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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาตัวการ์ตูนปีศาจในฐานะเป็นตัวการ์ตูนที่น�าเสนอ

อกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	 ผลการ

ศึกษาพบว่าตัวการ์ตูนปีศาจในหนังสือการ์ตูนชุดน้ีมีทั้งหมด	 ๑๑	 ตัว	 ได้แก่	 ปีศาจมด	

ปีศาจทีวี	 ปีศาจลิง	 ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่น	 ปีศาจไก่	 ปีศาจผีเส้ือสมุทร	 ปีศาจหมู

ปีศาจควาย	ปีศาจผีตาโขน	ปีศาจสาวโคมฟ้า	และปีศาจพยัคฆ์	ตัวการ์ตูนปีศาจทั้งหมด

นี้สร้างขึ้นเพื่อน�าเสนออกุศลกรรม	๓	ประการ	ได้แก่	โลภะ	โทสะ	และโมหะ	โลภะคือ

ความโลภพบ	๒	ตัวคือปีศาจหมู	และปีศาจลิง	โทสะคือความคิดประทุษร้ายผู้อื่นพบใน

ปีศาจ	๗	ตัว	และโมหะคือความหลงพบในปีศาจทีวี	และปีศาจไก่	นอกจากนี้ตัวการ์ตูน

ปีศาจยงัแสดงให้เหน็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิน่	ได้แก่	ปีศาจลงิ	ปีศาจผีเส้ือสมทุร	

ปีศาจควาย	ปีศาจผีตาโขน	และปีศาจสาวโคมฟ้า	การสร้างตวัการ์ตนูปีศาจ	เพือ่น�าเสนอ

อกุศลกรรมโดยแฝงลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการน�าเสนอธรรมะควบคู่

กับความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมจึงท�าให้หนังสือการ์ตูนชุดนี้ได้รับรางวัล
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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�า

	 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสะท้อนวิถีชีวิต	 ธรรมชาติ	 และส่ิงแวดล้อมอันเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม	 ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชน

อย่างใกล้ชิด	ดังที่ศิราพร	ณ	ถลาง	กล่าวว่า

 identity สัมพนัธ์กบั folklore อย่ำงใกล้ชดิ ในสังคมประเพณี 

ผู้คนนิยำมตนเองหรือน�ำเสนออัตลักษณ์ของตนเอง กลุ่มชน 

ท้องถิ่น หรือชำติพันธุ์ผ่ำนคติชน คติชนไม่ว่ำจะเป็นต�ำนำน นิทำน

ประจ�ำถิน่ เพลงร้องเล่น กำรละเล่น กำรเต้นระบ�ำร�ำฟ้อน พธิกีรรม 

ดนตรี อำหำร เครื่องแต่งกำยเครื่องจักสำน ข้ำวของเครื่องใช้ 

ล้วนเป็นกลไกทำงวัฒนธรรมที่ใช้แสดง อัตลักษณ์ของกลุ่มชน

ที่ท�ำให้เห็นว่ำตนเอง (us) ต่ำงจำกคนอื่น (the others) อย่ำงไร
๓

	 ความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมท�าให้เกิดหนังสือการ์ตูนส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรมให้แก่เยาวชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นเรื่องสาระความรู้ทางวัฒนธรรม

ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ไทยในแต่ละภูมิภาค	 ทั้งยังปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะทางปัญญา

	 หนังสือการ์ตูนความรู้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	 ชุดผจญภัยทั่วไทย	

ปราบมารร้าย	พิทักษ์คุณธรรม	เป็นชุดการ์ตูนความรู้คุณธรรมที่น�าศิลปวัฒนธรรมมา

เป็นทุนในการน�าเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค	 ทั้งยังแทรกข้อคิด

คติธรรม	 อธิบายความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว	 สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

ท้องถิ่นหรือภูมิภาคนั้น	โดยมีตัวการ์ตูนเอกคือเณรแก้ว	และน้อยไชยา	เป็นผู้ท�าหน้าที่

ปราบปีศาจทั่วประเทศไทย

 เณรแก้วกับน้อยไชยำ จินตนำกำรให้ทั้งสองร่วมกันไป

ไล่จับมำรร้ำยแตกกรุที่ออกมำล่อหลอก ท�ำร้ำยด้วย “แรงและรู้” 

 
๓	
ศิราพร	ณ	ถลาง,	 (๒๕๕๖,	 กรกฎาคม	 –	 ธันวาคม).	 “คติชนสร้างสรรค์”:	 บทปริทัศน์

บริบททางสังคมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง.	 วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับพิเศษ “คติชนสร้างสรรค์”. 

๔๒	(๒)	:	๑-๗๔.	
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ดังที่ท่ำนอำจำรย์พุทธทำสภิกขุเคยบอกว่ำ ชำวนำจะเทียมควำย 

ไถนำสองตัวคือ ตัวรู้ควำมกับตัวแรงดี เมื่อจะหยุด จะชะลอหรือ 

จะเลี้ยว ก็ส่งสัญญำณไปที่ตัวรู้ให้ไปก�ำกับตัวแรงอีกทอดหนึ่ง

 ในกำรจัดกำรกับมำรร้ำยเพ่นพ่ำนไปทั่วน้ัน เณรแก้ว

กบัน้อยไชยำ ต้องดัน้ด้นไปทัว่ประเทศไทย โดยมใีครต่อใครออกมำ

ช่วยด้วยอย่ำงมำกมำย จึงขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครองติดตำม

เอำใจช่วยในแต่ละตอนที่นอกจำกจะเป็นกำรพำเที่ยวทั่วไทยแล้ว

ยังได้หลักคิดข้อธรรมเพื่อน�ำไปใช้อีกด้วย
๔

	 ลักษณะเด่นของหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา	 คือการน�าเสนอ

ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคโดยใช้ตัวการ์ตูนเอก	 ๒	 ตัว	 ได้แก่	 เณรแก้ว	 และ

น้อยไชยา	 ทั้งสองคนท�าหน้าที่ปราบปีศาจทั่วประเทศไทยที่เกิดข้ึนจากอกุศลกรรม

และมีความร้ายกาจแตกต่างกัน	

	 เณรแก้วเป็นเณรน้อยที่มีคุณธรรม	 อายุ	 ๕	 ขวบ	 ๖	 เดือน	 เป็นเด็กฉลาด

มีไหวพริบ	 มีความรู้มาก	 ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนที่เดือดร้อน	 มีสติในยามคับขันทุกครั้ง	

ใส่แว่นตาแสดงความเป็นผู้คงแก่เรียน

ภำพที่ ๑ เณรแก้ว
๕

 
๔	
มูลนิธิจดหมายเหตุพุทธทาส	 อินทปัญโญ.	 เณรแก้วกับน้อย ไชยา ๑.	 (กรุงเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,	(๒๕๕๓)	หน้า	ค�าน�า.

 
๕	
เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๑๙.
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	 น้อยไชยา	 เป็นลูกศิษย์วัดของเณรแก้ว	 มีนิสัยซุกซน	 ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย

แต่ใจรักคุณธรรม	ชอบช่วยเหลือผู้อื่น	อายุ	๕	ขวบ	๔	เดือน	มีอาวุธคือแม่ไม้มวยไทย	

แต่งตัวเหมือนนักมวย	มีมงคลสวมที่ศีรษะ	แววตามุ่งมั่นแสดงถึงความเป็นนักสู้

ภำพที่ ๒ น้อยไชยำ
๖

	 เณรแก้วกับน้อยไชยาท�าหน้าที่ปราบปีศาจที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรมและ

มีความร้ายกาจแตกต่างกัน	 ซ่ึงในหนังสือการ์ตูนชุดน้ีสร้างตัวการ์ตูนปีศาจให้เป็น

ฝ่ายปฏปัิกษ์	โดยการใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิน่	เช่น	สถานทีส่�าคญั	ตวัละคร

ในวรรณคดีท้องถิ่น	 ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	 น�ามาเป็นทุนในการสร้างตัวการ์ตูน

ปีศาจ	 เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของหนังสือการ์ตูนชุดน้ีว่า	 “นอกจำกจะเป็นกำรพำผู้อ่ำน

เที่ยวทั่วไทยแล้วยังได้หลักคิดข้อธรรมเพื่อน�ำไปใช้อีกด้วย”

	 ในบทความวิจัยน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวการ์ตูนปีศาจ	 ซ่ึงเป็น	 ตัวการ์ตูนแสดง

อกศุลกรรม	ทีส่ร้างขึน้โดยใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิน่ในหนังสือการ์ตนูความ

รู้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	ผู้วิจัยน�าเสนอ	๒	ประเด็น	ได้แก่	

	 ๑.	ตัวการ์ตูนปีศาจ	:	ตัวการ์ตูนผู้ร้ายที่แสดงอกุศลกรรม

	 ๒.	ตัวการ์ตูนปีศาจ	 :	 การสร้างตัวการ์ตูนจากลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่น	

๑. ตัวการ์ตูนปีศาจ : ตัวการ์ตูนผู้ร้ายที่แสดงอกุศลกรรม

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ให้ความหมาย	ค�าว่า	“ปิศำจ” 

 
๖	
แหล่งเดิม.	หน้า	๒๑.
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ไว้ว่า	“ปิศำจ น. ผี, ลักษณะนำมว่ำตน, ปีศำจกว่็ำ.”
๗
	การ์ตนูความรูค้ณุธรรมชดุเณรแก้ว

กับน้อยไชยา	 ปรากฏปีศาจทั้งหมด	 ๑๑	 ตน	 ได้แก่	 ปีศาจมด	 ปีศาจทีวี	 ปีศาจลิง

ปีศาจกองทัพทหารญ่ีปุ่น	 ปีศาจไก่	 ปีศาจผีเส้ือสมุทร	 ปีศาจหมู	 ปีศาจควาย	 ปีศาจ

ผีตาโขน	ปีศาจสาวโคมฟ้า	และปีศาจพยัคฆ์

	 ปีศาจทั้ง	 ๑๑	 ตน	 เกิดขึ้นจากอกุศลกรรม
๘
	 ที่แตกต่างกัน	 และการผิดศีล

เช่น	 การลักขโมยของผู้อ่ืน	 ความลุ่มหลง	 ความอกตัญญู	 การพูดปด	 การฆ่าสัตว์

เป็นต้น	 ทั้งเกิดจากตนเองและผู้อ่ืนท�าให้ตนเองเกิดความทุกข์ใจอย่างสาหัสจนกลาย

เป็นปีศาจ	

	 ปีศาจในการ์ตูนความรู ้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	 เกิดข้ึนจาก

“อกุศลมูล”	หมายถึง	“ต้นเหตุของควำมชั่ว”
๙
	มี	๓	ประการ	คือ	โลภะ	โทสะ	และโมหะ	

 อกุศลมูล ๓ (รำกเหง้ำของอกุศล, ต้นตอของควำมช่ัว-Akusala-mūla: 
unwholesome roots; roots of bad actions)

 ๑. โลภะ (ควำมอยำกได้- Lobha : greed)

 ๒. โทสะ (ควำมคิดประทุษร้ำย- Dosa : hatred)

 ๓. โมหะ (ควำมหลง- Moha : delusion)
๑๐

 ๑. โลภะ	 คือความอยากได้	 หรือความโลภ	 พบ	 ๒	 ตนคือปีศาจหมู	 และ

ปีศาจลิง	

 
๗	
ราชบัณฑิตยสถาน.	 (๒๕๕๖).	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เฉลิมพระเกียรติพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.	กรุงเทพฯ	:	ราชบัณฑิตยสถาน.	หน้า	๗๔๕.

 
๘	
อกุศลกรรม	หมายถึง	กรรมที่เป็นอกุศล	กรรมชั่ว	บาป	 เป็นการกระท�าที่ไม่ดีเกิดจาก

อกุศลมูล	(พระพรหมคุณาภรณ์	[ป.อ.ปยุตฺโต].	(๒๕๕๑).	พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 

[ช�าระ-เพิ่มเติม ช่วงท่ี ๑].	 พิมพ์ครั้งที่	 ๑๒.	 กรุงเทพฯ	 :	 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หน้า	๔๗๑.

 
๙	
แหล่งเดิม.	หน้า	๔๗๒.

 
๑๐	

พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยตุตโฺต).	(๒๕๔๖).	พจนานุกรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. 

พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	หน้า	๘๔.
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  ๑.๑ ปีศาจหมู	เป็นปีศาจทีม่นิีสัยตะกละ	อาศยัอยูท่ีจั่งหวัดจันทบรุ	ีซ่ึงเป็น

จังหวัดที่เป็นดินแดนแห่งสวนผลไม้	 ปีศาจหมูจอมตะกละได้ขโมยผลไม้ในสวนของ

ชาวสวนไปกนิทัง้สวน	โดยใช้จมกูทีใ่หญ่และยดืได้เหมอืนงวงช้าง	มร่ีางกายอ้วน	มไีขมนั

ตามตัวเป็นเกราะป้องกันตนเอง	มีจมูกที่ยาวเหมือนงวงช้างเป็นอาวุธส�าคัญ	ปีศาจหมู

จอมตะกละกินเท่าไรก็ไม่รู้อิ่ม	ท�าให้ชาวสวนผลไม้ต่างเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

ภำพที่ ๓ ปีศำจหมูจอมตะกละ
๑๑

	 ความขี้ตะกละ	 โลภ	 อยากได้ของกินของเจ้าปีศาจหมูจอมตะกละเป็นเหตุที่

ท�าให้ชาวบ้านต้องเดอืดร้อน	ซ่ึงเจ้าปีศาจหมจูอมตะกละไม่สนใจเพราะคดิแต่ประโยชน์

คือ	 “ควำมอ่ิมท้อง”	 ของตนเอง	 ดังเณรแก้วอธิบายให้เจ้าปีศาจหมูจอมตะกละ

“เปิดใจ”	 แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะปีศาจหมูจอมตะกละเห็นแก่ประโยชน์ของตน	 “ก็บอก

แล้วไงว่ำฉันไม่สน ฉัน หิว หิว หิว ก็กิน กิน กิน ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้น”

 
๑๑	

มูลนิธิจดหมายเหตุพุทธทาส	 อินทปัญโญ.	 (๒๕๕๔).	 เณรแก้วกับน้อยไชยา ๔.

กรุงเทพฯ	:	นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘42

	 ปีศาจหมูจอมตะกละจึงเป็นผู้ที่ถูกความโลภเข้าครอบง�าเพราะความเห็น

แก่กิน	ต้องการบริโภคของอร่อยผู้เดียวท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน

  ๑.๒ ปีศาจลิง	 เป็นปีศาจที่ชอบขโมยของคนอ่ืน	 อาศัยอยู่ที่พระปรางค์

สามยอด	 จังหวัดลพบุรี	 มีพลังในการเปิดวงแหวนมิติ	 โดยใช้มือยื่นผ่านวงแหวนไป

ขโมยของทุกที่บนโลก	และสามารถใช้วงแหวนมิติในการโจมตีศัตรู	

ภาพที่ ๔ เณรแก้วอธิบำยให้ปีศำจหมูจอมตะกละ “เปิดใจ” 

ถึงควำมล�ำบำกจำกควำมหิว
๑๒

ภาพที่ ๕ ปีศำจหมูจอมตะกละถูกควำมโลภเข้ำครอบง�ำ
๑๓

 
๑๒ 

แหล่งเดิม. หน้า	๑๘๘-๑๘๙.

	 ๑๓	
แหล่งเดิม. หน้า	๑๙๐.



ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�าเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 43

 ๒. โทสะ	คือความคิดประทุษร้าย	ปีศาจทั้ง	๗	ตน	ตรงกับ	อกุศลมูล	“โทสะ” 

ทั้งหมด	 ได้แก่	 ปีศาจมด	 ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่น	 ปีศาจผีเส้ือสมุทร	 ปีศาจควาย

ปีศาจผีตาโขน	ปีศาจสาวโคมฟ้า	และปีศาจเสือ	ดังนี้	

  ๒.๑ ปีศาจมด	เป็นปีศาจที่เกิดจากการ	“ควำมแค้น”	ของมดที่ถูก	“หนุ่ย” 

เด็กชายที่ชอบรังแกสัตว์ท�าลาย	 เพราะหนุ่ยถูกมดกัดจึงโกรธและท�าลายมดทั้งรัง	

ปีศาจมดมีรูปร่างขนาดใหญ่ยักษ์	มีพลังในการโจมตีมหาศาล

ภาพที่ ๖ ปีศำจลิง
๑๔

ภาพที่ ๗ ปีศำจมด
๑๕

 
๑๔	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	

 
๑๕	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๑.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	
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  ๒.๒ ปีศาจกองทัพทหารญ่ีปุ่น	 เป็นปีศาจที่ต้องการจับคนเป็นเช้ือเพลิง

ในหัวรถจักรไอน�้า	อาศัยอยู่ที่ขบวนรถไฟสายมรณะ	จังหวัดกาญจนบุรี	 ปีศาจกองทัพ

ทหารญี่ปุ่นมีรูปร่างเป็นปีศาจโครงกระดูก	เป้าหมายของปีศาจกลุ่มนี้คือน�าขบวนรถไฟ

ไปถวายองค์จักรพรรดิ	 (ญี่ปุ่น)	ปีศาจกองทัพทหารญี่ปุ่นเก่งกล้าและเชี่ยวชาญในการ

ต่อสู้แบบญี่ปุ่น	 โดยแบ่งความเช่ียวชาญการต่อสู้อีกหลายแบบตามยุทธวิธีการต่อสู้

แบบญี่ปุ่น	ได้แก่	ปีศาจคาราเต้	ปีศาจซูโม่	ปีศาจนินจา	ปีศาจนายพล

ภาพที่ ๘ ปีศำจกองทัพทหำรญี่ปุ่น
๑๖

  ๒.๓ ปีศาจผีเสื้อสมุทร	 อาศัยอยู่ริมทะเล	 จังหวัดระยอง	 เมื่อยังไม่

แปลงร่าง	 ช่ือดักแด้	 เป็นเด็กผู้หญิง	 แต่แท้จริงแล้วปีศาจตนน้ีคือผีเส้ือสมุทรหรือ

นางยักษ์ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่	 ปีศาจผีเส้ือสมุทรมีรูปร่างใหญ่โต	

มีก�าลังมหาศาล	ต้องการจับตัวเณรแก้วไปอยู่กับตน

 
๑๖	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.



ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�าเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 45

  ๒.๔ ปีศาจควาย	เป็นปีศาจทีแ่ฝงตวัอยูใ่นเดก็หนุ่มชาวนา	ช่ือ	“พ”ี	อาศยัอู่

ทีจั่งหวัดยโสธร	เมือ่เขาโมโหหวิและเกดิอคตกิบัพ่อของตนเอง	พกีลายเป็นปีศาจควาย

ตนอาละวาดท�าร้ายพ่อตัวเอง	 ปีศาจควายมีร่างกายแข็งแรงและพละก�าลังแข็งแกร่ง	

ตัวสีแดง	มีเขาโง้งปลายแหลม	ใบหน้าดุดัน	แสดงความโกรธตลอดเวลา

ภาพที่	๙	ปีศาจผีเสื้อสมุทร
๑๗

	 ๑๗	
มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๔).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๔. กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

 
๑๘	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๔).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๕.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

ภาพที่ ๑๐ ปีศำจควำย
๑๘
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  ๒.๕ ปีศาจผีตาโขน	 เป็นปีศาจที่ใช้หน้ากากผีตาโขนปิดบังความชั่วร้าย	

อาศัยอยู่ที่จังหวัดเลย	 ปีศาจผีตาโขนน้ีเปิดส�านักรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนโดยใช้

ยาลูกกลอนปีศาจ	 หลอกลวงเพื่อเอาเงิน	 ปีศาจผีตาโขนสามารถเข้าสิงคนเพื่อบังคับ

ให้ท�าตามค�าสั่งได้	

ภาพที่ ๑๑ ปีศำจผีตำโขน
๑๙

  ๒.๖ ปีศาจสาวโคมฟ้า เป็นปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในตัวหญิงสาว	 โคมฟ้า

หญิงสาวผู้ระทมทุกข์จากความรักพร้อมทั้งสูญเสียลูกน้อยในท้อง	 ปีศาจสาวโคมฟ้า

อาศยัอยูท่ีจั่งหวัดเชียงใหม่	มอีาวุธส�าคญัคอืการใช้ปีศาจโคมลอยโจมต	ีและจับส่ิงต่างๆ

รวมกันไม่ให้เกิดการพลัดพรากจากกัน	 ปีศาจสาวโคมฟ้าผมยาวตรงใส่ชุดพื้นเมือง

ภาคเหนือ	สวมเสื้อแขนกระบอก	นุ่งซิ่น	มีผ้าพาดบ่า	ตากลมลึกสีเหลือง

ภาพที่ ๑๒ ปีศำจสำวโคมฟ้ำ
๒๐

 
๑๙	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๔). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๕. กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

 
๒๐	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๕).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๖.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
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  ๒.๗ ปีศาจพยัคฆ์ อาศัยอยู่ในป่าจังหวัดล�าปาง	โกรธแค้นมนุษย์ที่ฆ่าเสือ

จนหมดป่า	ปีศาจพยคัฆ์แขง็แกร่งและทนต่ออาคม	ทกุประเภท	เพราะมแีรงความโกรธ

แค้นที่รุนแรง	ต้องการแก้แค้นครอบครัวของ	“ผู้ใหญ่อ๊อด”	ผู้ใหญ่บ้านที่ล่าเสือหมดป่า

เพื่อแก้แค้นที่ภรรยาของตนถูกเสือกัดตาย

ภาพที่ ๑๓ ปีศำจพยัคฆ์
๒๑

	 ปีศาจทั้ง	๗	ตนจึงมีโทสะ	คือ	ความคิดประทุษร้ายผู้อื่น	เพื่อแก้แค้นหรือเพื่อ

ท�าร้ายผู้อื่นตามความต้องการของตน	โทสะจึงเป็นอกุศลมูลที่ท�าให้กลายเป็นปีศาจ

 ๓. โมหะ	 คือความหลง	 พบ	 “โมหะ”	 ซ่ึงเป็นความลุ่มหลงกับส่ิงที่ชอบใจ

และความงามที่หลอกให้มนุษย์หลงติดกับรูปลักษณ์อันเป็นมายาจากปีศาจ	๒	ตน	คือ	

ปีศาจทีวี	และปีศาจไก่	

 
๒๑	

มลูนิธจิดหมายเหตุพทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๕). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๖. กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘48

  ๓.๑ ปีศาจทีวี	 เป็นปีศาจที่จับเด็กติดเกมเข้าไปไว้ในทีวีเพื่อเพิ่มพลังของ

ตนเอง	 และคอยจับคนอ่ืนเข้ามาขังในทีวีด้วย	 คนที่จะตกเป็น	 “เหยื่อ”	 ของปีศาจทีวี

จะต้อง	 “ชอบดูทีวี”	 ดังในเรื่องเด็กชายพงษ์	 มีพฤติกรรมติดเกม	 ไม่กินข้าว	 ไม่นอน

ไม่สนใจส่ิงรอบข้างและคนใกล้ตัว	 ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินกับวีดิโอเกมในโทรทัศน	์

ความหลงมัวเมาเช่นนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่น	

ภาพที่ ๑๕ ปีศำจทีวีในร่ำงของพงษ์
๒๓

ภาพที่ ๑๔ พฤติกรรมติดเกมของพงษ์
๒๒

	 ๒๒	
มลูนิธจิดหมายเหตุพทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓). เณรแก้วกับน้อยไชยา ๑. กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	หน้า	๑๓๒	–	๑๓๓.

 
๒๓	

แหล่งเดิม.	หน้า	๑๓๔.
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	 ความลุ่มหลงมัวเมาในวีดิโอเกมของเด็กชายพงษ์	 ท�าให้แม่ของเขาทนไม่ได้	

ดงึปล๊ักโทรทศัน์	ท�าให้ปีศาจทวีีเข้าสิงในตวัของเดก็ชายพงษ์และจับแม่ของเดก็ชายพงษ์

เข้าไปขังไว้ในโทรทัศน์	 “อย่ำมำเกี่ยวนะ ฉันเป็นปีศำจเกมยังเป็นปีศำจทีวีอีก ฉันพูด

อะไรก็มีแต่คนเชื่อ จะนั่งดูฉันจนไม่อยำกลุกไปไหน ขืนเถียงฉันอีกคนเดียวฉันจับเณร

ใส่จออย่ำงยัยนี่แน่”	โมหะจึงท�าให้เด็กชายพงษ์และแม่เดือดร้อน

ภาพที่ ๑๖ ปีศำจทีวี
๒๔

  ๓.๒ ปีศาจไก่	 เป็นปีศาจที่ชอบสร้างภาพภายนอกให้มีความสง่างาม	

สามารถใช้สายตาสะกดให้ผู้คนท�าตามที่สั่งได้	มีพลังท�าลายสูงด้วยท่าพิเศษคือล�าแสง

กะต๊าก

ภาพที่ ๑๗ ปีศำจไก่
๒๕

 
๒๔	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

 
๒๕	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๓.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.
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	 การสร้างให้ตนเองตดิอยูก่บัความหลงในมายาให้ตวัเองดดู	ีสร้างภาพสวยงาม

แค่เปลือกนอก	ท�าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน	

ภาพที่ ๑๘ ควำมหลงในมำยำของปีศำจไก่
๒๖

	 ความหลงมัวเมาหรือโมหะจึงเป็นอกุศลกรรมหนึ่งที่ท�าให้เกิดปีศาจ	

	 การน�าเสนอตวัการ์ตนูปีศาจข้างต้นพบว่าปีศาจทีเ่กดิจาก	“โทสะ”	มมีากทีสุ่ด	

เน่ืองจากเป็นข้ออกศุลกรรมทีก่่อให้เกดิความเดอืดร้อนทัง้ต่อตนเองและผู้อ่ืนมากทีสุ่ด	

อาจท�าให้ผู้อ่ืนถงึแก่ความตายได้	การเน้นธรรมะข้อน้ีจึงช่วยสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ผู้อ่าน	

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเด็ก	 ท�าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจถึงโทษอันเกิดจากความ

โกรธแค้น

 ตวัการ์ตนูปีศาจทัง้หมดจึงเป็นภาพของความช่ัวร้ายอันเน่ืองมาจากอกศุลกรรม 

ได้แก่	 โลภะ	 โทสะ	และโมหะ	ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือการ์ตูนชุดเณรแก้ว

กับน้อยไชยา	 ที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องศิลป

วัฒนธรรมไทย

๒. ตัวการ์ตูนปีศาจ : การสร้างตัวการ์ตูนจากลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น

  ตัวการต์นูปีศาจในหนงัสอืการต์นูชดุเณรแกว้กับน้อยไชยาสรา้งขึน้โดยใช้

ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	ผู้วิจัยพบว่าหนังสือการ์ตูนชุดนี้ใช้ลักษณะ

 
๒๖	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๓.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	หน้า	๑๘๔.
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เด่นทางวัฒนธรรมสร้างตัวการ์ตูนปีศาจ	๕	ตัว	 ได้แก่	ตัวการ์ตูนปีศาจลิง	ตัวการ์ตูน

ปีศาจผีเส้ือสมุทร	 ตัวการ์ตูนปีศาจควาย	 ตัวการ์ตูนปีศาจผีตาโขน	 และตัวการ์ตูน

ปีศาจสาวโคมฟ้า

  ๒.๑ การสร้างตวัการ์ตนูโดยใช้ลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมจังหวดัลพบรุี 

   หนังสือการ์ตูนความรู้คู่คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา เล่ม ๒

ตอนผจญภัยในภาคกลาง	ได้น�าลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี	การสร้างตัว

การ์ตูนปีศาจลิง	 ในเรื่องตอนผจญภัยในภาคกลาง	 เณรแก้วกับน้อยไชยาเดินทางถึง

แถบเทือกเขาตะนาวศรี	 เกวียนของลุงรวมทั้งส่ิงของหายไป	 เณรแก้วกับน้อยไชยา

ค้นหาสาเหตุจนพบว่าเป็นเพราะปีศาจลิงขโมยไป	เณรแก้วกับน้อยไชยาเข้าไปในประตู

ทะลุมติซ่ึิงเป็นอาวุธส�าคญัของปีศาจลิง	และพบว่ามาอยู่ทีพ่ระปรางค์สามยอด	จังหวัด

ลพบรุ	ีซ่ึงเป็นสถานทีส่�าคญัในภาคกลางและขึน้ช่ือว่าเป็นจังหวัดทีม่ลิีงเยอะ	มตี�านาน-

นิทานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลิงและประเพณีที่มีช่ือเสียงคือ	 “โต๊ะจีนลิง”	 ของจังหวัด

ลพบุรีด้วย	

	 	 	 ลิงเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญของจังหวัดลพบุรี	 ส่วนใหญ่ลิงในจังหวัด

ลพบุรีเป็นลิงวอก	 และลิงแสม	 อาศัยอยู่บริเวณศาลพระกาฬ	 ภายในศาลมีรูปเคารพ

เรียกกันว่าเจ้าพ่อพระกาฬ	 ซ่ึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลพบุรี	 ลิงฝูงน้ีจึงเปรียบ

เป็นบริวารของเจ้าพ่อพระกาฬ	 และเรียกกันว่า	 “ลิงเจ้าพ่อฯ”	 “ลิงศาลพระกาฬ”	 ซึ่ง

มีคุณสมบัติพิเศษ	คือเป็นลิงอิสระ	 ไม่ถูกกักบริเวณ	สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเมือง	 ได้รับ

เกียรติและได้รับการยกย่องในฐานะเป็นศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬที่ศักดิ์สิทธิ์	 และจะ

ได้รบับตัรเชิญร่วมงานเล้ียงโต๊ะจีนลิง	รวมทัง้สามารถอยูร่่วมกบัมนุษย์	และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย	รวมถึงการคมนาคมที่หลากหลาย

	 	 	 ลิงในจังหวัดลพบุรมีคีวามเกีย่วข้องกบัต�านานเมอืงลพบุร	ีซ่ึงสัมพนัธ์

กบัวรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติ	์ตอนพระรามรบชนะทศกณัฐ์	จึงให้รางวัลแม่ทพันายกองที่

ช่วยท�าศึก	 หนุมานมีความดีความชอบมาก	 พระรามจึงให้ครองเมืองอโยธยากึ่งหน่ึง

แต่หนุมานไม่สามารถตีเสมอเจ้านายได้	 จึงถวายเมืองคืน	 พระรามจึงสร้างเมืองใหม่

โดยยิงศรพรหมมาสตร์เสี่ยงทาย	ลูกศรตกถูกภูเขาเก้ายอดแตกกระจายตกยังบริเวณ

ลพบุรี	 พระรามจึงพระราชทานชื่อเมืองน้ีว่าเมืองนพบุรี	 ช่ือต่อมาเพี้ยนเป็นลพบุรี
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เพราะศรแผลงไปถูกภูเขาเก้ายอด	 ความแรงของศรท�าให้ดินแตกกระจายกลายเป็น

ทุ่งพรหมาสตร์	 หนุมานกวาดดินที่แตกกระจายท�าเป็นก�าแพงเมือง	 ปัจจุบันเรียกเขา

สามยอด	 ดินบริเวณน้ันร้อนระอุจนเป็นสีขาว	 ศรของพระรามร้อนมากต้องมีน�้า

หล่อเลี้ยงตลอดเวลาชาวเมืองจึงตั้งศาลครอบศรไว้ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี
๒๗

	 	 	 ลิงในจังหวัดลพบรุ	ีจึงมคีวามส�าคญัในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของต�านาน

เมืองลพบุรี	 ลิงลพบุรีสัมพันธ์กับวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์	 ดังปรากฏเป็นต�านาน

ท้องถิ่น	 ต�านานบุคคล	 ต�านานสถานที่	 วรรณกรรมมุขปาฐะ	 เช่น	 ถนนพระราม	

เขาสมอคอน	เป็นต้น

  ๒.๒ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้ลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมจังหวดัระยอง 

	 	 	 ตวัการ์ตนูปีศาจผีเส้ือสมทุรปรากฏในหนังสือการ์ตนูความรูค้ณุธรรม

ชุดเณรแก้วกบัน้อยไชยา	เล่ม	๔	ตอนปราบปีศาจทะเลตะวันออก	เณรแก้วกบัน้อยไชยา

เดนิทางมาถงึเกาะเสมด็	จังหวัดระยอง	ได้พบกบัปีศาจผีเส้ือสมทุร	ตวัการ์ตนูน้ีสร้างขึน้

โดยน�าตัวละคร	“นางผีเสื้อสมุทร”	 ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่มาสร้าง

เป็นตัวการ์ตูน	

	 	 	 ตามเน้ือเรือ่งก่อนพระอภยัมณีจะพบกบันางผีเสือ้สมทุรน้ัน	กล่าวถงึ

ทา้วสุทัศน์กษัตริย์กรุงรัตนา	มีพระโอรส	๒	พระองค์ได้แก่	พระอภัยมณีและศรีสวุรรณ	

ท้าวสุทัศน์ให้พระโอรสทั้งสองไปเรียนวิชาเพื่อการครองราชสมบัติ	 แต่พระอภัยมณี

กลับเรียนวิชาเป่าปี่	 ส่วนศรีสุวรรณเรียนวิชากระบ่ีกระบอง	 ท้าวสุทัศน์โกรธมากจึง

ขบัไล่พระโอรสทัง้สองออกจากเมอืง	พระอภยัมณแีละศรสุีวรรณเดนิทางพบพราหมณ์	

๓	คน	พราหมณ์โมราเป็นผู้ที่มัดฟางแล้วเสกเป็นเรือแล่นไปมาได้	สานนเรียกลมฝนได้	

และวิเชียรยงิธนูได้ครัง้ละ	๗	ดอก	พราหมณ์ทัง้สามคนไม่เช่ือในอ�านาจป่ี	พระอภยัมณี

 
๒๗	

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ	(๒๕๔๒).	วฒันธรรม พฒันาการ

ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพฯ	 :	 คณะกรรมการฝ่าย

ประมวลเอกสารและจดหมายเหตใุนคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๖	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	

๒๕๔๒.	หน้า	๑๗๓-๑๗๔.



ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�าเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 53

จึงเป่าปี่ให้ฟังจนพราหมณ์ทั้งสามคนรวมถึง	 ศรีสุวรรณหลับไป	 นางผีเส้ือสมุทรได้ยิน

เสียงปี่และเห็นพระอภัยมณีรูปงามจึงอุ้มพระอภัยมณีไป	 และแปลงเป็นสาวสวย

อยู่ด้วยกันในถ�้ากับพระอภัยมณี

	 	 	 พระอภัยมณีอยู ่กับนางผีเส้ือสมุทรจนมีบุตรชายคือ	 สินสมุทร	

พระอภัยมณีเลี้ยงดูสินสมุทรจนอายุ	๘	ขวบ	วันหนึ่งสินสมุทรเปิดปากถ�้าออกไปเล่นน�้า

และจับเงือกได้	 แต่ไม่รู ้ว่าตัวอะไรจึงน�าไปให้พระอภัยมณีดู	 พระอภัยมณีเล่าให้

สินสมุทรรู้ว่า	 แม่เป็นผีเส้ือสมุทรและจับพระอภัยมณีมาขัง	 ๘	 ปีแล้ว	 เงือกขอให้

พระอภยัมณีช่วยชวิีตและยนิดจีะตอบแทน	พระอภยัมณีจึงคดิให้เงอืกพาหนี	เงอืกยนิดี

พาพระอภัยมณีหนีไปอยู่กับโยคีที่เกาะแก้วพิสดาร	 แต่ระยะทางไกลมากใช้เวลาถึง	 ๗	

วัน	พระอภัยมณีต้องหาทางให้นางผีเสื้อสมุทรไปค้างป่า	๓	วัน

	 	 	 คืนน้ัน	 นางผีเส้ือสมุทรฝันเป็นลางบอกเหต	ุ พระอภัยมณีท�านายว่า	

เป็นฝันร้านต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยการอยู่คนเดียวและอดข้าว	๓	วัน	นางผีเสื้อสมุทร

ท�าตาม	พระอภยัมณีจึงหนีนางผีเส้ือสมทุรได้	ครบ	๓	วันนางผีเส้ือสมทุรกลับไปเหน็ปาก

ถ�้าเปิดอยู่	ไม่พบใคร	ไม่เห็นปี่	จึงรู้ว่า	พระอภัยมณีและสินสมุทรหนีไปแล้ว	นางผีเสื้อ

เรียกบริวารของตนมาถามว่าพระอภัยมณีไปทางไหน	และออกติดตามทันที

	 	 	 นางผีเส้ือสมุทรตามพระอภัยมณีมาใกล้ถึงแล้วสินสมุทรอาสา

ถ่วงเวลา	เมื่อเห็นรูปร่างน่าเกลียดของนางผีเสื้อสมุทรก็นึกสงสารพระอภัยมณี	จึงขอ

ให้แม่ปล่อยพ่อและตนไปเยี่ยมญาติ	๑	ปีแล้วจะกลับมา	นางผีเสื้อสมุทรไม่ยอม	และ

โกรธสินสมุทรจนคิดจะฆ่า	 สินสมุทรจึงหลบหนีไป	 นางผีเส้ือสมุทรค้นหาจนค�่าจึงรู้ว่า

ถกูหลอกอีกกย็ิง่โกรธ	เงอืกสองผัวเมยียอมสละชวิีตเพือ่ช่วยหลอกล่อนางผีเส้ือสมทุร

ไปอีกทางและถกูฆ่า	ฝ่ายพระอภยัมณ	ีสินสมทุร	และนางเงอืกหนีมาถงึเกาะแก้วพสิดาร	

โดยมีโยคีและเหล่าบริวารมารอรับ	 นางผีเส้ือสมุทรข้ึนมาบนเกาะไม่ได้	 เพราะโยคี

ลงมนต์ไว้	นางผีเส้ือสมทุรอ้อนวอนขอให้พระอภยัมณีกลับไปอยูก่บัตน	แต่พระอภยัมณี

ไม่ยอม	สินสมทุรกก็ลัวนางผีเส้ือสมทุร	โยคจึีงให้โอวาทนางผีเส้ือสมทุรแต่นางกลับโกรธ	

และด่าทอโยคแีละนางเงอืก	โยคจึีงไล่นางผีเส้ือสมทุรและเสกทรายใส่นางจนต้องหนีไป

	 หลังจากนางผีเสื้อสมุทรหนีไป	 พระอภัยมณีได้นางเงือก	 ท้าวสิลราชพานาง

สุวรรณมาลีเทีย่วทะเล	เรอืถกูคล่ืนซัดพลัดไปถงึเกาะแก้วพสิดาร	พระอภยัมณไีด้พบกบั
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นางสุวรรณมาลี	และขอโดยสารเรอื	ท้าวสิลราช	พระอภยัมณีลานางเงอืก	จากน้ันเรอืของ

ท้าวสิลราชออกจากเกาะแก้วพิสดารพบนางผีเสื้อสมุทรล่มเรือ	เรือแตก	พระอภัยมณี

หนีนางผีเสื้อสมุทรขึ้นไปอยู่บนยอดเขา

 ๏ แสนสงสำรพระอภัยวิไลลักษณ์  หนีนำงยักษ์อยู่ที่หน้ำแผ่นผำเผิน

จะต่อไปก็ไม่รอดเป็นยอดเนิน ด้วยสูงเกินแรงกำยจะป่ำยปีน

เห็นจวนจนบ่นภำวนำร�่ำ บริกรรมคำถำรักษำศีล

พอพวกไพร่ไทยแขกฝรั่งจีน มำถึงตีนเขำขวำงข้ำงคิรี

นำงยักษ์เห็นเผ่นโผนจะโจนจับ แล้วถอยกลับกลัวฤทธีศิษย์ฤๅษี

แขกฝรั่งวำงวิ่งเป็นสิงคลี ขึ้นถึงที่พระอภัยได้ทั้งร้อย

ผีเสื้อน�้ำร�่ำเรียกริมบรรพต พระทรงยศเยี่ยมพักตร์มำสักหน่อย

นิ่งเสียได้ให้น้องนี้ต้องคอย นี่ลูกน้อยไปอยู่ไหนไม่เห็นมำฯ
๒๘

	 นางผีเส้ือสมุทรเรียกร้องให้พระอภัยมณีออกมาให้เห็นหน้า	 พระอภัยมณี

กล่าวแก่นางผีเส้ือสมทุรว่าตนบวชเป็นฤๅษีแล้วเทศนาให้นางผีเส้ือสมทุรระงบัในรปูรส

กลิ่นเสียง	ให้รักษาศีล	นางผีเสื้อสมุทรไม่ฟังพลางเรียกปีศาจ	ภูติพรายมากมาย	ท�าให้

ฝนตกฟ้าร้องมืดด�า	พระอภัยมณีจึงเป่าปี่ผลาญนางผีเสื้อสมุทรจนนางขาดใจ

 ๏ นำงผีเสื้อเบื่อหูว่ำจู้จี้ เจ้ำบำลีเลือกแปลมำแก้ไข

ไหนนรกตกลงที่ตรงใด ช่วยพำไปดูเล่นให้เห็นจริง

เมืองสวรรค์นั้นก็ไปทำงไหนเล่ำ อย่ำพูดเปล่ำปลิ้นปลอกหลอกผู้หญิง

หนีไปไหนก็ไม่รอดจะทอดทิ้ง มำนั่งนิ่งอยู่กับเกำะเห็นเหมำะใจ

ชะช่ำงอวดบวชเรียนเขียนกอข้อฯ น่ำหัวร่อหรือพระองค์มำหลงใหล

เอำเถำวัลย์พันพุงนุ่งเปลือกไม้ อวดว่ำได้บุญแรงมำแบ่งปัน

ไม่รับถือฤๅษีหนีผู้หญิง จะทอดทิ้งเมียไว้ช่ำงไม่ขัน

เร่งสึกหำมำจะได้ไปด้วยกัน อย่ำเทศน์ธรรม์เลยไม่พอใจฟัง

เป็นดำบสฤๅษีก็มิรู้ พระเป็นคู่ของข้ำมำแต่หลัง

 
๒๘	

สุนทรภู่.	 (๒๕๔๔).	พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เล่ม ๑.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๑๑.	 กรุงเทพฯ:	

ศิลปาบรรณาคาร.	หน้า	๑๕๘.
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จะขึ้นจำกบำกบั่นดันทุรัง ก็ไม่ฟังคงจะเฝ้ำอยู่เอำตัว

แล้วกู้ก้องร้องประกำศปีศำจร้ำย ทั้งภูติพรำยพรั่งพร้อมเข้ำล้อมผัว

ปีศำจแรงแผลงศักดำดูน่ำกลัว นิมิตตัวโตด�ำก�ำย�ำยั่น

แล้วนำงมำรอ่ำนคำถำพลำหก ให้ฝนตกฟุ้งฟ้ำไม่ฝ่ำฝืน

ทั้งฟ้ำร้องก้องกระหึมเสียงครึมครืน นภำงค์พื้นบดบังก�ำลังมนต์

พระอภัยไม่รู้ที่จะคิด กับพวกศิษย์แสนล�ำบำกต้องตำกฝน

จะหนีนำงทำงไหนก็ไม่พ้น สุดจะทนฝนชุกลงทุกที

ไหนจะถูกลูกเห็บเจ็บสำหัส พงษ์กษัตริย์สิ้นรักนำงยักษี

จึงปรึกษำกับฝรั่งว่ำครั้งนี้ จะเป่ำปี่ผลำญนำงให้วำงวำย

แต่พวกเรำเอำน�้ำบ่อน้อยนั้น หยอดปิดกรรณสองข้ำงเหมอืนอย่ำงหมำย

พวกไพร่พร้อมน้อมค�ำนับรับอุบำย บ้วนน�้ำลำยหยอดหูทุกผู้คนฯ

  ๏ ฝ่ำยพระองค์ทรงเดชเกศกษัตริย์ จึงจบหัตถ์อธิษฐำนกำรกุศล

แล้ววันทำลงศีลพระทศพล เอกเครื่องต้นแต่งองค์อลังกำร

หลังถือปี่ที่ท่ำนอำจำรย์ให้ แข็งพระทัยออกจำกชะวำกผำ

ขึ้นหยุดยั้งนั่งแท่นแผ่นศิลำ ภำวนำอำคมเรียกลมปรำณ

แล้วทรงเป่ำปี่แก้วให้แจ้วเสียง สองส�ำเนียงนิ้วเอกวิเวกหวำน

พวกโยธีผีสำงทั้งนำงมำร ให้เสียวซ่ำนซับซำนวำบหัวใจ

แต่เพลินพังนั่งโยกจนโงกหงุบ ลงหมอบซุบซวนซบสลบไหล

พอเสียงปี่ที่แหบหำยลงไป ก็ขำดใจยักษ์ร้ำยวำยชีวำฯ
๒๙

 ปีศาจผีเส้ือสมุทรในหนังสือการ์ตูนความรู้คุณธรรมเณรแก้วกับน้อยไชยา

เล่ม	๔	ตอนปราบปีศาจทะเลตะวันออก	จึงมีที่มาจากนางผีเสื้อสมุทรในวรรณคดีเรื่อง

พระอภัยมณีของสุนทรภู่	ซึ่งเป็นกวีเอกของโลกที่มีพื้นเพเป็นชาวแกลง	จังหวัดระยอง	

ตัวการ์ตูนตัวน้ีจึงมีที่มาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านวรรณกรรมและบุคคลส�าคัญของ

จังหวัดระยอง

 
๒๙	

แหล่งเดิม.	หน้า	๑๕๙-๑๖๐.
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  ๒.๓ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้ลกัษณะเด่นทางวฒันธรรมจังหวดัยโสธร 

หนังสือการ์ตูนความรู้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	เล่ม	๕	ปราบปีศาจทรพีและ

ผีตาโขน	 ตะลุยอีสาน	 ดินแดนแห่งต�านาน	 เณรแก้วกับน้อยไชยาผจญภัยกับอากาศ

ที่ร้อนและแห้งแล้งของภาคอีสาน	 ทั้งสองเดินทางมายังจังหวัดยโสธร	 พบครอบครัว

ของพี	พ่อกับแม่ของพีที่แบ่งปันอาหารและน�้าให้ทั้งที่ครอบครัวของตนเองได้รับความ

ล�าบาก	พลูีกชาย	ท�างานหนักแม้ตวัเองจะหวิน�า้หวิข้าวกแ็บ่งให้แม่กนิก่อน	พรีูสึ้กเกลียด

พ่อเพราะพ่อของพไีม่ช่วยท�างานและขีเ้มา	ด้วยความโกรธทีเ่หน็แม่เอาข้าวกบัน�า้ให้พ่อ

กิน	 การที่พีโกรธพ่อของเขามากจนต้องกลายร่างเป็นปีศาจ	 มีสาเหตุจากเรื่อง	

“ก่องข้าวน้อย”	 ที่พีเสียสละไม่ยอมกิน	 แต่น�าก่องข้าวน้ันให้แม่ของตน	 พฤติกรรมน้ี

ใกล้เคียงกับต�านานเรื่อง	“ก่องข้าวน้อย”	ของจังหวัดยโสธร	

ภาพที่ ๑๙ พระธำตุก่องข้ำวน้อย
๓๐

 
๓๐	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๔).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๕.	กรงุเทพฯ:	

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	หน้า	๙๗.



ตัวการ์ตูนปีศาจ : การน�าเสนออกุศลกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับน้อยไชยา 57

	 	 	 ธาตุก่องข้าวน้อยหรือธาตุตาดทอง	 ตั้งอยู่กลางทุ่งนานอกหมู่บ้าน

ตากทองทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณ	๑	กิโลเมตร	บริเวณรอบองค์พระธาตุ

มใีบเสมาสมยัทวาราวด	ีองค์พระธาตมุรีปูแบบคล้ายพระธาตศุรโีคตรบูรณ์	แขวงค�าม่าน	

พระธาตหุลวง	นครหลวงพระบาง	และพระธาตพุระอานนท์	วัดมหาธาต	ุจังหวัดยโสธร

	 	 	 ธาตุก่องข้าวน้อยเป็นโบราณสถานส�าคัญในจังหวัดยโสธร	ที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความงามของสถาปัตยกรรม	ดังนี้

 องค์ธำตตุำดทองเป็นเจดย์ีทรงสีเ่หล่ียมย่อมมุไม้สิบสอง 

ก่ออิฐถือปูนลักษณะสถำปัตยกรรมแบบอีสำนผสมผสำนเรือนธำตุ

อย่ำงล้ำนนำ มีซุ้มจรนัมทั้ง ๔ ทิศ ส่วนฐำนเป็นฐำนเขียงซ้อนกัน

๔ ชั้น ต่อชึ้นไปเป็นฐำนปัทม์ลักษณะบัวหงำยยืดสูงบริเวณท้องไม้

มีลูกแก้วอกไก่คั่นกลำง รองรับองค์เรือนธำตุที่ก่อซุ้มจรนัมทั้ง 

๔ ทิศ เป็นซุ้มหลอก มียอดซุ้มโค้งแบบหน้ำนำงสลักลำยปูนปั้น

พรรณพฤกษำ ด้ำนข้ำงซุ้มท�ำลำยตำเวนหรอืดวงตะวันประดบัด้วย

กระจก ส่วนบนของเรือนธำตุลักษณะคล้ำยบัวหลำยยื่นออกมำรับ

กับฐำนปัทม์ช่วงล่ำง มีลวดบัวคำดถี่ๆ ส่วนยอดทรงบัวเหล่ียม

ซ้อนกัน ๓ ช่วง ที่ยอดธำตุส่วนล่ำงทั้ง ๔ ด้ำน มีกำบยื่นออกมำ

ท�ำเป็นรปูจ�ำลองอำคำรซ้อนกนัข้ึนไป ส่วนยอดสุดเรยีบง่ำย มเีพยีง

แอวขันคั่นเพื่อลดควำมสูง เมื่อมองดูจึงเกิดควำมพอเหมำะพอดี

ในด้ำนทัศนศิลป์โดยรอบองค์เป็นกลุ่ม ด้ำนหน้ำขององค์ธำตุ

มีอุบมุง ลักษณะเป็นอำคำรก่ออิฐถือปูนทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนำด

เล็กแบบสถำปัตยกรรมอีสำนลำว หลังคำโค้งมน ประดับลำย

ปูนปั้น บริเวณสันมุมทั้ง ๔ เป็นรูปพญำนำคผงกหัวขึ้นที่ส่วนปลำย 

ล�ำตวั ทอดยำวไปตำมควำมโค้งของหลงัคำ ส่วนยอดคล้ำยองค์ธำตุ

จ�ำลอง ภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูป มีเน้ือที่แคบๆ ส�ำหรับ

พระสงฆ์เพียง ๑ รูป ในรำวเดือน ๓ ช่วงงำนมำฆบูชำ ประชำชน
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ที่ไปไหว้องค์พระธำตุพนมจะเดินทำงมำไหว้ธำตุก่องข้ำวน้อยด้วย

เช่นกัน
๓๑

	 ธาตุตาดทองหรือที่ชาวบ้านเรียกและรู้จักกันในนามว่า	“ธาตุก่องข้าวน้อย”	

เพราะมีต�านานเล่าดังนี้

ยังมีกระทำชำยผู้หน่ึงไปท�ำนำอยู่ที่ทุ่งถำดทองน้ัน ในวันหน่ึงแม่

ของเขำน�ำข้ำวไปส่งเป็นเวลำสำยอยูห่น่อย เขำเหน็ก่องข้ำวส�ำหรบั

ใส่ข้ำวเหนียวทีแ่ม่น�ำไปน้ันเป็นเล็กไปเพรำะควำมหวิจัด เขำจึงต่อว่ำ

กับแม่ของเขำว่ำ “ท�ำไมไม่เอำก่องใหญ่มำ ก่องน้อยนิดเดียวจะอิ่ม

หรือ” ควำมโมโหหิวข้ำวก็พลันเกิดในจิตของเขำ คว้ำได้แอกแล้วก็

รี่เข้ำไปจะตีแม่ แม่ของเขำก็อ้อนวอนว่ำ “ถึงเป็น ก่องน้อยก็

ต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ย ให้เจ้ำลองกินดูก่อน” ดังน้ันเป็น

หลำยครั้งหลำยครำ เขำก็ไม่ฟังเสียงเลยตีแม่ลงไปจนตำย ครั้ง

แม่ตำยแล้วกนิข้ำวกไ็ม่หมด ต่อน้ันกรรมอันหนักทีเ่ขำท�ำกใ็ห้ผลคอื

เดือดร้อนในอกในใจไม่ว่ำงเว้น เขำจึงคิดว่ำ ไม่มีที่ระงับดับร้อนได้

นอกจำกสร้ำงธำตุอุทิศกุศลให้ เมื่อปลงใจแล้วจึงสร้ำงธำตุองค์น้ี

ขึ้น รูปลักษณะคล้ำยกับก่องข้ำว จึงเรียกว่ำ “ธำตุก่องข้ำวน้อย”
๓๒

	 ปีศาจควายในหนังสือการ์ตูนความรู ้คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา

เล่ม	 ๕	 ปราบปีศาจทรพีและผีตาโขน	 ตะลุยอีสาน	 ดินแดนแห่งต�านาน	 จึงใช้ข้อมูล

ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดยโสธรมาใช้สร้างตัวการ์ตูน

 
๓๑	

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ	(๒๕๔๒).	วฒันธรรม พฒันาการ

ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดยโสธร.	 กรุงเทพฯ	 :	 คณะกรรมการฝ่าย

ประมวลเอกสารและจดหมายเหตใุนคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๖	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	

๒๕๔๒.	หน้า	๖๘.

 
๓๒	

แหล่งเดิม.	หน้า	๑๒๐.
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  ๒.๔ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดเลย 

	 	 	 ตัวการ์ตูนปีศาจผีตาโขนเป็นปีศาจที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนความรู้

คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	 เล่ม	๕	ปราบปีศาจทรพีและผีตาโขน	ตะลุยอีสาน	

ดินแดนแห่งต�านาน	 ปีศาจน้ีใช้	 “หน้ากากผีตาโขน”	 เป็นเครื่องอ�าพรางความชั่วร้าย

เปิดส�านักรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนด้วยยาลูกกลอน	 หลอกเอาเงินจากคนไข	้

ปีศาจผีตาโขนน้ีสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน	 “ผีตำโขน”	 ซ่ึงเป็น

การละเล่นหน่ึงในงาน	 “บุญผะเหวด”	 หรืองานบุญหลวง	 ซ่ึงตรงกับเดือน	 ๗	 จัดขึ้น

ที่อ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 การละเล่นผีตาโขนผู้เข้าร่วมจะแต่งกายคล้ายกับผี	

ใส่หน้ากากขนาดใหญ่ที่ท�าจากหวดหรือภาชนะที่ใช้น่ึงข้าวเหนียว	 เอามาวาดลวดลาย

ตกแต่งด้วยวัสดุให้มีสีสันสวยงาม

	 	 	 ประเพณีการจัดงานบุญหลวงต้องมีผีตาโขนร่วมด้วย	 และมีการ

จุดบ้ังไฟ	เพราะเช่ือว่าจะท�าให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล	งานบุญหลวงจึงมคีวามเกีย่วข้อง

กับผีตาโขนและบั้งไฟ

	 	 	 ผีตาโขนกลายเป็นส่วนหน่ึงของข้อมลูการท่องเทีย่วทีเ่ป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดเลย	 ดังปรากฏเรื่องราวผีตาโขนทางอินเทอร์เน็ตของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย	ดังนี้

 ผีตำโขน เป็นกำรละเล่นชนิดหน่ึง ในงำน “บุญหลวง” 

ซ่ึงเป็นงำนบุญใหญ่ประจ�ำปีของอ�ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย 

นอกจำกเพื่อควำมสนุกสนำนแล้ว ชำวบ้ำนยังเชื่อว่ำเป็นพิธีขอฝน

อย่ำงหนึ่ง จุดเด่นของงำนอยู่ที่เอกลักษณ์กำรแต่งกำย โดยผู้เล่น

จะสวมใส่หน้ำกำกผีทีท่�ำด้วยหวดน่ึงข้ำวเหนียวตกแต่งทำสีสวยงำม 

และแต่งตัวด้วยเส้ือผ้ำที่ท�ำด้วยเศษผ้ำมำต่อกัน มีช่องให้มือลอด

ออกมำได้ ผีตำโขนจะถืออำวุธประจ�ำตัวและมี “หมำกกะแหล่ง” 

ซ่ึงเป็นโลหะคล้ำยกระดิ่งรูปส่ีเหล่ียม ผูกติดเอว กิจกรรมในงำน

เริ่มต้นแต่รุ่งเช้ำของงำนวันแรก คือพิธีเบิกพระอุปคุต และจะมี

ขบวนแห่เจ้ำพ่อกวน เจ้ำแม่นำงเทียม คณะพ่อแสน นำงแต่ง 

ผีตำโขนทั้งหลำยรวมทั้งผีตำโขนเล็ก ผีตำโขนใหญ่ จะเข้ำร่วม
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ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้ำเมือง มีขบวนแห่บุญบั้งไฟร่วมด้วย

โดยในแต่ละหมู่บ้ำนจะจัดแต่งขบวนของตนเข้ำประกวดกันเป็น

ที่คึกคักสนุกสนำน นอกจำกน้ียังมีกำรประกวดกำรเต้น ผีตำโขน 

และกำรแสดง
๓๓

	 ประเพณีผีตาโขนเป็นงานประเพณีที่มีสีสันสดใส	 มีความสนุกสนาน	 แสดง

ให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ร่าเริง	 แจ่มใส	 เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง	 ความสุข

เป็นมหรสพที่สนุกสนาน	 รื่นเริง	 เป็นการเฉลิมฉลอง	 เน้นที่รูปหน้ากากที่มีสีสันสดใส

สวยงาม

  ๒.๕ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้ลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัด

เชียงใหม่ 

	 	 	 ตวัการ์ตนูปีศาจสาวโคมฟ้าปรากฏในหนังสือการ์ตนูความรูค้ณุธรรม

ชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	 เล่ม	 ๖	 ปราบปีศาจพยัคฆ์และสาวโคมฟ้า	 ตะลุยภาคเหนือ

ดนิแดนล้านนา	เณรแก้วกบัน้อยไชยาได้พบกบัปีศาจสาวโคมฟ้า	ซ่ึงเป็นปีศาจผู้หญงิสาว

ชาวเหนือที่ถูกคนรักท�าให้ทุกข์ใจจนเสียชีวิต	 ปีศาจสาวโคมฟ้าสะท้อนให้เห็นลักษณะ

เด่นทางวัฒนธรรมภาคเหนือในด้านการแต่งกาย	 และโคมลอย	 ปีศาจสาวโคมฟ้า

แต่งกายแบบชาวพื้นเมืองภาคเหนือ	 ได้แก่	 การนุ่งผ้าซ่ิน	 สวมเส้ือแขนกระบอกมีผ้า

พาดเฉียงบ่า	 ซ่ึงเป็นลักษณะการแต่งกายของหญิงชาวเหนือ	 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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	 ส่วนโคมลอยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในประเพณียี่เป็งของภาคเหนือ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่	 เดิมเรียกกันว่า	 ว่าว	 ท�ามาจากกระดาษไว้ปล่อยขึ้นไป

บนฟ้าให้ลอยตามลม	

 ว่ำว เป็นเครือ่งเล่นชนิดหน่ึงท�ำด้วยกระดำษส�ำหรบัปล่อย

ให้ลอยไปตำมลม ทั้งน้ีว่ำวในล้ำนนำมี ๒ ประเภท คือชนิดใช้

สำยเชือกยึดไว้ให้ดึงตัวสูงข้ึนไปในอำกำศเรียกว่ำว่ำว หรือว่ำวลม 

และชนิดที่ท�ำเป็นถุงรับควำมร้อนจำกควันไฟ เพื่อพยุงให้ลอย

ขึน้ไปในอำกำศได้ เรยีกว่ำ ว่ำวควัน ว่ำวรม หรอืว่ำวฮม และตอนหลัง

มักมีผู้เรียกว่ำ โคมลอย
๓๔

	 ประเพณยีีเ่ป็ง	หรอืประเพณลีอยโคม	ถอืเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่	

กิจกรรมตอนเช้าจะไปท�าบุญที่วัด	ร่วมกันปล่อยโคมลอย	หรือว่าวลม	กลางคืนก็จะไป

พร้อมกันที่วัด	 บางวัดจัดให้มีต้ังธรรมหลวง	 หรือเทศน์มหาชาติ	 ปล่อยโคมไฟ	 หรือ

ว่าวไฟ	จุดประทีป	ประทัด	และลอยกระทง

ภาพที่ ๒๐ จิตรกรรมฝำผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่ำน

 
๓๔	

มูลนิธิสารานุกรมธนาคารไทยพาณิชย์.	(๒๕๔๒).	ว่าว	ใน	สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือ.	กรุงเทพฯ:	มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์.	หน้า	๖๒๕๗.	
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	 หนังสือการ์ตูนความรู้คู่คุณธรรมชุดเณรแก้วกับน้อยไชยา	 จึงมีลักษณะโดด

เด่นในการน�าเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านตัวการ์ตูนเอก	 ได้แก่	 เณรแก้วกับน้อยไชยา	

และปีศาจต่างๆ	

สรุป

	 หนังสือการ์ตูนความรู้คู ่คุณธรรมเณรแก้วกับน้อยไชยา	 เป็นหนังสือที่ให้

ความรูส้นุกสนานแฝงนัยธรรมะอกศุลกรรม	ทัง้ยงัช่วยให้ผู้อ่านได้เรยีนรูศ้ลิปวัฒนธรรม

ไทยผ่านส่ือประเภทการ์ตูน	 ความดีเด่นดังกล่าวท�าให้หนังสือการ์ตูนเณรแก้วกับ

น้อยไชยา	 ชุดผจญภัยทั่วไทย	 ปราบมารร้าย	 พิทักษ์คุณธรรม	 ได้รับรางวัลหนังสือ

ดีเด่นรางวัลชมเชยประเภทการ์ตูนส�าหรับเด็ก	จากส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๕

บรรณานุกรม

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ	(๒๕๔๒).	วัฒนธรรม	พฒันาการ

 ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ ภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี.	กรุงเทพฯ	:	

	 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ

	 อ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองใน

	 โอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๖	รอบ	๕	ธันวาคม	

	 ๒๕๔๒.	

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ	(๒๕๔๒).	วฒันธรรม พฒันาการ

 ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดยโสธร. กรุงเทพฯ	:	

	 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ

	 อ�านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองใน

	 โอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๖	รอบ	๕	ธันวาคม	

	 ๒๕๔๒.	

พงศทร	พินจวัฒน์.	(๒๕๔๘).	ศิลปกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาหน้ากาก ผีตาโขน อ�าเภอ

 ด่านซ้าย จังหวัดเลย. สารนิพนธ์	 กศ.ม.	 (ศิลปศึกษา).	 กรุงเทพฯ:	 บัณฑิต

	 วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ.	
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พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยตุตโฺต).	(๒๕๔๖).	พจนานุกรมพทุธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม. 

	 พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

พระพรหมคณุาภรณ์	[ป.อ.ปยตุโฺต].	(๒๕๕๑).	พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์ 

 [ช�าระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑].	พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ	 :	มหาวิทยาลัยจุฬา

	 ลงกรณราชวิทยาลัย.	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๑.	กรงุเทพฯ:	

	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.	

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒.	กรงุเทพฯ:	

	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๓).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๓. กรงุเทพฯ:	

	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๔).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๔.	กรงุเทพฯ:	

	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๔).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๕.	กรงุเทพฯ:	

	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

มลูนิธจิดหมายเหตพุทุธทาส	อินทปัญโญ.	(๒๕๕๕).	เณรแก้วกับน้อยไชยา ๖.	กรงุเทพฯ:	

	 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

มูลนิธิสารานุกรมธนาคารไทยพาณิชย์.	 (๒๕๔๒).	ว่าว ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

 ภาคเหนือ.	กรงุเทพฯ:	มลูนิธสิารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์.	

ราชบัณฑิตยสถาน.	 (๒๕๕๖).	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 เฉลิมพระเกียรติพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.	กรุงเทพฯ:	

	 ราชบัณฑิตยสถาน.	

ศิราพร	ณ	ถลาง.	 (๒๕๕๖,	กรกฎาคม	–	ธันวาคม).	 “คติชนสร้างสรรค์”:	บทปริทัศน์

	 บริบททางสังคมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง.	 วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับพิเศษ 

 “คติชนสร้างสรรค์”.	๔๒	(๒)	:	๑-๗๔.	

ศรศีกัร	วัลลิโภดมและคณะ.	(๒๕๕๐).	ผกัีบพทุธ ศาสนาและความเชือ่ในสงัคมด่านซ้าย

 ดุลยภาพทางจิตวิญญาณของชาวบ้านในลุ่มน�้าหมัน. กรุงเทพ:	มูลนิธิเล็ก	–	

	 ประไพ	วิริยะพันธุ์.	
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สาร	 สาระทัศนานันท์.	 (๒๕๔๒).	 ผีตาโขน	 (จังหวัดเลย):	 ประเพณี	 ใน	 สารานุกรม

 วัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เล่ม ๘.	 กรุงเทพฯ	 :	 มูลนิธิธนาคารไทยพาณิชย์	

	 จ�ากัด.	หน้า	๒๘๐๕	–	๒๘๑๐.

สุนทรภู่.	 (๒๕๔๔).	พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ เล่ม ๑.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๑๑.	 กรุงเทพฯ:	

	 ศิลปาบรรณาคาร.	

http://thai.tourismthailand.org/see-do/event-detail/187?title=ผีตาโขน	 สืบค้น

	 วันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๘.




