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บทนา

หนังสือเรื่องพุทธทำนำย: สำรัตถะและกำรสืบทอด เป็นผลงำนโครงกำรย่อยที่ 4
ในชุ ด โครงกำร วรรณกรรมทั ก ษิ ณ : สำรั ต ถะและกำรสื บ ทอด อยู่ ภ ำยใต้ โ ครงกำร
กำรพัฒนำทุนทำงสังคมภำคใต้เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมีศำสตรำจำรย์ชวน เพชรแก้ว
เป็นหัวหน้ำโครงกำร โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ประจำปี พ.ศ. 2550 – 2553 มีผู้ดำเนินงำน
กำรวิจัย ได้แก่ 1) คำนวณ นวลสนอง 2) อร่ำมรัสมิ์ ด้วงชนะ และ 3) วรเวช ว่องศิริ
หนังสือเรื่องพุทธทำนำย: สำรัตถะและกำรสืบทอด เป็นโครงกำรวิจัยที่ ได้ศึกษำ
วรรณกรรมพุทธทำนำยที่พบในพื้นที่ภำคใต้จำกต้นฉบับหนังสือบุด (สมุดข่อย) และที่พิมพ์
เผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 14 ฉบับ จำแนกตำมเนื้อหำสำระได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก
เป็นพุทธทำนำยที่มี เนื้อหำเกี่ยวกับควำมฝันและกำรทำนำยฝันของพระเจ้ำปเสนทิโกศล
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ซึ่ ง ได้ เ ค้ ำ เรื่ อ งพระไตรปิ ฎ ก กลุ่ ม สองเป็ น พุ ท ธท ำนำยที่ มี เ นื้ อ หำตำมที่ ป รำกฏอยู่ ใ น
วรรณกรรมท้องถิ่นภำคใต้เรื่องพระเจ้ำห้ำพระองค์ และกลุ่มสำมเป็นพุทธทำนำยที่มีเนื้อหำ
ตำมเค้ ำ เรื่องจำกศิล ำจำรึกในประเทศอิ นเดี ย โดยพุ ท ธทำนำยเป็นวรรณกรรมท้องถิ่น
ที่ เกี่ย วเนื่ องกับ พระพุ ท ธศำสนำ มี กำรนิ ย มอ่ ำ นอย่ ำ งแพร่หลำยและมี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ
พุทธศำสนิกชนในพื้นที่ภ ำคใต้ วรรณกรรมพุทธทำนำยที่มี ในอดีตบันทึกอยู่ในหนังสือบุด
(สมุดข่อย) จำกนั้นมีกำรคัดลอกจำกต้นฉบับสืบต่อกันมำ และได้มีผู้แต่งไว้หลำกหลำยสำนวน
โดยสำระสำคัญ ในหนังสือเรื่องพุทธทำนำย: สำรัตถะและกำรสืบทอด ได้แบ่งออกเป็น
ประเด็ น ต่ ำ ง ๆ ดั ง นี้ 1) พุ ท ธท ำนำย: วรรณกรรมทั ก ษิ ณ 2) หน้ ำ ที่ แ ละบทบำทของ
วรรณกรรมพุทธทำนำย 3) สำรัตถะที่ปรำกฏในวรรณกรรมพุทธทำนำย และ 4) กำรสืบทอด
วรรณกรรมพุทธทำนำย
พุทธทานาย: วรรณกรรมทักษิณ
ที่ ม ำของวรรณกรรมพุ ท ธท ำนำย คณะผู้ วิ จั ย ได้ กล่ ำ วถึง ที่ ม ำของวรรณกรรม
ทั ก ษิ ณ ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วกั บ วรรณกรรมพุ ท ธท ำนำยว่ ำ เนื้ อ เรื่ อ งส่ ว นใหญ่ ไ ด้ น ำมำจำก
พระไตรปิฎกซึ่งเกี่ยวกับควำมฝันและกำรทำนำยฝันของพระเจ้ำปเสนทิโกศล และมีกำร
บอกแหล่งที่มำไว้อย่ำงชัดเจน ได้แก่ ลิลิตโสฬศนิมิต ของสมุห์หนู จังหวัดนครศรีธรรมรำช,
ทำนำยปัถเวนท์ ของพุทธทำสภิกขุ, พระมหำสุบินชำดกว่ำด้วยมหำสุบิน 16 ข้อ ของพระ
รำชวิสุทธิโมลี วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง , มหำสุบินคำฉันท์ ของพระเทพ
ญำณโมลี วั ด ตำนี น รสโมสร จั ง หวั ด ปั ต ตำนี , พุ ท ธท ำนำย ของ น.อุ ไ รกุล อำเภอเมื อง
จังหวัดสงขลำ และพุทธทำนำย ของพระวิรัตน์ วิรตโน วัดสวนโมกขพลำรำม อำเภอไชยำ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และยังมีในส่วนของวรรณกรรมพุทธทำนำยที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ำนำมำ
จำกพระไตรปิฎก แต่ล้วนมีเนื้อหำเกี่ยวกับ ควำมฝันและกำรทำนำยฝันของพระเจ้ำปเสนทิ
โกศล ซึ่งตรงกับ เนื้อหำในพระไตรปิฎก ได้แก่ พุทธทำนำยคำกลอน ของพระสมุห์แสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช, พระพุทธทำนำยคำกลอน ของนำยเริงศักดิ์ สุมะมำนนท์เป็นผู้
คัดลอก, พุทธทำนำยคำกลอน ของนำยชัย จันรอดภัย และพระเจ้ำทำนำย ฉบับวัดเขำแก้ว
อำเภอเมืองจัง หวัดสงขลำ นอกจำกนี้ยังมีวรรณกรรมพุท ธทำนำยที่นำเค้ำเรื่องมำจำก
ศิลำจำรึกในประเทศอิ นเดีย ซึ่งได้แก่ พุทธทำนำยคำกลอน ของพระถำวร รำชไพฑูรย์
วัดปลำยระไม ตำบลปำดังเกอร์เบำ อำเภอเปินดัง รัฐเกดะห์ (ไทรบุรี) ประเทศมำเลเซีย
และต้นฉบับซึ่งสถำบันทักษิณคดีศึกษำได้พบมำจำกนำงหนูแก้ว สุขขวัญ แต่ไม่ได้บอกที่มำ
ไว้ ชั ด เจน อี กทั้ ง ยั ง มี พุ ทธทำนำยที่มีเนื้ อหำแทรกอยู่ ในวรรณกรรมท้ องถิ่นภำคใต้ เรื่อง
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พระเจ้ำห้ำพระองค์ ซึ่งคณะผู้เขียนได้นำมำศึกษำ 2 ฉบับคือ ฉบับวัดเลียบ อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลำ และฉบับของนำยพ่วง ไชยตรี โดยทั้งสองเรื่องเป็นพุทธทำนำยที่มีเนื้อหำ
ตรงกัน คือกล่ำวถึงพระพุทธเจ้ำ 5 พระองค์
เนื้อเรื่องของวรรณกรรมพุทธทำนำย คณะผู้ วิจัยได้แบ่งเนื้อหำของวรรณกรรม
พุทธทำนำยออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับพระพุทธองค์ทรง
ทำนำยควำมฝัน 16 ประกำรของพระเจ้ำปเสนทิโกศล มีเค้ำเรื่องมำจำกพระไตรปิฎก บำง
ฉบั บ กล่ ำวไว้อย่ ำงสั้น ๆ แต่ บ ำงฉบับผู้แ ต่ง วรรณกรรมพุทธทำนำยได้นำประสบกำรณ์
ควำมคิด และทัศนคติของตนแทรกไว้ในเนื้อหำด้วยเช่นกัน ส่วนที่สองเป็นพุทธทำนำยที่ได้
เค้ำเรื่องจำกศิลำจำรึกในประเทศอินเดีย มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรกล่ำวถึงโลกที่เต็มไป
ด้วยควำมเลวร้ำยจำกกำรประพฤติชั่วของมนุษย์และกำรเกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในโลก
ที่จะทำให้สังคมมนุษย์เสื่อมโทรมไม่เหลือชิ้นดี โดยจะเกิดขึ้นภำยหลังจำกพระพุทธศำสนำ
ดำรงอยู่ได้ 2500 ปี จำกนั้นจะมีผู้ที่เปี่ยมด้วยบุญ ญำบำรมีมำช่วยกอบกู้บ้ำนเมือง และนำ
เหล่ำมนุษย์ผู้ประพฤติดีที่เหลือรอดมำช่วยกันสร้ำงโลกใบใหม่ที่ผู้คนต่ำงตั้งมั่นในศีลธรรม
และปฏิบัติตำมหลักศีลธรรม จนท้ำยที่สุด มนุษย์ก็จะปรำศจำกทุกข์ภัยและพบแต่กับควำม
เกษมสุข ส่วนที่สำมเป็นพุทธทำนำยที่ปรำกฏอยู่ในวรรณกรรมของถิ่นภำคใต้เรื่องพระเจ้ำ
ห้ำพระองค์ มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับควำมเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้ำที่มีมำแล้วตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันและในอนำคตทั้งสิ้น 5 พระองค์ ในอดีตพระพุทธเจ้ำถือกำเนิดมำแล้ว 3 พระองค์
ได้แก่ พระกุกกุสันโธ พระโกนำคม และพระพุทธกัสสป ปัจจุบันเรำอยู่ในยุคของพระศรี
ศำกยมุนีโคดม และพระพุทธเจ้ำที่จะทรงมำตรัสรู้ยังโลกมนุษย์ในอนำคต คือ พระศรีอำริย
เมตไตรย ศำสนำพุทธจึงมีพระพุทธเจ้ำรวมทั้งสิ้น 5 พระองค์
กำรที่เนื้อหำวรรณกรรมพุทธทำนำยส่วนใหญ่ มีเค้ำเรื่องที่มีแหล่งอ้ำงอิงจำกใน
พระไตรปิฎก ช่วยส่งเสริมให้เนื้อหำสำระวรรณกรรมพุทธทำนำยมีควำมควำมน่ำเชื่อถือ เร้ำ
ควำมน่ำสนใจ และเป็นที่นิยมแพร่หลำยในพื้นที่ภำคใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมผูกพัน
แนบแน่นของพระพุทธศำสนำกับผู้คนในสังคมภำคใต้ที่มีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คน
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยส่ ว นมำกหำกสิ่ ง ใดก็ ต ำมที่ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ ง เชื่ อ มโยง หรื อ อิ ง กั บ
พระพุทธศำสนำจะทำให้สิ่งนั้นมักได้รับกำรยอมรับและเป็นที่นยิ มของผู้คนเสมอ นอกจำกนี้
เนื้อหำของวรรณกรรมพุทธทำนำยได้ใช้ควำมรู้สึกภำยจิตใจของผู้คน คือ “ควำมกลัว” เป็น
เครื่องมือในกำรชักจูงผู้คนให้เกิดควำมตระหนักรู้ถึงสำระสำคัญของเนื้อหำอันแฝงด้วยหลัก
คำสอนของศำสนำด้วยเช่นกัน
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หน้าที่และบทบาทของวรรณกรรมพุทธทานาย
หน้ำที่และบทบำทของวรรณกรรมพุทธทำนำยที่คณะผู้วิจัยได้หยิบยกมำนำเสนอ
มีทั้งสิ้น 4 ประกำร โดยประเด็นสำคัญมี 2 ประกำร คือ ด้ำนกำรสั่งสอนเกี่ยวกับคติชีวิต
และปลูกฝังควำมศรัทธำในศำสนำ ซึ่งชี้เห็นถึงวิกฤติปัญหำต่ำง ๆ ในสังคม และด้ำนกำรให้
กำรศึ ก ษำ ส ำหรั บ หน้ ำ ที่ แ ละบทบำทอี ก 2 ประกำรนั้ น เป็ น ประเด็ น รองลงมำ คื อ
ด้ำนควำมสัมพันธ์กับศิลปะ และวรรณกรรมพุทธทำนำยเป็นเครื่องช่วยปลอบประโลมใจ
ประกำรแรก ด้ำนกำรสั่งสอนเกี่ยวกับคติชีวิตและปลูกฝังควำมศรัท ธำในศำสนำ
ซึ่ ง ได้ ชี้ เ ห็ น ถึ ง วิ ก ฤติ ปั ญ หำต่ ำ ง ๆ ในสั ง คม เช่ น วิ ก ฤตกำรเมื อ ง วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ
วิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น โดยสิ่ ง ดั ง กล่ ำ วเกิ ด จำกกำรที่ ม นุ ษ ย์ โ ลกได้ เ สื่ อ มศี ล ธรรม
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ห นทำงแก้ ไ ขวิ ก ฤตและปั ญ หำ ซึ่ ง ผู้ แ ต่ ง วรรณกรรมพุ ท ธท ำนำย
ได้ใช้วิธีกำรนำเสนอหลัก ธรรมคำสอนของพุทธศำสนำ ข้อคิด และคติชีวิตบำงประกำร
จำกทัศนะของตน
ประกำรที่สอง ด้ำนกำรให้กำรศึกษำจะมุ่งเน้นไปที่กำรให้กำรศึกษำหรือควำมรู้
เกี่ยวกับหลักคำสอนสำคัญ ในพุทธศำสนำ เช่น ไตรลักษณ์ ไตรสิกขำ ศีล กฎแห่งกรรม
เป็นต้น อีกทั้งยังให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพควำมเป็นไปของสัง คม รวมไปถึง
ควำมรู้เกี่ยวกับคำประพันธ์ ถ้อยคำภำษำ และกำรสร้ำงรูปศัพท์ใหม่ด้วยเช่นกัน
ประกำรที่สำม ด้ำนควำมสัมพันธ์กับศิลปะ โดยวรรณกรรมพุทธทำนำยของภำคใต้
ปรำกฏอยู่ ภำยใต้ รูป แบบ 2 ลั กษณะ คือ ในฐำนะวรรณกรรมและในฐำนะจิ ต รกรรม
ในส่วนของวรรณกรรมสำมำรถรับรู้ได้จำกกำรเลือกสรรคำ กำรเรียบเรียงคำ และกำรใช้
โวหำร ซึ่งเป็นศิลปะกำรประพันธ์อันประณีตทำให้ผู้อ่ำนก่อเกิดควำมรู้สึกนึกคิดและอำรมณ์
ต่ำง ๆ คล้อยไปตำมเนื้อเรื่อง โดยในส่วนของจิตรกรรมได้มีผู้นำวรรณกรรมพุทธทำนำย
น ำเสนอเป็ น ภำพเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สำรบอกเล่ ำ เรื่ อ งรำวควำมฝั น ทั้ ง 16 ประกำรของ
พระเจ้ำปเสนทิโกศล
ประกำรที่สี่ ด้ำนเป็นเครื่องช่วยปลอบประโลมใจ ซึ่งมอบคำตอบให้แก่ผู้ที่มอง
หำทำงออกจำกภำวะควำมเลวร้ำยที่เป็ นไปในสังคมอย่ำงมี เหตุมีผล และชี้นำให้ ผู้อ่ำน
ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมคำสอนของพุทธศำสนำ ทำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมเบิกบำนใจและไม่สิ้น
ควำมหวังที่จะได้พบพำนกับสังคมใหม่ที่ดีกว่ำเก่ำ
ในกำรสร้ำงสรรค์วรรณกรรม ผู้แต่งมักมีจุดมุ่งหมำยใดจุดมุ่งหมำยหนึ่ง หรือหลำย
จุดมุ่งหมำยเสมอ วรรณกรรมพุทธทำนำยเป็นวรรณกรรมพุทธศำสนำที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมเชื่อของพุทธศำสนิกชนโดยทั่วไปในพื้นที่ภำคใต้แทบทุกระดับ สิ่งที่เด่นชัดคือควำม
เชื่อเหล่ำนี้ได้เข้ำมำมีอิทธิพลต่อควำมคิด ทัศนคติ และกำรดำเนินชีวิตผู้คน ส่งผลให้สังคม
เกิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงไปตำมแนวทำงที
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อในบำงบริบท
อำจเข้ำข่ำยเป็นเรื่องของควำมงมงำย แต่สำหรับวรรณกรรมพุทธทำนำยหำกผู้อ่ำนหรือผูฟ้ งั

เชื่อเหล่ำนี้ได้เข้ำมำมีอิทธิพลต่อควำมคิด ทัศนคติ และกำรดำเนินชีวิตผู้คน ส่งผลให้สังคม
เกิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงไปตำมแนวทำงที่ ค วรจะเป็ น ตำมหลั ก ค ำสอนของพุ ท ธศำสนำ
ซึ่งถือเป็นหน้ำที่และบทบำทที่สำคัญของวรรณกรรมพุทธทำนำย ควำมเชื่อในบำงบริบท
อำจเข้ำข่ำยเป็นเรื่องของควำมงมงำย แต่สำหรับวรรณกรรมพุทธทำนำยหำกผู้อ่ำนหรือผูฟ้ งั
สำมำรถตกผลึกสำระสำคัญของเนื้อหำที่ผู้แต่งต้องกำรนำเสนอได้ จะทำให้พบกับคุณค่ำใน
แง่มุมต่ำง ๆ ที่เพียงถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเปลือกของควำมเชื่อเท่ำนั้น
สารัตถะของวรรณกรรมพุทธทานาย
สำรัตถะ หมำยถึง แนวคิด ทัศนะ หรือเจตนำรมณ์ของผู้สร้ำงสรรค์งำนวรรณกรรม
ที่ต้องกำรสื่อสำรมำยังผู้อ่ำน โดยที่สิ่งดังกล่ำวผู้สร้ำงสรรค์งำนไม่ได้บอกไว้ตรง ๆ แต่เป็น
นัยที่แฝงอยู่ซึ่งผู้อ่ำนจะต้องใช้วิจำรณญำณค้นหำเอำเอง วรรณกรรมทุกประเภทล้วนมี
สำรัตถะเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น ในหนังสือเรื่องพุทธทำนำย : สำรัตถะและกำรสืบทอด
คณะผู้ วิ จั ย ได้ พ บว่ ำ มี ส ำรัต ถะที่ เป็ น องค์ป ระกอบปรำกฏเด่ น ชั ด อยู่ 7 ประกำร ได้ แ ก่
ประกำรแรก ด้ำนควำมเชื่อและควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำ คณะผู้วิจัยได้
เสนอว่ำ วรรณกรรมพุทธทำนำยได้ให้ควำมสำคัญกับควำมไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่งที่
ด ำรงอยู่ ในโลกและกฏแห่ งกรรมอั นเป็นข้อธรรมะที่ว่ ำด้ว ยกำรกระทำและผลของกำร
กระทำ ซึ่งผู้แต่งวรรณกรรมพุทธทำนำยได้นำเอำแก่นของพระพุทธศำสนำมำผสมผสำนกับ
ทัศนะของตนเพื่อนำเสนอแก่ผู้อ่ำน
ประกำรที่สอง ด้ำนกำรอยู่ร่วมกันต้องมีแบบแผนของพฤติกรรมที่เป็นมำตรฐำน
ในสังคม คณะผู้วิจัยได้เสนอว่ำ ผู้แต่งวรรณกรรมพุทธทำนำยมีควำมต้องกำรสร้ำงสังคม
ในอุดมคติ ซึ่งอำศัยค่ำนิยม อุดมกำรณ์ คุณธรรม และบรรทัดฐำนทำงสังคมเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติ โดยมีสถำบันทำงสังคมเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เป็นมำตรฐำนในสังคม
โดยแบบแผนของสังคมซึ่งปรำกฏในวรรณกรรมพุทธทำนำยที่สำคัญ ได้แก่ ผู้คนต้องมี
กำรเคำรพนับถือซึ่งกันและกัน มีควำมเมตตำรักใคร่ต่อกัน เชื่อฟังผู้ที่คอยเลี้ยงดู อบรม
และสั่งสอน หรือผู้ทรงควำมรู้ เป็นต้น
ประกำรที่สำม ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมมีส่วนสำคัญที่ทำให้ศำสนำเสื่อม
โทรม คณะผู้วิจัยได้เสนอว่ำ สังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เมื่อสังคมเกิดควำม
เปลี่ ย นแปลงย่ อมส่ ง ผลกระทบตำมมำทั้ ง ต่ อควำมเชื่ อ ศำสนำ ค่ ำ นิ ย ม ทั ศ นคติ และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นต้น ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมในคำทำนำยฝันทั้ง 16 ประกำรของ
พระเจ้ำของพระเจ้ำปเสนทิโกศลล้วนเป็นไปทำงเสื่อมโทรม เมื่อสังคมเสื่อมโทรมย่อมทำให้
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ผู้คนขำดกำรรู้คิดและไม่ได้ นำหลักธรรมคำสอนทำงศำสนำมำเป็นแนวทำงในกำรดำเนิน
ชีวิต ก็ย่อมจะทำให้ศำสนำค่อย ๆ เลือนหำยไปจำกควำมศรัทธำของผู้คนจนถึงกำลจบสิ้น
ประกำรที่สี่ ด้ำนสำรัตถะพุทธทำนำยเกี่ยวกับสัตอันตรธำน คณะผู้วิจัยได้เสนอว่ำ
วรรณกรรมพุ ท ธท ำนำยทุ ก เรื่ อ งที่ น ำมำศึ ก ษำส่ ว นใหญ่ ก ล่ ำ วถึง ควำมเสื่ อ มโทรมของ
พระพุ ท ธศำสนำ ในช่ ว งเวลำภำยหลังจำกที่พ ระพุท ธองค์ทรงเสร็จปรินิพ พำน แต่ กำร
กล่ำวถึงสัตอันตรธำนในวรรณกรรมพุทธทำนำยที่คณะผู้เขียนนำมำศึกษำมีเพียง 2 ฉบับ
ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ำ 5 พระองค์ที่กล่ำวถึงสัตอันตรธำนว่ำ เมื่อพุทธศักรำชล่วงได้
500 ปี จะไม่มีกุลธิดำบวชเป็นภิกษุณี เมื่อล่วงไปถึง 1,000 ปี จะไม่มีพระภิกษุสงฆ์บวชเป็น
พระอรหันต์ เมื่อล่วงถึง 2,000 ปี จะไม่มีพระภิกษุสงฆ์ที่เรียนในทำงไตรปิฎก และไปจนถึง
เมื่อล่วง 5,000 ปี จะสูญเสียสภำพควำมเป็ นสงฆ์โดยสิ้นเชิง เป็นต้น สำหรับผลจำกกำร
อันตรธำนจะก่อให้เกิดควำมลำบำกยำกเข็ญในสังคมมนุษย์อย่ำงยิ่ง แต่หนทำงที่จะลด
ผลร้ำยดังกล่ำว คือ กำรให้ยึดมั่นในพระพุทธศำสนำ และปฏิบัติตำมหลักธรรมคำสอน
ประกำรที่ ห้ำ ด้ ำ นควำมเชื่ อเรื่องพระศรีอำริย เมตไตร คณะผู้ วิ จั ย ได้ เสนอว่ำ
ในสำรัตถะข้อนี้พุทธทำนำยได้กล่ำวถึง ศำสนำของพระพุทธโคดมเมื่อมีอำยุครบ 5,000 ปี
จะเกิดไฟบรรลัยกัลป์ไหม้โลก ทำลำยคนชั่วที่ประพฤติผิดศีลธรรม แต่ผู้ที่ประพฤติอยู่ใน
ศีลธรรมจะยังคงเหลือรอด หลังจำกนั้นพระศรีอำริย์จะมำจุติยังโลกมนุษย์ โดยในยุคนี้โลก
จะดำรงอยู่อย่ำงปรกติสุข ผู้คนต่ำงเลื่อมใสศรัทธำในศำสนำ เมื่อสิ้นชีวิ ตจะได้ไปเกิดใน
สวรรค์ทั้งหมด
ประกำรที่ ห ก ด้ ำ นสำรั ต ถะด้ ำ นจริ ย ธรรม คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอว่ ำ โดยทั่ ว ไป
จริยธรรมมักจะเกี่ยวข้องอยู่ในกรอบของศำสนำ เพรำะคำสอนของศำสนำมีส่วนเสริมสร้ำง
ระบบจริยธรรมในสังคม จึงไม่แปลกที่จริยธรรมของสังคมไทยขึ้นอยู่กับระบบศีลธรรมของ
พุ ท ธศำสนำ โดยสำรัตถะในวรรณกรรมพุ ทธท ำนำยอั นเป็นวรรณกรรมพุทธศำสนำได้
ขั บ เน้ น ในเรื่ อ งของควำมเมตตำกรุ ณ ำ ควำมมี เ หตุ ผ ล ควำมซื่ อ สั ต ย์ ควำมกตั ญ ญู
ควำมสำมัคคี เมตตำธรรม ขันติธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ของผู้คนโดยทั่วกัน
ประกำรที่เจ็ด ด้ำนสำรัตถะด้ำนภูมิปัญญำ คณะผู้วิจัยได้เสนอว่ำ กำรกำเนิดภูมิ
ปัญญำในวรรณกรรมพุทธทำนำย คือ กำรที่สังคมหรือผู้คนต่ำงมีภูมิปัญญำเดิมเป็นต้นทุน
ผู้แต่งจึงนำเอำมำเชื่อมโยงกับภูมิปัญญำใหม่ อันได้แก่ สภำพแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ
และวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยเสริมคือ ประโยชน์ใช้สอยที่สังคมจะได้รับรวมทั้งควำมเจริญ
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หรือควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็ นวัตถุดิบสำคัญต่อ กำรแต่งสร้ำงใหม่
ของผู้แต่งวรรณกรรมพุทธทำนำย
สำรัตถะของวรรณกรรมพุทธทำนำยมีควำมใกล้เคียงกันกับวรรณกรรมทักษิณ
กลุ่ ม พุ ท ธศำสนำที่ ป รำกฏในพื้ น ที่ ภ ำคใต้ เ รื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น พุ ท ธจริ ต หรื อพุ ท ธประวั ติ ,
ศำสนำบุคคล, ชำดกหรืออิงชำดก โดยส่วนใหญ่มุ่งให้ผู้อ่ำนหรือผู้ฟังได้ประเทืองสติปัญญำ
พัฒนำจิตใจของตน และเสริมสร้ำ งให้ศำสนิกชนมีควำมศรัทธำในพุทธศำสนำ แม้เนื้อหำ
ของวรรณกรรมพุทธทำนำยบำงส่วนคล้ำยเป็นกำรปรุงแต่งรสเกินจริงหำกเทียบกับควำมคิด
ควำมเชื่อของผู้คนในยุคสมัยปัจจุบัน ทว่ำสำระสำคัญที่เน้นธรรมำนุภำพมำกกว่ำพุทธำนุภำพ
มีกำรแสดงอภิธรรมหรืออภิปรัชญำสอดแทรก และแนะนำแนวทำงกำรดำรงชีวิตในสังคม
ได้ช่วยส่งเสริมให้สำรัตถะของวรรณกรรมพุทธทำนำยมีควำมโดดเด่น น่ำสนใจ และควรค่ำ
แก่กำรศึกษำไม่น้อยไปกว่ำวรรณกรรมทักษิณกลุ่มพุทธศำสนำที่ปรำกฏในพื้นที่ภำคใต้
เรื่องอื่น ๆ
การสืบทอดวรรณกรรมพุทธทานาย
วรรณกรรมแบบฉบับโบรำณย่อมได้รับกำรเก็บรักษำเป็นอย่ำงดีจำกผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ โดยคณะผู้เขียนได้เสนอให้เห็นว่ำนอกจำกกำรเก็บรักษำไว้แล้วยัง
มีวิธีกำรสืบทอดในลักษณะอื่น ๆ เช่นกัน ได้แก่ กำรคัดลอกต้นฉบับ ประเพณีสวดหนังสือ
กำรเล่ำเรื่อง และกำรเทศน์ กำรแต่งสร้ำงวรรณกรรมขึ้นใหม่ กำรพิมพ์เผยแพร่ และกำร
ถ่ำยทอดผ่ำนงำนศิลปะด้ำนจิตกรรม
ประกำรที่หนึ่ง ด้ำนกำรเก็บรักษำและกำรคัดลอกต้นฉบับ เป็นวิธีกำรที่นิยมทำกัน
ในช่วงเวลำก่อนที่กำรพิมพ์จะแพร่หลำยในภำคใต้ วรรณกรรมพุทธทำนำยที่บันทึกลงใน
หนังสือบุด (สมุดข่อย) มีกำรเก็บรักษำไว้ในวัดเป็นส่วนใหญ่ ต่อมำก็มอบให้เป็นสมบัติของ
พิพิธภัณฑ์หรือสถำบันต่ำง ๆ บ้ำงก็มี นอกจำกนี้ยังมีผู้สนใจศึกษำคัดลอกนำไปใช้ประโยชน์
ทำให้วรรณกรรมพุทธทำนำยแพร่หลำยไปอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งกำรคัดลอกวรรณกรรมพุทธ
ทำนำยด้วยวิธีนี้หมดหน้ำที่ไปเมื่อกำรพิมพ์เริ่มเข้ำมำมีบทบำท
ประกำรที่สอง ด้ำนประเพณีสวดหนังสือ กำรเล่ำเรื่อง และกำรเทศน์ เป็นวิธีที่ทำ
กันมำแต่เดิม กล่ำวคือ มีกำรนำวรรณกรรมพุทธทำนำยไปใช้สวดให้แก่ผู้ที่สนใจได้ฟังใน
รูปแบบของกำรอ่ำนหรือขับบททำนองเสนำะงำนเขียนที่แต่งเป็นร้อยกรอง สำหรับกำรเล่ำ
เรื่องเป็นกำรนำเอำเรื่องพุทธทำนำยหรือวรรณกรรมท้องถิ่นเล่ำให้แก่บุตรธิดำ และผู้ที่
สนใจได้ฟังเป็นทำนองร้อยแก้ว ในส่วนของกำรเทศน์ เป็นกำรที่พระภิกษุนำเอำเรื่องรำว
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ของพุทธทำนำยมำเทศน์ให้อุบำสก อุบำสิกำ และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธำได้ฟังในโอกำสต่ำง ๆ
เช่น ในวันพระ ในงำนเทศกำลต่ำง ๆ หรืองำนศพ เป็นต้น ปัจจุบันกำรสืบทอดเหล่ำนี้ได้
หมดควำมนิยมลงไป จะเหลือก็แต่กำรเทศน์ที่พอมีให้ผู้สนใจได้ฟังกันอยู่
ประกำรที่สำม ด้ำนกำรแต่งสร้ำงวรรณกรรมขึ้นใหม่ พุทธทำนำยที่ว่ำด้วยกำร
ทำนำยฝัน 16 ประกำร ของพระเจ้ำปเสนทิโกศล ทุกฉบับที่นำมำศึกษำซึ่งมำจำกแหล่ง
เดียวกันคือ พระไตรปิฎกได้มีกำรแต่งสร้ำงขึ้นใหม่จำกผู้แต่งจะมำกจะน้อยขึ้นอยู่กับควำมรู้
ควำมสำมำรถ และจุดมุ่งหมำยในกำรแต่ง รวมทั้งบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอำจ
เป็นไปได้ว่ำกำรแต่งสร้ำงวรรณกรรมขึ้นใหม่อำจเพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ตำมปัจจัยหรือ
บริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย
ประกำรที่สี่ ด้ำนกำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรพิมพ์เผยแพร่ กำรสืบทอดวรรณกรรมพุทธ
ท ำนำยด้ ว ยกำรพิ ม พ์ เผยแพร่ ในช่ ว งหลั ง ได้ มี ผู้ น ำวรรณกรรมพุ ท ะท ำนำยของภำคใต้
มำจัดพิมพ์เผยแพร่ แต่ไม่ปรำกฏชัดว่ำเมื่อใด ซึ่งมีทั้งกำรพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยำทำน
และกำรพิ มพ์ เผยแพร่ เพื่ อจั ดจ ำหน่ ำย ในปั จจุ บั นมี แนวโน้ มสู งที่ ว่ ำจะมี ผู้ สนใจจั ดพิ มพ์
ผลงำนต่ำง ๆ มำกขึ้น ถือได้ว่ำกำรพิมพ์เผยแพร่มีส่วนสำคัญยิ่งในกำรสืบทอดวรรณกรรม
ประกำรที่ห้ำ ด้ำนกำรถ่ำยทอดผ่ำนงำนศิลปะและจิตรกรรม กล่ำวคือ มีกำรสร้ำง
ผลงำนจิตรกรรมอันเป็นงำนทัศนศิลป์ที่สร้ำงสรรค์ขึ้นเพื่อสนองกำรรับรู้ทำงสำยตำและ
เกิดประโยชน์แก่จิตใจ เนื่องจำกสำมำรถโน้ มนำผู้เสพศิลปะให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สิ่งที่วรรณกรรมพุทธทำนำยได้ถ่ำยทอดอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
ปั จ จุ บั น วรรณกรรมพุ ท ธท ำนำยไม่ แ น่ ว่ ำ จะยั ง เป็ น ที่ นิ ย มในหมู่ ผู้ อ่ำ นเช่ น เดิ ม
แต่กำรสืบทอดจะทำให้วรรณกรรมพุทธทำนำยยังคงอยู่เป็นมรดกตกทอดในสังคมภำคใต้
ซึ่งเป็นกำรแสดงออกถึงกำรตระหนักรู้ในคุณค่ำของสิ่งที่เป็นควำมเชื่ออันทรงคุณค่ำทำง
วัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคมภำคใต้ สำมำรถใช้เป็นเครื่องยืนยันได้ถึง
ควำมเจริญรุ่งเรืองของพุทธศำสนำและควำมต้องกำรที่จะประพฤติตนเป็นศำสนิกชนที่ ดี
อีกทั้งประโยชน์ที่ได้รับจำกสำระสำคัญของวรรณกรรมพุทธทำนำยยังคงมีควำมจำเป็น
อย่ ำ งยิ่ ง ส ำหรั บ กำรน ำมำใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรด ำ รงชี วิ ต ตำมบริ บ ทของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ
บทสรุป

หนังสือเรื่อง พุทธทำนำย: สำรัตถะและกำรสืบทอด ของอำจำรย์คำนวณ นวลสนอง
อำจำรย์อร่ำมรัสมิ์ ด้วงชนะ และอำจำรย์วรเวช ว่องศิริ เป็นหนังสือที่มีควรค่ำแก่กำรศึกษำ
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อย่ ำ งยิ่ ง ส ำหรั บ กำรน ำมำใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรด ำ รงชี วิ ต ตำมบริ บ ทของสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ
บทสรุป

หนังสือเรื่อง พุทธทำนำย: สำรัตถะและกำรสืบทอด ของอำจำรย์คำนวณ นวลสนอง
อำจำรย์อร่ำมรัสมิ์ ด้วงชนะ และอำจำรย์วรเวช ว่องศิริ เป็นหนังสือที่มีควรค่ำแก่กำรศึกษำ
อย่ำงยิ่ง แม้พุทธทำนำยเป็น วรรณกรรมที่อำจมีกำรปรุง แต่งเนื้อเรื่องเพิ่มเติมลงไป และ
สอดแทรกไว้ด้วยควำมคิด และทัศนคติของผู้แต่ง ที่หลำกหลำย แต่ภำพรวมยังคงไว้ซึ่ง
เนื้อหำสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของพุทธศำสนำอย่ำงลึกซึ้ง ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจศึกษำค้นคว้ำวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมพุทธทำนำยหรือวรรณกรรมพุทธศำสนำ
ในท้องถิ่นภำคใต้ ต่อไป เพรำะงำนวิจัยชิ้นนี้ได้ประมวลควำมรู้ ควำมคิดที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมพุทธทำนำยในลักษณะของกำรเปรียบเทียบไว้อย่ำงรอบคอบและหลำกหลำย
แง่มุม แม้วรรณกรรมพุทธทำนำยที่สำมำรถรวบรวมไว้ได้นนั้ มีเพียง 14 ฉบับเท่ำนั้น อย่ำงไร
ก็ตำม งำนวิจัยชิ้นนี้ยังขำดกำรอำศัยแนวคิดและทฤษฎีที่นำมำใช้ในกำรศึกษำและอธิบำย
วรรณกรรมพุทธทำนำย จึงทำให้องค์ควำมรู้ที่นำเสนออำจขำดน้ำหนักทำงวิชำกำรไปใน
บำงประเด็น
พุทธทำนำยเป็นวรรณกรรมที่นิยมแพร่หลำยในท้องถิ่นภำคใต้ มำแต่เดิม จึงทำให้
วรรณกรรมพุทธทำนำยมีควำมแนบแน่นเป็น หนึ่งเดียวกันกับบริบทของวัฒนธรรมและวิถี
ชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรใช้ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนำ
โครงสร้ำงของชุมชนให้มีควำมมั่นคงและพรักพร้อมในด้ำนกำรดำรงชีวิตตำมหลักคำสอน
ของพุทธศำสนำ ซึ่งต่อยอดจำกเพียงเรื่องควำมเชื่อให้กลำยเป็นกำรรู้ คิด ทำให้เกิดกำร
ตระหนักรู้ถึง สำระสำคัญและคุณค่ำแท้จริงของวรรณกรรมพุทธทำนำยที่สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่ำงสงบสุข
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