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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาตัวการ์ตูนปีศาจในฐานะเป็นตัวการ์ตูนที่น�ำเสนอ
อกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา ผลการ
ศึกษาพบว่าตัวการ์ตูนปีศาจในหนังสือการ์ตูนชุดนี้มีทั้งหมด ๑๑ ตัว ได้แก่ ปีศาจมด
ปีศาจทีวี ปีศาจลิง ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่น ปีศาจไก่ ปีศาจผีเสื้อสมุทร ปีศาจหมู
ปีศาจควาย ปีศาจผีตาโขน ปีศาจสาวโคมฟ้า และปีศาจพยัคฆ์ ตัวการ์ตูนปีศาจทั้งหมด
นี้สร้างขึ้นเพื่อน�ำเสนออกุศลกรรม ๓ ประการ ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ โลภะคือ
ความโลภพบ ๒ ตัวคือปีศาจหมู และปีศาจลิง โทสะคือความคิดประทุษร้ายผู้อื่นพบใน
ปีศาจ ๗ ตัว และโมหะคือความหลงพบในปีศาจทีวี และปีศาจไก่ นอกจากนี้ตัวการ์ตูน
ปีศาจยังแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ได้แก่ ปีศาจลิง ปีศาจผีเสือ้ สมุทร
ปีศาจควาย ปีศาจผีตาโขน และปีศาจสาวโคมฟ้า การสร้างตัวการ์ตนู ปีศาจ เพือ่ น�ำเสนอ
อกุศลกรรมโดยแฝงลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการน�ำเสนอธรรมะควบคู่
กับความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมจึงท�ำให้หนังสือการ์ตูนชุดนี้ได้รับรางวัล
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Monster: The Representation of Akusala-Kamma
and Cultural in ‘Naen Kaew and
Noi Chaiya’ Cartoon Book Series
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Abstract
This research explores monster characters which are the representations
of akusala-kamma and local and cultural identities in ‘Naen Kaew and Noi
Chaiya’ cartoon book series. The results show that there are in total 11 types
of monster, namely 1. ant, 2. TV monster, 3. monkey, 4. Japanese soldiers,
5. chicken, 6. sea monster, 7. pig, 8. buffalo, 9. ‘Phi-ta-khon’ ghost, 10. ‘sao khom
fa’ ghost, and 11. tiger. Each of these monsters represents akusala-kamma —
greed, hatred, and delusion. Greed is portrayed through pig and monkey
monsters, hatred through 7 kinds of monster, and delusion (or lust) through
TV and chicken monsters. Moreover, some monsters (monkey, sea, and buffalo
monsters, and ‘ta-khon’ and ‘sao khom fa’ ghosts) are designed to depict
local and cultural identities. All in all, with such distinct representation of
akusala-kamma, Thai identities, and Dhamma, the series has been highly
acclaimed and received many awards.
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บทน�ำ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสะท้อนวิถีชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอันเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชน
อย่างใกล้ชิด ดังที่ศิราพร ณ ถลาง กล่าวว่า
identity สัมพันธ์กบั folklore อย่างใกล้ชดิ ในสังคมประเพณี
ผู ้ ค นนิ ย ามตนเองหรื อ น� ำ เสนออั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง กลุ ่ ม ชน
ท้องถิ่น หรือชาติพันธุ์ผ่านคติชน คติชนไม่ว่าจะเป็นต�ำนาน นิทาน
ประจ�ำถิน่ เพลงร้องเล่น การละเล่น การเต้นระบ�ำร�ำฟ้อน พิธกี รรม
ดนตรี อาหาร เครื่องแต่งกายเครื่องจักสาน ข้าวของเครื่องใช้
ล้วนเป็นกลไกทางวัฒนธรรมที่ใช้แสดง อัตลักษณ์ของกลุ่มชน
ที่ท�ำให้เห็นว่าตนเอง (us) ต่างจากคนอื่น (the others) อย่างไร๓
ความส� ำ คั ญ ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมท� ำ ให้ เ กิ ด หนั ง สื อ การ์ ตู น ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรมให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นเรื่องสาระความรู้ทางวัฒนธรรม
ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ไทยในแต่ละภูมิภาค ทั้งยังปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะทางปัญญา
หนังสือการ์ตูนความรู้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา ชุดผจญภัยทั่วไทย
ปราบมารร้าย พิทักษ์คุณธรรม เป็นชุดการ์ตูนความรู้คุณธรรมที่น�ำศิลปวัฒนธรรมมา
เป็นทุนในการน�ำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ทั้งยังแทรกข้อคิด
คติธรรม อธิบายความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นหรือภูมิภาคนั้น โดยมีตัวการ์ตูนเอกคือเณรแก้ว และน้อยไชยา เป็นผู้ท�ำหน้าที่
ปราบปีศาจทั่วประเทศไทย
เณรแก้วกับน้อยไชยา จินตนาการให้ทั้งสองร่วมกันไป
ไล่จับมารร้ายแตกกรุที่ออกมาล่อหลอก ท�ำร้ายด้วย “แรงและรู้”
๓

ศิราพร ณ ถลาง, (๒๕๕๖, กรกฎาคม – ธันวาคม). “คติชนสร้างสรรค์”: บทปริทัศน์
บริบททางสังคมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง. วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับพิเศษ “คติชนสร้างสรรค์”.
๔๒ (๒) : ๑-๗๔.
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ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุเคยบอกว่า ชาวนาจะเทียมควาย
ไถนาสองตัวคือ ตัวรู้ความกับตัวแรงดี เมื่อจะหยุด จะชะลอหรือ
จะเลี้ยว ก็ส่งสัญญาณไปที่ตัวรู้ให้ไปก�ำกับตัวแรงอีกทอดหนึ่ง
ในการจัดการกับมารร้ายเพ่นพ่านไปทั่วนั้น เณรแก้ว
กับน้อยไชยา ต้องดัน้ ด้นไปทัว่ ประเทศไทย โดยมีใครต่อใครออกมา
ช่วยด้วยอย่างมากมาย จึงขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครองติดตาม
เอาใจช่วยในแต่ละตอนที่นอกจากจะเป็นการพาเที่ยวทั่วไทยแล้ว
ยังได้หลักคิดข้อธรรมเพื่อน�ำไปใช้อีกด้วย๔
ลั กษณะเด่นของหนัง สือ การ์ตูนเณรแก้วกับน้ อยไชยา คื อการน� ำ เสนอ
ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคโดยใช้ตัวการ์ตูนเอก ๒ ตัว ได้แก่ เณรแก้ว และ
น้อยไชยา ทั้งสองคนท�ำหน้าที่ปราบปีศาจทั่วประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรม
และมีความร้ายกาจแตกต่างกัน
เณรแก้วเป็นเณรน้อยที่มีคุณธรรม อายุ ๕ ขวบ ๖ เดือน เป็นเด็กฉลาด
มีไหวพริบ มีความรู้มาก ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนที่เดือดร้อน มีสติในยามคับขันทุกครั้ง
ใส่แว่นตาแสดงความเป็นผู้คงแก่เรียน

ภาพที่ ๑ เณรแก้ว๕
มูลนิธิจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. เณรแก้วกับน้อย ไชยา ๑. (กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, (๒๕๕๓) หน้า ค�ำน�ำ.
๕
เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๙.
๔
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น้อยไชยา เป็นลูกศิษย์วัดของเณรแก้ว มีนิสัยซุกซน ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย
แต่ใจรักคุณธรรม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น อายุ ๕ ขวบ ๔ เดือน มีอาวุธคือแม่ไม้มวยไทย
แต่งตัวเหมือนนักมวย มีมงคลสวมที่ศีรษะ แววตามุ่งมั่นแสดงถึงความเป็นนักสู้

ภาพที่ ๒ น้อยไชยา๖
เณรแก้วกับน้อยไชยาท�ำหน้าที่ปราบปีศาจที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรมและ
มีความร้ายกาจแตกต่างกัน ซึ่งในหนังสือการ์ตูนชุดนี้สร้างตัวการ์ตูนปีศาจให้เป็น
ฝ่ายปฏิปกั ษ์ โดยการใช้ลกั ษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิน่ เช่น สถานทีส่ ำ� คัญ ตัวละคร
ในวรรณคดีท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น น�ำมาเป็นทุนในการสร้างตัวการ์ตูน
ปีศาจ เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของหนังสือการ์ตูนชุดนี้ว่า “นอกจากจะเป็นการพาผู้อ่าน
เที่ยวทั่วไทยแล้วยังได้หลักคิดข้อธรรมเพื่อน�ำไปใช้อีกด้วย”
ในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวการ์ตูนปีศาจ ซึ่งเป็น ตัวการ์ตูนแสดง
อกุศลกรรม ทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้ลกั ษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ในหนังสือการ์ตนู ความ
รู้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา ผู้วิจัยน�ำเสนอ ๒ ประเด็น ได้แก่
๑. ตัวการ์ตูนปีศาจ : ตัวการ์ตูนผู้ร้ายที่แสดงอกุศลกรรม
๒. ตัวการ์ตูนปีศาจ : การสร้างตัวการ์ตูนจากลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๑. ตัวการ์ตูนปีศาจ : ตัวการ์ตูนผู้ร้ายที่แสดงอกุศลกรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมาย ค�ำว่า “ปิศาจ”
๖

แหล่งเดิม. หน้า ๒๑.
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ไว้วา่ “ปิศาจ น. ผี, ลักษณะนามว่าตน, ปีศาจก็วา่ .”๗ การ์ตนู ความรูค้ ณ
ุ ธรรมชุดเณรแก้ว
กับน้อยไชยา ปรากฏปีศาจทั้งหมด ๑๑ ตน ได้แก่ ปีศาจมด ปีศาจทีวี ปีศาจลิง
ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่น ปีศาจไก่ ปีศาจผีเสื้อสมุทร ปีศาจหมู ปีศาจควาย ปีศาจ
ผีตาโขน ปีศาจสาวโคมฟ้า และปีศาจพยัคฆ์
ปีศาจทั้ง ๑๑ ตน เกิดขึ้นจากอกุศลกรรม๘ ที่แตกต่างกัน และการผิดศีล
เช่น การลักขโมยของผู้อื่น ความลุ่มหลง ความอกตัญญู การพูดปด การฆ่าสัตว์
เป็นต้น ทั้งเกิดจากตนเองและผู้อื่นท�ำให้ตนเองเกิดความทุกข์ใจอย่างสาหัสจนกลาย
เป็นปีศาจ
ปี ศ าจในการ์ ตู น ความรู ้ คุ ณ ธรรมชุ ด เณรแก้ ว กั บ น้ อ ยไชยา เกิ ด ขึ้ น จาก
“อกุศลมูล” หมายถึง “ต้นเหตุของความชั่ว”๙ มี ๓ ประการ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ
อกุศลมูล ๓ (รากเหง้าของอกุศล, ต้นตอของความชั่ว-Akusala-mūla:
unwholesome roots; roots of bad actions)
๑. โลภะ (ความอยากได้- Lobha : greed)
๒. โทสะ (ความคิดประทุษร้าย- Dosa : hatred)
๓. โมหะ (ความหลง- Moha : delusion)๑๐
๑. โลภะ คือความอยากได้ หรือความโลภ พบ ๒ ตนคือปีศาจหมู และ
ปีศาจลิง
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมพระเกียรติพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. หน้า ๗๔๕.
๘
อกุศลกรรม หมายถึง กรรมที่เป็นอกุศล กรรมชั่ว บาป เป็นการกระท�ำที่ไม่ดีเกิดจาก
อกุศลมูล (พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต]. (๒๕๕๑). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
[ช�ำระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑]. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หน้า ๔๗๑.
๙
แหล่งเดิม. หน้า ๔๗๒.
๑๐
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตตฺโต). (๒๕๔๖). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.
พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า ๘๔.
๗
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๑.๑ ปีศาจหมู เป็นปีศาจทีม่ นี สิ ยั ตะกละ อาศัยอยูท่ จี่ งั หวัดจันทบุรี ซึง่ เป็น
จังหวัดที่เป็นดินแดนแห่งสวนผลไม้ ปีศาจหมูจอมตะกละได้ขโมยผลไม้ในสวนของ
ชาวสวนไปกินทัง้ สวน โดยใช้จมูกทีใ่ หญ่และยืดได้เหมือนงวงช้าง มีรา่ งกายอ้วน มีไขมัน
ตามตัวเป็นเกราะป้องกันตนเอง มีจมูกที่ยาวเหมือนงวงช้างเป็นอาวุธส�ำคัญ ปีศาจหมู
จอมตะกละกินเท่าไรก็ไม่รู้อิ่ม ท�ำให้ชาวสวนผลไม้ต่างเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

ภาพที่ ๓ ปีศาจหมูจอมตะกละ๑๑
ความขี้ตะกละ โลภ อยากได้ของกินของเจ้าปีศาจหมูจอมตะกละเป็นเหตุที่
ท�ำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อน ซึง่ เจ้าปีศาจหมูจอมตะกละไม่สนใจเพราะคิดแต่ประโยชน์
คือ “ความอิ่มท้อง” ของตนเอง ดังเณรแก้วอธิบายให้เจ้าปีศาจหมูจอมตะกละ
“เปิดใจ” แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะปีศาจหมูจอมตะกละเห็นแก่ประโยชน์ของตน “ก็บอก
แล้วไงว่าฉันไม่สน ฉัน หิว หิว หิว ก็กิน กิน กิน ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้น”

มูลนิธิจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๔). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๔.
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๑๑

ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�ำเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 41

ภาพที่ ๔ เณรแก้วอธิบายให้ปีศาจหมูจอมตะกละ “เปิดใจ”
ถึงความล�ำบากจากความหิว๑๒

ภาพที่ ๕ ปีศาจหมูจอมตะกละถูกความโลภเข้าครอบง�ำ๑๓
ปีศาจหมูจอมตะกละจึงเป็นผู้ที่ถูกความโลภเข้าครอบง�ำเพราะความเห็น
แก่กิน ต้องการบริโภคของอร่อยผู้เดียวท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
		
๑.๒ ปีศาจลิง เป็นปีศาจที่ชอบขโมยของคนอื่น อาศัยอยู่ที่พระปรางค์
สามยอด จังหวัดลพบุรี มีพลังในการเปิดวงแหวนมิติ โดยใช้มือยื่นผ่านวงแหวนไป
ขโมยของทุกที่บนโลก และสามารถใช้วงแหวนมิติในการโจมตีศัตรู
๑๒
๑๓
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แหล่งเดิม. หน้า ๑๘๘-๑๘๙.
แหล่งเดิม. หน้า ๑๙๐.
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ภาพที่ ๖ ปีศาจลิง๑๔
๒. โทสะ คือความคิดประทุษร้าย ปีศาจทั้ง ๗ ตน ตรงกับ อกุศลมูล “โทสะ”
ทั้งหมด ได้แก่ ปีศาจมด ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่น ปีศาจผีเสื้อสมุทร ปีศาจควาย
ปีศาจผีตาโขน ปีศาจสาวโคมฟ้า และปีศาจเสือ ดังนี้
		
๒.๑ ปีศาจมด เป็นปีศาจที่เกิดจากการ “ความแค้น” ของมดที่ถูก “หนุ่ย”
เด็กชายที่ชอบรังแกสัตว์ท�ำลาย เพราะหนุ่ยถูกมดกัดจึงโกรธและท�ำลายมดทั้งรัง
ปีศาจมดมีรูปร่างขนาดใหญ่ยักษ์ มีพลังในการโจมตีมหาศาล

ภาพที่ ๗ ปีศาจมด๑๕
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๑๕
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๑. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๑๔

ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�ำเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 43

		 ๒.๒ ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่น เป็นปีศาจที่ต้องการจับคนเป็นเชื้อเพลิง
ในหัวรถจักรไอน�้ำ  อาศัยอยู่ที่ขบวนรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี ปีศาจกองทัพ
ทหารญี่ปุ่นมีรูปร่างเป็นปีศาจโครงกระดูก เป้าหมายของปีศาจกลุ่มนี้คือน�ำขบวนรถไฟ
ไปถวายองค์จักรพรรดิ (ญี่ปุ่น) ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่นเก่งกล้าและเชี่ยวชาญในการ
ต่อสู้แบบญี่ปุ่น โดยแบ่งความเชี่ยวชาญการต่อสู้อีกหลายแบบตามยุทธวิธีการต่อสู้
แบบญี่ปุ่น ได้แก่ ปีศาจคาราเต้ ปีศาจซูโม่ ปีศาจนินจา ปีศาจนายพล

ภาพที่ ๘ ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่น๑๖
		
๒.๓ ปีศาจผีเสื้อสมุทร อาศัยอยู่ริมทะเล จังหวัดระยอง เมื่อยังไม่
แปลงร่าง ชื่อดักแด้ เป็นเด็กผู้หญิง แต่แท้จริงแล้วปีศาจตนนี้คือผีเสื้อสมุทรหรือ
นางยักษ์ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ ปีศาจผีเสื้อสมุทรมีรูปร่างใหญ่โต
มีก�ำลังมหาศาล ต้องการจับตัวเณรแก้วไปอยู่กับตน

มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๑๖
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ภาพที่ ๙ ปีศาจผีเสื้อสมุทร๑๗
๒.๔ ปีศาจควาย เป็นปีศาจทีแ่ ฝงตัวอยูใ่ นเด็กหนุม่ ชาวนา ชือ่ “พี” อาศัยอู่
ทีจ่ งั หวัดยโสธร เมือ่ เขาโมโหหิวและเกิดอคติกบั พ่อของตนเอง พีกลายเป็นปีศาจควาย
ตนอาละวาดท�ำร้ายพ่อตัวเอง ปีศาจควายมีร่างกายแข็งแรงและพละก�ำลังแข็งแกร่ง
ตัวสีแดง มีเขาโง้งปลายแหลม ใบหน้าดุดัน แสดงความโกรธตลอดเวลา

ภาพที่ ๑๐ ปีศาจควาย๑๘

มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๔). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๔. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๑๘
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๔). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๕. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๑๗

ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�ำเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 45

		
๒.๕ ปีศาจผีตาโขน เป็นปีศาจที่ใช้หน้ากากผีตาโขนปิดบังความชั่วร้าย
อาศัยอยู่ที่จังหวัดเลย ปีศาจผีตาโขนนี้เปิดส�ำนักรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนโดยใช้
ยาลูกกลอนปีศาจ หลอกลวงเพื่อเอาเงิน ปีศาจผีตาโขนสามารถเข้าสิงคนเพื่อบังคับ
ให้ท�ำตามค�ำสั่งได้

ภาพที่ ๑๑ ปีศาจผีตาโขน๑๙
๒.๖ ปีศาจสาวโคมฟ้า เป็นปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในตัวหญิงสาว โคมฟ้า
หญิงสาวผู้ระทมทุกข์จากความรักพร้อมทั้งสูญเสียลูกน้อยในท้อง ปีศาจสาวโคมฟ้า
อาศัยอยูท่ จี่ งั หวัดเชียงใหม่ มีอาวุธส�ำคัญคือการใช้ปศี าจโคมลอยโจมตี และจับสิง่ ต่างๆ
รวมกันไม่ให้เกิดการพลัดพรากจากกัน ปีศาจสาวโคมฟ้าผมยาวตรงใส่ชุดพื้นเมือง
ภาคเหนือ สวมเสื้อแขนกระบอก นุ่งซิ่น มีผ้าพาดบ่า ตากลมลึกสีเหลือง

ภาพที่ ๑๒ ปีศาจสาวโคมฟ้า๒๐
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๔). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๕. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๒๐
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๕). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๖. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๑๙
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๒.๗ ปีศาจพยัคฆ์ อาศัยอยู่ในป่าจังหวัดล�ำปาง โกรธแค้นมนุษย์ที่ฆ่าเสือ
จนหมดป่า ปีศาจพยัคฆ์แข็งแกร่งและทนต่ออาคม ทุกประเภท เพราะมีแรงความโกรธ
แค้นที่รุนแรง ต้องการแก้แค้นครอบครัวของ “ผู้ใหญ่อ๊อด” ผู้ใหญ่บ้านที่ล่าเสือหมดป่า
เพื่อแก้แค้นที่ภรรยาของตนถูกเสือกัดตาย

ภาพที่ ๑๓ ปีศาจพยัคฆ์๒๑
ปีศาจทั้ง ๗ ตนจึงมีโทสะ คือ ความคิดประทุษร้ายผู้อื่น เพื่อแก้แค้นหรือเพื่อ
ท�ำร้ายผู้อื่นตามความต้องการของตน โทสะจึงเป็นอกุศลมูลที่ท�ำให้กลายเป็นปีศาจ
๓. โมหะ คือความหลง พบ “โมหะ” ซึ่งเป็นความลุ่มหลงกับสิ่งที่ชอบใจ
และความงามที่หลอกให้มนุษย์หลงติดกับรูปลักษณ์อันเป็นมายาจากปีศาจ ๒ ตน คือ
ปีศาจทีวี และปีศาจไก่

มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๕). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๖. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๒๑

ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�ำเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 47

		
๓.๑ ปีศาจทีวี เป็นปีศาจที่จับเด็กติดเกมเข้าไปไว้ในทีวีเพื่อเพิ่มพลังของ
ตนเอง และคอยจับคนอื่นเข้ามาขังในทีวีด้วย คนที่จะตกเป็น “เหยื่อ” ของปีศาจทีวี
จะต้อง “ชอบดูทีวี” ดังในเรื่องเด็กชายพงษ์ มีพฤติกรรมติดเกม ไม่กินข้าว ไม่นอน
ไม่สนใจสิ่งรอบข้างและคนใกล้ตัว ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินกับวีดิโอเกมในโทรทัศน์
ความหลงมัวเมาเช่นนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่น

ภาพที่ ๑๔ พฤติกรรมติดเกมของพงษ์๒๒

ภาพที่ ๑๕ ปีศาจทีวีในร่างของพงษ์๒๓
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๑. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. หน้า ๑๓๒ – ๑๓๓.
๒๓
แหล่งเดิม. หน้า ๑๓๔.
๒๒
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ความลุ่มหลงมัวเมาในวีดิโอเกมของเด็กชายพงษ์ ท�ำให้แม่ของเขาทนไม่ได้
ดึงปลัก๊ โทรทัศน์ ท�ำให้ปศี าจทีวเี ข้าสิงในตัวของเด็กชายพงษ์และจับแม่ของเด็กชายพงษ์
เข้าไปขังไว้ในโทรทัศน์ “อย่ามาเกี่ยวนะ ฉันเป็นปีศาจเกมยังเป็นปีศาจทีวีอีก ฉันพูด
อะไรก็มีแต่คนเชื่อ จะนั่งดูฉันจนไม่อยากลุกไปไหน ขืนเถียงฉันอีกคนเดียวฉันจับเณร
ใส่จออย่างยัยนี่แน่” โมหะจึงท�ำให้เด็กชายพงษ์และแม่เดือดร้อน

ภาพที่ ๑๖ ปีศาจทีวี๒๔
		
๓.๒ ปีศาจไก่ เป็นปีศาจที่ชอบสร้างภาพภายนอกให้มีความสง่างาม
สามารถใช้สายตาสะกดให้ผู้คนท�ำตามที่สั่งได้ มีพลังท�ำลายสูงด้วยท่าพิเศษคือล�ำแสง
กะต๊าก

ภาพที่ ๑๗ ปีศาจไก่๒๕
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๒๕
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๓. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
๒๔
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การสร้างให้ตนเองติดอยูก่ บั ความหลงในมายาให้ตวั เองดูดี สร้างภาพสวยงาม
แค่เปลือกนอก ท�ำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

ภาพที่ ๑๘ ความหลงในมายาของปีศาจไก่๒๖
ความหลงมัวเมาหรือโมหะจึงเป็นอกุศลกรรมหนึ่งที่ท�ำให้เกิดปีศาจ
การน�ำเสนอตัวการ์ตนู ปีศาจข้างต้นพบว่าปีศาจทีเ่ กิดจาก “โทสะ” มีมากทีส่ ดุ
เนือ่ งจากเป็นข้ออกุศลกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดความเดือดร้อนทัง้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่ มากทีส่ ดุ
อาจท�ำให้ผอู้ นื่ ถึงแก่ความตายได้ การเน้นธรรมะข้อนีจ้ งึ ช่วยสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แก่ผอู้ า่ น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ท�ำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และท�ำความเข้าใจถึงโทษอันเกิดจากความ
โกรธแค้น
ตัวการ์ตนู ปีศาจทัง้ หมดจึงเป็นภาพของความชัว่ ร้ายอันเนือ่ งมาจากอกุศลกรรม
ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือการ์ตูนชุดเณรแก้ว
กับน้อยไชยา ที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องศิลป
วัฒนธรรมไทย
๒.
ถิ่น

ตัวการ์ตูนปีศาจ : การสร้างตัวการ์ตูนจากลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้อง

		 ตัวการ์ตนู ปีศาจในหนังสือการ์ตนู ชุดเณรแก้วกับน้อยไชยาสร้างขึน้ โดยใช้
ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ผู้วิจัยพบว่าหนังสือการ์ตูนชุดนี้ใช้ลักษณะ
มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๓. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. หน้า ๑๘๔.
๒๖
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เด่นทางวัฒนธรรมสร้างตัวการ์ตูนปีศาจ ๕ ตัว ได้แก่ ตัวการ์ตูนปีศาจลิง ตัวการ์ตูน
ปีศาจผีเสื้อสมุทร ตัวการ์ตูนปีศาจควาย ตัวการ์ตูนปีศาจผีตาโขน และตัวการ์ตูน
ปีศาจสาวโคมฟ้า
		 ๒.๑ การสร้างตัวการ์ตนู โดยใช้ลกั ษณะเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
			 หนังสือการ์ตูนความรู้คู่คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา เล่ม ๒
ตอนผจญภัยในภาคกลาง ได้น�ำลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี การสร้างตัว
การ์ตูนปีศาจลิง ในเรื่องตอนผจญภัยในภาคกลาง เณรแก้วกับน้อยไชยาเดินทางถึง
แถบเทือกเขาตะนาวศรี เกวียนของลุงรวมทั้งสิ่งของหายไป เณรแก้วกับน้อยไชยา
ค้นหาสาเหตุจนพบว่าเป็นเพราะปีศาจลิงขโมยไป เณรแก้วกับน้อยไชยาเข้าไปในประตู
ทะลุมติ ซิ งึ่ เป็นอาวุธส�ำคัญของปีศาจลิง และพบว่ามาอยูท่ พี่ ระปรางค์สามยอด จังหวัด
ลพบุรี ซึง่ เป็นสถานทีส่ ำ� คัญในภาคกลางและขึน้ ชือ่ ว่าเป็นจังหวัดทีม่ ลี งิ เยอะ มีตำ� นานนิทานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลิงและประเพณีที่มีชื่อเสียงคือ “โต๊ะจีนลิง” ของจังหวัด
ลพบุรีด้วย
ลิงเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญของจังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่ลิงในจังหวัด
ลพบุรีเป็นลิงวอก และลิงแสม อาศัยอยู่บริเวณศาลพระกาฬ ภายในศาลมีรูปเคารพ
เรียกกันว่าเจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลพบุรี ลิงฝูงนี้จึงเปรียบ
เป็นบริวารของเจ้าพ่อพระกาฬ และเรียกกันว่า “ลิงเจ้าพ่อฯ” “ลิงศาลพระกาฬ” ซึ่ง
มีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นลิงอิสระ ไม่ถูกกักบริเวณ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ได้รับ
เกียรติและได้รับการยกย่องในฐานะเป็นศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬที่ศักดิ์สิทธิ์ และจะ
ได้รบั บัตรเชิญร่วมงานเลีย้ งโต๊ะจีนลิง รวมทัง้ สามารถอยูร่ ว่ มกับมนุษย์ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รวมถึงการคมนาคมที่หลากหลาย
ลิงในจังหวัดลพบุรมี คี วามเกีย่ วข้องกับต�ำนานเมืองลพบุรี ซึง่ สัมพันธ์
กับวรรณคดีเรือ่ งรามเกียรติ์ ตอนพระรามรบชนะทศกัณฐ์ จึงให้รางวัลแม่ทพั นายกองที่
ช่วยท�ำศึก หนุมานมีความดีความชอบมาก พระรามจึงให้ครองเมืองอโยธยากึ่งหนึ่ง
แต่หนุมานไม่สามารถตีเสมอเจ้านายได้ จึงถวายเมืองคืน พระรามจึงสร้างเมืองใหม่
โดยยิงศรพรหมมาสตร์เสี่ยงทาย ลูกศรตกถูกภูเขาเก้ายอดแตกกระจายตกยังบริเวณ
ลพบุรี พระรามจึงพระราชทานชื่อเมืองนี้ว่าเมืองนพบุรี ชื่อต่อมาเพี้ยนเป็นลพบุรี
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เพราะศรแผลงไปถูกภูเขาเก้ายอด ความแรงของศรท�ำให้ดินแตกกระจายกลายเป็น
ทุ่งพรหมาสตร์ หนุมานกวาดดินที่แตกกระจายท�ำเป็นก�ำแพงเมือง ปัจจุบันเรียกเขา
สามยอด ดินบริเวณนั้นร้อนระอุจนเป็นสีขาว ศรของพระรามร้อนมากต้องมีน�้ำ
หล่อเลี้ยงตลอดเวลาชาวเมืองจึงตั้งศาลครอบศรไว้ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุร๒๗
ี
ลิงในจังหวัดลพบุรี จึงมีความส�ำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของต�ำนาน
เมืองลพบุรี ลิงลพบุรีสัมพันธ์กับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ดังปรากฏเป็นต�ำนาน
ท้องถิ่น ต�ำนานบุคคล ต�ำนานสถานที่ วรรณกรรมมุขปาฐะ เช่น ถนนพระราม
เขาสมอคอน เป็นต้น
		 ๒.๒ การสร้างตัวการ์ตนู โดยใช้ลกั ษณะเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ตัวการ์ตนู ปีศาจผีเสือ้ สมุทรปรากฏในหนังสือการ์ตนู ความรูค้ ณ
ุ ธรรม
ชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา เล่ม ๔ ตอนปราบปีศาจทะเลตะวันออก เณรแก้วกับน้อยไชยา
เดินทางมาถึงเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้พบกับปีศาจผีเสือ้ สมุทร ตัวการ์ตนู นีส้ ร้างขึน้
โดยน�ำตัวละคร “นางผีเสื้อสมุทร” ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่มาสร้าง
เป็นตัวการ์ตูน
ตามเนือ้ เรือ่ งก่อนพระอภัยมณีจะพบกับนางผีเสือ้ สมุทรนัน้ กล่าวถึง
ท้าวสุทัศน์กษัตริย์กรุงรัตนา มีพระโอรส ๒ พระองค์ได้แก่ พระอภัยมณีและศรีสวุ รรณ
ท้าวสุทัศน์ให้พระโอรสทั้งสองไปเรียนวิชาเพื่อการครองราชสมบัติ แต่พระอภัยมณี
กลับเรียนวิชาเป่าปี่ ส่วนศรีสุวรรณเรียนวิชากระบี่กระบอง ท้าวสุทัศน์โกรธมากจึง
ขับไล่พระโอรสทัง้ สองออกจากเมือง พระอภัยมณีและศรีสวุ รรณเดินทางพบพราหมณ์
๓ คน พราหมณ์โมราเป็นผู้ที่มัดฟางแล้วเสกเป็นเรือแล่นไปมาได้ สานนเรียกลมฝนได้
และวิเชียรยิงธนูได้ครัง้ ละ ๗ ดอก พราหมณ์ทงั้ สามคนไม่เชือ่ ในอ�ำนาจปี่ พระอภัยมณี
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (๒๕๔๒). วัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๒. หน้า ๑๗๓-๑๗๔.
๒๗
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จึงเป่าปี่ให้ฟังจนพราหมณ์ท้ังสามคนรวมถึง ศรีสุวรรณหลับไป นางผีเสื้อสมุทรได้ยิน
เสียงปี่และเห็นพระอภัยมณีรูปงามจึงอุ้มพระอภัยมณีไป และแปลงเป็นสาวสวย
อยู่ด้วยกันในถ�้ำกับพระอภัยมณี
พระอภั ย มณี อ ยู ่ กั บ นางผี เ สื้ อ สมุ ท รจนมี บุ ต รชายคื อ สิ น สมุ ท ร
พระอภัยมณีเลี้ยงดูสินสมุทรจนอายุ ๘ ขวบ วันหนึ่งสินสมุทรเปิดปากถ�้ำออกไปเล่นน�้ำ
และจับเงือกได้ แต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรจึงน�ำไปให้พระอภัยมณีดู พระอภัยมณีเล่าให้
สินสมุทรรู้ว่า แม่เป็นผีเสื้อสมุทรและจับพระอภัยมณีมาขัง ๘ ปีแล้ว เงือกขอให้
พระอภัยมณีชว่ ยชีวติ และยินดีจะตอบแทน พระอภัยมณีจงึ คิดให้เงือกพาหนี เงือกยินดี
พาพระอภัยมณีหนีไปอยู่กับโยคีที่เกาะแก้วพิสดาร แต่ระยะทางไกลมากใช้เวลาถึง ๗
วัน พระอภัยมณีต้องหาทางให้นางผีเสื้อสมุทรไปค้างป่า ๓ วัน
คืนนั้น นางผีเสื้อสมุทรฝันเป็นลางบอกเหตุ พระอภัยมณีท�ำนายว่า
เป็นฝันร้านต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยการอยู่คนเดียวและอดข้าว ๓ วัน นางผีเสื้อสมุทร
ท�ำตาม พระอภัยมณีจงึ หนีนางผีเสือ้ สมุทรได้ ครบ ๓ วันนางผีเสือ้ สมุทรกลับไปเห็นปาก
ถ�้ำเปิดอยู่ ไม่พบใคร ไม่เห็นปี่ จึงรู้ว่า พระอภัยมณีและสินสมุทรหนีไปแล้ว นางผีเสื้อ
เรียกบริวารของตนมาถามว่าพระอภัยมณีไปทางไหน และออกติดตามทันที
นางผี เ สื้ อ สมุ ท รตามพระอภั ย มณี ม าใกล้ ถึ ง แล้ ว สิ น สมุ ท รอาสา
ถ่วงเวลา เมื่อเห็นรูปร่างน่าเกลียดของนางผีเสื้อสมุทรก็นึกสงสารพระอภัยมณี จึงขอ
ให้แม่ปล่อยพ่อและตนไปเยี่ยมญาติ ๑ ปีแล้วจะกลับมา นางผีเสื้อสมุทรไม่ยอม และ
โกรธสินสมุทรจนคิดจะฆ่า สินสมุทรจึงหลบหนีไป นางผีเสื้อสมุทรค้นหาจนค�่ำจึงรู้ว่า
ถูกหลอกอีกก็ยงิ่ โกรธ เงือกสองผัวเมียยอมสละชีวติ เพือ่ ช่วยหลอกล่อนางผีเสือ้ สมุทร
ไปอีกทางและถูกฆ่า ฝ่ายพระอภัยมณี สินสมุทร และนางเงือกหนีมาถึงเกาะแก้วพิสดาร
โดยมีโยคีและเหล่าบริวารมารอรับ นางผีเสื้อสมุทรขึ้นมาบนเกาะไม่ได้ เพราะโยคี
ลงมนต์ไว้ นางผีเสือ้ สมุทรอ้อนวอนขอให้พระอภัยมณีกลับไปอยูก่ บั ตน แต่พระอภัยมณี
ไม่ยอม สินสมุทรก็กลัวนางผีเสือ้ สมุทร โยคีจงึ ให้โอวาทนางผีเสือ้ สมุทรแต่นางกลับโกรธ
และด่าทอโยคีและนางเงือก โยคีจงึ ไล่นางผีเสือ้ สมุทรและเสกทรายใส่นางจนต้องหนีไป
หลังจากนางผีเสื้อสมุทรหนีไป พระอภัยมณีได้นางเงือก ท้าวสิลราชพานาง
สุวรรณมาลีเทีย่ วทะเล เรือถูกคลืน่ ซัดพลัดไปถึงเกาะแก้วพิสดาร พระอภัยมณีได้พบกับ
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นางสุวรรณมาลี และขอโดยสารเรือ ท้าวสิลราช พระอภัยมณีลานางเงือก จากนัน้ เรือของ
ท้าวสิลราชออกจากเกาะแก้วพิสดารพบนางผีเสื้อสมุทรล่มเรือ เรือแตก พระอภัยมณี
หนีนางผีเสื้อสมุทรขึ้นไปอยู่บนยอดเขา
๏ แสนสงสารพระอภัยวิไลลักษณ์
จะต่อไปก็ไม่รอดเป็นยอดเนิน
เห็นจวนจนบ่นภาวนาร�่ำ
พอพวกไพร่ไทยแขกฝรั่งจีน
นางยักษ์เห็นเผ่นโผนจะโจนจับ
แขกฝรั่งวางวิ่งเป็นสิงคลี
ผีเสื้อน�้ำร�่ำเรียกริมบรรพต
นิ่งเสียได้ให้น้องนี้ต้องคอย

หนีนางยักษ์อยู่ที่หน้าแผ่นผาเผิน
ด้วยสูงเกินแรงกายจะป่ายปีน
บริกรรมคาถารักษาศีล
มาถึงตีนเขาขวางข้างคิรี
แล้วถอยกลับกลัวฤทธีศิษย์ฤๅษี
ขึ้นถึงที่พระอภัยได้ทั้งร้อย
พระทรงยศเยี่ยมพักตร์มาสักหน่อย
นี่ลูกน้อยไปอยู่ไหนไม่เห็นมาฯ๒๘

นางผีเสื้อสมุทรเรียกร้องให้พระอภัยมณีออกมาให้เห็นหน้า พระอภัยมณี
กล่าวแก่นางผีเสือ้ สมุทรว่าตนบวชเป็นฤๅษีแล้วเทศนาให้นางผีเสือ้ สมุทรระงับในรูปรส
กลิ่นเสียง ให้รักษาศีล นางผีเสื้อสมุทรไม่ฟังพลางเรียกปีศาจ ภูติพรายมากมาย ท�ำให้
ฝนตกฟ้าร้องมืดด�ำ พระอภัยมณีจึงเป่าปี่ผลาญนางผีเสื้อสมุทรจนนางขาดใจ
๏ นางผีเสื้อเบื่อหูว่าจู้จี้
ไหนนรกตกลงที่ตรงใด
เมืองสวรรค์นั้นก็ไปทางไหนเล่า	
หนีไปไหนก็ไม่รอดจะทอดทิ้ง
ชะช่างอวดบวชเรียนเขียนกอข้อฯ
เอาเถาวัลย์พันพุงนุ่งเปลือกไม้
ไม่รับถือฤๅษีหนีผู้หญิง
เร่งสึกหามาจะได้ไปด้วยกัน
เป็นดาบสฤๅษีก็มิรู้

เจ้าบาลีเลือกแปลมาแก้ไข
ช่วยพาไปดูเล่นให้เห็นจริง
อย่าพูดเปล่าปลิ้นปลอกหลอกผู้หญิง
มานั่งนิ่งอยู่กับเกาะเห็นเหมาะใจ
น่าหัวร่อหรือพระองค์มาหลงใหล
อวดว่าได้บุญแรงมาแบ่งปัน
จะทอดทิ้งเมียไว้ช่างไม่ขัน
อย่าเทศน์ธรรม์เลยไม่พอใจฟัง
พระเป็นคู่ของข้ามาแต่หลัง

สุนทรภู่. (๒๕๔๔). พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ:
ศิลปาบรรณาคาร. หน้า ๑๕๘.
๒๘
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จะขึ้นจากบากบั่นดันทุรัง
แล้วกู้ก้องร้องประกาศปีศาจร้าย
ปีศาจแรงแผลงศักดาดูน่ากลัว
แล้วนางมารอ่านคาถาพลาหก
ทั้งฟ้าร้องก้องกระหึมเสียงครึมครืน
พระอภัยไม่รู้ที่จะคิด
จะหนีนางทางไหนก็ไม่พ้น
ไหนจะถูกลูกเห็บเจ็บสาหัส
จึงปรึกษากับฝรั่งว่าครั้งนี้
แต่พวกเราเอาน�้ำบ่อน้อยนั้น
พวกไพร่พร้อมน้อมค�ำนับรับอุบาย
๏ ฝ่ายพระองค์ทรงเดชเกศกษัตริย์
แล้ววันทาลงศีลพระทศพล
หลังถือปี่ที่ท่านอาจารย์ให้
ขึ้นหยุดยั้งนั่งแท่นแผ่นศิลา	
แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง
พวกโยธีผีสางทั้งนางมาร
แต่เพลินพังนั่งโยกจนโงกหงุบ
พอเสียงปี่ที่แหบหายลงไป

ก็ไม่ฟังคงจะเฝ้าอยู่เอาตัว
ทั้งภูติพรายพรั่งพร้อมเข้าล้อมผัว
นิมิตตัวโตด�ำก�ำย�ำยั่น
ให้ฝนตกฟุ้งฟ้าไม่ฝ่าฝืน
นภางค์พื้นบดบังก�ำลังมนต์
กับพวกศิษย์แสนล�ำบากต้องตากฝน
สุดจะทนฝนชุกลงทุกที
พงษ์กษัตริย์สิ้นรักนางยักษี
จะเป่าปี่ผลาญนางให้วางวาย
หยอดปิดกรรณสองข้างเหมือนอย่างหมาย
บ้วนน�้ำลายหยอดหูทุกผู้คนฯ
จึงจบหัตถ์อธิษฐานการกุศล
เอกเครื่องต้นแต่งองค์อลังการ
แข็งพระทัยออกจากชะวากผา
ภาวนาอาคมเรียกลมปราณ
สองส�ำเนียงนิ้วเอกวิเวกหวาน
ให้เสียวซ่านซับซานวาบหัวใจ
ลงหมอบซุบซวนซบสลบไหล
ก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวาฯ๒๙

ปีศาจผีเสื้อสมุทรในหนังสือการ์ตูนความรู้คุณธรรมเณรแก้วกับน้อยไชยา
เล่ม ๔ ตอนปราบปีศาจทะเลตะวันออก จึงมีที่มาจากนางผีเสื้อสมุทรในวรรณคดีเรื่อง
พระอภัยมณีของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของโลกที่มีพื้นเพเป็นชาวแกลง จังหวัดระยอง
ตัวการ์ตูนตัวนี้จึงมีที่มาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านวรรณกรรมและบุคคลส�ำคัญของ
จังหวัดระยอง

๒๙

แหล่งเดิม. หน้า ๑๕๙-๑๖๐.
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		 ๒.๓ การสร้างตัวการ์ตนู โดยใช้ลกั ษณะเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
หนังสือการ์ตูนความรู้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา เล่ม ๕ ปราบปีศาจทรพีและ
ผีตาโขน ตะลุยอีสาน ดินแดนแห่งต�ำนาน เณรแก้วกับน้อยไชยาผจญภัยกับอากาศ
ที่ร้อนและแห้งแล้งของภาคอีสาน ทั้งสองเดินทางมายังจังหวัดยโสธร พบครอบครัว
ของพี พ่อกับแม่ของพีที่แบ่งปันอาหารและน�้ำให้ทั้งที่ครอบครัวของตนเองได้รับความ
ล�ำบาก พีลกู ชาย ท�ำงานหนักแม้ตวั เองจะหิวน�ำ้ หิวข้าวก็แบ่งให้แม่กนิ ก่อน พีรสู้ กึ เกลียด
พ่อเพราะพ่อของพีไม่ชว่ ยท�ำงานและขีเ้ มา ด้วยความโกรธทีเ่ ห็นแม่เอาข้าวกับน�ำ้ ให้พอ่
กิ น การที่ พี โ กรธพ่ อ ของเขามากจนต้ อ งกลายร่ า งเป็ น ปี ศ าจ มี ส าเหตุ จ ากเรื่ อ ง
“ก่องข้าวน้อย” ที่พีเสียสละไม่ยอมกิน แต่น�ำก่องข้าวนั้นให้แม่ของตน พฤติกรรมนี้
ใกล้เคียงกับต�ำนานเรื่อง “ก่องข้าวน้อย” ของจังหวัดยโสธร

ภาพที่ ๑๙ พระธาตุก่องข้าวน้อย๓๐

มูลนิธจิ ดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปัญโญ. (๒๕๕๔). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๕. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. หน้า ๙๗.
๓๐
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ธาตุก่องข้าวน้อยหรือธาตุตาดทอง ตั้งอยู่กลางทุ่งนานอกหมู่บ้าน
ตากทองทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณ ๑ กิโลเมตร บริเวณรอบองค์พระธาตุ
มีใบเสมาสมัยทวาราวดี องค์พระธาตุมรี ปู แบบคล้ายพระธาตุศรีโคตรบูรณ์ แขวงค�ำม่าน
พระธาตุหลวง นครหลวงพระบาง และพระธาตุพระอานนท์ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร
ธาตุก่องข้าวน้อยเป็นโบราณสถานส�ำคัญในจังหวัดยโสธร ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความงามของสถาปัตยกรรม ดังนี้
องค์ธาตุตาดทองเป็นเจดียท์ รงสีเ่ หลีย่ มย่อมุมไม้สบิ สอง
ก่ออิฐถือปูนลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอีสานผสมผสานเรือนธาตุ
อย่างล้านนา มีซุ้มจรนัมทั้ง ๔ ทิศ ส่วนฐานเป็นฐานเขียงซ้อนกัน
๔ ชั้น ต่อชึ้นไปเป็นฐานปัทม์ลักษณะบัวหงายยืดสูงบริเวณท้องไม้
มีลูกแก้วอกไก่คั่นกลาง รองรับองค์เรือนธาตุท่ีก่อซุ้มจรนัมทั้ง
๔ ทิศ เป็นซุ้มหลอก มียอดซุ้มโค้งแบบหน้านางสลักลายปูนปั้น
พรรณพฤกษา ด้านข้างซุม้ ท�ำลายตาเวนหรือดวงตะวันประดับด้วย
กระจก ส่วนบนของเรือนธาตุลักษณะคล้ายบัวหลายยื่นออกมารับ
กับฐานปัทม์ช่วงล่าง มีลวดบัวคาดถี่ๆ ส่วนยอดทรงบัวเหลี่ยม
ซ้อนกัน ๓ ช่วง ที่ยอดธาตุส่วนล่างทั้ง ๔ ด้าน มีกาบยื่นออกมา
ท�ำเป็นรูปจ�ำลองอาคารซ้อนกันขึน้ ไป ส่วนยอดสุดเรียบง่าย มีเพียง
แอวขันคั่นเพื่อลดความสูง เมื่อมองดูจึงเกิดความพอเหมาะพอดี
ในด้านทัศนศิลป์โดยรอบองค์เป็นกลุ่ม ด้านหน้าขององค์ธาตุ
มีอุบมุง ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
เล็กแบบสถาปัตยกรรมอีสานลาว หลังคาโค้งมน ประดับลาย
ปูนปั้น บริเวณสันมุมทั้ง ๔ เป็นรูปพญานาคผงกหัวขึ้นที่ส่วนปลาย
ล�ำตัว ทอดยาวไปตามความโค้งของหลังคา ส่วนยอดคล้ายองค์ธาตุ
จ�ำลอง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป มีเนื้อที่แคบๆ ส�ำหรับ
พระสงฆ์เพียง ๑ รูป ในราวเดือน ๓ ช่วงงานมาฆบูชา ประชาชน
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ที่ไปไหว้องค์พระธาตุพนมจะเดินทางมาไหว้ธาตุก่องข้าวน้อยด้วย
เช่นกัน๓๑
ธาตุตาดทองหรือที่ชาวบ้านเรียกและรู้จักกันในนามว่า “ธาตุก่องข้าวน้อย”
เพราะมีต�ำนานเล่าดังนี้
ยังมีกระทาชายผู้หนึ่งไปท�ำนาอยู่ที่ทุ่งถาดทองนั้น ในวันหนึ่งแม่
ของเขาน�ำข้าวไปส่งเป็นเวลาสายอยูห่ น่อย เขาเห็นก่องข้าวส�ำหรับ
ใส่ขา้ วเหนียวทีแ่ ม่นำ� ไปนัน้ เป็นเล็กไปเพราะความหิวจัด เขาจึงต่อว่า
กับแม่ของเขาว่า “ท�ำไมไม่เอาก่องใหญ่มา ก่องน้อยนิดเดียวจะอิ่ม
หรือ” ความโมโหหิวข้าวก็พลันเกิดในจิตของเขา คว้าได้แอกแล้วก็
รี่เข้าไปจะตีแม่ แม่ของเขาก็อ้อนวอนว่า “ถึงเป็น ก่องน้อยก็
ต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ย ให้เจ้าลองกินดูก่อน” ดังนั้นเป็น
หลายครั้งหลายครา เขาก็ไม่ฟังเสียงเลยตีแม่ลงไปจนตาย ครั้ง
แม่ตายแล้วกินข้าวก็ไม่หมด ต่อนัน้ กรรมอันหนักทีเ่ ขาท�ำก็ให้ผลคือ
เดือดร้อนในอกในใจไม่ว่างเว้น เขาจึงคิดว่า ไม่มีที่ระงับดับร้อนได้
นอกจากสร้างธาตุอุทิศกุศลให้ เมื่อปลงใจแล้วจึงสร้างธาตุองค์นี้
ขึ้น รูปลักษณะคล้ายกับก่องข้าว จึงเรียกว่า “ธาตุก่องข้าวน้อย”๓๒
ปี ศาจควายในหนัง สือ การ์ตูนความรู้คุณ ธรรมชุ ด เณรแก้ ว กั บ น้ อยไชยา
เล่ม ๕ ปราบปีศาจทรพีและผีตาโขน ตะลุยอีสาน ดินแดนแห่งต�ำนาน จึงใช้ข้อมูล
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดยโสธรมาใช้สร้างตัวการ์ตูน

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (๒๕๔๒). วัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดยโสธร. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๒. หน้า ๖๘.
๓๒
แหล่งเดิม. หน้า ๑๒๐.
๓๑
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		 ๒.๔ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ตัวการ์ตูนปีศาจผีตาโขนเป็นปีศาจที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนความรู้
คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา เล่ม ๕ ปราบปีศาจทรพีและผีตาโขน ตะลุยอีสาน
ดินแดนแห่งต�ำนาน ปีศาจนี้ใช้ “หน้ากากผีตาโขน” เป็นเครื่องอ�ำพรางความชั่วร้าย
เปิดส�ำนักรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนด้วยยาลูกกลอน หลอกเอาเงินจากคนไข้
ปีศาจผีตาโขนนี้สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน “ผีตาโขน” ซึ่งเป็น
การละเล่นหนึ่งในงาน “บุญผะเหวด” หรืองานบุญหลวง ซึ่งตรงกับเดือน ๗ จัดขึ้น
ที่อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การละเล่นผีตาโขนผู้เข้าร่วมจะแต่งกายคล้ายกับผี
ใส่หน้ากากขนาดใหญ่ที่ท�ำจากหวดหรือภาชนะที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว เอามาวาดลวดลาย
ตกแต่งด้วยวัสดุให้มีสีสันสวยงาม
ประเพณีการจัดงานบุญหลวงต้องมีผีตาโขนร่วมด้วย และมีการ
จุดบัง้ ไฟ เพราะเชือ่ ว่าจะท�ำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล งานบุญหลวงจึงมีความเกีย่ วข้อง
กับผีตาโขนและบั้งไฟ
ผีตาโขนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของข้อมูลการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเลย ดังปรากฏเรื่องราวผีตาโขนทางอินเทอร์เน็ตของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ดังนี้
ผีตาโขน เป็นการละเล่นชนิดหนึ่ง ในงาน “บุญหลวง”
ซึ่ ง เป็ น งานบุ ญ ใหญ่ ป ระจ� ำ ปี ข องอ� ำ เภอด่ า นซ้ า ย จั ง หวั ด เลย
นอกจากเพื่อความสนุกสนานแล้ว ชาวบ้านยังเชื่อว่าเป็นพิธีขอฝน
อย่างหนึ่ง จุดเด่นของงานอยู่ที่เอกลักษณ์การแต่งกาย โดยผู้เล่น
จะสวมใส่หน้ากากผีทที่ ำ� ด้วยหวดนึง่ ข้าวเหนียวตกแต่งทาสีสวยงาม
และแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ท�ำด้วยเศษผ้ามาต่อกัน มีช่องให้มือลอด
ออกมาได้ ผีตาโขนจะถืออาวุธประจ�ำตัวและมี “หมากกะแหล่ง”
ซึ่งเป็นโลหะคล้ายกระดิ่งรูปสี่เหลี่ยม ผูกติดเอว กิจกรรมในงาน
เริ่มต้นแต่รุ่งเช้าของงานวันแรก คือพิธีเบิกพระอุปคุต และจะมี
ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม คณะพ่อแสน นางแต่ง
ผีตาโขนทั้งหลายรวมทั้งผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนใหญ่ จะเข้าร่วม
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ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง มีขบวนแห่บุญบั้งไฟร่วมด้วย
โดยในแต่ละหมู่บ้านจะจัดแต่งขบวนของตนเข้าประกวดกันเป็น
ที่คึกคักสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการประกวดการเต้น ผีตาโขน
และการแสดง๓๓
ประเพณีผีตาโขนเป็นงานประเพณีที่มีสีสันสดใส มีความสนุกสนาน แสดง
ให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ร่าเริง แจ่มใส เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง ความสุข
เป็นมหรสพที่สนุกสนาน รื่นเริง เป็นการเฉลิมฉลอง เน้นที่รูปหน้ากากที่มีสีสันสดใส
สวยงาม
		 ๒.๕ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัด
เชียงใหม่
ตัวการ์ตนู ปีศาจสาวโคมฟ้าปรากฏในหนังสือการ์ตนู ความรูค้ ณ
ุ ธรรม
ชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา เล่ม ๖ ปราบปีศาจพยัคฆ์และสาวโคมฟ้า ตะลุยภาคเหนือ
ดินแดนล้านนา เณรแก้วกับน้อยไชยาได้พบกับปีศาจสาวโคมฟ้า ซึง่ เป็นปีศาจผูห้ ญิงสาว
ชาวเหนือที่ถูกคนรักท�ำให้ทุกข์ใจจนเสียชีวิต ปีศาจสาวโคมฟ้าสะท้อนให้เห็นลักษณะ
เด่นทางวัฒนธรรมภาคเหนือในด้านการแต่งกาย และโคมลอย ปีศาจสาวโคมฟ้า
แต่งกายแบบชาวพื้นเมืองภาคเหนือ ได้แก่ การนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอกมีผ้า
พาดเฉียงบ่า ซึ่งเป็นลักษณะการแต่งกายของหญิงชาวเหนือ ดังภาพจิตรกรรม
วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน หญิงสาวนุ่งผ้าซิ่นสีสันสดใส มีผ้าพาดบ่า

๓๓

http://thai.tourismthailand.org/see-do/event-detail/187?title=ผีตาโขน สืบค้น
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘.
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ภาพที่ ๒๐ จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
ส่วนโคมลอยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในประเพณียี่เป็งของภาคเหนือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเรียกกันว่า ว่าว ท�ำมาจากกระดาษไว้ปล่อยขึ้นไป
บนฟ้าให้ลอยตามลม
ว่าว เป็นเครือ่ งเล่นชนิดหนึง่ ท�ำด้วยกระดาษส�ำหรับปล่อย
ให้ลอยไปตามลม ทั้งนี้ว่าวในล้านนามี ๒ ประเภท คือชนิดใช้
สายเชือกยึดไว้ให้ดึงตัวสูงขึ้นไปในอากาศเรียกว่าว่าว หรือว่าวลม
และชนิดที่ท�ำเป็นถุงรับความร้อนจากควันไฟ เพื่อพยุงให้ลอย
ขึน้ ไปในอากาศได้ เรียกว่า ว่าวควัน ว่าวรม หรือว่าวฮม และตอนหลัง
มักมีผู้เรียกว่า โคมลอย๓๔
ประเพณียเี่ ป็ง หรือประเพณีลอยโคม ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมตอนเช้าจะไปท�ำบุญที่วัด ร่วมกันปล่อยโคมลอย หรือว่าวลม กลางคืนก็จะไป
พร้อมกันที่วัด บางวัดจัดให้มีตั้งธรรมหลวง หรือเทศน์มหาชาติ ปล่อยโคมไฟ หรือ
ว่าวไฟ จุดประทีป ประทัด และลอยกระทง

มูลนิธิสารานุกรมธนาคารไทยพาณิชย์. (๒๕๔๒). ว่าว ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. หน้า ๖๒๕๗.
๓๔
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หนังสือการ์ตูนความรู้คู่คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา จึงมีลักษณะโดด
เด่นในการน�ำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านตัวการ์ตูนเอก ได้แก่ เณรแก้วกับน้อยไชยา
และปีศาจต่างๆ

สรุป
หนังสือการ์ตูนความรู้คู่คุณธรรมเณรแก้วกับน้อยไชยา เป็นหนังสือที่ให้
ความรูส้ นุกสนานแฝงนัยธรรมะอกุศลกรรม ทัง้ ยังช่วยให้ผอู้ า่ นได้เรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
ไทยผ่านสื่อประเภทการ์ตูน ความดีเด่นดังกล่าวท�ำให้หนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับ
น้อยไชยา ชุดผจญภัยทั่วไทย ปราบมารร้าย พิทักษ์คุณธรรม ได้รับรางวัลหนังสือ
ดีเด่นรางวัลชมเชยประเภทการ์ตูนส�ำหรับเด็ก จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
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