําเภอเสาไห้	จังหวัด
สระบุรี	ผู้วิจัยยังพบภาพจิตรกรรมเรื่องกาเผือก	ที่วัดต้นตาล	ตําบลต้นตาล	อําเภอ
เสาไห้	จังหวัดสระบุรีอีกด้วย	ภาพจิตรกรรมดังกล่าววาดขึ้นใหม่หลังการบูรณะวิหาร
ประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 บนผนังด้านตรงข้ามพระประธาน	 โดยจิตรกรชาวไทยยวน
ชาวบ้านเล่าว่าแต่เดิมไม่มีภาพเขียนบนฝาผนัง	 มีเพียงผ้าพระบฏเรื่องมหาชาติ
ห้อยไว้ข้างผนัง	 นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีตู้เก็บคัมภีร์ใบลานอายุกว่าร้อยปีจํานวน	
๔	 ตู้	 ภายในพบใบลานที่จารด้วยอักษรขอมและอักษรธรรมล้านนาหรือตัวยวน
จํานวนมาก	มีทั้งคัมภีร์ทางศาสนาและนิทานพื้นบ้าน	นับเป็นวัดที่มีคัมภีร์ใบลานเก็บไว้

 ๘	 อภิลักษณ์	 เกษมผลกูล,	 “ตํานานพระศรีอาริย์ในสังคมไทย:	 การสร้างสรรค์ 
และบทบาท,”	(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ภาควิชาภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๒),	หน้า	๒๒๕-๒๓๐.
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มากทีส่ดุในชมุชน	ผูว้จิยัสาํรวจพบใบลานเรือ่งกาเผอืกในตูค้มัภรีเ์หลา่นีจ้าํนวน	๒	ฉบบั	
ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป	

	 เมื่อให้ชาวไทยยวน	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	อายุ	๔๐	ปีขึ้นไปเล่าให้ฟัง
ว่าเรื่องกาเผือกเป็นอย่างไร	 ทุกคนจะกล่าวถึงอนุภาคตัวละครและเหตุการณ์สําคัญ
คล้ายๆ	กัน	คือ	แม่กาเผือก,	ไข่	๕	ฟอง,	พายุใหญ่พัดไข่ตกน้ํา,	แม่เลี้ยงที่เป็นสัตว์
ทั้ง	 ๕	 ชนิด,	 ไข่ฟักออกมาเป็นคน,	 ฝ้ายฟั่นรูปตีนกา,	 พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์	
เป็นต้น	ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง	“ประทีปตีนกา”	ที่ใช้จุดบูชาแม่กาเผือกผู้เป็นมารดาของ
พระเจ้าทั้งห้าพระองค์	 และการเทศน์กาเผือกในเดือนยี่ของภาคเหนือหรือเดือน
สิบสองของภาคกลางอีกด้วย

	 ประเพณีเทศน์กาเผือกจะจัดในตอนค่ําของวันเพ็ญเดือนสิบสอง	 ชาวไทย
ยวนจะนําฝ้ายมาฟั่นเป็นรูปตีนกาใส่ในถ้วย	 มีน้ํามันมะพร้าวใส่ไว้พอเป็นเชื้อเพลิง
นาํไปรวมกนัทีว่ดั	แลว้นมินตพ์ระสงฆเ์ทศนเ์รือ่งกาเผอืก	ตามเนือ้เรือ่งทีว่า่แมก่าเผอืก
เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์	 ขณะฟังเทศน์ผู้ฟังก็จะจุดฝ้ายตีนกาที่ถ้วย
ของตนเปน็การบชูาคมัภรีเ์ทศนแ์มก่าเผอืก	และพระเจา้หา้พระองค	์คอื	พระกกุกสุนัธะ
พระโกนาคมนะ	พระกัสสปะ	พระโคตมะ	และพระศรีอริยเมตไตรย	ปัจจุบันชาวบ้าน
อายุ	๖๐	ปีขึ้นไปยังปฏิบัติพิธีกรรมนี้อยู่

	 ประเพณีเทศน์กาเผือกและจุดประทีปตีนกาเป็นประเพณีที่มุ่งเน้นการบูชา
และรําลึกถึงแม่กาเผือกผู้เป็นมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์	 เป็นความเชื่อ
ของชาวล้านนาที่สืบทอดในชุมชนไทยยวนในอําเภอเสาไห้	 จังหวัดสระบุรี	 คู่กับคัมภีร์
เทศน์เรื่องกาเผือกมานานแล้ว

เรื่องย่อกาเผือก

	 เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าบําเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไทร	 มีพ่อค้าสองคนพี่น้อง
จากเมืองอุตตระธัญวัตตินคร	 นําเอาข้าวสารไปขายยังเมืองสุวรรณภูมิ	 เมื่อมาถึง
กลางป่าได้หลงทางจนมาพบกับพระพุทธเจ้า	 จึงจัดข้าวปลาถวายพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าประทานพระเกศาธาตุให้นายพ่อค้าสองพี่น้อง	 คนละ	 ๔	 เส้น	 และให้
นําไปประดิษฐานบนดอยสิงคุตระ	 อันเป็นที่พระพุทธเจ้าและพี่น้องทั้ง	 ๔	 ได้มีสัจจะ



วรรณกรรมกาเผือก : สมบัติของชุมชนไทยยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 161

อธิษฐานต่อกันไว้เมื่อได้เกิดเป็นลูกกาเผือกในอดีตชาติ	 พ่อค้าสองพี่น้องจึงอาราธนา
ให้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งเกิดเป็นลูกกาเผือก	ความว่า	

	 ในสมัยเริ่มต้นกัป	 มีแม่กาเผือกตัวหนึ่งทํารังอยู่บนต้นเดื่อใกล้แม่น้ํา	 ในรัง
นั้นมีไข่	 ๕	 ฟอง	 วันหนึ่งขณะที่แม่กาเผือกออกไปหาเหยื่อ	 เกิดพายุใหญ่พัดไข่ของ
แม่กาเผือกทั้ง	๕	ฟองตกลงน้ํา	ไข่ทั้ง	๕	ฟองไหลไปตามกระแสน้ํา	มีสัตว์	๕	ชนิด	
พบไข่และเก็บไข่นั้นไปเลี้ยงดู	 คือ	 แม่ไก่	 แม่นาค	 แม่เต่า	 แม่โค	 และแม่ราชสีห์	
ต่อมาไข่ทั้ง	๕	ฟอง	ฟักออกมากลายเป็นมนุษย์เพศชาย	เมื่อเจริญวัยขึ้นต่างเบื่อหน่าย
ตอ่เพศฆราวาส	จงึลามารดาบญุธรรมไปบวชเปน็ฤๅษ	ีวนัหนึง่ฤๅษทีัง้หา้บงัเอญิพบกนัที	่
ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง	ต่างก็ถามถึงบิดามารดาและนามของแต่ละคน	ได้คําตอบว่ามารดา
นั้นไม่มี	มีแต่มารดาบุญธรรมที่เป็นไก่	นาค	เต่า	โค	และราชสีห์	และมีชื่อตามมารดา
บุญธรรม	 คือ	 กุกกุสันโธ-วงศ์ไก่	 โกนาคมโน-วงศ์นาค	 กัสสโป-วงศ์เต่า	 โคตโม-
วงศ์โค	 และมหาราสีโห-วงศ์ราชสีห์	 เมื่อไต่ถามกันก็รู้ว่าหมู่ตนเป็นลูกกาเผือก
เหมือนกัน	 จึงชวนกันอธิษฐานขอให้ได้พบมารดาที่แท้ของตน	 ฆาฏิกามหาพรหมเมื่อ
ทราบเหตุก็แปลงเป็นกาเผือก	มาเล่าเรื่องในอดีตให้ลูกทั้งห้าฟังว่า	วันที่เกิดพายุใหญ่	
แม่กาเผือกกลับมาไม่พบไข่ของตน	 ก็เสียใจร้องไห้จนอกแตกตายได้ไปเกิดเป็น
ฆาฏิกามหาพรหมอยู่บนสวรรค์	 ฤๅษีทั้งห้าปรารถนาจะไหว้และบูชาคุณมารดา
แมก่าเผอืกจงึเอาฝา้ยดบิมาฟัน่ทาํเปน็ตนีกาและมอบใหแ้กล่กูทัง้หา้	เพือ่จดุเปน็ประทปี
บูชาคุณมารดาในเดือนยี่

วรรณกรรมเรื่องกาเผือกในชุมชนไทยยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

	 การสํารวจใบลานในชุมชนไทยยวนทั้งตามวัดและตามบ้าน	พบต้นฉบับเรื่อง
กาเผือกจํานวน	๖	ฉบับ	จากวัดต้นตาล	๓	ฉบับ	และวัดโพธิ์	๓	ฉบับ	ผู้วิจัยได้ใช้ชื่อ
ใบลานตามหน้าปก	ระบุชื่อวัดตามลําดับ	ที่พบในเครื่องหมาย	(	)	มีรายละเอียดดังนี้
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๑. กาเผือก (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล ๑)

สถานที่		 :	 วัดต้นตาล	ตําบลต้นตาล	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี
วัสดุ	 :	 ใบลาน	
เส้น	 :	 จาร
อักษร	 :	 ธรรมล้านนา
ภาษา	 :	 ไทยล้านนาและบาลี
ผู้จาร	 :	 ไม่ระบุชื่อผู้จาร	
สภาพ	 :	 ค่อนข้างสมบูรณ์	มีเชื้อราเล็กน้อย	ตัวอักษรเลือนราง
รายละเอียดบนปกหน้า	:	 หน้าทับบเค้ากาเผือก	แลนา

๒. โวหารภทีตตีนกา (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล ๒)

สถานที่		 :	 วัดต้นตาล	ตําบลต้นตาล	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี
วัสดุ		 :	 ใบลาน	
เส้น		 :	 จาร
อักษร	 :	 ธรรมล้านนา
ภาษา	 :	 ไทยล้านนาและบาลี
ผู้จาร	 :	 นอ้ยคม	สนันษิฐานจากขอ้ความในใบลานหนา้สดุทา้ยทีร่ะบุ
	 	 ว่า	 “สัทธาปะถะ	 น้อยคมได้ส้างก๋าเผือกไว้ขอหื้อได้เถิง
	 	 นิพพาน	แทเทอ”
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สภาพ	 :	 สมบูรณ์	ตัวอักษรชัดเจน
รายละเอียดบนปกหน้า	:	 โวหารภทีตตีนกาผูกเดียวมี	๑๒	ใบ

๓. พระยาก๋าเผือก (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล ๓)

สถานที่		 :	 วัดต้นตาล	ตําบลต้นตาล	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี
วัสดุ		 :	 ใบลาน	
เส้น		 :	 จาร
อักษร		 :	 ไทย
ภาษา		 :	 ไทยล้านนาและบาลี
ผู้จาร		 :	 ไม่ระบุชื่อผู้จาร	 แต่จากสัมภาษณ์คนในชุมชนได้ข้อมูลว่า
	 	 ผู้จารคือ	หลวงพ่อบ่าย	ธมฺมวุฑฺโฒ
สภาพ		 :	 ค่อนข้างสมบูรณ์	 ใบลานโค้งงอและมีเชื้อราเล็กน้อย
	 	 เนื่องจากถูกความชื้น	 ตัวอักษรชัดเจน	 แต่ลายมืออ่าน
	 	 ค่อนข้างยาก
รายละเอียดบนปกหน้า	:	 หน้าต้น	พระยาก๋าเผือก	ศรัทธาของนาง.............เป็นผู้สร้าง
	 	 ไว้ในสาสนา	เมื่อปี๋	พ.ศ.	๒๕๔๔	ปี๋มะเส็ง

๔. พระยากาเผือก (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๑)

สถานที่		 :	 วัดโพธิ์	ตําบลพระยาทด	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี
วัสดุ		 :	 ใบลาน	
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เส้น		 :	 จาร
อักษร		 :	 ธรรมล้านนา
ภาษา		 :	 ไทยล้านนาและบาลี
ผู้จาร		 :	 ผู้ใหญ่ทา	บุญธรรม๙

สภาพ		 :	 สมบูรณ์	ตัวหนังสือชัดเจน
รายละเอียดบนปกหน้า	:	 หน้าต้นทลับเกล้าพระยากาเผือก	 แลนา	 วัดโพธิ์	 ตําบล
	 	 พระยาทด	อาํเภอเสาไห	้จงัหวดัสระบรุ	ีกณัฑเ์ทศนก์า๋เผอืก
	 	 แบบภาษายวนพืน้บา้นเฮา	กา๋เผอืกหรอืพระเจา้	๕	พระองค์
	 	 นั่นเอง	นิยมเทศน์กัน	ในวันขึ้น	๑๕	ค่ํา	เดือน	๑๒

๕. หนังสือเทศน์ก๋าเผือก (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๒)

สถานที่		 :	 วัดโพธิ์	ตําบลพระยาทด	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี
วัสดุ		 :	 กระดาษ	
เส้น		 :	 พิมพ์
อักษร		 :	 ไทย
ภาษา		 :	 ไทยล้านนาและบาลี
ผู้พิมพ์		 :	 พระเจริญ	ธมฺมวุฑฺโฒ
สภาพ		 :	 สมบรูณ	์พมิพใ์นกระดาษสเีหลอืงออ่น	และพบัคลา้ยใบลาน

 ๙	 ผู้ใหญ่ทา	 บุญธรรม	 เป็นนักปราชญ์ชาวไทยยวนที่สามารถอ่านและเขียนอักษรธรรม
ล้านนาหรือตัวยวนได้อย่างแตกฉาน	ท่านเสียชีวิตในช่วงที่ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูล
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รายละเอียดบนปกหน้า	:	 หนงัสอืเทศนก์า๋เผอืก	เขยีนเปน็อกัษรไทยใหเ้ทศนเ์ปน็ภาษา
	 	 	 ญวน	 เรียบเรียงพิมพ์โดยพระเจริญ	 ธมฺมวุฑฺโฒ	 วัดโพธิ์	
	 	 	 ตําบลพระยาทด	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	๙	มกราคม
	 	 	 ๒๕๕๐

๖. พระยากาเผือก (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๓)

สถานที่		 :	 วัดโพธิ์	ตําบลพระยาทด	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี
วัสดุ		 :	 ใบลาน	
เส้น	 :	 จาร
อักษร		 :	 ธรรมล้านนาและไทย
ภาษา		 :	 ไทยล้านนาและบาลี
ผู้จาร		 :	 พระเจริญ	ธมฺมวุฑฺโฒ
สภาพ		 :	 สมบูรณ์	ตัวอักษรชัดเจน
รายละเอียดบนปกหน้า	:	 หนา้ตน้ทลบัเกลา้พระยากาเผอืก	แลนา	กณัฑเ์ทศน	์กาเผอืก	
	 	 	 หรือ	พระเจ้า	๕	พระองค์	นิยมเทศน์ในวันเพ็ญ	เดือน	๑๒
	 	 	 มีประเพณีจุดประทีปตีนกาและลอยกระทงเป็นการบูชา
	 	 	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 แลขอขมาแม่น้ําคงคาที่เกิดพระเจ้า
	 	 	 ทั้ง	๕ วัดโพธิ์	ต.พระยาทด	อ.เสาไห้	จ.สระบุรี	พระเจริญ	
	 	 	 ธมฺมวุฑฺโฒ	คําติ๊บ	น.ธ.เอก,	ป.ตรี	ผู้เขียน	ตุลาคม	๒๕๔๙
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	 จากการศึกษาใบลานทั้ง	๖	ฉบับ	ผู้วิจัยสังเกตเห็นเครื่องหมายขีดฆ่า	เน้นสี
และเขียนกํากับเพิ่มเติมในใบลานถึง	 ๓	 ฉบับ	 คือ	 พระยากาเผือก	 (กาเผือกฉบับ
วัดโพธิ์	๑)	จากการสัมภาษณ์พระเจริญ	ธมฺมวุฑฺโฒ	ผู้เก็บรักษาใบลานฉบับนี้	พบว่า
เป็นสมบัติเดิมของวัดโพธิ์ที่พระสงฆ์ใช้เทศน์ในประเพณีเทศน์กาเผือกประมาณ	๑๐	ปี
มาแล้ว	 นอกจากนี้ยังมี	 กาเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	 ๑)	 และ	 โวหารภทีต
ตีนกา	 (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	 ๒)	 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าใบลานทั้ง	 ๒	 ฉบับนี้	 น่าจะ
เป็นใบลานของเดิมที่จารโดยนักปราชญ์ในชุมชนและใช้เทศน์มานานแล้ว	 น่าสนใจว่า
ใบลานทั้งสองฉบับที่พบในตู้เก็บคัมภีร์ใบลานที่วัดต้นตาลนี้	 ไม่ปรากฏข้อความ
ภาษาไทยที่ระบุว่า	“ให้จุดประทีปตีนกา”	ดังเช่นที่พบในฉบับอื่นๆ	ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า
ใบลานทั้งสองฉบับนี้อาจมีอายุมากกว่า	 ๕๐	 ปี	 และสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่คนใน
ชุมชนไทยยวนแห่งนี้ยังสามารถอ่านอักษรธรรมล้านนาหรือตัวยวนได้

	 ผู้วิจัยสังเกตว่า	 โวหารภทีตตีนกา	 (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	 ๒)	 มีการ
ระบุชื่อผู้จารและความปรารถนาในการสร้างคัมภีร์ใบลานเรื่องกาเผือก	 ไว้ว่า
“สัทธาปะถะ	น้อยคมได้ส้างก๋าเผือกไว้ขอหื้อได้เถิงนิพพาน	แทเทอ”	นับเป็นตัวอย่าง
ที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อของชาวไทยยวนเรื่องอานิสงส์การถวายคัมภีร์ใบลาน

 พระยาก๋าเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	 ๓)	 ที่จารเป็นอักษรไทย
ชาวบ้านคาดว่ามีเจ้าภาพ	หรือ	 “เก๊าศรัทธา”	ถวายหนังสือธัมม์เรื่องนี้ให้วัด	แต่อาจ
ไม่ประสงค์ออกนาม	ผู้จารจึงไม่ได้ระบุชื่อศรัทธาผู้ถวาย	ส่วนเหตุที่จารเป็นอักษรไทย
นั้นคาดว่าเป็นเพราะความต้องการของเจ้าภาพผู้ถวายหนังสือธัมม์และผู้จารที่เห็นว่า
คนในชุมชนโดยเฉพาะพระสงฆ์อ่านอักษรธรรมล้านนาหรือตัวยวนได้น้อยลงจึง
ต้องการจารเป็นอักษรไทยเพราะหวังจะให้เผยแพร่ออกไป	โดยให้พระสงฆ์ใช้อ่านและ
เทศน์ให้ญาติโยมฟังในวันเพ็ญเดือน	 ๑๒	 แต่เท่าที่ชาวบ้านจําได้นั้น	 พบว่ายังไม่มี
พระสงฆ์ในวัดใช้ใบลานฉบับนี้ในการเทศน์๑๐

 ๑๐	สัมภาษณ์	มงคล	พึ่งสุข,	๓	พฤษภาคม	๒๕๕๓.



วรรณกรรมกาเผือก : สมบัติของชุมชนไทยยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 167

	 ใบลานกาเผือกฉบับวัดโพธิ์อีก	 ๒	 ฉบับที่คัดลอกเพิ่มเติมโดยพระเจริญ	
ธมฺมวุฑฺโฒ	 คือ	 หนังสือเทศน์ก๋าเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๒)	 ที่พิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์	 และ	 พระยากาเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๓)	 ที่จารขึ้นใหม่นั้น
ผู้คัดลอกต้องการสืบทอดและเผยแพร่เรื่องกาเผือก	 จึงเลือกที่จะปริวรรตจากอักษร
ธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย	 ใช้ต้นฉบับ	 พระยากาเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๑)	
โดยปรับเป็นภาษาไทยให้อ่านง่าย	 ตัดความให้สั้นลง	 เหมาะกับเวลาที่จํากัด	 แม้ไม่ได้
เหมือนต้นฉบับทุกประการ	 แต่ก็ยังคงโครงเรื่องเดิมไว้	 เดิมตั้งใจจะจารลงในใบลาน
แต่เนื่องจากหาใบลานค่อนข้างยาก	 จึงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และพับเป็นรูปแบบ
คล้ายคัมภีร์ใบลาน	เก็บไว้ให้พระสงฆ์ในชุมชนและผู้สนใจที่ไม่สามารถอ่านอักษรธรรม
ล้านนาได้อ่านหรือนําไปเทศน์ได้	 ตามที่ระบุไว้ในปกในว่า	 “เดิมเป็นหนังสือกัณฑ์เขียน
บนใบรานเป็นอักษรญวน	 เขียนใหม่เป็นอักษรไทยแต่ให้พระผู้เทศน์เป็นภาษาญวน”
(คําว่า	“ญวน”	ที่ปรากฏในปกในของใบลานนี้	หมายถึง	“ยวน”)	หนังสือเทศน์กาเผือก
ฉบับนี้เคยใช้เทศน์เพียงครั้งเดียวที่วัดท่าช้างเหนือ	 ตําบลท่าช้าง	 อําเภอเสาไห้	
จังหวัดสระบุรี	 ในประเพณีเทศน์กาเผือกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เหตุที่ใช้	 หนังสือเทศน์
ก๋าเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๒)	 เทศน์เพียงครั้งเดียวนั้น	 พระสงฆ์ผู้เทศน์	
กล่าวว่า	“เมื่ออ่านตัวยวนด้วยสําเนียงยวน	รู้สึกว่าเทศน์ได้คล่องกว่า	หากอ่านตัวไทย
อาจจะหลงเป็นสําเนียงไทย๑๑	 จะเห็นได้ว่าการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และพับเป็น
รูปแบบคล้ายคัมภีร์ใบลานหรือที่เรียกว่าพิมพ์เป็น	“ลานเทียม”	นี้	เป็นความพยายาม
ของพระสงฆ์ที่ต้องการรักษารูปลักษณ์ของคัมภีร์ตามแบบเดิม	 สะท้อนให้เห็นความ
มุ่งหมายเพื่อให้พระสงฆ์ถืออ่านเวลาเทศน์	 หรือให้ผู้มีศรัทธานําไปถวายพระสงฆ์
หรือวัดเป็นธรรมทาน๑๒

	 ส่วนฉบับ	 พระยากาเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๓)	 จารขึ้นใหม่โดยย่อ
ความจากต้นฉบับ	 พระยากาเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๑)	 เพื่อใช้ในการเทศน์
กาเผือกที่พระเจริญ	ธมฺมวุฑฺโฒ	ได้รับนิมนต์เทศน์เป็นประจําทุกปี	และเห็นว่าเวลาใน

 ๑๑	สัมภาษณ์	พระเจริญ	ธมฺมวุฑฺโฒ,	๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๒.
 ๑๒	อาทิตย์	ชีรวณิชย์กุล,	“ทานและทานบารมี:	ความสําคัญที่มีต่อการรังสรรค์วรรณคดี
ไทยพทุธศาสนา,”	(วทิยานพินธ์ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ	ภาควชิาภาษาไทย	คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๒).	หน้า	๑๗๐.
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การเทศน์มีจํากัด	 แต่ก่อนเคยใช้ฉบับ	พระยากาเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๑)	 ใน
การเทศน์	แต่ต้องพยายามย่อความหรือตัดตอนด้วยตนเองอยู่หลายครั้ง	จึงต้องการ
จารฉบับที่ย่อความแล้วเพื่อความสะดวกในการเทศน์๑๓

	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแต่เดิมอาจมีใบลานเรื่องกาเผือกอยู่ตามวัดต่างๆ	 ใน
ชุมชนไทยยวนมากกว่านี้	 เนื่องจากเมื่อสอบถามถึงเรื่องกาเผือก	 พระสงฆ์และ
ชาวบ้านโดยเฉพาะที่มีอายุ	 ๔๐	 ปีขึ้นไปต่างก็รู้จักเรื่องนี้	 พระสงฆ์บางวัดบอกว่าเมื่อ
ก่อนมีตู้คัมภีร์เก็บใบลานไว้มากมาย	 แต่เนื่องจากไม่สามารถอ่านอักษรธรรมล้านนา
หรือตัวยวนเหล่านั้นได้	 ทําให้ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้าง	 และเก็บรักษาไม่ถูกวิธีจึง
ทําให้ใบลานเป็นเชื้อราหรือถูกแมลงกัด	

อานิสงส์การสร้างหนังสือกาเผือกถวายวัด

	 ชาวไทยยวนในอําเภอเสาไห้	 จังหวัดสระบุรี	 ได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ	ตามแบบไทยยวนทางล้านนา	และมีการสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้	 แม้ว่าจะไม่
ได้มีระบบการนับเดือนแบบทางล้านนาเนื่องจากเปลี่ยนมานับตามแบบภาคกลาง	 แต่
พบว่าประเพณีในรอบปีหลายประการยังปฏิบัติตรงตามกําหนดเดือนแบบเดิม	 โดย
เฉพาะประเพณีการฟังเทศน์และการบูชาผางประทีปในวันเพ็ญเดือนสิบสอง	 หรือที่
คนในชุมชนไทยยวนเรียกว่า	“ประเพณีเทศน์กาเผือก”	

	 เมือ่ถงึวนัเพญ็เดอืนสบิสอง	วดัในชมุชนไทยยวน	อาํเภอเสาไห	้จะจดัประเพณี
เทศน์กาเผือก	 ชาวไทยยวนจะนําฝ้ายฟั่นรูปตีนกาและน้ํามันมะพร้าวไปรวมกันที่วัด
แลว้นมินตพ์ระสงฆเ์ทศนเ์รือ่งกาเผอืก	ขณะทีฟ่งัเทศน	์ผูฟ้งัจะจดุฝา้ยตนีกาทีถ่ว้ยของ
ตนเพือ่บชูาคมัภรีห์รอืธรรมเรือ่งกาเผอืก	บชูาแมก่าเผอืกและพระพทุธเจา้ทัง้หา้พระองค	์
ชาวบ้านเชื่อว่าการจุดประทีปตีนกาเสมือนเป็นการบูชาและรําลึกถึงแม่กาเผือกผู้เป็น
มารดาของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์	 แม่กาเผือกมีความสําคัญในฐานะผู้ให้กําเนิด
มหาบุรุษผู้เป็นศาสดาในศาสนา	 บางคนยังเชื่อด้วยว่านอกเหนือจากแม่กาเผือกแล้ว
ยังเป็นการบูชาแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นสัตว์	 ๕	 ชนิด	 คือ	 แม่ไก่	
แม่นาค	แม่เต่า	แม่โค	และแม่ราชสีห์ที่ช่วยอุปการะเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์

 ๑๓	สัมภาษณ์	พระเจริญ	ธมฺมวุฑฺโฒ,	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๓.
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อีกด้วย	 ดังนั้นการจุดประทีปตีนกานี้อาจหมายรวมถึงการบูชาบรรพบุรุษด้วยความ
กตัญญูตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์	 เชื่อว่าทําให้ชีวิตร่มเย็น
เปน็สขุ	สมหวงัดงัปรารถนา	มปีญัญาดสีวา่งไสวดงัเชน่แสงประทปี	และไดไ้ปสูน่พิพาน

	 ความเชื่อเรื่องอานิสงส์เกี่ยวกับแม่กาเผือกนี้	 ยังปรากฏในคัมภีร์ใบลาน
โดยมีระบุอานิสงส์ของทั้งผู้สร้างคัมภีร์	ผู้เทศน์	และผู้ฟังอย่างชัดเจน	ดังความว่า

	 ...แม้นว่าบุคคลผู้ใด	แลมีใจเจตได้สร้างได้เขียน	และได้จ้าง
ท่านผู้อื่นเขียนหื้อก็ดี	 แล้วมีวัตถุข้าวของไปบูชาเอามาตามศรัทธา	
มอีานสิงสอ์นักวา้งขวางมากนกัหาทีส่ดุบไ่ด้	กจ็กัสมัฤทธิเ์ปน็ดมีสีขุ
ในภาวะนี้และภาวะภายหน้าก็จักได้ดังกําปรารถนา	 ชุเยื่องชุ
ประกานบ่คลาดบ่คลาแท้ละ	

	 แม้นว่าได้เทศนาหื้อผู้น้อยผู้ใหญ่	อุบาสกอุบาสิกาหื้อได้สดับ
รับฟังยังรสธรรมเทศนาแห่งกูพระตถาคตดวงนี้ชื่อว่า	 กาเผือก	
อันพระตถาคตหากเทศนาแก่	ตบพุสสกริก	๒	พี่น้อง	อันเทศนาที่
เกล้าไม้มหาโพธิ์	ไม้นิโคธ	หากจักสัมฤทธิ์คํามัก	คําปรารถนาแห่ง
สูท่านทั้งหลายทั้งมวล	 ก็หากมีผลอานิสงส์อันใหญ่กว้างตามคําใฝ่
อ้างทั้งมวล	 ก็เสริมดังได้หันหน้าและได้ไหว้นบน้อมยังพระเจ้า
ยอดฟ้าทั้ง	๕	พระองค์	แทบพระบาทบาทา	

	 และบุคคลผู้ใดมีศรัทธาบ่น้อย	 คระค้อยถีถ้อยฟังจําเอา
ยังธรรมเทศนากาเผือกดวงอันเป็นเกล้าเหง้าแห่งพระสัพพัญญู
เจ้าทั้ง	 ๕	 พระองค์คํา	 บุญกรรมหากจักแต่งหื้อนําแห่งตนตัว
บุคคลหญิงชายทั้งหลายหื้อได้เข้าสู่แห่งห้องอันชื่อว่าเวียงยอด
มหานิพพาน...๑๔

	 อานิสงส์ของการสร้างคัมภีร์ใบลานนี้สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏ
ในใบลานหน้าสุดท้ายของ	 โวหารภทีตตีนกา	 (กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	 ๒)	 ที่ระบุว่า	
“สัทธาปะถะ	 น้อยคมได้ส้างก๋าเผือกไว้ขอหื้อได้เถิงนิพพาน	 แทเทอ”	 สะท้อนให้เห็น

 ๑๔	 ใบลานพระยากาเผือกฉบับวัดโพธิ์ ๑,	หน้า	๑๓ก/๕	-	๑๔ข/๑.
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ความเชื่อของชาวไทยยวนเรื่องการสร้างหนังสือเพื่ออานิสงส์นําไปสู่นิพพาน

	 ผูว้จิยัสงัเกตวา่	เหตทุีเ่นือ้ความแสดงอานสิงสท์ีร่ะบถุงึผูส้รา้งคมัภรี	์ผูเ้ทศน	์
และผู้ฟังเรื่องกาเผือก	 ดังที่ปรากฏใน	 พระยากาเผือก	 (กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	 ๑)
เป็นส่วนที่ถูกตัดออก	แล้วคงไว้เพียงอานิสงส์จากการฟังเท่านั้น	อาจเป็นเพราะคนใน
ชมุชนทีส่ามารถอา่นและเขยีนอกัษรธรรมลา้นนาและจารคมัภรีไ์ด	้และพระสงฆผ์ูเ้ทศน์
กาเผือกมีน้อยลง	การร่วมประเพณีเทศน์กาเผือกจึงมุ่งเน้นอานิสงส์ของผู้ฟังเป็นหลัก

บทสรุป

	 ชาวไทยยวนทีอ่าํเภอเสาไห	้จงัหวดัสระบรุ	ีมถีิน่กาํเนดิเดมิอยูท่ีเ่มอืงเชยีงแสน	
สมัยรัชกาลที่	๑	ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	ชาวไทยยวนที่
อําเภอเสาไห้โดยเฉพาะรุ่นอายุ	 ๔๐	 ปีขึ้นไปยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตตาม
แบบไทยยวน	 สังเกตได้จากภาษาพูดที่ยังคงใช้ภาษาถิ่นล้านนา	 นอกจากนี้ตามวัด
ต่างๆ	 ยังคงพบคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรล้านนาเป็นจํานวนมาก	 ปัจจุบันพบว่า
ในชุมชนไทยยวนมีผู้รู้หนังสือยวนหรืออักษรธรรมล้านนาน้อยลง

	 เรื่องกาเผือกที่สัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในภัทรกัปและ
พระศรีอาริย์	 สันนิษฐานว่าเป็นนิทานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นโดยนักปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา
พบว่ายังสืบทอดและเป็นที่รับรู้ของชาวไทยยวน	อําเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	ในอดีต
พระสงฆ์เป็นผู้อ่านคัมภีร์ใบลานเรื่องกาเผือกฉบับที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนาหรือ
ตัวยวนและเทศน์เป็นสําเนียงยวนให้ชาวบ้านฟังในตอนค่ําของวันขึ้น	 ๑๕	 ค่ํา
เดอืน	๑๒	และชาวบา้นจะจดุประทปีตนีกาบชูาแมก่าเผอืก	ปจัจบุนัพบวา่มกีารปรวิรรต
ใบลานเรือ่งกาเผอืกซึง่นบัเปน็สมบตัขิองชมุชนไทยยวนทีอ่าํเภอเสาไห	้จากอกัษรธรรม
ล้านนาเป็นอักษรไทยเพื่อเผยแพร่ในชุมชน

	 จากการสํารวจวัดต่างๆ	 ในชุมชนไทยยวน	 อําเภอเสาไห้	 จังหวัดสระบุรี	
ผู้วิจัยได้พบต้นฉบับใบลานเรื่องกาเผือก	จากวัดต้นตาล	๓	ฉบับ	และวัดโพธิ์	๓	ฉบับ	
รวม	๖	ฉบับ	คือ	

	 ๑.	กาเผือก	(กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	๑)	
	 ๒.	โวหารภทีตตีนกา	(กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	๒)



วรรณกรรมกาเผือก : สมบัติของชุมชนไทยยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 171

	 ๓.	พระยาก๋าเผือก	(กาเผือกฉบับวัดต้นตาล	๓)	
	 ๔.	พระยากาเผือก	(กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	๑)	
	 ๕.	หนังสือเทศน์ก๋าเผือก	(กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	๒)	
	 ๖.	พระยากาเผือก	(กาเผือกฉบับวัดโพธิ์	๓)	

	 การวิจัยครั้งนี้ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของวรรณกรรม
ของท้องถิ่นทั้งที่ปรากฏในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ	วรรณกรรมใบลาน	ความเชื่อ
และประเพณีของตน	 เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติเดิมของตนต่อไปได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
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