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บทความนี ้ มีวัตถุประสงคจะกลาวถึงสถานภาพการสาํรวจ รวบรวมและการศึกษาว
ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย อยางไรก็ดี เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ของ
ที่มุงศึกษาเรื่องการอนุรักษ การแพรกระจายตลอดจนการวิจัยวรรณคดีลาว  จึงจะก
สําคัญ และแนวทางการสงเสริมการศึกษาวจิัยวรรณคดีลาวโดยทัว่ไปดวย 
 
 

บทนํา: ลาวในภาคกลางของประเทศไทย 
 

เมื่อกลาวถึงคนไทยเชื้อสายลาวในประเทศไทย โดยทั่วไปก็มกันึกถึงคนไทยจํานวน
อีสาน ซ่ึงบรรพบุรุษอพยพเคลื่อนยายขามฝงแมน้ําโขงมาจากลาว อันที่จริง ในภ
ประเทศไทย มีคนไทยเชือ้สายลาวอาศัยอยูเปนจํานวนไมนอยเลย กระจดักระจายอ
ตางๆ  และมช่ืีอเรียกตางๆ กัน เชน ลาวเวยีง  ลาวกลาง ลาวใต ลาวครั่ง ลาวแง
และลาวพวน เปนตน นอกจากนี้ ไทดําหรือที่เรียกกันวา ลาวโซง ก็ถ
มาจากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวหลายคราวดวย คนลาวที่ตั้งหลักแห
กลางของประเทศไทยนี้  สวนใหญเขามาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร 
ชาวตางประเทศที่เขามาในรชัสมัยสมเด็จพระนารายณไดเลาไวในบันทึกวา   ในสมยัก
มีประชากรที่เปนคนลาวดวย  ในระยะแรก คนลาวตั้งหลักแหลงอยูบริเวณ รอบนอกก
ตอมาพระมหากษัตริยไดโปรดใหแยกยายไปอยูในที่ตางๆ ทั่วราชอาณาจักร (บังอร
๒๕๔๑ หนา ๑๑–๑๗) คนลาวที่เคลื่อนยายเขามาในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสิน
ถูกกวาดตอนมา มีบางที่เปนการอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร กลาวคือ ในสม
เมื่อสมเด็จเจาพระยามหากษริัยศึกตีเวียงจนัทนไดก็มีการเคลื่อนยายลาวจากเวยีงจันทน
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ที่เขามาในสมยันี้สวนใหญไดแกลาวเวยีงและลาวโซงหรือไทดํา  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
พุทธ ยอดฟาจุฬาโลก  คนลาวที่ถูกเคลื่อนยายเขามาไดแกลาวพวนคือลาวจากเมืองพวนและ 
ลาวโซง  เจานันทเสนไดยกทัพไปตีเมืองพวนและเมืองแถง ไดกวาดตอนลาวพวนและลาวโซง 
เขามาถวายที่กรุงเทพฯเปนจาํนวน ๔๐๐๐ เศษ   โปรดใหครัวลาวตัง้หลักแหลงอยูในกรุงเทพฯ  
บริเวณที่ปจจบุันคือโรงภาพยนตเฉลิมกรงุ เรียกถนนบริเวณนั้นวา ถนนบานลาว และมีศาลา 
โรงธรรม เรียกวาศาลาบานลาว (เร่ืองเดียวกัน หนา ๔๑) ในรัชสมัยพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
ลาวท่ีถูกเคลื่อนยายเขามาในประเทศไทยไดแกลาวจากเมอืงภูครังและเมืองพุกราง  โปรดใหไป 
ตั้งบานเรือนอยูแถบนครชัยศรี (เร่ืองเดียวกัน หนา ๔๗–๔๙) นอกจากนีย้ังมีลาวจากนครพนม 
อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารดวย เนื่องมาจากเกดิชวงชิงอํานาจ โปรดใหไปตั้งบานเรือน 
อยูที่จังหวัดสมุทรปราการ (เร่ืองเดียวกัน หนา ๕๐–๕๑) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกลาเจาอยูหวั ลาวที่ถูกกวาดตอนเขามาไดแก ลาวพวน ลาวเมืองภูครัง ลาวเวยีงจันทน 
และลาวจากเมอืงอื่นๆ ทั้งสองฝงแมน้ําโขง   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
โปรดใหเคล่ือนยายลาวที่มาจากเวียงจนัทนไปตั้งบานเรอืนอยูที่เมืองพนมสารคาม (เร่ืองเดียวกัน 
หนา ๕๒–๖๘)  คนลาวที่เคลื่อนยายเขามาในชวงสมยัตางๆนี้ มีช่ือเรียกตางๆ กัน เชน “ลาวเวยีง” 
หรือ “ลาวกลาง” เปนกลุมที่ถูกกวาดตอนมาจากเวียงจนัทน “ลาวใต”มาจากเขตจําปาศักดิ์  
“ลาวหลม” “ลาวแงว” และ “ลาวครั่ง” มาจากหลวงพระบาง  และ “ลาวพวน” หรือ “ไทยพวน” 
มาจากเมืองพวน บริเวณภาคกลางที่มีคนลาวตั้งถ่ินฐานอยูไดแก จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแกว กําแพงเพชร เพชรบูรณ สุโขทัย 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ลพบุรี สระบุรี พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค สิงหบุรี อุทัยธานี เปนตน 
(สุวิไล เปรมศรีรัตน ๒๕๔๒) คนลาวที่เคล่ือนยายเขามาอยูในภาคกลางของไทยมีทั้งเจานาย 
พระสงฆ ผูใหญและเด็ก ลาวบางกลุมมีผูเรียกชื่อตามคําพูดที่ใชลงทายประโยค เชน เรียก 
ลาวกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูในตาํบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรีวา  “ลาวตี้”  เรียกลาว 
กลุมที่อยูบานหนองรีในตําบลเดียวกันวา  “ลาวไส”  และกลุมที่อาศัยอยูที่บานบอมะกรูด ตําบล 
บานฆอง อําเภอโพธารามวา “ลาวบอ” เปนตน (อุดม สมพร ๒๕๔๒) เชนเดยีวกบั 
ลาวแงวที่อยูในหมูบานตางๆในอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี บางทีก็มีผูเรียกวา “ลาวตี้” 
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เพราะเวลาพูดมักจะลงทายประโยค ทั้งประโยคบอกเลาและประโยคคําถาม ดวยคําวา ตี้  
(จารุวรรณ พุมพฤกษ  ๒๕๔๒)   
 

คนไทยเชื้อสายลาวที่อาศัยอยูในภาคกลางหลายกลุมยังสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณ ี
และวัฒนธรรมของตนโดยผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยภาคกลาง  หลายกลุมพูดไดทั้งภาษาไทย 
และภาษาถิ่นของตน แตผูที่อานหนังสือที่เขียนดวยอักษรธรรมและอักษรลาว หรืออักษร ไทยนอยไดมีนอยลง 
บางกลุมยังทอผาใชเอง ประเพณีพิธีกรรมสวนใหญคลายคลึงกับคนไทย ที่เปนพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
อาจแตกตางกันในรายละเอียดบาง เชน ประเพณีสงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา วิสาขบูชา  ทอดกฐิน 
สลากภัตร เทศนมหาชาติและลอยกระทง  เปนตน  ประเพณี 
พิธีกรรมที่ยังประพฤติปฏิบัติอยูเฉพาะในกลุมคนไทยเชื้อสายลาวบางกลุม  เชน คนลาวพวนมี ประเพณีกําฟา 
ประเพณีทําขวัญขาว ประเพณีสูดเสื้อสูดผาและอาบน้ํากอนกาในชวงสงกรานต 
มีการละเลนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรม เชน ผีนางดง ผีนางสาก ผีกะลา และผีลิงลม  (ภานุพงศ อุดมศิลป ๒๕๔๒) 
ในกลุมลาวครั่งบานโคกหมอ อําเภอทัพทัน จังหวดัอุทัยธานี 
มีประเพณีเชิญผีนางดงเพื่อการเสี่ยงทายเรื่องตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับฝนฟาในการทํานา 
และการเจ็บไขไดปวยของคนในหมูบาน (สินธุ เริงเขตตกรรม,๒๕๔๒) นอกจากนี้ในกลุมไทย 
เชื้อสายลาวหลายกลุมยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมาคลายคลึงกันคือประเพณีทําบุญขาวจี่ ทําบุญ ขาวหลาม 
ทําบุญขาวเมา และการเส็งกลอง คือแขงขันตีกลองเพื่อความสนุกสนา  
 

อนึ่ง ในภาคกลางของไทยยังมีกลุมชนที่เรียกกันวา ลาวโซง ไทยโซง หรือ ไทยทรงดํา  
ซึ่งอพยพเคลื่อนยายมาจากลาวและอาศัยอยูในหลายจังหวัด เชน เพชรบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม เปนตน 
แมวาจะมีภาษาพูดที่ใกลเคียงกับภาษาลาว แตเมื่อพิจารณาในดาน ความเชื่อและประเพณีพิธีกรรม 
ผูเขียนเห็นวานาจะจัดเปนกลุมเดียวกับไทดําที่อาศัยอยูในเวียดนาม วรรณคดีลาวในภาคกลางของประเทศไทย 
ในที่นี้จึงไมหมายรวมถึงวรรณคดีของลาวโซงหรือไทยโซงดังกลาว 
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คนไทยเชื้อสายลาวที่อาศัยอยูในภาคกลางของประเทศไทยแทบทุกกลุมมีวรรณกรรมมุขปาฐะและ 
วรรณกรรมลายลักษณ  วรรณกรรมมขุปาฐะที่สําคัญไดแกเพลงกลอมเด็ก ตํานานและนิทาน 
พื้นบาน บททําขวัญและบทสวดสําหรับพิธีกรรมตางๆ  ตํานานและนิทานพื้นบานที่เลากันมีทั้ง 
เร่ืองเลาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากประเทศลาว และเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังในทองถ่ินที่อยู 
ใหม เชน กลุมลาวแงวมีเร่ืองเลาที่เกี่ยวของกับตํานานและเหตกุารณทางประวตัิศาสตรรวมทั้ง 
นิทานพื้นบานที่คลายคลึงกับเรื่องเลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายเรื่อง เชน 
เร่ืองพระเจาจนัเสน  เร่ืองเจาพอสระหลวง  เร่ืองเวยีงจันทนแตก เร่ืองอีดําอีดอน  เร่ืองสังขทอง 
เร่ืองนางสิบสอง เร่ืองทาวก่ํากาดํา  และเรื่องกัณฑหลอน  (จารุวรรณ พุมพฤกษ เร่ืองเดียวกัน)  
ตัวอยางเรื่องเลาที่เกิดขึ้นภายหลังการเคลือ่นยายเขาสูทองถ่ินแลวเชน กลุมลาวเวยีงหรือลาวตีใ้น 
ตําบลบานเลือก  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีเรื่องเลาเปนตํานานอธบิายความเปนมา 
ของพระพุทธรูป ๒ องค ซ่ึงประดิษฐานอยูหนาโรงเรียนวดับานเลอืกวา  เมื่อคร้ังที่ลาวเวียง 
มาตั้งถ่ินฐานอยูที่บานเลือกนัน้  อดีตเจาเมืองจากเวียงจนัทนไดพาครอบครัวมาดวย ลูกสาวสอง 
คนของเจาเมืองสวยงามมาก เปนที่หมายปองของหนุมๆ ที่อยูมากอน  หญิงสาวทั้งสองถูกหนุม 
ชาวบานฉุดไปขมขืนแลวถูกปลอยตัวกลับมา หญิงสาวลาวเวียงทั้งสองเสียใจมากไดไปผูกคอตาย  
ทําใหพอเศราโศกระทมทุกขยิ่งนัก ตอมาจึงไดสรางพระพุทธรูปขึ้นสององคนั่งซอนกันถวาย 
วัดบานเลือก ซ่ึงเปนวัดของชุมชนลาวเวยีง  เพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกลูกทั้งสอง  พระพุทธรูป 
สององคนี้ ชาวบานเรยีกกนัวา  “พระพุทธรูปสองนางพี่นอง” (อุดม สมพร  เรื่องเดียวกัน) 
 

 

สถานภาพการสํารวจรวบรวมและการศึกษาวรรณคดีลาวในภาคกลางของประเทศไทย 
 

การเก็บรักษา การสืบทอดและการสํารวจรวบรวม 
วรรณกรรมลายลักษณที่เปนคัมภีรใบลานและสมุดขอย  จารดวยอักษรธรรมและอักษรไทยนอยมี 
อยูเปนจํานวนไมนอยในชุมชนคนไทยเชื้อสายลาว กระจัดกระจายอยูตามวัดและตามบานของ 
เอกชนบางคน วัดบางแหงมกีารสรางหอไตรสําหรับเก็บคัมภีร เชนวัดที่หาดเสี้ยวมีหอไตรกลางน้าํ  
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วัดบางแหงมีการสรางหอสมุด เชนวัดของกลุมลาวครั่งที่บานโคกหมอมีการสรางหอสมุด ช่ือ 
“นิวุถพรหมจนัทร” เก็บรวบรวมวรรณกรรมทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรม (สินธุ เริงเขตตกรรม  
เร่ืองเดียวกัน) ในชุมชนที่มีคนไทยเชื้อสายลาวจากหลวงพระบางอาศัยอยูเชน ที่บานหินโงน 
ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณและในอําเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 
ก็มีคัมภีรใบลานและสมุดขอยจํานวนมาก มีทั้งวรรณกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา  บททําขวัญ 
โหราศาสตรและวรรณกรรมพิธีกรรมตางๆ (บัวรินทร วังคีรี สัมภาษณ) อยางไรก็ดี เนื่องจาก 
ในพื้นทีภ่าคกลางสวนใหญยังไมมีการสํารวจรวบรวมวรรณกรรมที่อยูตามวดัและบานของเอกชน 
อยางเปนระบบ สะดวกตอการคนควา ตลอดจนถายไมโครฟลมเพื่อเปนการอนุรักษ  
แมวาทางหอสมุดแหงชาติของไทยจะดําเนินการสํารวจรวบรวมวรรณกรรม ตลอดจนใหขอเสนอ 
แนะเกี่ยวกับวธีิการเก็บรักษาคัมภีรใบลานไปบางแลว แตก็ยังไมทั่วถึง เมื่อไมนานมานี ้
มหาวิทยาลัยศลิปากรก็ไดดําเนินการสํารวจรวบรวม และทําบัญชีวรรณกรรมที่พบในพื้นที่ตะวัน 
ตกของภาคกลาง    แตยังไมไดถายไมโครฟลม สวนวรรณกรรมมุขปาฐะบางประเภทยังมี 
การสืบทอดอยู เชน  นิทานและตํานานพื้นบาน และเพลงกลอมเด็ก  แตสวนใหญยัง 
ขาดการรวบรวมและเก็บรักษาไวอยางเปนระบบ    เพลงพื้นบานบางประเภทมีผูรองไดนอยลง 
เชน “ลําพวน”  ซ่ึงเปนเพลงรองเกี้ยวพาราสีระหวางพอเพลงแมเพลง    คนไทยพวนรุนใหม 
มักสนใจลําเพลินหรือที่ชาวบานเรียกกันวา “หมอลําซ่ิง”  มากกวาลําพวน เพราะผูเลน 
แตงกายมีสีสันสวยงาม มกีารนําเครื่องดนตรีสากลมาปรับใชไดอยางไพเราะและเราใจ  ผูชมก็ 
สามารถฟอนรําหนาเวทีไดอยางสนุกสนานดวย  เพลงพื้นบานอีกประเภทหนึ่งที่มผูีรองไดนอยลง 
คือ “ลําพื้น” ซ่ึงมีเนื้อหาสะทอนสภาพสังคมและเหตกุารณทางประวัติศาสตรของชาวไทยพวน  
เพราะผูที่รองไดเสียชีวิตไปปหรือยายถ่ินฐาน ทําใหขาดการสืบทอด   มีผูรองไดบางแตกจ็ําเนื้อ 
เพลงไดไมสมบูรณ   (ภาณุพงศ อุดมศิลป  เร่ืองเดียวกัน) 
 

การศึกษาวิจัย  
การศึกษาคนควาเกีย่วกับวรรณกรรมของคนไทยเชื้อสายลาวในภาคกลางของประเทศไทย เทาที่ 
ผานมายังทําไดไมมากนกั มีการรวบรวมและศกึษาวรรณกรรมของคนไทยเชือ้สายลาวเฉพาะ 
บางกลุม  ที่มีการศึกษามากคือวรรณกรรมของกลุมไทยพวน การศึกษารวบรวมวรรณกรรม 
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ของคนไทยเชือ้สายลาวกลุมอื่นยังมีนอย การศึกษาวรรณกรรมไทยพวนเทาที่ผานมาเปนการศึกษา 
วรรณกรรมของกลุมไทยพวนที่อาศัยอยูในที่จังหวัดปราจีนบุรี สุโขทัยและนครนายก   นอกจากนี้ 
มีการศึกษาวรรณกรรมบางเรื่องของลาวครั่งที่อาศัยในจงัหวัดนครปฐม  งานศึกษาคนควาสวน 
ใหญเปนวิทยานิพนธในระดบัปริญญาโท นอกจากนี้มีงานคนควาที่เสนอในรูปบทความวิจยั    
อาจสรุปไดวางานศึกษาคนควาเทาที่ผานมามีลักษณะดังนี ้
 

๑. การศึกษานิทานพื้นบานตามกฎนิทานพื้นบานและการสะทอนภาพสังคมและวถีิชีวิตของกลุม 
ชน เชน วทิยานิพนธเร่ือง “วิเคราะหนิทานไทยพวน ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวดัสุโขทัย”  ของ กิง่แกว เพ็ชรราช (๒๕๒๘) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะห 
นิทานไทยพวนตามกฎวรรณกรรมพื้นบานของ เอกเซล ออลลิค (Axel Olrik) นักคติชน 
วิทยาชาวเดนมารก และศึกษาวเิคราะหสภาพความเปนอยูของชาวไทยพวนหาดเสี้ยวจากนิทาน 
ที่รวบรวมได      กิ่งแกว เพ็ชรราชรวบรวมนิทานไทยพวน หาดเสีย้วได ๖๑ เร่ือง   ไดแกเร่ือง 
 

๑. กาบฟาทะโยมสี หรือ ลูกกําพราของโยมสี  
๒. โพธ์ิเงินโพธิ์ทอง 
๓. โลภมากลาภหาย 
๔. เขานอย 
๕. ความลับไมมีในโลก 
๖. ถํ้ามหาสมบัติ 
๗. ลับดาบสอนเมีย 
๘. มนตคนโง 
๙. สามเมา 
๑๐. หมั่นจั่งมี หรือ ขยันจึงมัง่มี 
๑๑.ปลาหมอตายเพราะปาก 
๑๒. ผลไมวิเศษ 
๑๓. เงาพยาบาท  
๑๔. ร้ินเขาหีชาง 
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๑๕. ทําไมคนเราจึงกินขาวสามคาบ 
๑๖. คอหอย 
๑๗. ทําไมผูชายจึงหลงเมยีนอย 
๑๘.  เหลา 
๑๙. โฮงฮางกนิน้ํา หรือ รุงกนิน้ํา 
๒๐. ดอยนางแกว 
๒๑. ปลาไหลเผือก 
๒๒. ตายแลวฟน 
๒๓. ผีโปง 
๒๔.ผีมาบอง 
๒๕. รูนอยพลอยเสียเปรียบ 
๒๖. หนุมเจาปญญา 
๒๗. ส่ีสหายไปหางานทํา 
๒๘. ขี้กัญชาปราบยักษ 
๒๙. เชียงเมี่ยง 
๓๐. เชียงเมียงเจาปญญษ 
๓๑. หลอกพระยาลงสระ 
๓๒. ขนุนโตเทาโบสถ 
๓๓. ศาลาโกหก 
๓๔. มีรูก็มีหนู 
๓๕. ผัวขี้เหลา 
๓๖. ใครฉลาดกวาใคร 
๓๗. ใครโงกวาใคร 
๓๘. จับโกหกภรรยา 
๓๙. สะใภใหมเขยใหม 
๔๐. บิ่นทางสัน 
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๔๑. พี่เขยกับนองเมีย 
๔๒. ปลาตัวผู 
๔๓. ยาวิเศษ 
๔๔. หาลูกเขยคนมีปญญา   
๔๕. ไปชายแดนมา 
๔๖. เจาปญญา 
๔๗. ลูกเขยกบัพอตาแกแคน 
๔๘. คนโงเลือกคู 
๔๙. ไอทองขี้ไหล 
๕๐. ไอขาติดกับไอตาบอด 
๕๑. ไอสามมือปาม 
๕๒. ไอกลองยา 
๕๓. ขนแกน 
๕๔. แคะขี้มูกฟงน้ํารัก 
๕๕. ใชหนี้แทนกัน 
๕๖. หมอนขางใบเดียว 
๕๗. ไอขาวสามสิบ 
๕๘. ไมมีความลับเมียจับโกหกได 
๕๙. ยายแกหมอยยาว 
๖๐. ไอจมูกแฟบ 
๖๑. สองสหายไอตาบอดกบัไอตาด ี  
 

กิ่งแกวไดจําแนกประเภทนทิานไทยพวนหาดเสี้ยว ๖๑ เร่ืองตามรูปแบบ และพบวา นิทาน 
สวนใหญ มลัีกษณะเปนมขุตลก และไดพยายามแสดงใหเห็นวา  นิทานพืน้บานไทยพวน 
มีลักษณะเปนสากล สามารถนํามาวิเคราะหตามกฎนิทานพืน้บานของเอกเซล ออลริค   
นอกจากนี้ไดวิเคราะหอยางกวางๆ ใหเห็นวา นิทานไดสะทอนภาพสังคมและวถีิชีวิตของชาว 
ไทยพวนตําบลหาดเสี้ยว ในดานความเชื่อ การทํามาหากิน คานยิม และประเพณีบางอยาง  
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เชนมีความเชือ่เร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีและคาถาอาคม การเลือกคูครอง ตองไดรับความเหน็ชอบ 
จากบิดามารดา มีการประกอบอาชีพทํานา ทอผาและคาขาย เปนตน     นิทานบางเรื่องที่กิ่งแกว 
รวบรวมไดมสีวนคลายคลึงกับนิทานที่มกีารเลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและใน
ภาคอีสานของไทย  เชน  เร่ืองเชียงเมีย่ง เปนตน   
 

๒. การศึกษาวรรณกรรมลายลักษณในดานตัวอักษร อักขรวิธี ควบคูกับการศึกษาวิเคราะหเชงิ 
วรรณกรรม  ในดานความเปนมา จุดมุงหมายในการแตง ลักษณะคาํประพันธ โครงเรื่อง ฉาก 
ตัวละคร และ ศิลปะการใชภาษา ตลอดจนคานยิม ความเชือ่ วัฒนธรรม ประเพณ ี
ทองถ่ินที่ปรากฏในวรรณกรรม   งานวิจยั ทํานองนี้ไดแก  วทิยานิพนธของนักศึกษาสาขา 
วิชาจารึกภาษาไทย มหาวทิยาลัยศิลปากร   เชน  วิทยานพินธของ ยุพิน สุวรรณฤทธิ์ เร่ือง 
“การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมลาวเรื่องไกแกว”  จากฉบับคัมภีร ใบลานจารดวยอักษรลาว 
หรืออักษรไทยนอย ซ่ึงผูวิจัยไดมาจากนายเกดิ มิ่งสงค ตําบลหวยดวน อําเภอ ดอนตมู 
จังหวดันครปฐม  บริเวณถิ่นที่อยูของคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง  ยุพินไดกลาวถึงวรรณคดีเร่ืองอื่น 
ที่พบในบริเวณที่อยูอาศยัของกลุมคนไทยเชื้อสายลาว เชน เร่ืองการะเกด เร่ืองทาวกอกุน 
และเรื่องทาวก่าํกาดํา พบที่ตาํบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   เร่ืองทาวไพยะสาน 
พบที่ตําบลโคกคราม อําเภอ บางปลามา จังหวดัสุพรรณบุรี และเรื่องจนัทพมาศพบที ่
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม (ยุพิน สุวรรณฤทธิ์ ๒๕๒๙) และวิทยานพินธของ 
พิสูจน ใจเทีย่งกุล เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมลาวเรื่องของคอกุน”  ซ่ึงศึกษา 
คัมภีรใบลานจารดวยอักษรลาวหรืออักษรไทยนอยเร่ืองของคอกุน  ที่ไดจากวัดโพรงมะเดื่อ ตําบล 
โพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงเปนถ่ินที่อยูของลาวครั่งเชนเดียวกนั 
 

๓. การศึกษาความสัมพันธของวรรณกรรมกับสังคม  งานที่บุกเบิกการศึกษาดานนี้ไดแก บทความ 
วิจัยของปราณวีงษเทศ   เรื่อง “นิทานชาดกกับโลกทัศนของลาวพวน” และ “เพลงกลอมเด็ก 
ของลาวพวน” บทความเรื่อง “เพลงกลอมเด็กของลาวพวน” (ปราณี วงษเทศ ๒๕๒๕) เปนผลจาก 
การศึกษาเพลงกลอมเด็กของลาวพวนที่บานหนองหัวลิงและหมูบานอื่นในตําบลหนองแสง อําเภอ 
ปากพลี จังหวัด นครนายก  ปราณีไดวิเคราะหเพลงกลอมเด็กของลาวพวนในดาน รูปแบบและ 
เนื้อหาอยางนาสนใจ  ในดานรูปแบบ เพลงกลอมเด็กของลาวพวนบางบทมคีวามคลองจอง  
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มีรูปแบบคลายกลอนหรือลํานําเซิ้งตางๆ  แตเพลงบางบทก็ไมมีฉันทลักษณตายตัว  ในดานเนื้อหา 
เพลงบางบทสะทอนใหเหน็การปลูกฝงเดก็  โดยเฉพาะ เด็กผูหญิงใหรูจักหนาทีก่ารบาน การเรือน 
และการปรนนิบัติสามี เพลงบางบทกลาวถึง ลักษณะการแตงกาย ของลาวพวนสมัยกอน  
ปราณีใหความเห็นวา การใชวิธีหลอกเดก็ใหกลัวสัตวตางๆ เพื่อใหเด็กหลับเร็วๆ เชน ตุกแก 
แมงมุม จิ้งโกง นาจะมีผลตอการเจริญเติบโตของเด็ก ทําใหเดก็ขาดความมั่นใจ และมีความกลวั 
ที่ขาดเหตุผล  และบางคนอาจติดตัวไปจนถึงวัยเปนผูใหญ    เพลงบางบทสะทอนใหเห็น ความ 
ทรงจําเกี่ยวกบัเหตุการณสําคัญ ในอดีตที่ถูกกวาดตอนมา  เพลงจึงสะทอนถึงความรูสึกนึกคิดดวย   
ในทัศนะของปราณี การศึกษาเพลงกลอมเด็กของลาวพวนชวยใหเขาใจบทบาทและประโยชนของ 
เพลงที่มีตอสังคมลาวพวน  และตอความเขาใจวฒันธรรมและพฤติกรรมที่ถือเปนแบบแผนของ 
ชาวลาวพวนในแงมุมที่ชัดเจนและสมบูรณขึ้น   
 

บทความเรื่อง “นิทานชาดกกับโลกทัศนของลาวพวน” (ปราณี วงษเทศ ๒๕๓๑) เปนการ 
ศึกษาความหมายและบทบาทของนิทานชาดกในสังคมลาวพวนในหมูบานมวงขาว  บานตนโพธ์ิ 
และบานดาน ซ่ึงอยูในอําเภอโคกปบ จงัหวัดปราจีนบุรี  โดยใชขอมูลจากการศึกษาภาคสนาม  
ปราณี วงษเทศเลาวา หมูบานดังกลาวเปนหมูบานเกาแก มีอายุประมาณ ๑๕๐ ป  ประชาชน 
ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลายกลุม มีทั้งคนไทย จีน เขมรและลาว  ซ่ึงมีวัฒนธรรม 
สืบทอดรวมกนัมา  คือมีความเชื่อและความศรัมธาในตนโพธิ์เกาแกรวมกัน  โดยเชื่อวามี 
ความศักดิ์สิทธิ์ ไดเมล็ดพันธุจากพทุธคยา มีเรื่องเลา ที่ผูกเปนนิทานศกัดิ์สิทธิ์ 
หรือศาสนนิทานและบทเซิ้งบั้งไฟ   ในเดือน ๕ ผูคนจะพากันมา นมัสการตนโพธิ์ เปนประจํา  
และในวันวิสาขบูชาก็จะมกีารจุดบั้งไฟบูชาตนโพธิ์และเพือ่ขอใหฝนฟากตองตามฤดูกาล  ปราณี 
กลาววา ศรีศักร วัลลิโภดม ซ่ึงเคยศึกษาหมูบานเหลานี้มากอน ก็เคยชี้ใหเห็นวา นิทาน 
และความศกัดิสิ์ทธิ์ของตนโพธิ์เปนศูนยรวมจิตใจของชาวบานทั้งไทย จีน ลาวและเขมร  และใน 
บรรดากลุมชาติพันธดังกลาว คนลาวมีบทบาททางวัฒนธรรมมากที่สุด  พิจารณาไดจากประเพณี 
การจุดบั้งไฟและการแพรหลาย ของนิทานชาดก ทีน่ิยมนาํมาอธิบายประวัติความเปนมาของชุมชน   
ปราณีพบวา ในการอพยพโยกยายเขาสูประเทศไทย  พระสงฆไดนาํใบลานและสมุดขอยเร่ือง 
ชาดกมาจากลาวดวย  ไดมีการคัดลอกนํามาเทศนและอานสูกันฟงอยางแพรหลาย พระสงฆรูป 
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หนึ่งใหสัมภาษณปราณวีา “ใบลานสมุดขอยนิทานตางๆ มีมากมายขนาดใสตูพระธรรมใหญๆ 
ไมหมด” ปราณีเลาวา ชาวลาวพวนเปนผูมีจิตฝกใฝในการทําบญุทําทาน มักสรางวัดประจํา 
หมูบานของตน และมกัทําบุญประกอบพิธีทางศาสนารวมกันอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตนุี้ 
ชาวลาวพวนจงึมีการรวมตัวกันอยางมัน่คง  ชาวลาวพวนที่อําเภอศรีมหาโพธิ์ นยิมเลาและฟง 
พระเทศนนิทานชาดกในโอกาสตางๆ     ความซาบซึ้งในเรื่องราวจากชาดกสงผลตอบุคลิกภาพ 
ใหมีความออนนอม ถอมตน รักสงบและมีความเพียร ความนิยมฟงการเลาและฟงเทศน 
นิทานชาดกไมเพียงแตแสดงใหเห็นวาชาวลาวพวนมีศรัทธาทางพุทธศาสนาเทานั้น  นิทานชาดก 
ยังเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของกลุมชนดวย 
  

ตัวอยางวิทยานิพนธที่ศึกษาวรรณกรรมลาวในบริบทของสังคม เชน   วิทยานิพนธเร่ือง 
“วรรณกรรมไทพวน: ความสัมพันธกับสังคม” ของ ภาณุพงศ อุดมศลิป  ซ่ึงศึกษาวรรณกรรม 
มุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณของชาวไทยพวนในอําเภอปากพล ี จังหวัดนครนายก   
ภาณุพงศรวบรวมนิทานพืน้บานไดทั้งหมด ๙๘ เร่ือง วรรณกรรมนิทานลายลักษณ ๓ เร่ือง  
ภาณุพงศไดจําแนกนิทานพืน้บานที่รวบรวมไดตามรูปแบบสากล นาสังเกตวา วรรณกรรมนิทาน 
ที่ภาณพุงศรวบรวมได  มีลักษณะเปนนิทานชาดกถึง  ๒๕  เร่ือง  และเปนเรือ่งที่ 
ปรากฏในบัญชีวรรณกรรมของลาวดวย  เชน 

  

เร่ืองทาวลินทอง   
เร่ือง ทาวสีทน   
เร่ืองนางสิบสอง   
เร่ืองทาวก่ํากาดํา   
เร่ืองทาวแบ   
เร่ืองทาวนกกระจอก  
เร่ืองทาวขูลูนางอั้ว   
เร่ืองทาวกําพราผีนอย   
เร่ืองไกแกว   
เร่ืองนางแตงออน  
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เร่ืองกาละเกด   
เร่ืองผาแดงนางไอ  
เร่ืองทาวกําพราปลาแดกปลาสมอ   
เร่ืองจําปาสี่ตน   
เร่ืองนกแขกเตา   
เร่ืองขุนทึง   
เร่ืองทาวประจติรนางอรพิม 
   

สวนวรรณกรรมลายลักษณ ๓ เร่ือง ไดแกเร่ืองทาวกาละเกด เร่ืองทาวแบ  และเรื่องจนัทปตโชติ  
นิทานคติหรือนิทานคําสอนมีจํานวน  ๑๕ เร่ือง  ไดแก 
 

 เร่ืองแมหมา 
 เร่ืองแมววักับแมเสือ 
 เร่ืองเจกฮกกับเจกโก 
 เร่ืองอยากจนใหซ้ือหวยอยากรวยใหซ้ือจอบ 
 เร่ืองตาแปะอยากไดลูกสะใภ 
 เร่ืองเข็มเย็บผา 
 เร่ืองลูกสะใภ 
 นิทานสอนคนแก 
 เร่ืองปฏาจาลา 
 เร่ืองเรวตะ-สุภาวด ี
 เร่ืองถึงคราวตายก็ตองตาย 
 เร่ืองเศรษฐ ี
 เร่ืองกรรมสนองกรรม 
 เร่ืองบักขี้เหลาขึ้นสวรรค 
 เร่ืองพระปลอม 
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นิทานที่ภาณุพงศจัดใหเปนนทิานชีวิตมี ๖ เร่ือง คือ 
 

 เร่ืองอีหลากับอีลุน 
 เร่ืองจันทโครพ 
 เร่ืองอายบาวกบัผูสาว 
 เร่ืองทาวคําสงกา 
 เร่ืองทาวเตานอย 
 เร่ืองทาวกําพราขี้คราน 
 

นอกจากนี้มีนทิานอธิบายเหตุ ๗ เร่ือง  และมุขตลก ๑๕  เร่ือง    
ภาณุพงศพบวา  ชาวไทยพวนมีความเชื่อวานิทานชาดกเปนเรื่องจริง  เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ 
พระโพธิสัตว การไดฟงหรืออานนิทานลายลักษณจะไดอานสิงสเชนเดียวกับการฟงธรรมะ 
โดยตรง  และเปนสาเหตุหนึง่ที่ทําใหนยิมอานวรรณกรรมลายลักษณกนัมาก   นอกจากนี้ การอาน 
วรรณกรรมลายลักษณในงานบุญและพิธีกรรมตางๆ เปนการแสดงเอกลักษณอยางหนึ่งของกลุม 
ไทยพวน วรรณกรรมนิทานของไทยพวนมีบทบาทในการปลูกฝงทัศนคติและคานยิมใน 
ดานตางๆ เชน คานิยมเรื่องกรรม  คานยิมเรื่องความกตัญูกตจเวท ี  คานิยมในการรักษาขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี เปนตน   อยางไรก็ดี  การเลานิทานสืบทอดปากตอปาก  ทําใหเกิดการเปลี่ยน 
ในรายละเอียดของเนื้อหาสาระ  และทําใหบทบาทหนาที่ ของนิทานเปลี่ยนแปลงไปบาง 
ตามเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

งานวิจยัประเภทวิทยานิพนธที่นาสนใจอกีเลมหนึ่งคือ  วิทยานพินธเร่ือง “การศึกษา 
วิเคราะหบททาํขวัญและพิธีทําขวัญของกลุมคนไทย ไทยพวน และไทยเขมรที่จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
ของสุวิทย เจยีรสุวรรณ (๒๕๔๖)   สุวิทยไดศกึษาเปรียบเทยีบพิธีทําขวัญ และบททําขวัญ 
ของคนไทย ๓ กลุมอยางละเอียด  ไดศกึษาพิธีสูขวัญ และบทสูขวญัของไทยพวนในวาระตางๆ  
ไดแก  พิธีสูขวัญนาค พิธีสูขวัญทิดสึกใหม พิธีสูขวัญบาวสาว พธีิสูขวัญคนปวย  
พิธีสูขวัญวัวควาย พิธีสูขวัญเกวียน พิธีสูขวัญขาว ผลการศึกษาพบวา ชาวไทยพวน 
ที่จังหวดัฉะเชงิเทรายังสืบทอดความคิดความเชื่อ พิธีกรรมและบทสูขวัญจากบรรพบุรุษ   
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อยางไรก็ด ีมกีารปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณตลอดจนบทสูขวัญใหเขากับบริบททางสังคม  โดยไดรับ 
อิทธิพลบทสูขวัญจากบททําขวัญของคนไทยภาคกลาง  พิธีสูขวัญและบทสูขวัญมบีทบาทหนาที่ 
หลายอยาง คอื เชื่อมความ สัมพันธของกลุมชน  มีบทบาทใหความเพลิดเพลิน มีบทบาทให 
กําลังใจและอบอุนใจ เกิดความมั่นใจ มีบทบาทสั่งสอนจริยธรรมและศีลธรรม  มีบทบาท 
ควบคุมสังคม ในขณะเดยีวกนักม็ีบทบาทในการเสริมสรางเอกลักษณ ของกลุมชนดวย 
 
 

ความสําคัญของวรรณคดีลาว 
 

การศึกษาวิจยัวรรณคดีลาว มหากาพยเร่ืองทาวฮุงทาวเจอืง ทําใหผูเขยีนตระหนกั ในความสําคัญ 
ของวรรณคดลีาวเพิ่มขึ้น   วรรณคดีมหากาพยเร่ืองนีม้ีความสําคัญยิ่งใหญทั้งในดานเนื้อหาสาระ 
และในดานรูปแบบการประพันธ   บุคคลผูหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตการคนควาวิจยั 
ของผูเขียน ซ่ึงจะลืมเสียมไิดเลย  คือ ทานมหาสิลา วีระวงส  ผูนําวรรณกรรมมหากาพย 
เร่ืองทาวฮุงทาวเจืองออกเผยแพรสูสายตาโลกเปนครั้งแรก เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๖  แมวาผูเขียนจะ 
ไมเคยรูจักทานเปนสวนตัว  แตกเ็คารพนับถือและรําลึกถึงบุญคุณของทานอยูเสมอ บทบาท 
สําคัญยิ่งของทานมหาสิลาในการนําวรรณกรรมมหากาพยเร่ืองนี้ออกเผยแพรคร้ังนั้นนอกเหนือจา
กการตรวจชําระก็คือ  ทานไดนําเอาบทประพันธที่ปริวรรตเปนอักษรไทยแลวมาจัดรูปแบบ 
ใหมีลักษณะเดียวกับโคลงในวรรณกรรมภาคกลางและภาคเหนือของไทย  ทําใหผูอานไมเกดิ 
ความรูสึกแปลกแยก ตรงกันขามกลบัตื่นเตนที่ไดพบวรรณกรรมที่แตงดวยโคลงเปนจํานวน 
มากมายถึง ๕๐๐๐ กวาบท อยางที่ไมเคยพบมากอน     ถาครั้งนั้นทานมหาสีลาจัดรูปแบบการ 
ประพันธตามตนฉบับใบลาน ซ่ึงเขียนวรรคละบาทและเขียนตอเนื่องกันเปนวรรคๆ ไปตลอด 
แตละหนาลาน หรือจัดรูปแบบใหสอดคลองตามลักษณะการอานคํากลอนของลาว และของ 
ภาคอีสาน ของไทย ที่มักอานใหมจีังหวะเปน ๓ และ ๔  คือวรรคหนา ๓ คํา วรรคหลัง ๔ คํา  
ความสนใจ ของผูอานโดยเฉพาะอยางยิ่งนกัวิชาการไทยที่จะศกึษาวเิคราะหวรรณกรรมเลมนี้ 
อาจมีนอยกวานี้   และอาจจะศึกษาวิเคราะหดวยความยากลําบากกวานี้ ส่ิงที่ทานมหาสีลา 
ไดกระทําจึงนบัเปนคุณูปการอยางยิ่งตอการศึกษาวรรณคดีไทยและวรรณคดีของชนชาติไท โดย 
เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของววิฒันาการของรูปแบบคําประพันธ  คําประพันธแบบที่ใชในมหากาพย 
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เร่ืองทาวฮุงทาวเจืองและในวรรณกรรมลาวหลายเรื่องเชน สินไซ กาละเกด ขุนทึง เปนตน 
ยังพบในวรรณกรรมของกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทอกีหลายกลุมดวย คนไทแตละกลุมอาจเรยีก 
ช่ือคําประพันธชนิดนี้ตางๆ กันออกไป เชน คนไทยในประเทศไทยเรียกวา “โคลง” เปนตน  
แตเมื่อศึกษาถึงความเปนมาก็อาจกลาวไดวา  นาจะเปนคําประพันธดั้งเดิมของชนเผาไท   
คําประพันธแบบนี้ในวรรณกรรมลาวสวนใหญเนนจงัหวะและเสียงวรรณยุกต ไมนิยมมีสัมผัส 
ระหวางบาท ดังปรากฏในเรื่องสินไซและกาละเกด ซ่ึงมีสวนคลายกับโคลงในวรรณกรรม 
เร่ืองอุสาบารสของลานนา   แตคําประพันธจํานวนมากในมหากาพยเร่ืองทาวฮุงทาวเจอืง 
ไดแสดงใหเหน็พัฒนาการขึน้ไปอีกระดับหนึ่ง ที่มกีารใชสัมผัสดวย นาจะเปนการนําสัมผัส 
แบบรายมาใช  ทําใหมีสัมผัสระหวางคําประพันธแตละบาท เกิดเสียงคลองจองที่ไพเราะเพิ่มขึ้น 
นับเปนความสามารถพิเศษของกวี   ลักษณะการเลนสมัผัสแบบนี้มีสวนคลายคลึงกับคําประพันธ 
ที่เรียกในวงวชิาการวรรณคดีไทยวา “โคลงดั้นววิิธมาลี” และ “โคลงดั้นบาทกุญชร”  ซ่ึงพบใน 
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนตน เชน โองการแชงน้ํา ลิลิตยวนพาย โคลงทวาทศมาส 
และกําสรวลโคลงดั้น ตางกนัที่คําประพันธในมหากาพยเร่ืองทาวฮุงทาวเจืองมีความยดืหยุนทั้งใน 
ดานจํานวนคําและตําแหนงสัมผัส ในขณะที่คําประพันธในวรรณคดสีมัยอยุธยาตอนตนมีลักษณะ 
แนนอนตายตวักวา จึงอาจสันนิษฐานไดวา คําประพนัธที่ใชในมหากาพยเร่ืองทาวฮุงทาวเจืองนา 
จะเปนตนเคาของโคลงดั้นวิวิธมาลีและโคลงดั้นบาทกุญชรที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนตน การนํา 
มหากาพยเร่ืองทาวฮุงทาวเจอืงออกเผยแพรคร้ังนั้น  นอกจากจะทําใหผูอานไดตระหนกัในความ 
ยิ่งใหญของวรรณกรรมลาวเรื่องนี้แลว ยังเอื้อประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาพัฒนาการของ 
คําประพันธทีอ่ยูในวรรณกรรมไทย-ไทดวย   นอกจากนี ้วรรณคดีเร่ืองนี้ ยังเปนหลักฐานสําคัญวา     
กอนที่ลาวจะรบัอิทธิพลทางวรรณคดีจํานวนหนึ่งมาจากลานนาแลว   ลาวมีความเจริญดาน 
อักษรศาสตรถึงขึ้นมีวรรณคดีที่สําคัญยิ่งใหญอยูแลว  เมื่อเทียบวรรณคดเีร่ืองนี้กับตํานาน 
พระยาเจืองของลานนา และเรื่องทาวฮุงทาวเจืองของไทดํา ยังพบวาวรรณคดีเร่ืองนีม้ีอิทธิพลตอ 
การแตงเรื่องตาํนานพระยาเจอืงหรือทุติยวังสะมาลินีของลานนา  และเรื่องทาวฮุงทาวเจืองของ 
ไทดําดวย 
 

 อนึ่ง  เนื่องจากผูเขียนมหีนาที่สอนวิชาวรรณคดีทองถ่ินเปรียบเทียบ ทาํใหมีโอกาสศกึษา 
วรรณคดีเร่ืองอื่นของลาว   และเห็นวามีคุณคานาสนใจเปนอยางยิ่ง   ทั้งในดานเนื้อหาสาระ  
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และรูปแบบการแตง แมวาบางเรื่องจะมีความคลายคลึงกับที่พบในแหลงอ่ืน แตก็มลัีกษณะสราง 
สรรคที่เปนของตน เชน เร่ืองสินไซ  เรื่องเสียวสวาด   เร่ืองขูลูนางอั้ว  พระลาม  พระลักพระลาม  
เปนตน 
 
 

แนวทางการอนุรักษ การสืบทอดและการศึกษาวิจัยวรรณคดีลาว 
 

เนื่องจากผูเขยีนมีเวลาจํากัดมาก  ในที่นีจ้ึงใครเสนอแนวทางการอนรัุกษ  การสืบทอดและการ 
ศึกษาวจิัยวรรณคดีลาวเพียงบางประเด็นดงันี้ 
 

๑. ดังไดกลาวแลววา ในภาคกลางของประเทศไทยยังมวีรรณคดีของคนไทย วรรณคดีของคนไทย 
ที่สืบเชื้อสายลาว หรือไทยยวน ฯลฯ  ที่ยงัขาดการสํารวจ รวบรวมอกีมาก  นาจะไดมีหนวยงาน 
และองคกรที่เห็นความสําคญัดําเนินการโดยเรงดวน กอนที่วรรณคดแีละวรรณกรรมที่มีคา 
ประเภทตางๆ จะสูญหายไป 
 

๒. ประสบการณในการจดัทําสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลางทาํใหตระหนกัวา การจัดทํา 
สารานุกรมทางวัฒนธรรมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หากไมสามารถจัดทําสารานุกรมวัฒนธรรม 
ทุกแขนงในเวลาจํากัดได กน็าจะจัดทําสารานุกรมเฉพาะดานเชน     สารานุกรมวรรณคดี  ซ่ึงจะ 
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาคนควาดานวรรณคดีตอไป 
 

๓. อาจสงเสริมการศึกษาคตชินและวรรณคดีอยางงายๆ ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา ใน 
ประเทศไทยขณะนีพ้ระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ ไดระบใุหทองถ่ินจดัการศึกษาเรื่อง 
ของทองถ่ิน และไดบรรจุการศึกษาคติชนและวรรณคเดทีองถ่ินในระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 
 

๔. อาจศึกษาเปรยีบเทียบวรรณคดลีาวท่ีพบในประเทศไทยกับวรรณคดีที่อยูในสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเปรียบเทียบวรรณคดลีาวกับวรรณคดีในแหลงอ่ืนเชน วรรณคดี 
ไทย วรรณคดีไทดํา   วรรณคดีไทลื้อ  วรรณคดีไทขนึ วรรณคดไีทใหญ  ฯลฯ  
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เพื่อชวยใหเขาใจในดานลักษณะ รวมและลักษณะแตกตาง ในดานรูปแบบ เนื้อหาสาระ 
บทบาทหนาที ่อันเกี่ยวเนื่องกับ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม    
  
 

เอกสารอางอิง 
 

กิ่งแกว เพ็ชราช  วิเคราะหนทิานไทยพวน  ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
๒๕๒๘ 

จารุวรรณ เชาวนวม นิทานพื้นเมืองลาว  ลักษณะเดนและความสัมพนัธกับสังคม โครงการเผยแพร 
 ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ลําดับที่ ๗๙ ชุดวรรณคดแีละ 

วรรณคดีเปรยีบเทียบ ลําดับที่ ๒   พิมพคร้ังที่ ๑,  ๒๕๔๕ 
จารุวรรณ  พุมพฤกษ   “แงว” สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม  

ไทย ธนาคารไทยพาณิชย จดัพิมพเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๖  
รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  เลม ๓ หนา ๑๓๑๑–๑๓๑๖ 

บังอร ปยะพนัธุ    ประวัติศาสตรของชุมชนลาวในหัวเมืองชัน้ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
 วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัย  

ศิลปากร  ๒๕๒๗ 
ปราณี วงษเทศ   “นิทานชาดกกับโลกทัศนของลาวพวน” พื้นถ่ินพืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม ๒๕๓๑  
---------“เพลงกลอมเด็กของลาวพวน” พื้นบานพื้นเมือง สํานักพิมพเจาพระยา กรุงเทพฯ: โรงพิมพ  

เรือนแกวการพิมพ  ๒๕๒๕  
พิสูจน  ใจเที่ยงกุล  การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมลาวเรื่องของคอกุน วิทยานพินธ 
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๓๐ 
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โพธ์ิ แซมลําเจียก  ตํานานไทยพวน  กรุงเทพมหานคร : ก.พลพิมพ พร้ินติ้ง จํากัด ๒๕๓๗ 
ภานุพงศ อุดมศิลป  วรรณกรรมไทพวน :ความสัมพันธกับสังคม  วิทยานิพนธปริญญา 

อักษรศาสตร มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ๒๙๓๙ 
---------  “ไทยพวนในภาคกลาง” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เลม ๖    

หนา ๒๗๒๒–๒๗๓๑ 
ยุพิน   สุวรรณฤทธิ์  การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมลาวเรื่องไกแกว  วิทยานพินธปริญญา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๒๙ 
ศรีศักร วัลลิโภดม  “ลาวในเมืองไทย” เมืองโบราณ ๖ (ธ.ค.๒๕๒๒–ม.ค.๒๕๒๓)  
สินธุ เริงเขตตกรรม  “ลาวครั่งบนโคกหมอ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เลม ๑๒ 
 หนา ๕๘๕๑–๕๘๕๒ 
สุวิทย  เจยีรสุวรรณ  การศึกษาวิเคราะหบททําขวัญและพิธีทําขวัญของกลุมคนไทย ไทยพวน 
 และไทยเขมร ที่จังหวดัฉะเชงิเทรา วิทยานพินธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 

วิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๒๕๔๖ 
สุวิไล  เปรมศรีรัตน   “ภาษาและและกลุมชาติพันธุในภาคกลาง” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 

ภาคกลาง  เลม ๑๐ หนา  ๔๖๙๙–๔๗๐๗  
อุดม สมพร “ลาวตี้” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง   เลม ๑๒  หนา ๕๘๕๗–๕๘๕๙ 
 


