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 * บทความนี้ปรับปรุงจากการบรรยายผลงานทางวิชาการในที่ประชุมส�านกัศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

บทน�ำ

 ภาคใต้มีสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่

บรรพบรุษุสัง่สมถ่ายทอดเป็นวรรณกรรม

ลายลักษณ์อย่างอเนกอนนัต์ วรรณกรรม

ดังกล่าวมีทั้งที่บันทึกบนแผ่นศิลา แผ่น

ทองค�า ใบลาน สมดุข่อยหรอืหนงัสอืบดุ 

และกระดาษฝรั่ง วรรณกรรมที่เป็นศิลา

จารึกของภาคใต้ระหว่างพุทธศตวรรษ

ที่ ๑๒-๑๘ ล้วนเป็นอิทธิพลตัวอักษรมา

จากภายนอก ได้แก่ อักษรปัลลวะ อักษร

มอญ  อกัษรทมฬิ และอกัษรขอม ครัน้ถงึ 

พุทธศตวรรษที่ ๑๘ วัฒนธรรมการใช้ 

ใบลาน และสมุดข่อยรุ่งโรจน์ และเป็น 

ช่วงที่นิยมใช้อักษรขอมตลอดมาจนถึง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส�าหรับ

การใช้อักษรไทยและอักษรขอมไทยใน

ภาคใต้ พบหลักฐานที่ชัดเจนจากจารึก 

บนแผ่นทองค�าที่ใช้หุ้มปลียอดพระบรม- 

ธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงกับ พ.ศ. 

๒๑๕๙ ในแผ่นดนิสมเดจ็พระเอกาทศรถ 

แต่คาดว่าการใช้อักษรไทยยังไม่เป็นที่

นยิมแพร่หลายในภาคใต้ขณะนัน้ ในส่วน

ของการใช้กระดาษฝรั่งเขียนภาษาไทย 

พบว่า อย่างช้าเคยมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จ

พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ดงัเช่น จดหมาย

ของท่ำนจัน เมืองถลำง ที่มีโต้ตอบกับ 

ฟรำนซิส ไลท์ ชาวอังกฤษที่เมืองปีนงั 

ส�าหรับวรรณกรรมภาคใต้ที่ตกทอดมา 

จนกระทั่ งถึงป ัจจุบันส ่วนใหญ่ เป ็น

หนงัสือบุด หนงัสือใบลาน และหนงัสือ

เล่มเล็ก หนงัสือบุดและหนงัสือใบลาน

เป็นเอกสารเก่าช่วงก่อนการพิมพ์ ส่วน

หนังสือเล่มเล็กเป็นหนังสือซึ่งพิมพ์เผย

แพร่ในระยะแรก ๆ  ทีก่ารพมิพ์แพร่หลาย

ในภาคใต้ โดยส่วนหนึง่น�าวิทยาการมา

บทคัดย่อ

   หนงัสือบุด เป็นวรรณกรรมลำยลักษณ์ของภำคใต้ที่บันทึกสรรพวิทยำกำรต่ำง ๆ ไว้ก่อนที่กำรพิมพ์จะ 

แพร่หลำย แหล่งรวบรวมที่ส�ำคัญได้แก่ วัด และบ้ำนของผู้ใฝ่รู้ ในสมัยแรกเริ่มกำรพิมพ์ได้มีกำรน�ำวิทยำกำร

จำกหนงัสือบุดมำจัดพิมพ์เป็นหนงัสือเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ ต่อมำมีนกัวิชำกำรภำคใต้จ�ำนวนหนึง่ได้เก็บรวบรวม 

หนงัสอืบดุ หนงัสอืใบลำน เอกสำรต่ำง ๆ  กนัอย่ำงจรงิจงัท�ำให้มวีรรณกรรมไม่น้อยพมิพ์ออกเผยแพร่อย่ำงต่อเนือ่ง 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ โครงกำรวิจัยภูมิปัญญำทักษิณจำกวรรณกรรมและพฤติกรรมได้คัดสรรวรรณกรรม 

๘๔ เรื่อง จัดท�ำเป็น วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร พิมพ์เผยแพร่ ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเนื้อหำสำระ 

เกีย่วกบั ศลิำจำรกึและจำรกึ ต�ำรำ คมัภร์ี ประวตัศิำสตร์ พงศำวดำร  ต�ำนำน กำรแพทย์ เหตกุำรณ์ส�ำคญัในท้องถิน่ 

นทิำนประโลมโลก ควำมเชื่อและคตินิยม นิรำศ หลักศำสนำ ปรัชญำวรรณกรรมเฉพำะกิจ กฎหมำย บุคคลและ

สถำนที่ ประเพณีและพิธีกรรม ปกิณกะ และสุภำษิตค�ำสอนนีค่ือ ส่วนเสี้ยวของฐำนรำกสังคมภำคใต้อันเป็นวิถี

และพลังที่ท้ำทำยกำรศึกษำ
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

จากหนังสือบุด และหนังสือใบลานมา

จดัพมิพ์  อกีส่วนหนึง่เป็นการสร้างสรรค์

ขึ้นใหม่ของผู้รู้

พัฒนำกำรกำรศึกษำวรรณกรรมทักษิณ

 ก่อนทีก่ารพมิพ์จะแพร่หลายอย่าง

กว้างขวาง หนังสือบุดในฐานะสรรพ

วิทยาการได้รับการเอาใจใส่และเก็บ

รักษาไว้เป็นอย่างดี  วัดเก่าแก่ทุกวัดและ

ที่บ้านของผู ้ใฝ่รู ้ใฝ่ศึกษามีหนังสือบุด

เก็บรวบรวมไว้เป็นจ�านวนมาก บางเล่ม

ยังคงมีสภาพสมบูรณ์พอที่จะน�ามาศึกษา

ได้ แต่ก็มีไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของหนงัสือ

ที่เก็บรวบรวมได้ ทั้ง ๆ  ที่ผู้เก็บ ผู้คัดลอก 

ผู้ศึกษาพยายามรักษาไว้ให้คงอยู่เพื่อเป็น

สมบัติของคนรุ ่นหลัง ด้วยการสร้าง

คตนิยิม ความเชือ่ว่าเป็นหนงัสอืศกัดิส์ทิธิ์ 

แต่ก็ไม่วายถูกท�าลายด้วยความเชื่อบาง

ประการ  ถกูขายให้ชาวต่างชาต ิและหมด

ความนิยมเนื่องจากระบบการพิมพ์สมัย

ใหม่แพร่หลาย วันนี้จึงมีหนังสือเหลือ

อยู ่ส่วนหนึ่งซึ่งน้อยนิดหากเทียบเคียง

กับอดีต แต่ก็ยังคงเป็นความภูมิใจของ

ชาวภาคใต้ที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเรื่องนี้ เพราะนี่

คือ วัฒนธรรมภาคใต้ที่เล่าขานถึงความ

เป็นภาคใต้ และบอกกล่าวถึงอิทธิพล

ต่าง ๆ ที่หล่อหลอมความเป็นเอกลักษณ์

ของพวกเขา

 เมื่อประมาณ ๕๐-๖๐ ปีที่ผ่าน

มานี้ ชาวบ้านชาววัดไม่น้อยยังนิยมสวด

หนังสือซึ่งเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู ้ 

และความบนัเทงิอย่างหนึง่ ในช่วงทีค่วาม

บนัเทงิจากสิง่บนัเทงิเช่นในปัจจบุนัยงัไม่

แพร่หลาย ทุกวันพระ ๘ ค�่า และ ๑๕ ค�่า 

ภายหลงัจากทีช่าวบ้านรบัศลี ฟังพระสวด

มนต์ ฟังเทศน์ และถวายภัตตาหารแล้ว 

เวลาว่างก่อนเที่ยงและเวลาว่างหลังเที่ยง

ก่อนจะกลับบ้านจะมีชาวบ้าน ชาววัด 

เป็นกลุ ่ม ๆ สวดหนังสือตามระเบียง 

พระอโุบสถระเบยีงพระด้าน และศาลาวดั 

หนงัสอืทีใ่ช้สวดส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรม 

ประโลมโลกและวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ

ศาสนา ทั้งผู้สวดและผู้ฟังต่างด�่าลึกใน

เนื้อหาสาระ ค�าสอน กลายเป็นความสุข

ความบนัเทงิ  นอกเหนอืไปจากการดหูนงั

ตะลุง มโนห์รา ฟังเพลงบอก และเพลง

แปดบท ฯลฯ นอกจากสวดหนงัสือกัน

ที่วัดแล้ว บ้านใดที่มีทุนทรัพย์หากมีงาน

หรือกิจการใดก็มักนิยมให้ผู้ช�านาญการ

สวดหนงัสือไปสวดโดยให้ค่าตอบแทน

เป็นสิ่งของบ้าง เป็นเงินบ้าง การสวด

หนังสือดังกล่าวช่วยให้มีผู ้จดจ�าเรื่อง

ราวต่าง ๆ ได้มากมาย ซึ่งภายหลังเมื่อ

ต้นฉบับหนังสือเสื่อมสภาพสูญหายไป 

บุคคลเหล่านี้อาศัยการจดจ�าถ่ายทอดให้

เรื่องราวต่าง ๆ ที่ส�าคัญยังคงอยู่ไม่น้อย 

แต่ปัจจบุนัสภาพการณ์เช่นนีห้มดไปแล้ว

อย่างสิ้นเชิง

 เมื่อประมาณ ๓๐ ปีที่ผ่านมานี้ 

ท่ำนขุนอำเทศ (กลอน มัลลิกะมำส) นำย

พร้อม ศรสีมัพทุธ พระภกิษดุ�ำ วดัหวัอฐิ 

เมืองนครศรีธรรมราช นำยดิเรก พรต

ตะเสน รองศำสตรำจำรย์ภิญโญ จิตต์

ธรรม ศำสตรำจำรย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 

อำจำรย์วิเชียร ณ นคร และบุคคลอื่น ๆ 

อีกจ�านวนหนึ่งได้พยายามเก็บรวบรวม

หนงัสอืบดุ หนงัสอืใบลาน เอกสารต่าง ๆ  

กันอย่างจริงจัง สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

มหาวทิยาลยัทกัษณิได้จดัประชมุสมัมนา

เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นขึ้นหลายครั้ง 

ขณะเดียวกันศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ ใน

ภาคใต้ได้เก็บรวบรวมวรรณกรรมกัน

อย่างจริงจัง ท�าให้มีวรรณกรรมไม่น้อย

พิมพ์ออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง แหล่ง

สืบค้นส�าคัญที่เก็บรวบรวมและศึกษา

วรรณกรรมดงักล่าว เช่น สถาบนัทกัษณิคดี 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ ศนูย์วฒันธรรมภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์วัฒนธรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ ศนูย์วฒันธรรม 

จงัหวดัพทัลงุ โรงเรยีนสตรพีทัลงุ เป็นต้น 

แม้จะมีแหล่งรวบรวม และศึกษาค้นคว้า 

อย ่างจริงจังมากขึ้นแต ่ผลงานศึกษา 

วรรณกรรมทักษิณก็มิ ได ้ เคลื่ อนตัว 

ก้าวไกลไปกว่าเดิมเท่าใดนกั หากเปรียบ

เทียบกับจ�านวนวรรณกรรมที่ เก็บไว้

ตามแหล่งต่าง ๆ จ�านวนไม่น้อยกว่า 

๖,๐๐๐ ฉบับ (ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบัน

ราชภฏัในภาคใต้ได้จดัท�าข้อมลูจากแหล่ง

สืบค้นเฉพาะ ๕ แหล่ง มีวรรณกรรม

รวมทั้งสิ้น ๖,๕๑๙ รายการ เป็นของ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ๑,๓๗๙ รายการ 

สถาบนัราชภฏันครศรธีรรมราช ๓,๗๖๔ 

รายการ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

๗๔๘ รายการ สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

๔๘๒ รายการ และศูนย์วัฒนธรรม

จังหวัดพัทลุง ๑๔๖ รายการ)

 ใน พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ มี

ชุดโครงการวิจัยภูมิปัญญาทักษิณจาก

วรรณกรรมและพฤติกรรม ได้รับทุน

สนับสนนุการวิจัยจากส�านกังานกองทุน

สนับสนนุการวิจัย (สกว.) ศาสตราจารย์ 

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู ้ เป ็นหัวหน้า

โครงการ ได้ระดมนกัวชิาการของภาคใต้ 
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มาร่วมกันศึกษา ในส่วนของโครงการ 

วิจัยภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมซึ่ง

เป็นโครงการย่อยในโครงการดังกล่าวมี

นกัวิจัยร่วมมากกว่า ๔๐ คน ได้ศึกษา

ค้นคว้าตรวจสอบวรรณกรรมทั้งหนงัสือ

บดุและผลงานวรรณกรรมทีพ่มิพ์เผยแพร่

จ�านวนมากกว่า ๕,๐๐๐ ฉบับ ชั้นต้น

คณะนกัวิจัยได้คัดเลือกศึกษาในลักษณะ

วรรณกรรมปฏทิศัน์ จ�านวน  ๔๓๕ เรือ่ง 

เพื่อประมวลสารัตถะ รูปแบบ ลักษณะ

ทั่วไปและลักษณะเฉพาะของแต่ละเรื่อง 

ขัน้ต่อมาได้จดัท�าเป็น วรรณกรรมทกัษณิ : 

วรรณกรรมปริทัศน์ โดยการสังเคราะห์

วรรณกรรมในแง่มุมต่างๆ และจัดท�า

หนงัสือวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรม

พินิจ ส�าหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเป็น

ภาพรวมในเบื้องต้น และขั้นสุดท้าย 

คณะผู ้วิจัยได้คัดสรรวรรณกรรมรวม

จ�านวน ๘๔ เรื่อง จัดท�าเป็น วรรณกรรม

ทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร ด้วยการ 

ปริวรรตเป็นอักขรวิธีปัจจุบันโดยรักษา 

ถ ้อยค�า เดิมไว ้  จัดท�า เชิงอรรถและ

สังเคราะห์ผลงาน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง

และค้นคว้าศึกษาในเชิงวิจักษณ์ วิจารณ์

หรอืเชงิเปรยีบเทยีบเพือ่จะได้รูจ้กัและเข้า

ถึงวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้มากยิ่งขึ้น

 ชุดโครงการวิจัยภูมิปัญญาทักษิณ

จากวรรณกรรมดังกล่าวนับเป็นมิติใหม่

ของการศึกษา อาจเป็นความหวังได้ว่า

เป็นผลงานศึกษาที่ช่วยยืดลมหายใจของ

วรรณกรรมทักษิณให้ยาวนานขึ้นอีก 

หรือจากที่กระจัดกระจายด้วยการพิมพ์

เผยแพร่มาแล้วก็ดี มาเป็นงานพิมพ์

โดยผ่านการคัดสรรในระดับหนึ่งและ

ประมวลไว้เป็นอย่างดี ย่อมเป็นลู่ทางที่

ง่ายและสะดวกต่อการศกึษาอย่างดยีิง่ แต่

ก็คาดหวังไม่ได้แน่นอนนกัว่า จะได้รับ

ความสนใจอย่างกว้างขวางต่อไปหรือไม่ 

เพราะความหยาบกระด้างของผู ้คนใน

ยุควัตถุนิยมมักมองเห็นแค่ประโยชน์

ใช้สอยระดับตื้นซึ่งเป็นแค่รูปธรรมที่ 

ผิวเผินเท่านัน้

มอีะไรในวรรณกรรมทกัษณิ : วรรณกรรม

คัดสรร

 วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรม

คัดสรร อันเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ

วิจัยภูมิปัญญาทักษิณจากวรรณกรรมมี

เนื้อหาสาระครอบคลุมกว้างขวาง คือ 

ศิลาจารึกและจารึกในลักษณะอื่น ต�ารา  คัมภีร์

ประวัติศาสตร์  พงศาวดาร  ต�านาน การแพทย์

บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญในท้องถิ่น นทิานประโลมโลก

ความเชื่อและคตินิยม นิราศ

หลักศาสนา  ปรัชญา วรรณกรรมเฉพาะกิจ

กฎหมาย   บุคคลและสถานที่

ประเพณีและพิธีกรรม ปกิณกะ

สุภาษิตค�าสอน

 เนือ้หาซึง่ครอบคลมุสาระดงักล่าว

ได้จากการศึกษาวรรณกรรมทั้งหมด 

๘๔ เรือ่ง แต่ละเรือ่งผูศ้กึษาจดัเนือ้หาเป็น 

๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นความรู้เกี่ยวกับ 

วรรณกรรมและการวิเคราะห์ ส่วนที่สอง 

เป็นการปริวรรตวรรณกรรม ส่วนแรก

ผู ้ศึกษากล่าวถึง ประวัติและลักษณะ

วรรณกรรม ผู้รจนา อายุของวรรณกรรม 

เนื้อเรื่อง ลักษณะเฉพาะ และคุณค่า ส่วน

ทีส่อง คอื เนือ้หาวรรณกรรม ซึง่ปรวิรรต

เป็นอักขรวิธีปัจจุบัน แต่ได้รักษาหรือ

คงถ้อยค�าเดิมไว้ บางเรื่องที่มีต้นฉบับ

หลายเล่มและบางเล่มขาดความสมบูรณ์ 

ผู ้ศึกษาได้น�ามาช�าระเป็นฉบับใหม่ที่มี

เนือ้หาสมบรูณ์ โดยมบีทสรปุและวพิากษ์

ผลของการศึกษาควบคู่ไว้ด้วย นอกจาก

นี้ผู้ศึกษาได้จัดท�าเชิงอรรถอธิบายศัพท์ 

ถ้อยค�ายากและค�าศัพท์ภาษาถิ่นไว้ท้าย

หน้าที่มีค�าศัพท์ดังกล่าว สาระในแต่ละ

เรื่องจึงช่วยให้ผู้สนใจสามารถศึกษาได้

อย่างสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าการค้นหา

ต้นฉบับเดิมหรือฉบับคัดลอก

 หากมีค�าถามว่านอกเหนือจาก

การด�าเนินงาน วรรณกรรมทักษิณ : 
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ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

วรรณกรรมคัดสรรที่ได้รวบรวมศึกษา

วรรณกรรมในสาระดังกล่าวแล้ว อะไร

คือความใหม่ ความน่าสนใจของการ

รวบรวมศึกษาครั้งนี้  สิ่ งที่น ่าสนใจ

ประการแรก คือ มีวรรณกรรมจ�านวน

ไม่น้อยเป็นผลงานที่ไม่เคยมีผู้ใดศึกษา

อย่างจรงิจงัและไม่เคยเผยแพร่ให้เป็นทีร่บั

รู้ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางมาก่อน 

เช่น ต�านานสร้างโลกฉบับบ้านป่าลาม  

โองการพญากรูด จารึกแผ่นทองที่ปลี

ยอดพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช  

เกาะตะรุเตาทัณฑสถานประวัติศาสตร์  

แหล่หมอจันทร์ ปรมัตถธรรมค�ากาพย์  

พลายจ�าเริญ (คชานุสรณ์) ค�ากาพย์  

โจทย์เลขปริศนา และแบบเรียนค�ากาพย์ 

เป็นต้น ประการทีส่องในเมือ่วรรณกรรม

ดังกล่าวมิได้มีการศึกษากันอย่างจริงจัง 

และไม่เคยเผยแพร่อย่างกว้างขวางมาก่อน 

ความจรงิบางประการแต่เดมิเป็นทีรู่ก้นัใน

วงจ�ากัด เช่น ผู้เป็นเจ้าของ และผู้สนใจ

ในวงแคบเท่านั้น สรรพวิทยาการทั้ง

ปวงก็รังแต่จะเสื่อมสูญ และหมดสิ้นไป

ตามกาล เมื่อเป็นเช่นนัน้ วรรณกรรมดัง

กล่าวทีน่�ามาศกึษาเผยแพร่จงึช่วยไขความ

จริงบางประการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

สังคม ความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต ฯลฯ 

อันเป็นการช่วยเสริมการศึกษาเกี่ยวกับ

ผู้คนและสังคมภาคใต้ให้แจ่มชัดขึ้นได้

อกีระดบัหนึง่ สิง่ทีน่่าสนใจซึง่เป็นอนสุติ

อีกประการหนึง่ ก็คือ การศึกษารวบรวม

วรรณกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโลกใหม่

ทางวรรณกรรมให้กว้างยิ่งขึ้น เป็นการชี้

ทางให้เห็นว่าภูมิปัญญาจากวรรณกรรม

ของมนุษยชาติมิได ้จ�ากัดอยู ่แค ่ เมือง

หลวง เมืองใหญ่หรือเมืองศูนย์กลาง

เท่านัน้ แต่ผูค้นและสงัคมอืน่ๆได้รงัสรรค์

วรรณกรรมขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ

ในสังคมของพวกเขา อีกทั้งช่วยให้มอง

เห็นอิทธิพลบางประการของการก่อเกิด

วรรณกรรมที่หลากหลายออกไปอีกด้วย 

วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร 

จึงมีคุณอนันต ์ต ่อสังคมภาคใต ้และ

ประเทศชาติของเราโดยส่วนรวมอย่าง

แน่นอน

เสี้ยวหนึ่งจำกวรรณกรรมทักษิณ : 

วรรณกรรมคัดสรร

 ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว ่า 

คณะผู้ศึกษาวิจัยจ�านวนมากกว่า ๔๐ คน 

ได้เริ่มเสาะหาต้นฉบับวรรณกรรมจาก

แหล่งเก็บรวบรวมวรรณกรรมในภาคใต้

มาตรวจสอบและคดัเลอืกจากวรรณกรรม

จ�านวนหลายพนัเล่ม โดยศกึษาในลกัษณะ

วรรณกรรมปฏิทัศน์ จ�านวน ๔๓๕ เรื่อง 

แล้วด�าเนนิการคัดสรรจนเหลือเพียง ๘๔ 

เรื่อง ทั้ง ๘๔ เรื่องนี้ล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น 

 ในที่นีจ้ะกล่าวถึงส่วนเสี้ยวเล็ก ๆ 

จากวรรณกรรมเพียงบางเรื่อง เพื่อ

สนับสนนุ “ความมีอะไรในวรรณกรรม

ทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร”

ต�ำนำนสร้ำงโลกฉบับบ้ำนป่ำลำม 

 ต�านานฉบับนี้บันทึกในหนังสือ

บุดขาว ผู้เป็นเจ้าของเป็นหมอพื้นบ้าน

ที่บ้านป่าลาม ต�าบลช้างไห้ตก อ�าเภอ

โคกโพธิ ์จงัหวดัปัตตาน ีเนือ้เรือ่งหนกัไป

ทางต�านานฮินดู ที่ได้มีการปรับแต่งเพื่อ

ให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ 

และสภาพสังคมของกลุ่มชนในท้องถิ่น

ภาคใต้ตอนล่าง มีคติ ความเชื่อในทาง

พุทธศาสนา และคติความเชื่อดั้งเดิมของ

มลายูในท้องถิ่นผสมผสาน สะท้อนการ

ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นใกล้ไกล กล่าว

ถึงการเกิดของสรรพสิ่งที่ตัวเอกของ

ต�านาน คอื พระอศิวร และพระอมุา  เป็น

ผูใ้ห้ทัง้โลกนีแ้ละจกัรวาล การเกดิหยกูยา 

มนต์คาถา ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มี

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ เช่น พิธีกรรม

ในการเกดิ การแต่งงาน การท�าศพ การท�า

ไร่ท�านา การท�าขวัญข้าว เป็นต้น

โองกำรพญำกรูด

 ต้นฉบับวรรณกรรมเล่มนี้ เป ็น 

หนังสือบุดขาว ศูนย์วัฒนธรรมมหา 

วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเก็บรวบรวมไว้ 

ต้นฉบบัเขยีนว่า “ตมัราองการพญากรดู” 

วรรณกรรมฉบบันีแ้ปลกกว่าโองการฉบบั

อื่น ๆ กล่าวคือ ได้ก�าหนดเอาต้นไม้ คือ 

ต้นมะกรูด จากภูเขาสหัสบรรพต มาเป็น

พญายาด้วยอ�านาจฤทธิ์แห่งพระผู ้เป็น

เจ้าที่ก�ากับไว้ โดยมอบหมายให้เจ้าพิธี 

(หมอ) น�าไปรักษาผู้ป่วย  เนื้อหาทั้งหมด

ม ี๑๑ ส่วน คอื เริม่จากการสดดุพีระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ การให้ความส�าคัญ

ต่อมะกรูดในฐานะพญายา การกล่าวถึง

พระอิศวรณรายณ์ และพลังธรรมชาติ

ของสมุนไพรมะกรูด และความเชื่อมั่น

ทางจิต การน�าคาถาอาคมและอ�านาจ

ของพระรัตนตรัยมาช่วยขจัดปัดเป่าให้

เคราะห์ร้ายหาย  การท�าคุณไสย และการ

สะเดาะเคราะห์เภทภัยจากการถูกกระท�า

ทางไสยศาสตร์ การกล่าวถึงสรรพพิษ

ทั้งหลาย การน�าเอาพุทธมนต์ คือ อิติปิ

โสมาใช้ การอ้างอ�านาจจากพระฤๅษีเพื่อ

ปัดเป่าสรรพพษิให้หาย การแก้อาถรรพณ์
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คณุไสย คณุผ ีคณุยา  การกล่าวถงึพญายา

อกีอย่างหนึง่คอืพระไพล การใช้ธรณสีาร

ปัดเป่าเสนียดจัญไร และสุดท้ายกล่าวถึง

ข้อปฏิบัติส�าหรับหมอหรือเจ้าพิธี

จำรึกแผ่นทองที่ปลียอดพระมหำธำตุ

เจดีย์นครศรีธรรมรำช

 จารึกแผ่นทองดังกล่าวนี้มีจ�านวน

มากกว่า ๕๐ แผ่น เย็บต่อกันด้วยเส้น

ด้ายทองค�าเป็นผืนใหญ่หุ ้มไว้รอบปลี 

ยอดพระบรมธาตุ แต่ละแผ่นท�าขึ้นต่างปี 

ต่าง พ.ศ. การบูรณปฏิสังขรณ์พระบรม- 

ธาตเุจดย์ี เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ช่วยให้ทราบ 

และกระจ่างในเรื่องราวต่าง ๆ หลาย

ประการ จารึกดังกล่าวมีทั้งที่จารึกด้วย

อกัษรขอม และอกัษรไทย การท�าแผ่นทอง 

หุม้ปลยีอดพระธาต ุเป็นพทุธบชูากระท�า

กันหลายคราว ศักราชเก่าที่สุดอยู่ในสมัย

อยุธยาคือพุทธศักราช ๒๑๕๕ ตรงกับ

รัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ จารึกแผ่น

ทองที่บอกศักราชมีจ�านวน ๑๘ แผ่น 

ใช้อกัษรขอมล้วน ๆ  ๙ แผ่น ใช้อกัษรไทย 

ล้วน ๒ แผ่น ใช้อกัษรขอมและอกัษรไทย 

จ�านวน ๗ แผ่น อักษรไทยที่มีอายุ

เก่าที่สุด คือ พ.ศ. ๒๑๕๙ จารึกแผ่น

ทองค�าดังกล่าวนี้ได้ให้ความกระจ่างด้าน

พฒันาการใช้อกัษรและอกัษรศาสตร์ของ

ผู้คงแก่เรียน หรือปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้ 

ได้แก ่ วัฒนธรรมการใช้อักษรขอม 

และอักษรไทยในสมัยอยุธยาจนถึงสมัย

ต้นรัตนโกสินทร์ กล่าวคือระบุชัดว่า 

ในแผ่นดินพระเอกาทศรถในภาคใต้

มีการใช้ภาษาไทยกันแล้ว นอกจากนี้

จารึกแผ่นทองชุดดังกล่าวได้แสดงถึง

วัฒนธรรมการใช้ศาสนจักรเป็นเครื่อง

จรรโลงอาณาจักร อีกทั้งยังเสริมย�้าให้

กระจ่างชดัด้านพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์

ในภาคใต้ด้วย 

พระปรมัตถธรรมค�ำกำพย์

 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง 

พระปรมัตถธรรม ค� ากาพย ์  เป ็น

วรรณกรรมที่บันทึกในหนังสือบุดขาว 

ที่พบแล้วมีทั้งฉบับสมบูรณ์และที่ช�ารุด

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ฉบับ พบกระจายอยู่

ทั่วไปทั่วภาคใต้ มีชื่อเรียกแตกต่างกัน

คอื “พระบอรมิดั” “พระบอระมดั”“พระ 

สบีอรมิดั” และ “นีห่นาในร่าง” สารตัถะ

ส�าคญัของพระปรมตัถธรรม ค�ากาพย์ คอื 

การชี้ให้พุทธบริษัทเข้าถึงเนื้อธรรมขั้น

ปรมัตถธรรม (ประโยชน์อย่างยิ่ง, ความ

จริงอันเป็นที่สุด, ลึกซึ้งยากที่ปุถุชนจะ

เข้าใจได้) อนัเป็นปชูนยีวตัถขุัน้เอกอตุรง

กับนัยของ “รัตนตรัย” หรือ “แก้วสาม

ประการ” หรอืพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ 

และพระสงัฆคณุ วรรณกรรมเรือ่งนีแ้สดง

ให้เหน็ถงึความเป็นปราชญ์ของผูร้จนาทัง้

ด้านศาสนา ด้านภาษา และวรรณศิลป์

แหล่หมอจันทร์

 บทแหล่หมอจันทร์ หรือ แหล่

เทศน์หมอจันทร์ เป็นมุขปาฐะส�าหรับ

แหล่เล ่าเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงกรณี 

หมอจันทร์ หรือนำยจันทร์ บริบำล ต้อง

กลายเป็นฆาตกรยงิพระสถลสถำนพทิกัษ์ 

(คออยู่เคียด ณ ระนอง) ผู้ว่าราชการ

เมืองตรังถึงแก่ชีวิตและยิงพระยำรัษฎำ

นุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุห

เทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตบาดเจ็บสาหัส

และถึงแก่อนจิกรรมขณะพักรักษาตัวอยู่ 

ณ โรงพยาบาลในภายหลัง ที่ท่าเทียบเรือ

สะพานเจ้าฟ้า อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๕ 

หมอจนัทร์จงึถกูศาลพพิากษาให้ประหาร

ชีวิต นับเป็นคดีสะเทือนขวัญอย่างยิ่ง 

จึงมีนกัประพันธ์ในท้องถิ่นน�าเรื่องนี้มา

แต่งเป็นบทแหล่หลายส�านวน เพื่อแหล่

เล่าสู่กันฟังอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่รู้จัก

กันทั่วไปในภาคใต้ มีการโจษขานและ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง บทแหล่

ดังกล่าวมีผู้จดจ�าและบันทึกไว้เป็นลาย

ลักษณ์ก็มาก บันทึกเหตุการณ์จริงที่ว่า

นีน้อกจากเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์

ทางหนึง่แล้ว ยังเป็นอุทาหรณ์เตือนสติ

คนทั่วไปว่า ความขัดแย้งเนื่องจากการ

ใช้อ�านาจของผูม้อี�านาจอาจกลายเป็นช่อง

ว่างในการปกครองและรุนแรงจนกลาย

เป็นความเคียดแค้นถึงแก่การท�าลายชีวิต

กันได้ เป็นโทษทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและต่อ

ระบบ จนยากที่จะเยียวยาได้ 

พลำยจ�ำเริญ (คชำนุสรณ์) ค�ำกำพย์

 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องนี้ 

ผูแ้ต่งบนัทกึในกระดาษฝรัง่ เป็นเรือ่งเดยีว

ทีใ่ช้สตัว์เป็นตวัเอกของเรือ่ง  เนือ้หาของ

วรรณกรรมได้มาจากเรื่องราวจริงของ 

ช้างพลายเชือกหนึง่ คือ พลำยจ�ำเริญ ซึ่ง

เป็นช้างของตระกูล ณ นคร ช้างเชือกนี้ 

บางกระแสบอกว ่ามีชีวิตอยู ่ ในสมัย

รัชกาลที่ ๓-๔ แต่บางกระแสบอกว่า

มีชีวิตอยู ่ในสมัยรัชกาลที่ ๔-๗ แห่ง 

กรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องนีจ้ึงยังสับสนอยู่

ผู้แต่งเรื่องนี้ คือ พระปลัดเลี่ยม อำสโย 

(เลี่ยม นำครภัฏ) มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัย

รชักาลที ่๕ (พ.ศ. ๒๔๒๙) และมรณภาพ
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ทั้งหนังสือบุด หนังสือใบลาน และ

หนงัสือเล่มเล็กที่พิมพ์เผยแพร่ในยุคเก่า

ยังคงกระจัดกระจายอยู ่ทั่วไปในพื้นที่

ภาคใต้ วรรณกรรมเหล่านี้เป็นมรดก

ทางภูมิปัญญาของชาติที่ก�าลังรอการ

เสื่อมสูญ หากไม่สนใจศึกษากันอย่าง

จริงจัง การศึกษาแค่ วรรณกรรมทักษิณ : 

วรรณกรรมคัดสรร ได้เพียง ๘๔ เรื่อง 

ยังเป็นส่วนเสี้ยวที่น้อยนดิซึ่งไม่เพียงพอ

ต่อการอยู่รอดตลอดไปของวรรณกรรม

ดังกล่าว อนึง่เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ทีส่�าคญัยิง่อย่างหนึง่ คอื กำรเรยีนรูข้อม - 

บำลี และขอม-ไทย หากในส่วนนี้ผู้รู้ยัง

คงหดหายไปเรื่อย ๆ วรรณกรรมจาก

หนงัสือบุดที่บันทึกด้วยอักษรขอมก็คงมี

โอกาสแพร่หลายได้ยาก การฟื้นกลับไป

เรียนรู้สิ่งดังกล่าวน่าจะยังไม่สายเกินไป 

หากสถาบนัการศกึษาทีช่นูโยบายว่า “เป็น

สถำบันอุดมศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น” 

ด�าเนนิการอย่างจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวม

ทั้งหน่วยงานวัฒนธรรมในระดับชาติให้

ความสนใจสนับสนุนด้านวิชาการและ

ทุนการศึกษาค้นคว้า การอนุรักษ์ อีกทั้ง

ส่งเสริมการน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการ

ศึกษาและการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 ส่วนเสี้ยวการศึกษาวรรณกรรม

ท้องถิ่นภาคใต้ครั้งนี้ ประจักษ์ว่าภาคใต้ 

คือ คลังวรรณกรรมอันอุดมไปด้วยความ

หลากหลายด้านเนื้อหาสาระ ต้นฉบับที่

เป็นหนงัสือบุด และใบลาน ซึ่งมีอยู่เป็น

อเนกอนนัต์นัน้ ยังมีหลงเหลือให้ศึกษา

โดยเกบ็รวบรวมไว้ตามวดัวาอาราม บ้าน

ของผู้ใฝ่รู้และเจริญด้วยการศึกษา และ

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต้นฉบับที่คัด

ลอกลงสมุดอย่างฝรั่ง และต้นฉบับที่

บทสรุป

 สังคมไทยภาคใต้ใช้วรรณกรรม

ท้องถิ่นส�าหรับถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

สร้างคุณลักษณะของผู้คน หรือการใช้

ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการ 

วรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญใน 

การสร ้างพลังให ้สังคมมีสมรรถนะ 

ศักยภาพ เจตคติ ตลอดจนค่านิยม และ

คุณธรรมจริ ยธรรมตามที่สั งคมพึ ง

ประสงค์ สิ่งดังกล่าวช่วยให้ชาวภาคใต้ 

เป็นผู้รู้จักตนเอง สามารถจัดการตนเอง 

กับสภาพแวดล ้อมที่ตนด� ารงอยู ่ ได ้ 

ท�าให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่าง

อิสระ มีคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ

ที่โดดเด่น เช่น เป็นคนชอบสงสัย ไม่เชื่อ

อะไรง่าย ๆ รักพวกพ้อง มีวิจารณญาณ

ในการตัดสินใจ ยอมรับและปรับเปลี่ยน

ความคิดความเชื่อบนฐานของข้อมูลและ

ความมเีหตผุล มแีนวทางการคดิ วเิคราะห์ 

สังเคราะห์ สร้างสรรค์เป็นของตนเอง 

ด้วยการตีค่า ปรับรูปแบบตามยุคสมัย

และสภาวการณ์ เพื่อน�าไปใช้ตามความ

เหมาะสม

 พัฒนาการการศึกษาวรรณกรรม

ทักษิณและการน�าวรรณกรรมท้องถิ่น

ภาคใต้มากล่าวถึงเพียง ๗ เรื่อง เป็น

เพยีงส่วนเสีย้วเลก็ ๆ  เพือ่ชีแ้นะให้เหน็ว่า 

วรรณกรรม คือ ส่วนส�าคัญของสังคม

ภาคใต้ที่ทรงคุณค่าอย่างอเนกอนันต์

หากมุ ่งศึกษาให้ถึงแก่นสารและน�ามา

ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง วรรณกรรม

ท้องถิ่นดังกล่าวแม้จะสูญเสียไปมาก แต่

ก็ยังมีต้นฉบับหลงเหลือกระจัดกระจาย

อยู่ตามวัด และที่เป็นสมบัติส่วนตัวอีก

ส่วนหนึง่ประมาณไม่น้อยกว่าหมื่นเล่ม 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อเรื่องกล่าวถึงเรื่อง

ราวของพลายจ�าเริญตั้งแต่เกิดจนถึงล้ม

ว่าเป็นช้างแสนรู้ มีความรู้สึกนกึคิดและ

มีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ รักผู ้เลี้ยงที่มี

ความเมตตากรณุา ท�าร้ายผูเ้ลีย้งทีห่ยาบช้า 

ทารุณ และไม่รักษาสัญญาถึงแก่สิ้นชีวิต

เสียมากต่อมาก ผลสุดท้ายช้างเชือกนี้

ถูกช้างเถื่อนรุมแทงจนเสียชีวิต ในเรื่อง

นี้นอกจากเล่าเรื่องราวของพลายจ�าเริญ

แล้ว ยังสอดแทรกสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

การด�ารงชีวิต สภาพสังคม ประเพณี 

วฒันธรรมของชาวภาคใต้ช่วงนัน้ไว้อย่าง

น่าสนใจอีกด้วย

เกำะตะรุเตำทัณฑสถำนประวัติศำสตร์

 วรรณกรรมชิ้นนี้เป็นบันทึกส่วน 

บุคคลที่บันทึกในสมุดฝรั่งของอดีตพัศดี 

เรือนจ�าเกาะตะรุเตา เกาะตะรุเตาเป็น 

ทณัฑสถานกกัขงันกัโทษทัง้คดอีกุฉกรรจ์ 

และนกัโทษการเมือง เรื่องราวที่บันทึก 

เป็นเหตกุารณ์ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๔- ๒๔๙๘ 

สาระส�าคัญของบันทึก คือ สภาพทาง 

ภูมิศาสตร ์ของเกาะตะรุ เตาขณะนั้น 

แผนการจัดตั้งเกาะตะรุเตาเป็นที่กักกัน 

ควบคุมนกัโทษ และนคิมฝึกอาชีพผู้ต้อง 

กักกันสภาพความเป็นอยู ่ของนักโทษ 

ธรรมดาและนกัโทษการเมอืง การหลบหนี 

ของนกัโทษการเมอืง การบรหิารงานอย่าง

แหลกเหลวและขบวนการคอร์รัปชัน 

ของเจ้าหน้าที่ และการปราบปรามสลัด

ตะรุเตา สาระของบันทึกเรื่องนีน้ับเป็น

ประสบการณ์อันมีคุณค่าที่ตีแผ่อีกแง่มุม

หนึง่ให้ภายนอกได้รับรู้ นับเป็นบันทึก

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ ซึ่งหา

ได้ยากจากงานในระบบราชการ
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พมิพ์เผยแพร่เมือ่การพมิพ์เข้ามามบีทบาท 

ได้แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในสังคมภาคใต้

ในเวลาต่อมา สภาพการณ์เช่นนี้ท�าให้

เห็นความเป็นพลวัตของผู้สร้าง เนื้อหา

สาระ และผู้เสพวรรณกรรมแต่ละช่วง

เวลาได้อย่างเด่นชัด จากการเลือกสรร

วรรณกรรมบางเรื่องมาน�าเสนอพอเป็น

มูลท�าให้เห็นบทบาทของวรรณกรรม

ที่มีอยู ่อย่างกว้างขวาง เห็นได้ชัดว่า

วรรณกรรมภาคใต้เป็นสรรพวิชาหรือ

ศาสตร์ส�าหรับคนในสังคมเรียนรู ้และ

ใช้ประโยชน์ เป็นบันทึกประวัติศาสตร์

สังคมหรือถ่ายโยงความรู้ เป็นอาหารใจ

และอาหารทางปัญญา เป็นแก่นสารที่

แสดงถงึความเป็นหมูพ่วก เป็นจารตีหรอื

แนวทางปฏบิตัขิองสงัคม เป็นการอธบิาย

ข้อเท็จจริง เป็นการประจานและชี้แนะ

ทางเลอืก นีค่อื ฐานรากของสงัคมภาคใต้  

การที่สิ่งดังกล่าวนีจ้ะมีวิถีและพลังต่อไป

ได้นัน้ขึ้นอยู่กับว่าจะท�าอย่างไรให้สิ่งดัง

กล่าวยังคงเป็นวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหว

ต่อไปในสังคมได้เพียงใด

บรรณำนกุรม
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Abstract Southern Literature: A Significant Evidence from the South that Challenges  Studying
 Chuan  Phetkaew
 Associate Fellow of the Academy of Arts, The Royal Institute, Thailand

  ÉNangsue Bud is a written southern literature that recorded various fields of knowledge before 

printing became prominent. Significant sources for the compilation of knowledge were temples and 

houses of learned persons. During the time when printing was first introduced some knowledge from 

the Nangsue Bud was printed as booklets for distribution. Later a number of southern scholars began to 

seriously collect Nangsue Bud, palm-leaf manuscripts, and documents, resulting in the publication of 

a large number of literary works being published in succession. During 2001-2004 the Research 

Project on Southern Wisdom from Literature and Behavior selected 84 literary works to be included in 

Southern Literature: Selected Works, issued in 2005. Their subject matters deal with stone inscriptions 

and inscriptions, texts, scriptures, history, chronicles, legends, medicine, significant local incidents, 

romantic fiction, beliefs and traditions, travels, religious principles, special literary philosophy, law, 

people and places, customs and rituals, miscellany, and proverbs. This is a fraction of the foundation of 

southern society which has become way and force that challenge studying.

 Key words : southern literature, selected literary works, Nangsue Bud, palm-leaf manuscripts




