โครงการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา
พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย

สารบัญ

โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เรื่อง ๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
กาหนดการ
พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
กระบวนการเรียนรู้ของพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย (พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๕๒๓)
อาจารย์อุบลพรรณ วรรณสัย
คลังเอกสารตัวเขียน และงานกวีนพิ นธ์ของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
ดร.ดิเรก อินจันทร์
ฉันทลักษณ์ค่าว : ข้อสังเกตบางประการ
รศ.หทัยวรรณ

ไชยะกุล

ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
ดร.ยุทธพร นาคสุข

โครงการ

โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เรื่อง ๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา
“พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
ภารกิ จ ด้านการเผยแพร่ ท านุบ ารุง อนุรัก ษ์ และสืบ สานศิล ปวัฒนธรรม ถือเป็นภารกิ จหลัก ที่สาคัญ
ประการหนึ่งของสานักศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นสาคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการใช้ทุ นทางวัฒ นธรรมที่ บ รรพชนได้ ส ร้างสรรค์ สืบ สาน และส่ง ต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในการพัฒ นาเพื่อ น า
มหาวิท ยาลัยสู่การเป็น สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น ด้วยการจัดการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อันจะ
นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่าง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เป้าหมาย
ผลผลิต
๑. สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
๒. เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ อันจะนาไปสูค่ วามเข้าใจในการแตกต่างทางชาติพันธุ์
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน

เป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ จานวน ๑๐๐ คน
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิในในศิลปวัฒนธรรมล้านนา
๒. เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
วิธีการติดตามและประเมินผล
๑. รายงานผลการดาเนินโครงการ
๒. การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
๓. แบบทดสอบความรู้ (Pre – Post)

กาหนดการ

กาหนดการการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิด
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กล่าวรายงาน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. วรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
ราชบัณฑิตสานักศิลปกรรม
ประเภทวิชาวรรณศิลป์
สาขาวิชาวรรณกรรมพื้นเมือง

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

งานของมหาสิงฆะกับการนามาพัฒนา
อาจารย์บารเมศ วรรณสัย
ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ : การสร้างรายได้ต่อ ทายาทพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
ชาวลาพูน ในปัจจุบัน

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

มโหสธชาดก สานวนล้านนา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
ภาคีสมาชิกสานักศิลปกรรม
ราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาวรรณศิลป์
สาขาวิชาภาษาไทย
ดาเนินรายการ โดย
นายโสภณ พรมจิตต์

เวลา
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

หัวข้อ
บอกกล่าวเล่าคาครู ผ่านการเรียนรู้
ผลงานพ่อครู “สิงฆะ วรรณสัย”

วิทยากร
ด้านประวัติศาสตร์
โดย Prof. Dr. Volker Grabowsky
ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา)
Universität Hamburg
ด้านคาเวนทาน
โดย ดร.ดิเรก อินจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้านฉันทลักษณ์ค่าว : ข้อสังเกตบางประการ
โดย รองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้านภาษาและวรรณกรรม
โดย ดร.สุนทร คายอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้านข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์
คร่าวซอ
โดย ดร.ยุทธพร นาคสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาเนินรายการ โดย
อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

** อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการในห้องประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.

พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
กระบวนการเรียนรูข้ องพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
(พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๕๒๓)
อาจารย์อุบลพรรณ วรรณสัย

พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย เป็นชาวลาพูน เกิดวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ บ้านสันมหาพน ตาบล
ในเวียง อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน บิดาชื่อ นายจันทร์ วรรณสัย มารดาชื่อ นางจันทร์ทิพย์ วรรณสัย
สมรสกับนางสาวเรือนคา (กองมณี) มีบุตร – ธิดา รวม ๗ คน

บุตร – ธิดา พ่อครูสิงฆะ – คุณแม่จันทร์ทิพย์ วรรณสัย
พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น ดังจะเห็นได้
จากการบอกกล่ าวเล่า ขาน “อาจารย์ สิง ฆะ วรรณสั ย : คุ ณู ป การต่ อ การศึ ก ษาวรรณกรรมท้ องถิ่น ” โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิตสานักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชา
วรรณกรรมพื้นเมือง (ไทยศึกษา, ๒๕๖๑ : ๑๑)
“อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย เป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งของล้านนา ในฐานะผู้ที่ศึกษาและเผยแพร่
ความรู้ด้านวรรณกรรมล้านนาในสมัยเริ่มมีความตื่นตัวในการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการเผยแพร่ความรู้ผ่าน
นักวิชาการที่ประสงค์จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมล้านนา รวมถึงการเป็นอาจารย์สอนวิชาอักษรธรรมล้านนา
และวรรณกรรมล้านนาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการเขียนบทคามและตาราเกี่ยวกับพิธีกรรม
ตัวอักษร และวรรณกรรมล้านนา การแต่งบททาขวัญ บทเวนทาน คาร่า นิราศคากลอน การปริวรรตถ่ายถอดจาก
อักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยไว้เป็นจานวนมาก และร่วมมือกับอาจารย์ ดร.ฮารัลด์ ฮุนดีอุส ในการถ่ายสาเนา
คัมภีร์ใบลานในวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ด้วยไมโครฟิล์ม ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่”

แนวคิดและวิธีคิดของพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
จากการที่ พ่ อ ครูสิง ฆะ วรรณสัย ได้รับ การขัดเกลาตนเองตามแบบคนล้านนาที่ นับ ถื อพุท ธศาสนา
จึงทาให้แนวคิดส่วนใหญ่ของพ่อครูเป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาที่สอนไม่ให้เชื่ออย่างงมงาย ให้เป็นคนมีเหตุมีผล
เข้าถึงความจริง คิดอย่างวิเคราะห์ จึงทาให้ พ่อครูสิงฆะ เป็นคนที่มีความคิด ริเริ่ม คิดที่จะทาสิ่งใหม่ที่สนับสนุน
การเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงการเป็นผู้ที่มีความคิดที่กว้างไกล โดยมองว่า หากเราไม่สืบต่อ
แล้ว ในอนาคตภาษาล้านนาก็ จ ะหายไป ดัง นั้น พ่อครูสิง ฆะ จึง ได้พยายามศึก ษาค้นคว้าหาความรู้เ พิ่ม เติ ม
ตลอดเวลา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการสืบสานและสืบทอดองค์ความรู้ ดังจะเห็นได้จากการทางานร่วมกับ
ดร.ฮารัลด์ ฮุนดิอุส ซึ่งทาให้พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย ได้เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบและความเป็นเหตุเป็นผล
จึงทาให้พ่อครูสิงฆะ มีวิธีการคิดแบบสากลแต่ยืนบนพื้นฐานของความเป็นล้านนา

กระบวนการเรียนรู้ของพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย (พ.ศ.2463-2523)
การเรียนรู้ของคนล้านนานับว่าเป็นการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพมาก สามารถสร้างปราชญ์ล้านนา
ได้ห ลายท่าน เมื่ อ มาผนวกกั บการศึกษาร่วมสมัยแล้วก็ ยิ่ง สร้างปราชญ์ได้โ ดดเด่นหลายท่าน ในที่ นี้ได้ใช้
นายสิงฆะ วรรณสัย เป็นกรณีศึกษา นายสิงฆะ วรรณสัย เป็นคนล้านนาที่ผ่านการเรียนรู้ตามแบบวิถีของ
ล้านนาที่มีการเรียนรู้ในครอบครัว ในวัด ในสังคม มาตามลาดับ เมื่อถึงขั้นสูงสุดของการเรียนรู้ในท้องถิ่นแล้ว
นายสิงฆะ วรรณสัย ก็ออกไปแสวงหาความรู้ต่างถิ่น เพื่อฝึกฝนให้เกิดความชานาญ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. การเรียนรู้ในครอบครัว
2. การเรียนรู้ในโรงเรียน
3. การเรียนรู้ในวัด
4. การเรียนรู้ในสังคม
5. การเรียนรู้เฉพาะตน
1. การเรียนรู้ในครอบครัว
นายสิงฆะ วรรณสัย เป็นชาวลาพูน เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2463 เวลา 11.12 นาฬิกา
ที่ บ้านสัม มหาพน ตาบลในเวียง อ าเภอเมื องล าพูน จัง หวัดล าพูน เป็นบุตรนายจันทร์ นางจันทร์ทิพย์
วรรณสัย ซึ่งมีอาชีพทานา มีพี่น้อง 3 คน คือ
1.เด็กชายสิงโต วรรณสัย (ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 3 ขวบ)
2.นายสิงฆะ วรรณสัย (ถึงแก่กรรม)
3.นายสิงห์ชัย วรรณสัย (ถึงแก่กรรม)
4.นางสาวสิงห์แก้ว วรรณสัย (ถึงแก่กรรม)
เมื่อนายสิงฆะ วรรณสัย เกิดมาพี่ชายคนโตได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ตอนแรกเกิดมีชื่อว่าอินสม เกิดได้
ไม่นานก็ไม่สบายมากถึงกับเป็นลมตาค้าง ผู้เฒ่าผู้แก่จึ่งได้ทาพิธี “ห่วงข้าวเอาขวัญ” ซึ่งเป็นพิธีของชาวเหนือ
โดยเฉพาะ เพื่อถามว่าเด็กเกิดมานั้นเป็นผู้ใดมาเกิด
การประกอบพิธีห่วงข้าวเอาขวัญ ใช้ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนพอดีคา แล้วใช้เส้นด้ายผูกที่ก้อนข้าว
เหนียวนั้น จับปลายด้ายอีกด้านหนึ่งชูขึ้นเพื่อให้ก้อนข้าวลอยอยู่เหนือตัวเด็ก พร้อมกับถามว่าเป็นผู้ใดมาเกิด
โดยต้องออกชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ประกอบด้วย เช่น เป็น (ออกชื่อ) มาเกิดใช่ไหม จนที่สุดถามว่า “เป็นพ่อ
หนานสี บ้านสันป่ายางหลวง มาเกิดใช่ไหม” ปรากฏว่าก้อนข้าวแกว่งไปมา จึงแน่ใจว่าเด็กชายอินสมเป็น
พ่อหนานสีมาเกิด จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สิงฆะ เพื่อให้คล้องกับชื่อพ่อหนานสี 1 อาการป่วยก็ทุเลาแล้วหาย
เป็นปกติ
1

หนาน แปลว่า ทิด

คนล้านนามีความเชื่อเรื่องผีเป็นพื้นฐานดั้งเดิม ของตนมาช้านานแล้วก่อนที่รับนับถือพุท ธศาสนา
ความเชื่อเรื่องผี และสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้พบว่ามีบันทึกไว้ในเอกสารตานานต่าง ๆ และยังถือปฎิบัติ
สืบมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การเลี้ยงผีปู่ย่า ผีเสื้อบ้าน ผีเสื้อวัด ผีเหมืองผีฝาย ผีขุนน้า ผีป่าผีดง และผีเมือง
เป็นต้น คนล้านนาใช้ความเชื่อเรื่องผีเป็นบรรทัด ฐาน ในสังคมจึงใช้ผีควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
ทุ ก ระดับ ตั้ง แต่ครอบครัวไปจนถึงในสังคม ผีในล้ านนาอาจจะจัดแบ่ง เป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ผีดี” กับ
“ผีร้าย”
ผีดีจะทาหน้าที่คล้ายเป็นผู้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองสมาชิกให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นปกติ เช่น ผีปู่ย่า ผีบ้าน
ผีเมือง ฯลฯ ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในครอบครัว หมู่บ้าน และเมือง เช่น มีคนเจ็บไข้ เชื่อว่า ผู้นั้นอาจจะถูก
ผีลงโทษเพราะทาผิดจารีตประเพณี ซึ่งจะทราบว่าถูกผีลงโทษ หรือทาร้าย หรือไม่ โดยการไปดูหมอดู หรือ
การทรงเจ้า ถ้าทาผิดจริงจะต้องเซ่นไหว้ หรือขอขมา
ส่วนผีร้ายเป็นผีประเภทที่ทาร้าย หรือรังควานให้ความทุกข์เดือนร้อนต่าง ๆ นานา เช่น ผีตายโหง
ผีกะ ฯลฯ ผีไม่ดีอาจจะทาให้คนเราเจ็บป่วยได้
ผู้ใหญ่ในครอบครัวต่างมีความหวังให้ลูกได้เจริญเติบโตเป็นเด็กที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง และเป็น
เด็กดี เน้นที่จะอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ และเป็นมีคุณธรรม
นายสิง ฆะ วรรณสัย เองก็ ผ่านการศึก ษาอบรมในครอบครัวแบบล้านนามาเช่นกัน จากการบอกเล่าของ
นายสิงฆะ วรรณสัย ที่ได้เล่าให้กับบุคคลในครอบครัว และในช่วงเวลาประมาณ 18 ปีที่ ผู้เขียนได้สัมผัสเอง
และจากค าบอกเล่า ของภรรยา และบุ ต รธิ ด าของนายสิง ฆะ วรรณสั ย เวลาที่ เ ล่า เรื่องราวของตัวเอง
ตอนเป็นเด็กนั้นจะเป็นช่วงเวลารับประทานอาหารเย็นด้วยกัน เพราะครอบครัว “วรรณสัย” ทุกคนต้อง
กลับมารับประทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกคน ในช่วงเวลารับประทานอาหารนั้น เป็นเวลาที่ทุกคนถ้าไปพบ
เจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ ก็จะเล่าสู่กันฟัง ผู้เขียนยังจาได้ว่า ในขันโตกไม้สักขนาดใหญ่ที่ให้คนเข้า
ล้อมวงได้ประมาณ 9 - 10 คน ในขันโตกนั้น จะมีอาหารพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ บางวันอาหารในขันโตก
ที่ผู้เขียนขณะนั้นยังเล็กอยู่ไม่รู้จัก ก็มักจะถามว่านี่เป็นอะไร ท่านก็จะตอบให้ฟังพร้อมทั้งเล่าว่าตอนเป็นเด็ก
ท่านชอบไปช่วยมารดาเก็ บมาทาอาหารรับประทาน เป็นต้น เช่น วันหนึ่งในขันโตกผู้เขียนยังเป็นเด็ก อยู่
ประมาณ 7 ขวบ ซึ่ ง เป็ นช่ ว งที่ เ ริ่ม รับ ประทานอาหารเผ็ด ได้ บ้า งแล้ว ผู้ เ ขี ย นเห็น แกงเมื องชนิดหนึ่ ง
มี ส่วนประกอบเป็นผัก หลาย ๆ อย่าง เช่น ผัก เสี้ยว ผัก หละ(ชะอม) และมี ดอกไม้ ชนิดหนึ่ง ที่ มี ดอกตูม
สีชมพูอ่อน ผู้เขียนในขณะเป็นเด็กอยู่ชอบสีชมพูมาก และไม่เคยเห็น ก็ถามพ่อว่า “...พ่อเจ้า หนี้เปนดอก
อะหยังเจ้า...” พ่อตอบว่า “...มัน เปนดอกจีคุก1นาลูก...” ผู้เขียนรู้สึกทึ่งในชื่อของดอกนี้ก่อน เพราะไม่เคย
ได้ยินเลย แล้วท่านก็บอกให้ชิมดอกจีคุกดูว่าจะอร่อยหรือไม่ พร้อมกับเล่าให้ลูก ๆ ฟังว่า
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จีคุก อ่าน จี๋กุ๊ก เป็นพืชในวงศ์เดียวกับ ขิง ข่าใช้ดอกตูมมาทาอาหาร

“...ดอกจีคุกเปนดอกของต้นข่าแดง คนสมัยตะก่อนเพิ่นร้องว่าชะนี้ ตอนพ่อหน้อย ๆ ที่
หลังบ้านแม่อุ้ย ค็มีเค้าหลังบ้าน เวลามันออกดอก พ่อค็จะไพแยงผ่อว่ามันพอกินแล้วยัง เพราะเราจะกิน
ค่าดอกอ่อนเท่าอั้น ที่ บ้านแม่ อุ้ ยเพิ่ นปลูกผักไว้นัก เพราะเพิ่นเปนบ้านสวนมีหลัง บ้านกว้าง จะปลูกผัก
หลายอย่าง บางเทื่อค็ไพท่งไพนาลวดเก็บผักเหียที่กลางท่งนั้น ค็มีผักแว่นพร่อง ผักอะหยังพร่อง มาเยียะ
กินกัน ดอกจีคุกหนี้นา เพิ่นเอาแกงใส่ปลาแห้ง ใส่พริกหนุ่ม ใส่(ปลา)ร้าน่อย เอาผักอย่างอื่นใส่เข้าไพ แกงชิ้น
ต้องใส่น้านักแกงผักต้องใสน้าหน้อย...”
สิ่ง ที่ ท่ านเล่ามานั้น ผู้ เ ขียนถึงแม้เป็นเด็กที่ไม่สามารถทาอาหารกินเอง แต่ท่ านจะบอกวิธีเก็บว่า
ต้องเลือกดอกอ่อน บอกวิธีปรุงว่าต้องใส่อะไรบ้ าง และทาอย่างไรนั้นผู้เขียนสนใจฟัง และจาแต่พี่ ๆ ของ
ผู้ เ ขียนที่ โ ตแล้ว สามารถรับ รู้แล้วเอาไปช่วยแม่ ท าอาหารได้ คือ ท่ านจะสอนทุ ก คนโดยใช้วิ ธีบ อกเล่ า
ไม่ ได้บัง คับ ให้ต้องฟั ง สาเหตุที่ ผู้เขียนไม่ รู้จัก ผักต่าง ๆ นั้น เพราะบ้านเราอยู่ในเมื อง และบริเวณบ้าน
แคบมากไม่สามารถปลูกผักได้
จากความทรงจา และจากคาบอกเล่าของคนในครอบครัวของนายสิงฆะ วรรณสัย เล่าว่า ท่านเป็น
บุตรของครอบครัวชาวนาในจังหวั ดล าพู น ได้ผ่านการอบรมแบบท้องถิ่นล้านนาในลัก ษณะเช่นเดียวกัน
เมื่ อประมาณ 80 กว่าปีม าแล้ว และยัง ต้องเลี้ยงน้องอีก 2 คน ท่ านเป็นพี่ชายคนโตมั ก จะไปท านากับ
พ่อในทุ่ ง นานั้น พ่ อ แม่ ท่ านจะสอนให้จับ ปลา เก็ บ ผัก หาอาหารอย่างอื่น และช่วยไล่นกไล่หนูในทุ่งนา
ในวันพระก็จะไปวัดกับแม่ เนื่องจากบ้านอยู่ไม่ห่างจากวัดจามเทวีมากนัก ครอบครัวท่านจึงเป็นศรัทธา1วัดนี้
อีกทั้งที่นาจะต้องเดินผ่านวัดจามเทวี ดังนั้นความผูกพันของท่านกับวัดจึงมีค่อนข้างจะมากในวัยเด็ก
นอกจากนี้ ก ารละเล่ น ต่ า ง ๆ ที่ น ายสิ ง ฆะ วรรณสั ย มี ป ระสบการณ์ นั้ น ก็ ไ ม่ ต่ า งจากเด็ ก ชาย
ชาวล้านนาทั่วไป เช่น การเล่นไล่จับ เล่นซ่อนหา เล่นกง 2 แต่เนื่องจากท่านเป็นลูกชาวนา และเป็นลูกคนโต
ทาให้ท่านต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลน้อง ๆ ด้วยจากการที่ผู้เขียนได้สัมผัสโดยตรงจากอบรมสั่งสอน
ของท่ านในครอบครัว ท่ านจะสอนให้ลูก ทุ ก คนเป็นคนรู้จัก รับ ผิดชอบในหน้าที่ ลูก ๆ ทุ ก คนจะมี ห น้าที่
รับ ผิดชอบแต่ ละอย่างตามความเหมาะสม เช่น ลูก คนที่ 1 ตื่นเช้า ต้องไปจ่ายตลาด และกลับมาช่วยแม่
ท าอาหาร ลูก คนที่ 2 ซัก ผ้ าท่อนบนของคนทั้งบ้าน ลูก คนที่ 3 ซัก ผ้าท่ อนล่างของคนทั้งบ้าน ลูก คนที่ 4
เป็นผู้ชายกวาดลานหน้าบ้าน ลูกคนที่ 5 ถูบ้าน ลูกคนที่ 6 กรอกน้าใส่ขวด ลูกคนที่ 7 เอาขยะในกระโถน
ไปทิ้ ง หน้าที่ นี้ท่ านจะก าหนดให้ทุก คนทาในตอนเช้าก่ อนจะไปโรงเรียน ในตอนเย็นก็ จ ะมาพบกั น และ
รับประทานอาหารร่วมกัน ในช่วงนี้ถือเป็นเวลาที่สาคัญของครอบครัว จะมีการเล่าเรื่องราวที่ทุกคนพบเจอมา
ส่วนมากท่านจะเป็นผู้เริ่มก่อน และเรื่องที่พบมักจะเป็นเรื่องตลกเป็นส่วนใหญ่ ท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน
คาว่า “ศรัทธา” ในภาษาไทยเหนือมีความหมายกว้างกว่าภาษาไทยกลาง เพราะหมายถึงชาวบ้านผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะไปทาบุญฟัง
ธรรมและอุปถัมภ์ทนุบารุงวัดใดหนึ่งเป็นประจา จะเรียกผู้นั้นว่าเป็นศรัทธาวัดนั้น และใช้คาว่า ศรัทธานาหน้าชื่อผู้นั้นก็ได้
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กง อ่านว่า ก๋ง หมายถึง คั,นกระสุนที่ใช้ดินเหนียวปั้นเป็นกลมตากแห้ง
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มองอะไรก็จะมองในแง่ดีก่อน เพราะท่านเชื่อว่าคนเรานั้น ถ้าเราดีกับเขาก่อนเขาก็มักจะดีตอบ จากนั้นลูก ๆ
ก็จะเล่าบ้าง ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในโรงเรียนท่านก็จะพยายามแก้ไขให้ในทันทีโดยจะแนะนาแนวทางให้
หรือไม่ก็ให้ลูก ๆ ทุกคนเสนอความคิดเห็น1 แม้กระทั่งผู้เขียนที่มีอายุน้อยที่สุดก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย
เมื่ อลงมติแล้วก็ จ ะให้ล องไปแก้ ปัญ หาเอง ถ้าไม่ ส าเร็จ ท่ านก็ จ ะไปที่ โ รงเรียนของลูก พบปะกั บ คุ ณ ครู
เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา นายสิงฆะ วรรณสัย จะเป็นผู้ที่มีวิญญาณครูอยู่เสมอ การสอนลูก ๆ ท่านมักจะเล่า
เป็นนิทานที่มีคติสอนใจ มีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดี จะสอนให้มีเหตุผลอยู่เสมอ ให้อิสระในการคิด รู้จักคิดเอง
ท่านเพียงแต่ช่วยเสนอแนะ แต่จะไม่ติดสินใจแทน2
ในเวลาที่ทุกคนในบ้าน รวมทั้งแขก หรือเพื่อน ๆ ของลูก ที่มาเยี่ยมจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง คือ
เวลา 20.00 นาฬิกา เพื่อทุกคนจะต้องสวดมนต์ไหว้พระ เมื่อทุกคนพร้อมก็จะเริ่มจุดธูปเทียนบูชา และพ่อจะ
เป็นผู้ นาสวดมนต์หลังจากสวดมนต์เสร็จ แล้วใครทาอะไรค้างไว้ก็ ไปทาต่อได้ วิธีก ารสอนให้ลูก ๆ จ าบท
สวดมนต์ของนายสิงฆะ วรรณสัย นั้น คือ การเขียนบทสวดมนต์ไว้บนกระดานที่ติดอยู่ฝาบ้านเมื่อลูกท่องบท
สวดมนต์ได้แล้ว ท่านจะลบแล้วเขียนบทสวดมนต์บทใหม่แทนที่ให้ลูกใช้สวดมนต์ทุกวัน
นอกจากนี้ท่านมักจะอบรมสั่งสอนลูกให้อยู่ในศีลธรรม ให้มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญโดยวันพระ
ถ้าท่านว่างมักจะไปวัดแล้วจะชวนลูก ๆ ไปด้วย แต่ช่วงหลัง ๆ ท่านไม่ค่อยจะว่าง ท่านจะบอกว่า ขอให้ลูก
ไปแทนพ่อได้ไหม นี่เป็นการฝึกให้ลูกค่อย ๆ ไปรับ ไปซึมซับเอาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
การฝึก ลูก ๆ ให้มี ความสัง เกต ท่ านเป็นคนชอบอ่านหนัง สือมาก เวลาท่ านอ่านหนัง สืออยู่ นั้ น
มีแสงของพระอาทิตย์ส่องเข้ามาทางหน้าต่าง ท่านต้องการให้ลูกมาปิดหน้าต่างให้ ท่านจะเรียกลูกมา แล้วจะ
ไม่พูดบอกอะไรเลย ท่านแต่ชี้ไปที่หน้าต่างเท่านั้น ลูกต้องดู และคิดเองว่ามีอะไรเกิดขึ้น และควรทาอย่างไร
ความทรงจ าในตอนเด็ก ๆ ผู้เ ขียนจะเห็นพ่ออ่านหนังสือ เขียนหนัง สือเป็นส่วนมาก เวลานอกจากนั้น
ท่ านก็ จ ะท าอาหารบ้าง มี แขกมาหาที่ บ้านบ้าง และเวลาที่ ชอบที่สุด คือเวลาหลัง จากสวดมนต์ไหว้พระ
เสร็จแล้วในวันศุกร์ วันเสาร์ พ่อมักจะเล่าเรื่องสมัยที่ท่านยังหนุ่ม ๆ ให้ฟัง ท่านเคยเล่าเรื่องผีให้ฟัง พวกเรา
รู้สึกกลัวกันมาก ท่านก็บอกว่า ที่บ้านเรานี้ไม่ต้องกลัว เพราะเราสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน เราไม่เคยทาชั่ว
เราช่วยแต่ผู้อื่น ผีก็จะไม่กล้าเข้ามาบ้านเรา คาพูดของท่านทาให้พวกเราตั้งใจไหว้พระทาความดี ช่วยเหลือ
ผู้อื่นเพื่อที่ผีจะไม่มาหาเรา การที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กทาให้พวกลูก ๆ ทุกคนปฏิบัตมิ าจนถึงปัจจุบนั ถึงแม้ว่า
พวกเราจะโตพอที่จะรู้จักเหตุผลต่าง ๆ แล้ว เราก็จะปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน
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สัมภาษณ์ นางพรสิริ ตัณฑเจริญกิจ 108 เจริญราษฏร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 15 กันยายน 2543.
สัมภาษณ์ นางกนิษฐา เพชรเจริญ 64 เจริญราษฎร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 24 กันยายน 2543.

ข้อมู ล ดัง กล่าวสามารถสะท้ อ นได้ว่านายสิง ฆะ วรรณสัย เติบ โตขั้นมาจากการใช้ชีวิตในระบบ
ครอบครัว ได้รับการอบรมฝึกฝนตามแบบของล้านนาโดยสมบูรณ์ที่สุดทั้ง วิธีการคิด การปฏิบัติ ความเชื่อ
และวิสัยทัศน์ของคนล้านนา โดยนายสิงฆะ วรรณสัย ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในครอบครัว คือ ในช่วงเด็ก
ได้รับการอบรมให้คุ้นเคยกับระบบวิถีชีวิตล้านนา
2. การเรียนรู้ในโรงเรียน
หลังจากที่ล้านนาได้รวมเข้ากับส่วนกลางแล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ขยายการศึกษาไปตามหัวเมือง
ต่ า ง ๆ ในช่ ว งปี พ.ศ.2472 นายสิ ง ฆะ วรรณสั ย ได้ เ ข้ า เรี ย นโรงเรีย นตามแผนการศึ ก ษาภาคบัง คับ
ตามโครงการศึกษา พ.ศ.2464
นายสิง ฆะ วรรณสัย ได้ผ่านการศึกษาในโรงเรียนโดยเข้าเรียนที่โ รงเรียนประตูลี้ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาล เมื่อ พ.ศ.2472 อายุได้ 9 ขวบการศึกษาเล่าเรียน
ก็เรียนตามหลักสูตรแผนการศึกษาชาติในขณะนั้น เรียนจบชั้นประถม 3 อันเป็นระดับสูงสุดของแผนการ
ศึก ษาในขณะนั้น เรียนจบชั้นประถม 3 ในปี พ.ศ.2475 ระยะเวลา 3 ปีที่ นายสิง ฆะ วรรณสัย เรียนใน
โรงเรียนนั้น นับว่าน้อยมาก เพราะมาใช้ชีวิตในการเป็นสามเณร และพระสงฆ์มากกว่า ดังนั้นจึงสามารถ
ซึมซับวิถีชีวิต ความคิด วัฒนธรรมแบบล้านนาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีแนวคิ ดของภาคกลางเข้ามาเจือปน
ถึงแม้ช่วงระยะเวลา 3 ปี เป็นช่ว งที่รู้จักวัฒนธรรมไทย รู้จักตัวหนังสือ ความคิดแบบไทย แต่ก็ไม่สามารถ
มี บ ทบาทเข้ า มาแทรกแซงในชี วิ ต มากนั ก อี ก ประการหนึ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ หลัก สูต รของภาคกลางแล้ว
เป็นเพียงการเตรียมพร้อมเท่านั้น ความรู้ความคิดในแบบของภาคกลางแทบจะไม่มีอิทธิพลต่อนายสิงฆะ
วรรณสัย ฉะนั้นอาจจะกล่าวได้อย่างชัดเจนว่านายสิงฆะ วรรณสัย ได้สร้างพื้นฐานการศึกษามาจากฐานของ
ล้านนาอย่างสมบูรณ์
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3. การเรียนรู้ในวัด
การเรียนรู้ในโรงเรียนนั้นเป็นการเรียนรูภ้ าคบังคับที่ทุกคนต้องเรียน เมื่อจบแล้วใครไม่อยากเรียนต่อ
ก็ออกไปทาไร่ทานาได้ แต่ถ้าใครอยากจะเรียนต่อในระดับสูงกว่านั้นต้องเป็นคนที่มีฐานะ เพราะการเรียนรู้
ในขั้นสูงต้องใช้เงินมาก หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การบวชเรียน เป็นการเรียนรู้ในวัดโดยอาศัยการบวชเป็นภิกษุ
สามเณรแล้วสามารถเรียนไปในระดับสูงขึ้น การเรียนในวัดนั้นจะเรียนทั้งทางโลก และทางธรรมแต่การเรียน
จะเน้นหนักไปทางพระธรรมวินัย ในกรณีของนายสิงฆะ วรรณสัย เรียนจบชั้นประถม และมีอายุ 12 ขวบ
ซึ่งเป็นอายุพอเหมาะที่จะบวช “ลูกแก้ว”1 บิดามารดาจึงได้ประกอบพิธีบรรพชาเด็กชายสิงฆะ วรรณสัย
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คาว่า “ลูกแก้ว” หมายถึงเด็กที่จะบรรพชาเป็นสามเณร ตามคตินิยมของชาวเหนือถือว่าการบรรพชาเป็นสามเณรเป็นการได้กุศลมาก
เพราะผู้ที่จะบรรพชายังไม่รู้จักกาม และเรียกผู้ที่บรรพชาเป็นสามเณรแล้วสึกออกมาเป็นฆราวาสว่า “น้อย” นาหน้าชื่อ

เป็นสามเณรที่วัดมหาวัน ตาบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อง จังหวัดลาพูน 1 ซึ่ง เป็นวัดที่ อยู่ในละแวกบ้าน และ
วัดมหาวันตั้งอยู่ใกล้วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน
นายสิงฆะ วรรณสัย ได้ผ่านการศึกษาในวัดมาตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มเรียนในแบบการเรียนของพระสงฆ์
ล้านนาทั่ วไป คือ เรียนอั กขระล้านนา เมื่ อเริ่ม อ่านออกเขียนได้แล้วจะมี การท่องสวดคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น
สวดมนต์ 7 ตานาน สวดมนต์ 12 ตานาน สวดมนต์ 15 วาร การท่องศีลของสามเณร2 การสวดมนต์ส่วนใหญ่
มักจะทาทุกเช้า จากการสัมภาษณ์นายบารเมศ วรรณสัย ที่เล่าถึงประสบการณ์ที่นายสิงฆะ วรรณสัย ผู้ที่เป็น
พ่ อ เล่ า ให้ ฟั ง ในตอนเป็ น เด็ ก ก่ อ นที่ ตั ว เองจะบวชลู ก แก้ ว เป็น สามเณรว่ า ในขณะที่ ท่ า นเป็ น สามเณร
ท่านฝึกท่องสวดมนต์ต่าง ๆ และฝึกจารใบลานแล้วนอกจากนั้นมีการฝึกเทศน์ทานองพื้นเมืองด้วย3 เมื่อขณะ
เป็นสามเณรนั้น สามเณรสิงฆะ วรรณสัย ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมหริภุญชัยพุทธวิทยาทาน
(โรงเรียนวัดพระธาตุหริภุญชัย) อาเภอเมือง จังหวัดลาพูนได้เรียนทั้งวิชาสามัญ และพระปริยัติธรรมควบคู่
กันไป วิชาสามัญที่สอบได้ คือ ชั้นมัธยมปีที่ 1 ส่วนทางด้านพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรม ตรี โท เอก แล้ว
เรียนบาลีไวยากรณ์จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค เมื่อพ.ศ.24814 นอกจากการศึกษาทางวิชาสามัญ และ
พระปริยัติธรรมแล้วท่านก็ศึกษาเพิ่มเติมทางการสวด การเทศน์ จนมีความชานาญ
นายสิ ง ฆะ บรรพชาเป็นสามเณรจนอายุ 20 ปี ในวั น ที่ 10 มี น าคม พ.ศ.2484 ได้ อุ ป สมบท
เป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดมหาวัน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน มีครูบาจิ่น วัดสะดือเมือง ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เป็นอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่า “ทีปงฺกโร” มีเจ้าแขกแก้วมาเรือน ชายา
พลตรีเจ้าจักรคาขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลาพูนองค์สุดท้าย รับเป็นโยมอุปัฎฐาก อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว
ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2484 ได้เ ดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อไปศึก ษาต่อ จากบันทึกประจาวันของท่าน
ได้เขียนไว้ว่า
3/7/84
......วันที่ 1 เป็นวันเริ่มต้นออกเดินทาง รู้สึกวิปโยคโศกเศร้าเหลือประมาณ เออ! วันนี้แหละ
เป็ น วั น ที่ เ ราเริ่ ม ต้ น ออกจากล าพู น เหลี ย วดู ล าพู น รู้ สึ ก เป็ น ห่ ว ง พยายามอดกลั้ น
ความนึกคิดไว้ เพื่อไม่ให้มันรุนแรงเกินไป แต่เสียกระนั้นก็เป็นการสุดฝืนเสียเหลือทน 8
เดือนเท่านั้น ลาพูนเอ๋ยที่เราจะกลับมาเยี่ยมเจ้าอีก ขอให้ทุกคนที่มาส่ง และญาติพี่น้อง
ชาวลาพูน จงอยู่โดยความสวัสดี สิงฆะ ขอลาไปเรียนเพิ่มอีกนิดก่อน แล้วจะกลับมาใหม่...
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วัดมหาวัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องพระเครื่องที่สาคัญ คือ พระรอดลาพูน
สัมภาษณ์ นายมนูญ โพธิอุโมงค์.
3
สัมภาษณ์ นายบารเมศ วรรณสัย 25 บ้านกู่ขาว ตาบลริมปิง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 20 กันยายน 2543.
4
สดุภณ จังกาจิตต์ เรียบเรียง, “นายสิงฆะ วรรณสัย”, ประวัติครู, 16 มกราคม 2536 (หน้า 99-111) (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา 2535)
หน้า 100.
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การที่พระมหาสิงฆะ วรรณสัย เดินทางไปเรี ยนเปรียญธรรม 4 ประโยค ที่สานักเรียนวัดมหาธาตุยุวรัง สฤษฎ์ 1 เป็นลูกศิษย์เรียนบาลีกับสมเด็จ พระวันรัต (เฮง เขมจารี ปธ.9) และพระศรีสมโพธิ (เกษม
บุญศรี ปธ.7) พระมหาสิงฆะ วรรณสัย เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม และเฉลียวฉลาด สามารถสอบเปรียญธรรม
4 ประโยคได้ในปีนั้น และสอบได้เป็นที่ 3 ของผู้เข้าสอบทั้งประเทศ สมเด็จพระวันรัตผู้เป็นอาจารย์ มีความชื่นชม
ยินดีมาก จึงได้มอบภาพถ่ ายพร้อมลายเซ็นให้เป็นรางวัลที่ระลึก ซึ่งภาพนี้นายสิงฆะ วรรณสัย ได้บูชาไว้ที่
หิ้งพระตลอดชีวิต
ในขณะที่ศึกษาในกรุงเทพฯ ครั้งแรกท่านมาพักที่วัดมหาธาตุ เป็นการมาด้วยทุนส่วนตัว ท่านอยู่ได้
ไม่นานก็กลับไปลาพูนเพื่อสอบชิงทุนมาเรียน2 เมื่อสอบได้แล้วก็มาพานักอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กรุง เทพฯ จากการสัมภาษณ์พ ระธรรมวิม ลโมลีท่านเล่าว่า “...อยู่วัดเบญจฯ เหมื อนกัน แต่อยู่คนละกุฏิ
ไพมาหาสู่กันเพราะเปนฅนเมืองเหมือนกัน ปะกันเกือบทึงวัน เวลามีปัญหาอะหยังค็มาปรึกษากัน...”3 และ
ได้เรียนประโยค 5 ด้วยตนเอง โดยคิดวิธีแต่ง ภาษาไทยให้เป็นภาษามคธให้ง่ายขึ้นแต่ยัง คงรูปศัพท์ และ
แบบแผนเดิม ไว้ทุก ประการ ท่ านเข้าสอบประโยค 5 ในนามของจังหวัดล าพูน โรงเรียนพระปริยัติธรรมหริภุญ ชัยพุทธวิท ยาทาน (โรงเรียนวัดพระธาตุหริภุญ ชัย ) สอบเปรียญธรรม 5 ประโยคได้ใน พ.ศ.2485
ขณะที่ ม าจ าพรรษาอยู่ที่ วัดเบญจมบพิ ตรดุสิตวนาราม อันเป็นที่ พัก พิง ของพระภิก ษุสามเณรชาวเหนือ
เป็นส่วนใหญ่ และที่ วัดนี้เ องพระมหาสิง ฆะ วรรณสัย ได้รู้จัก สนิท สนมกั บ พระมหาชาวเหนือรูป หนึ่ ง
ทั้งยังเป็น “เสี่ยว”4กันด้วย พระมหาชาวเหนือรูปนั้นคือ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ปธ.7)
เมื่อพระมหาสิงฆะ วรรณสัย สอบเปรียญธรรมประโยค 5 ได้แล้วไม่นานก็เกิดเป็นแผลขึ้นที่หน้าแข้ง
รัก ษาอย่างไรก็ ไม่ ห าย อาจเป็นเพราะระยะนั้นเป็นระหว่างสงครามโลกครั้ง ที่ 2 มี ความอัตคัดในเรื่อง
สาธารณู ป โภคนานาประการ พระมหาสิ ง ฆะ วรรณสั ย ต้ อ งใช้ น้ าในสระน้ าของวั ด มาสรง น้ าในสระ
อาจไม่ ส ะอาดพอ จึ ง ท าให้เ ป็นแผลเรื้อ รังรัก ษาไม่ ห าย พระมหาสิง ฆะ วรรณสัยจึง เดินทางกลับ บ้านที่
จังหวัดลาพูน เพื่อรักษาตัวโดยจาพรรษาอยู่ ณ วัดมหาวัน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ตามเดิม
การเรียนบาลีไวยกรณ์ของพระมหาสิงฆะ วรรณสัยจึงได้สิ้นสุดเพียงนั้น
นายสิง ฆะ วรรณสัย เป็นผู้ที่ ใฝ่ห าสรรพวิชาความรู้เ กื อบทุ ก แขนง ที่ เ ป็นเรื่องของทางล้านนา
การที่ได้บรรพชาตั้งแต่อายุ 12 ขวบ และอยู่ ในสมณเพศเป็นเวลาร่วม 14 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่ นายสิงฆะ
วรรณสัย จะได้แสวงหาความรู้ต่าง ๆ ดังใจปรารถนา วิธีเ รียนของนายสิง ฆะ วรรณสัย คือ เมื่อทราบว่า
ท่ านผู้ใดมี ความรู้ดีในเรื่องอะไร ไม่ ว่าท่ านผู้นั้นจะเป็นพระ หรือ ฆราวาส จะเป็นชาวไทย ชาวไทยใหญ่
ชาวพม่า ชาวอินเดีย ฯลฯ นายสิงฆะ วรรณสัย ก็จะไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรียนวิชานั้น ๆ และเรียนอย่าง
1

สัมภาษณ์นายมนูญ โพธิอุโมงค์.
สิงฆะ วรรณสัย, บันทึกประจาวันช่วงระหว่าง 20 มิถนุ ายน 2484-3 พฤศจิกายน 2484.
3 สัมภาษณ์พระธรรมวิมลโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคาอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3 กรกฎาคม พ.ศ.2543
4 คาว่า “เสี่ยว” ในภาษาไทยเหนือมีความหมายว่า ผูเ้ กิดปีเดียวกัน หรือ ผู้ทเี่ ป็นสหชาติกันเท่านัน
้ ไม่จาเป็นต้องเกิดวันเดียว เดือนเดียวกันก็ได้
2

จริงจัง ประกอบกับนายสิงฆะ วรรณสัย เป็นผู้มีความฉลาดหลักแหลม และไหวพริบเป็นเลิศ จึงทาให้ท่านซึ่ง
เป็นผู้รู้ในวิชานั้น ๆ เต็มใจสอน และถ่ายทอดวิชาให้อย่างไม่หวงวิชา
จากการที่นายสิงฆะ วรรณสัย ได้สนใจใฝ่หาความรู้เกือบทุกแขนงที่เป็นเรือ่ งท้องถิ่นของล้านนาได้ฝกึ
เช่น การสวด การเทศน์ การศึกษาภาษาล้านนารวมทั้งวรรณกรรมต่าง ๆ ดังใจปรารถนาโดยตรง วิธีการเรียน
ของท่านนั้น เนื่องจากท่านเป็นคนที่จาอะไรได้ง่าย และเร็ว1 วิธีการเรียนในการท่องบทสวดต่าง ๆ นั้นต้องจา
ดังนั้น ที่ฝากุฏิทั้ง 4 ด้าน และประตูห้องน้าจะเต็มไปด้วยข้อความต่าง ๆ ท่านจะท่องทุกวัน เมื่อจาได้แล้ว
ก็ จ ะลบแล้วเขียนเรื่อ งใหม่ เ ข้าแทน 2 ท่ านเป็นคนมุ่ ง มั่ น และตั้ง ใจจริง ในการเรียนรู้ เมื่ อสามเณรสิงฆะ
วรรณสัย ทราบว่า ครูที่ไหนเก่งอะไรถ้าท่านสนใจก็ตามไปเรียนด้วยเช่น เมื่อท่านสนใจที่จะเรียนการร่าย
คาเวนทานกับครูบาอิ่นคา วิสารโท วัดบุปผาราม (สบปะ) ตาบลริมปิง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เวลาที่จะ
ไปเรี ยนนั้นต้อ งเป็นตอนเย็นหลังจากท าวัดเย็นแล้ว ระยะทางห่างจากวัดมหาวันประมาณ 4 กิ โ ลเมตร
ต้องเดินเท้าไป “...เพิ่นไพเซาะเรียนกับ ครูบ าอิ่น ฅา วัดสบปะพู้นนา ไกลพร่อง เพิ่นชวนเราไพเรีย นทวย
เราทึงบ่ไพ เพิ่นค็ไพเรียนฅนเดียว ไพทึงวันถ้าบ่ติดอะหยัง...”3 นอกจากเรียนการแต่งร่ายคาเวนทานกับ
ครูบาอิ่นคาแล้ว ท่านยังเรียนกับพระครูศรีบุญสถิต (ปุณณวงศ์ภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน เรียนทานองการเทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช และนครกัณฑ์จากเจ้าคุณพระราชสุตาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดลาพูน เจ้าอาวาสวัดจามเทวี อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน และครูบาอิ่นคา จนมีชื่อเสียงในเรื่อง
การเทศน์ ม หาชาติ โ ดยเฉพาะกั ณ ฑ์ ม หาราช และนครกั ณ ฑ์ ในพิ ธี ถ วายเพลิง ศพพระครู บ าศรีวิ ชั ย ณ
วัดจามเทวี ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 ท่านซึ่งเป็นศิษย์ผู้หนึ่งได้รับเกียรติอันสาคัญ คือ ได้รับอาราธนา
เป็นอาจารย์เวนทานในงานนี้เป็นครั้งแรก และเป็นกรณีพิเศษเพราะตามปกติอาจารย์เวนทานจะต้องเป็น
ฆารวาส
ส่วนในเรื่อ งของวรรณกรรม ท่ านก็ ส นใจศึก ษามาตั้ง แต่เ ด็ก เมื่ ออ่านออกเขียนได้ก็ ส นใจอ่ า น
วรรณกรรม ดังจะเห็นจากที่ท่านกล่าวไว้ในตาราเรียนอัก ขระลานนาไทยที่ กล่าวถึง คร่าวพระยาพรหมว่า
“...ข้าพเจ้าสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุ 12 ขวบ...”4 การเรียนแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน คร่าว ที่เป็นทั้งของ
ล้านนา และของภาคกลางนั้นท่านศึกษาด้วยตนเองจนเกิดความชานาญ
ในปี พ.ศ. 2485 ท่านกลับจากกรุงเทพฯ มาอยูท่ ี่จังหวัดลาพูน และเป็นครูสอนหนังสือต่อที่โรงเรียน
พระปริยัติธรรมหริภุญชัยพุทธวิทยาทาน (โรงเรียนวัดพระธาตุหริภุญชัย) ท่านก็พยายามหาเทคนิควิธีการ
เรียนการสอนที่ให้เข้าใจง่ายที่สุดให้ลูกศิษย์ได้เล่าเรียน ลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับท่านโดยตรง เช่น

1

สัมภาษณ์ พระครูสริ ัปุญญกร เจ้าคณะตาบลเหมืองง่า วัดศรีบุญยืน ตาบลเหมืองง่า อาเภอเมือง จังหวัดดลาพูน 14 มิถุนายน 2544.
สัมภาษณ์นายพิศาล อุดมฤทธิ์ บ้านจันจว้า อาเภอแม่จันทร์ จังหวัดเชียงราย 14 พฤษภาคม 2543.
3 สัมภาษณ์นายพิศาล อุดมฤทธิ์.
4 สิงฆะ วรรณสัย, ตาราเรียนอักขระลานนาไทย, หน้า 114
2

-
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พระราชมหาเจติยาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดลาพูน
พระญาณมงคล อดีตเจ้าคณะจังหวัดลาพูน อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวัน
พระมหาวรรณ เขมจารี (สุโรจน์)
นายอนันต์ ปัญญาปิง
นายอานาจ สุโรจน์
นายพิศาล อุดมฤทธิ์

จะเห็นได้ว่านายสิงฆะ วรรณสัย ได้ผ่านกระบวนการเรียนรูใ้ นวัดตามระบบของล้านนาอย่างครบถ้วน
และผลงานที่เป็นหลักฐานชัดเจนที่เป็นตารา ลูกศิษย์ที่สามารถจะอ้างอิงได้ และสัมภาษณ์จากวิธีการสอน
ของนายสิงฆะ วรรณสัย และวิธีการเรียนของท่านกับลูกศิษย์ที่เคยอยู่รับใช้ท่านในขณะที่เป็นพระสงฆ์อยู่
สรรพวิชาที่นายสิงฆะ วรรณสัย ได้เรียนรู้ และใช้ทาประโยชน์ให้แก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งสอนให้แก่
บรรดาลูกศิษย์ทั้งใน และนอกห้องเรียน ได้แก่ การเวนทาน 1 การเทศน์มหาชาติ การทาขวัญ การประพันธ์
ที่เป็นกวีนิพนธ์ และการอ่านทานองเสนาะทั้งของไทยภาคเหนือ และของไทยภาคกลาง การช้อย การซอ 2
การเล่าเจี้ย3 ประเพณีวัฒนธรรรม ภาษาบาลี ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ศาสนา ธรรมะ และวิชาการที่ท่าน
ชอบมากที่สุดได้แต่งตารา และสอนมาตลอดมาชีวิต คือ ภาษาล้านนา นอกจากนี้ท่านยังมีความรู้รอบตัวด้าน
ต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม การรักษาโรคด้วยสมุนไพร การทา
พระพิ ม พ์ การเสกพระพุ ท ธคุ ณ การท านายโชคชะตา การแก้ ไ ขปั ญ หาชี วิ ต ศิ ล ปะการป้ อ งกั น ตั ว
การปรุง อาหาร เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ นที่ น่ า อั ศ จรรย์แ ก่ ผู้ที่ ไ ด้ รู้จัก เป็น อย่ างยิ่ ง ว่ า เหตุ ใ ดนายสิง ฆะ วรรณสัย
จึงได้มีความรู้กว้างขวางเช่นนี้ และรู้อย่างลึกซึ้งด้วย
4. การเรียนรู้ในสังคม
การเรียนรู้ในสังคมเป็นการเรียนรู้เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การเรียนรู้ในสังคมนั้น
นายสิงฆะ วรรณสัย ได้ผ่านการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ในสังคมล้านนา ซึ่งส่วนมากผ่านจากการเป็น
พระสงฆ์ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นผู้ที่ต้องศึกษาวิธีการเหล่านี้เพื่อนาไปสอนให้กับคนในสังคม
ต่อไป
1

การเวนทาน เป็นการกล่าวนาการถวายทาน ในการนี้จะใช้อาจารย์ผู้ประกอบพิธีแสดงโวหารคล้ายการแหล่ เพื่อพรรณนาถึงการทาทาน
และเครื่องไทยทานก่อนที่จะถวายแด่พระสงฆ์ ประเพณีการเวนทานนี้มีเฉพาะชาวไทยภาคเหนือเท่านั้น
2
การช้อยการซอ การช้อย อ่านว่า จ๊อย หมายถึง การขับลานาเพลงจากคาประพันธ์ประเภทคร่าว หรือคร่าวซอ การซอ เป็นการร้องเพลง
พื้นเมืองของภาคเหนือ จะร้องคนเดียวก็ได้ แต่โดยมากนิยมร้องโต้ตอบระหว่างชายหญิง โดยมีปี่ชุดเป่าประกอบ ส่วนนักร้องทั้งชายและ
หญิงเรียกว่า ช่างซอ
3
การเล่าเจี้ย คือ การเล่านิทานเพื้นเมืองภาคเหนือ

การเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม วัด และพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมของแหล่งความรู้ในสังคมล้านนา
นอกจากนี้แล้วการเรียนในสัง คมก็ จ ะขึ้ นอยู่กั บ วิถี ชี วิต ของคนในสัง คมนั้ น ๆ เมื่ อนายสิง ฆะ วรรณสัย
บวช และศึกษาอยู่ในวัดประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เริ่มจากวัด คือ วันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูขา ท่านได้ฝึกเทศน์ตั้งแต่เป็นสามเณร การเทศน์เป็นการสอน
ในทางพุทธศาสนา การที่พระสงฆ์ฝึกเทศน์ ในการจัดงานประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ นั้น ท่านจะชอบเข้าไป
พู ด คุ ย ซั ก ถามกั บ ผู้ รู้ ใ นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ท่ า นกลั บ มาที่ วั ด ก็ จ ะน ามาบั น ทึ ก ลงในสมุ ด เป็ น ประจ า เมื่ อ ลา
สิก ขาบทแล้ว ท่ านก็ ยังสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีโ ดยจะซักถามอยู่เสมอจนท่านมี ความรอบรู้
มากพอ เราจะเห็นจากที่ท่านได้เขียนประเพณีล้านนาที่ท่านพยายามศึกษามาด้วยตนเอง และพยายามเขียน
ให้เป็นแบบรักษาประเพณีล้านนามากทีสุด
การเรียนรู้ในสังคมเป็นการเรียนรู้ที่ต้องเข้าไปคลุกคลีกั บเหตุก ารณนั้น ๆ นายสิง ฆะ วรรณสัย
เริ่ ม เข้ า ไปสั ม ผั ส ตั้ ง แต่ เ ป็ น เด็ ก โดยการติ ด ตามผู้ ใ หญ่ ไ ปในงานต่ า ง ๆ เช่ น งานขึ้ น บ้ า นใหม่ งานศพ
งานปอยหลวง1 ดัง ท่ านเคยเล่าเปรียบเที ยบให้นายบารเมศ วรรณสัย ฟัง ว่า “...งานขึ้นบ้านใหม่ในสมัย
ตะก่อน เพิ่นบ่ใช่มีการเลี้ยงใหญ่ ๆ อย่างบ่าเดี่ยว เพิ่นเยียะกันง่าย ๆ ...”2
จากงานเขียนบันทึกเรื่องเกี่ยวกับประเพณีล้านนาไทยของนายสิงฆะ วรรณสัย กล่าวถึง การเล่นไฮโล
ในงานศพในลาพูนว่า คนที่สนใจเป็นเพื่อนในงานศพ จะสนทนากัน หรือเล่นเกมส์ต่าง ๆ ตามอัธยาศัย เช่น
เล่นหมากเก็บ เล่นแสงตาวัน เล่นไพ่เค้า เล่นแสงสี่ หรือเล่นทายปัญหากัน การเล่ นเหล่าไม่เป็นการพนันเอา
เงินกัน ผู้ใดแพ้ก็จะถูกปูนป้ายหลังมือครั้งละขีด บางทีแพ้มากขีดปูนจะขึ้นสูงถึงข้อศอกก็มี หรือบางทีก็พนัน
กินน้ากัน คือคนที่แพ้ต้องกินน้าเป็นต้น เป็นการเล่นตามประเพณีจริง ๆ ไม่มอี บายมุขมาเจือปน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2485-2489 ระยะนี้ทหารจากภาคกลางมาอาศัยอยู่ตามวัด
ในเชียงใหม่ - ลาพูนเป็นจานวนมาก แม้จะเป็นยามสงครามก็ไม่ได้ไปรบที่ไหน เพียงแต่ตั้ง กองเตรียมกันอยู่
ตามวัด ทหารเหล่านี้มีเวลาเหลือมาก กลางคืนก็ออกเที่ยวตามหมู่บ้าน บางคนก็แต่งงานอยู่กินกับสาวล าพูน
ก็มี เมื่อมีงานศพเขาก็ไปเที่ยว เห็นเขาเล่นการละเล่นต่าง ๆ ของพื้นเมือง ตัวเองเล่นไม่เป็น ก็เลยนาเอา
ไฮโลมาเปิดการเล่นเอาเงินกัน ต่อมาคนก็สนใจเพราะสนุก และได้เสียกันเป็นเงินเป็นทอง การเล่นต่าง ๆ
ตามประเพณีก็ค่อยเลือนหายไป จนถึงปัจจุบัน การเล่นที่กล่าวข้างต้นนั้น จะหาไม่พบในงานศพทั้งหลาย
จะพบแต่การเล่นไพ่ ไฮโล พนันเอาทรัพย์สินกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นการผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นที่นิยมเล่นกันอยู่ใน
ปัจจุบัน ถึงกับบางคนยึดเอาเป็นอาชีพเลยก็มี งานศพก็เลยเป็นแหล่งทามาหากินกันกับคนกลุ่มนี้เป็นอย่างดี
และที่สาคัญในที่สุดจนชินชากับการพบเห็น

1

2

พอยหลวง อ่านว่า ปอยหลวง หมายถึง งานฉลอง
สัมภาษณ์นายบารเมศ วรรณสัย.

ในการบันทึ ก เรื่อ งประเพณีเ ข้าพรรษาของนายสิง ฆะ วรรณสัย ส่วนหนึ่ง เขียนว่า “...ฤดูก าล
เข้าพรรษา ซึ่งเรียกกันแบบชาวบ้านว่า “เข้าวัสสา” ในล้านนาไทยมีประเพณีสาคัญอย่างหนึ่ง คือ การเข้าวัด
ฟั ง เทศน์ ฟั ง ธรรมของประชาชนทุ ก บ้านทุ ก เรือ น เป็ น การกล่อมเกลาจิต ใจให้ผ่องแผ้ว และรู้ดีรู้ชอบ
ปลูกสร้างจิตใจให้เกิด หิริโอตตัปปะ ละอาย และเกรงกลัวต่อบาปกรรมทั้งมวล”
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาส ได้ให้นิยามแก่ประชาชนคนไทยในถิ่นต่าง ๆ ว่า
“ภาคเหนือ เรียกถิ่นไทยงาม ภาคอีสาน เรียกถิ่นไทยดี ภาคใต้ เรียกถิ่นไทยอุดม และภาคกลาง เรียกถิ่น
จอมไทย” โดยมีความหมายว่า ล้านนาไทยเป็นถิ่นไทยงามนั้น น่าจะหมายถึงความงามทางภูมิประเทศ
ทางวัตถุวัฒนธรรม ที่ชาวล้านนาไทยสร้างขึ้นไว้ และสิ่งที่สาคัญที่สุดอีกอย่ างหนึ่ง คือ ชาวล้านนาไทยได้รับ
การสั่ง สอนอบรมมาจากวัด ด้วยการฟั ง เทศน์ ฟัง ธรรม และการได้รับ คาสั่ง สอนของพ่อแม่ ผู้มีศีล ธรรม
เนื่องจากได้รับการอบรมมาจากวัดแล้ว
การเข้ า วั ด ฟั ง เทศน์ คื อ การค าสอนโดยพระสงฆ์ เ ป็ น ผู้ ชี้ แ จง ชี้ แ นะบอกกว่ า และสอนสั่ ง
ตามหลักธรรมของศาสนา บางครั้งการสอน การชี้แจงนี้ชาวบ้านจะนามาใช้ในการถูกดุด่าว่า กล่าวก็ มี เ ช่น
“เดี๋ยวจะโดนเทศนา” การเทศน์สั่งสอนนี้ ทางล้านนาเรียกว่า “เทศน์ธรรม” การฟังเทศน์ชาวบ้านนิยม
เรียกกันว่า “ฟังธรรม”
ธรรม คือ คัม ภีร์ใบลานผูก ที่ พ ระสงฆ์นามาเทศน์ เทศน์กี่ ครั้ง เรียกว่าเทศน์เ ท่ านั้นผูก เท่ านี้ผูก
หากจะถามว่าอะไรคือผูก ได้แก่ ก ารนาเอาใบลานมาจารึก พระธรรมคาสอน แล้วท าการ “หลุบธรรม”
ด้วยการใช้เขม่าน้ามันยางทาใบลานที่จารแล้ว ขัดถูด้วยกากมะพร้าวจนสะอาด แล้วนามาร้อยด้วยด้าย หรือ
เชือกเส้นเล็ก ๆ ไว้เ ป็นมั ด ๆ โบราณท่ านว่า 1 มั ดเท่ ากั บ 1 ผูก คือ การจารข้อความหมดไปหนึ่งตอน
ก็ขมวดไว้เป็น 1 ผูก หากมีหลายผูก เพราะข้อความในเรื่องยืดยาวเขาก็จะนามารวมกันใช้ “ประกับธรรม”
ซึ่งเป็นไม้ประกบไว้ทั้งสองด้านเรียกว่า “กับธรรม” หรือธรรม 1 กับ หมายถึง คัมภีร์ธรรมหนึ่งชุด การฟังเรือ่ ง
คาสอนจากคัมภีร์ธรรมที่พระสงฆ์นามาเทศน์ เรียกว่า ฟังธรรม หากจะถามชาวบ้านชนบทล้านนาว่า ไปไหน
ในวันพระ เขาจะตอบว่า “ไปวัดฟังธรรม”
จึงอาจกล่าวได้ว่านายสิงฆะ วรรณสัย ผ่านระบบการเรียนรู้ทางสังคม ซึมซับเอาวิ ถีชีวิตในสัง คม
ล้านนาได้อย่างสมบูรณ์โดยผ่านประเพณี พิธีกรรม และนอกจากนั้นก็เป็นการศึกษาอบรมทางด้านมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสัง คม ซึ่ง ในยุคนั้นจะใช้ความเชื่อ ศาสนา ข้อควรกระท า ไม่ ควรกระท า และมงคล
38 ประการ ที่จะมีการสอนทุกครั้งที่พระสวด นายสิงฆะ วรรณสั ย ซึ่งเคยบวชเป็นพระจะนาเอาสิ่งเหล่านี้
เข้าปฏิบัติ มาเป็นมงคลแก่ชีวิต

5. การเรียนรู้เฉพาะตน
นายสิงฆะ วรรณสัย มีการเรียนรู้เฉพาะตน ถือว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ด้ เพราะเป็นการเรียนรู้
โดยเริ่มมาจากความชอบโดยส่วนตัว สาหรับนายสิงฆะ วรรณสัย นี้พอจะทราบได้ว่าท่านเป็นคนที่ชอบเรื่อง
ของวรรณกรรมมาตั้งแต่อายุ 12 ขวบ ซึ่ง เป็นช่วงที่ท่านเริ่มอ่านหนังสือออกแล้ว เมื่อเป็นสามเณรก็อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมของการศึกษาอยู่แล้ว สามารถตอบสอนความต้องการของท่านได้ และส่งเสริมการศึกษาของท่าน
เป็นอย่างดี
การเรี ย นของนายสิ ง ฆะ วรรณสั ย นั้ น เมื่ อ สนใจในวิ ช าใด เรื่ อ งใด ก็ จ ะมี ค วามมุ่ ง มั่ น
ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนนั้น ๆ อยู่เสมอ “...เพิ่นเป็นคนมั่นเน้อ เพิ่นเอาแท้อย่างว่าวันนี้เพิ่นจะเรียน
หื้อแล้ว เพิ่นค็เ อาจนแล้วเลย...” ในบันทึ ก ประจาวันของท่ านเขีย นในวันที่ 21 สิง หาคม 2484 เขียนว่า
“เรามาอยู่เพื่อศึกษาไม่ ใช่มาอยู๋เพื่อ ความสบาย อย่างน้อยเราต้องแตกฉานในวิชาที่เราเรียนกลับไป... ” 1
จากคาสัมภาษณ์ของนายจรัล มโนเพ็ชร พูดถึงบุคลิกของท่านว่า “...บุคลิกลักษณะท่านจะเป็นคนมุ่ ง มั่ น
ในเรื่องที่ท่านทา และจะค้นคว้าให้รู้จริง ท่ านเป็ นคนที่ มีสติปัญ ญาดีเลิศ ในตัวของท่ านจะมีลักษณะของ
ความเป็นครู และนักศึกษาอยู่ในตัว เป็นลักษณะเฉพาะตัวของท่าน แต่มีอารมณ์ขันในบางครั้ง เวลาทางาน
ทาอย่างจริงจังมากผู้คนจึงคิดว่าท่านดุ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ท่านเป็นคนใจดีมากจะมีเรื่องตลก ๆ มาเล่าให้ฟัง
อยู่เสมอ...”2จากการสัมภาษณ์ของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ กล่าวว่า “...อาจารย์จะมีบุคลิกลักษณะของ
ความเป็นคนเมื อ งมาก ๆ ท่ านเป็นคนดี มี ศีล ธรรม มี ความรู้ความสามารถ มี ความฉลาดปราดเปรื่ อ ง
มีความเชื่อมั่นในสติปัญญา เป็นคนรู้จริงไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว...”3 และพระเทพญาณเวที กล่าวว่า “...
อาจารย์เพิ่นเปนคนที่มีความมุ่ง มันในการสอนเปนอย่างดี เวลาเพิ่นสอนหนังสือนา เพิ่นหื้อนักเรียนแปล
ภาษาบาลีนา ถ้าใครแปลผิด เพิ่นบ่ใช่ปล่อยหื้อผ่านไพนาเพิ่นจะพยายามอธิบายหื้อนักเรียน...”4
ในการไปเรียนที่กรุงเทพฯนี้กุลบุตรย่อมหวัง ที่จะได้ความรู้ทางพุท ธศาสนา ความรู้ในเชิงพัฒนา
ตนเองเพื่อเรียนรู้ในสังคมโดยเฉพาะการพัฒนาการใช้ภาษาไทยกลางได้อย่างถูกต้อง และแม่นยา และโอกาส
ที่จะไปเรียนต่างถิ่นนั้นมักจะพบบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดีเด่น พบแหล่งความรู้ที่บางคนมีความสนใจ
เฉพาะเป็นพิเศษทาให้มีโอกาสพัฒนาตนเองต่อไปได้ ในกรณีของนายสิงฆะ วรรณสัย พบว่าในปี พ.ศ.2484
หลังจากที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ได้เดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อเรียนต่อเปรียญธรรมประโยค 4 ที่สานัก
เรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่านได้พบกับสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ปธ.9) และพระศรีสมโพธิ์
(เกษม บุญศรี ปธ.7) ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของทั้งสองท่าน ภิกษุสิงฆะ วรรณสัย เป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลม
1

สัมภาษณ์ นายพิศาล อุดมฤทธิ์.
สัมภาษณ์นายจรัล มโนเพ็ชร ร้านอาหารสายหมอกกับดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 กุมภาพันธ์ 2544.
3
สัมภาษณ์ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถนนจ่าบ้าน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 15 พฤศจิกายน 2543.
4
สัมภาษณ์ พระเทพญาณเวที.
2

เฉลียวฉลาดสามารถสอบเปรียญธรรมประโยค 4 ได้ในปีนั้น และสอบได้เป็นที่ 3 ของผู้เข้าสอบทั้งประเทศ
สิ่งนี้อาจเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งของภิกษุสิงฆะ วรรณสัย ที่พบกับพระสงฆ์ที่มคี วามรู้ความสามารถ ทาให้ภิกษุ
สิงฆะ วรรณสัย มีความเพียรพยายามมากยิ่งขึ้น เมื่อสอบเปรียญธรรมประโยค 4 ได้แล้ว ในช่วงที่มาศึกษา
เปรียญธรรมประโยค 4 นี้ ภิกษุสิงฆะ วรรณสัย ได้พบเพื่อนที่มีความใฝ่รู้เช่นกันที่มาจากทางภาคเหนือบ้าง
ภาคอีสานบ้าง การที่ได้พบปะสนทนากับเพื่อนทาให้ภิกษุสิงฆะ วรรณสัย ได้ปรึกษาหารือแลกเปลีย่ นความคิด
และประสบการณ์ต่าง ๆ ทาให้มีความรู้แตกฉานยิ่งขึ้น เพื่อนที่ได้พบเช่น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ
สุวณณโชโต ปธ.7) พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคาจังหวัดพะเยา เป็นต้น
จากการที่บุคคลได้ไปศึกษาต่างถิ่นนี้ทาให้ท่านมีโลกทัศน์กว้างขึ้น เห็นสิ่งแปลกใหม่นอกเหนือจาก
วิ ถี ชี วิ ต ล้ า นนาจะอ านวยให้ ซึ่ ง ย่ อ มหมายความว่ า ภิ ก ษุ สิ ง ฆะ วรรณสั ย ได้ เ พิ่ ม วิ สั ย ทั ศ น์ มุ ม มอง
เพิ่มประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนท้องถิ่นทั่วไป สิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ภิกษุสิงฆะ วรรณสัย ได้พัฒนา
ความเป็นปราชญ์ คือในช่วงเวลาที่ท่านอยู่กรุงเทพฯนั้น ท่านได้เขียนโคลงนิราศต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถ
ในด้านกวีนิพนธ์ ทางด้านจินตนาการ นายสิงฆะ วรรณสัย นอกเหนือจากการหลอมรวมเอาแหล่งความรู้
ต่าง ๆ มาแล้วนั้น ท่านได้สร้างวิถีการปฏิบัติของท่านที่เห็ฯได้จากการบันทึกประจาวันที่แสดงให้เห็นกิจกรรม
ที่ท่านได้ปฏิบัติสอดแทรกความรู้ คาสั่งสอน ความคิดเห็น ในแต่ละวัน ดังตัวอย่างเช่น
6/7/84
วันนี้ได้ฝากคานัน ไปทิ้งเหล่าจดหมาย และไปรษณียบัตรที่หัวลาโพง เออ! ค่อยยังชั่ว
หน่อย ให้ได้ส่งข่าวเสียที ไม่งั้นคับใจตายแน่ทีเดียว การวิปโยคจากบ้านเกิดเมืองนอน มา
แรมไกลเช่นนี้เราพึงรู้ว่ามันทาให้เศร้าใจ คิดถึงกันแลยะกันคราวนี้เอง นี่แหละ! เขาว่า
“สิ่งใดที่ไม่ได้ทาด้วยตัวเอง ย่อมไม่มีการรู้โดยกระจ่าง” ทีนี้เรารู้จักหัวใจของผู้จากถิ่น
แล้วละว่า มันวิเวกวังเวงใจเพียงใดบ้าง ดูเหมือนการคิดถึงบ้าน อยากยิ่งทวีขึ้นไม่มีแวว
จะเสื่อมเลย โอ! อะไรเป็นถึงเช่นนี้เชียวหรือ ยิ่งวันนี้ด้วยยิ่งซ้าร้ายเพราะเป็นวัน 14 ค่า
ใกล้เข้าพรรษา คิดว่าถ้าเราอยู่บ้านเคยทาอย่างนั้น อย่างนี้ บา! มันน่ากลับเสียจริง
10/07/84
ตอนเช้าวันนี้ทาวัตรแล้ว ฟังคาสอนของสมเด็จประมาณ 40 นาที สุขภาพของเรานับแต่
จากลาพูนมา ดูเหมือนจะเดินไปสู่ความไม่สมบูรณ์ทุกขณะ เนื่องจากเรานั่งมากจนเกิน
และอีกประการ 1 ก็คือไม่ได้ทางานอะไรที่เกี่ยวด้วยกาลัง...คนเราเมื่อไม่ทาอะไรเสียเลย
ย่อมอยู่ไม่สะบาย ร่างการย่อมอ่อนแอ...

28/07/84
กิ จ วัตรต่าง ๆ คงมี เ ป็นประจา วันนี้เ ราได้ผูก ไมตรีไว้กับคนหลายคน เราเริ่ม ขยายวง
สมาคมให้กว้างออกไป ซึ่งเราไม่เคยเป็นคนที่คับแคบต่อสมาคมมาในกาลก่อนเลย มีบาง
คนที่เหยียดเราลงในฐานะที่ไม่น่าจะคบด้วย เราสังเกตได้จากอาการกิริยา และสบตา
ไม่ใช่คนที่ไหนหรอก ที่จริงก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเรา พุทโธ่ ! สิงฆะไม่เคยง้อคนในเชิงนี้
หรือเชิงไหน ๆ เลย มันเป็นเมื่อก่อนอย่างไร จะพยายามครองตาแหน่งในถิ่นใหม่นี้อีก
ลาพูนมันไม่แปดเหลี่ยม มันไม่มาหรอกจ๊ะ
บางครั้งในบันทึกประจาวันของท่านก็ยังเขียนโคลงไว้เพื่อปลุกใจตนเอง เช่น ในขณะที่ท่านเรียน
หนังสืออยู่นั้น มีเพื่อนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกันดูถูกท่าน
“...ความรู้สึก ไทย-ลาวก าลัง เป็นอาหารสมองที เดียว เราจะไม่ ยอมให้ใครดูถูก ได้ แม้ ใครดูถูก
ก็หมายถึงเลือด ! เราเขียนโคลงไว้โคลง 1 กล่าวถึงการที่เขาจะมาดูถูกสาหรับไว้ปลุกใจของเราเอง
ลาวกาวใครกล่าวอ้าง
ใครพูดเลือดจักแดง
กูพรั่นจักเหยียบแดน
ถึงหมอบลุกบ่ขึ้น

ลองแถลง ดูเอย
ฉาบพื้น
พลัดถิ่น มาฤา
ปากนั้นยังเหลือฯ...”

นอกจากบันทึกประจาวันแล้วจะมีโคลงกลอนที่ท่านเขียนส่ง ตามหนังสือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
วิทยาสาร หนังสือพิมพ์ตารวจ หรือเขียนส่งประกวดในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ท่านจะรวมไว้เป็นเล่ม จะมีทั้งที่
ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัล ยกตัวอย่างดังนี้
การประกวดกวีครั้งที่ 12 หนังสือพิมพ์ตารวจ ได้รับรางวัลที่ 3
โคลงกระทู้แฝด
เอา ใจจอดแต่ผู้
หู แม่อย่าฟังหา
ไป ไหนจุ่งเจรจา
นา เรศจักมิหม้าย

ภัสดา ลูกเทอญ
เหตุร้าย
แจ่มโสด
ห่างข้างผัวขวัญ

เอา กายโอนอ่อนน้อม
ตา แม่มิควรสบ
ไป เป็นสะใภ้นบ
ไร่ เขตคามอย่าแล้ง

เคารพ
อย่าแสร้ง
นบเผ่า ผัวนา
ลูกน้อยหมั่นถนอม

การประกวดในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ.2497 ได้รับรางวัลที่ 1
สักวาวัฒนธรรมประจาชาติ
คล้ายเชือกคาดชาติไว้ให้แน่นหนา
เหมือนสตรีมีถันเป็นสัญญา งอนรถามีธงเป็นมงคล
เหมือนกองไฟมีควันเป็นนิมิต บรรพชิตสังวรแจ้งแสดงผล
วัฒนธรรมคือเครื่องหมายของชาติคน ใครได้ยลรู้ทั่วชั่วดีเอย
เมื่อสอบเปรียญธรรมประโยค 4 ได้แล้ว ภิกษุสิงฆะ วรรณสัย ได้กลับมาลาพูนเพื่อที่จะสอบไปศึกษา
และพ านั ก อยู่ ที่ วั ด เบญจมบพิ ต รฯ 1 (การที่ จ ะได้ อยู่ วั ด นี้ ต้ องผ่า นการสอบคั ด เลือก เมื่ อ สอบผ่านแล้ว
จะมีเงินเดือนให้) ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ นี้ นอกจากภิกษุสิงฆะ วรรณสัย จะได้สอนวิชานักธรรมเอก
แล้วก็ยังได้ศึกษาเปรียญประโยค 5 ด้วยตนเอง และได้เข้าสอบในนามคณะนักเรียนจังหวัดลาพูนโรงเรียน
ปริยัตธรรมหริภุญชัย ในพ.ศ.2485
การที่ไปเรียนเปรียญธรรมที่กรุงเทพฯนี้ ภิกษุอาจจะพัฒนาได้ไปถึงเปรียญประโยค 9 แต่ภิกษุบางรูป
ไม่สามารถเรียนได้ตลอดหลักสูตร อาจจะเป็นสาเหตุจากฐานะทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย หรือโรคภัยเฉพาะตัว
ในกรณีภิก ษุสิงฆะ วรรณสัย นี้ มี โ รคภัยเบียดเบียนเป็นโรคคัน ซึ่ง ในขณะนั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้
อาจจะเป็นเพราะระยะนั้นเป็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความอัตคัดในเรื่องสาธารณูปโภคนานาประการ
การสรงน้าต้องใช้น้าในสระของวัดมาสรง น้าในสระอาจไม่สะอาดพอ จึงทาให้เป็นแผลคันไม่หาย จึงตัดสินใจ
เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดลาพูนเพื่อรักษาตัวโดยจาพรรษาอยู่ ณ วัดมหาวันตามเดิม การเรียนบาลีไวยากรณ์
จึงได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ดังที่ได้เขียนไว้ในบันทึกประจาวันว่า “...เมื่อคืนนี้นอนไม่ได้ทั้งคืน เพราะคันมาก คันไป
ทั้งตัว เช้านี้ให้เด็กวัดไปซื้อเหล้ามาทาแต่ก็ไม่หาย มันทรมานจริง ๆ ....”2

1
2

สัมภาษณ์ นายมนูญ โพธิอุโมงค์.
สิงฆะ วรรณสัย.เรื่องเดิม.

ในขณะที่หลายคนที่ไปศึกษายังกรุงเทพฯ อาจจะได้รับความสาเร็จในระดับสูง เช่น พระธรรมวิมลโมลี วัดศรีโคมคา จังหวัดพะเยาเป็นต้น แต่ภิกษุสิงฆะ วรรณสัยได้ตัดสินใจกลับลาพูนด้วยเหตุผลเรื่องโรคคัน
ดังกล่าว เมื่อกลับมาแล้วก็ใช้ความรู้ที่ ได้รับการฝึกฝนมาแล้วมาสอนบาลีที่โรงเรียนปริยัติธรรมหริ ภุญ ชัย
พร้อมกับทางานในกิจการของสงฆ์ไปด้วย เช่น การไปเทศน์ไปสวดในงานพิธีต่าง ๆ เนื่องจากท่านเป็นคนที่มี
เสียงดัง กังวาน ไพเราะ มีชื่อเสียงในการเทศน์มหาชาติ และเคยเป็นลูกศิษย์ปรนนิบัติรับใช้พระครูบาศรีวิชัย
มาก่อน รู้วัตรปฏิบัติของพระครูบาศรีวิชัยเป็นอย่างดี จึงได้รับเกียรติอันสาคัญยิ่งคือได้รับอาราธนาให้เป็น
อาจารย์เวนทานเพื่อพรรณนาความเป็นมา และขั้นตอนต่าง ๆ ในงานศพพระครูบาศรีวิชัยเป็นกรณีพิเศษ
เพราะตามปกติการเวนทานจะใช้อ าจารย์ เ วนทานที่เป็นฆราวาส และเป็นครั้งแรกที่ภิกษุสิงฆะ วรรณสัย
ได้ เ ป็ น อาจารย์เ วนทาน พิ ธี ถ วายเพลิง ศพพระครูบ าศรีวิ ชั ย ได้จัด ขึ้ นเมื่ อ วั นที่ 21 มี น าคม พ.ศ.2489
หลังจากนั้นก็มีความชานาญขึ้นตามลาดับ
ในการบวชนี้บางคนอาจจะรับใช้พระศาสนาได้ตลอดอายุ บางคนอาจจะหมดวาสนาไปในกรณีของ
ภิกษุสิงฆะ วรรณสัย เกิดหมดอาลัยในสมณเพศ จึงได้ลาสิกขาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ก่อนลา
สิกขาบทได้ไปกราบลาสิกขาบทได้ไปกราบลาพระบรมธาติว่า เมื่อลาสิกขาแล้วจะขอยึดศีล 5 แทนศีล 227
ของพระภิกษุตลอดไป และนายสิงฆะก็ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ คือ เป็นผู้อยู่ในศีล 5 ตลอดอายุขัย1
บุคคลที่ลาสิกขาแล้วแม้จะเป็นฆราวาสก็ยังผูกพันกับพุทธศาสนาอยู่ บางคนอาจจะเป็นไวยาวัจกร
บางคนอาจจะเป็นอาจารย์เวนทาน ในกรณีนายสิงฆะ วรรณสัยนั้นท่านได้ไปเป็นครูสอนบาลี ภาษาไทย และ
วิชานักธรรมที่โรงเรียนปริยัติธรรมหริภุญชัย และโรงเรียนวัดป่าซางงาม
เมื่อลาสิกขาได้ปีเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2490 นายสิงฆะ วรรณสัย ได้เข้าสู่ระบบราชการ โดยทั่วไป
แล้วบุคคลที่ลาสิกขาบทในยุคนั้นถือว่าเป็นบุคคลมีความสามารถ เมื่อไปสมัครเข้ารับราชการก็เป็นที่ยอมรับ
โดยมากมักจะไปสมัครทางานที่อาเภอ แต่ก็มีคนจานวนมากที่ไปสมัครเป็นครู โดยเฉพาะนายสิงฆะ วรรณสัย
ไปสมัครเป็นครูชั้นจัตวา โรงเรีย นประชาบาลตาบลประตูป่า 3 (โพธิประชากูล) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
โรงเรียนประชาบาลวังมุย ตั้งอยู่ที่ตาบลประตูป่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สั งกัดกองโรงเรียนประชาบาล
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาโรงเรียนนี้ได้ย้ายไปอยู่หน้าวัดไชยชนะตาบลเดียวกัน จึงเปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดไชยชนะ นายสิงฆะ วรรณสัย เป็นครูน้อยได้เพียงปีเศษ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ.2491 ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ โรงเรียนเดิมนั้นเอง พ.ศ.2492 ท่านได้พัฒนาตนเองในสายวิชาการครู
อยูเ่ สมอจนสามารถสอบได้วุฒิประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป) วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2493 จากนั้นจึงย้าย
ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตาบลอุโมงค์ 2 (คันธาราษฎร์วิทยาทาน) อาเภอเมืองลาพูน ครั้นถึงวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2494 ได้ย้ายไปเป็นผู้ตรวจการประถมศึกษา อาเภอเมืองลาพูน และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2497 ได้ย้ายไปเป็นศึกษาธิการอาเภอผู้ช่วย กิ่งอาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน และเป็นผู้ช่วย
1
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ศึกษาธิการอาเภอ ประจาอาเภอบ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2497 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2599
ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนบ้านป่าแก อาเภอเมืองลาพูน แล้วได้เลื่อนเป็นครูใหญ่เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2501 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2502 ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดเมืองง่า (ญาณมงคลศึกษากร) อาเภอ
เมืองลาพูน พ.ศ.2504 สอบได้วุฒิประโยคครูมัธยม (พ.ม.) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2504 เลื่อนเป็นครูตรี วันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ.2509 เลื่อนเป็นครูโท และวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2510 ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนตาบลริมปิง
(โรงเรียนวัดสันริม ปิง ) อ าเภอเมื อ ง จัง หวัดล าพูน จนกระทั่ งลาออกจากราชการเมื่ อวันที่ 1 กุ ม ภาพันธ์
พ.ศ.2513 ในขณะที่ มี อ ายุ 50 ปี เครื่อ งราชอิส ริยาภรณ์ที่ ได้รับ เบญจมาภรณ์ม งกุ ฎไทย ปี พ.ศ.2501
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ปีพ.ศ.2509
เนื่องจากว่าบุคคลที่ผ่านการบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อเข้ารับราชการมักจะไม่มีพื้นฐานความรู้ตามระบบ
ราชการได้เพียงพอ ดังนั้นเพื่อความเหมาสมในการทางานในระบบราชการ “ทิด” บางคนอาจจะไปเรียนต่อ
ในสถาบั น การศึ ก ษา บางคนอาจจะไปอบรมที่ ส่ว นกลาง หรื อ ในที่ ต่ าง ๆ เพื่ อ พยายามพั ฒ นาตัวเอง
โดยการศึ ก ษาด้ ว ยตนเองมาตลอด ดั ง เห็ น ได้ จ ากการสอบได้ วุ ฒิ ป ระโยคครู พิ เ ศษประถาม (พ.ป.)
เมื่อพ.ศ.2493 สอบได้วุฒิประโยคครูมัธยม (พ.ม.) เมื่อพ.ศ.2504 นอกจากนี้นายสิงฆะ วรรณสัย ยังได้เรียน
ภาษาอัง กฤษกับครูแขก (ชาวอิ นเดีย) การเรียนภาษาอังกฤษนี้ ท าให้เห็นโลกทั ศน์ที่กว้างไกลกว่าบุคคล
ที่ พั ฒ นาตนเองจากระบบการเรี ย นรู้ ใ นสั ง คมปกติ สามารถเข้ า ใจค าศั พ ท์ และเข้ า ใจความคิ ด ของ
ชาวต่างประเทศได้ดีขึ้น และเข้าใจวิถีความคิดสากลมากยิ่งขึ้น ลัก ษณะการเรียนรู้นี้ได้สร้างบุคคลให้มี
ความคิดที่แปลกไปจากพื้นความคิดล้านนาแต่เดิม จะเห็นได้ว่ากรณีของนายสิงฆะ วรรณสัย นี้ จะประสาน
ความคิดสามระบบ คือ ความคิดแบบล้านนา ความแบบไทยภาคกลาง และความคิดแบบสากลเข้ามา
หลอมรวมกัน จัดเป็นความคิดที่ลึกซึ้ง และกว้างไกลลักษณะเช่นนี้แสดงว่าบุคคลนั้นเริ่มก้าวเข้ามาสู่ระบบ
ของความเป็นปราชณ์ผู้รู้ท้องถิ่นแล้ว
ตั้งแต่นายสิงฆะ วรรณสัย ลาออกจากความเป็นครูในระบบราชการแล้ว แต่ความเป็นครูของท่าน
กลับยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะจะมีบุคคลผู้ใฝ่หาสรรพความรู้ต่าง ๆ พากันไปขอความรู้จากท่านยิ่งขึ้นนายสิงฆะ
วรรณสัย ก็ ยินดี และเต็ม ใจให้ความรู้กับ ทุกคน โดยที่ ท่ านจะสอนทางด้านภาษา วรรณกรรม ประเพณี
วัฒนธรรม วิถีความคิดแบบล้านนา และอื่น ๆ บรรดาบุคคลผู้ใฝ่หาความรู้เหล่านั้นจะต้องไปเรียนที่บ้านของ
นายสิง ฆะ วรรณสัย บางคนก็ ไปกลับ บางคนก็ ไปพัก อยู่ ที่ บ้านนายสิง ฆะ วรรณสัย ลูก ศิษย์ในระยะนี้
จึง เสมื อนหนึ่ง เป็นสมาชิก ในครอบครัวไปพร้อมกัน ลูก ศิษย์เ หล่านี้มี ทั้ ง ชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ที่เป็นชาวไทยส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปค้นคว้าวิจัยเรื่องต่าง ๆ
ที่เป็นเรื่องพื้นเมืองของภาคเหนือเพื่อนาไปเขียนวิทยานงพนธ์ ส่วนที่เป็นชาวต่างประเทศ มาจากประเทศ
ต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อั ง กฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมั น เป็นต้น ชาวต่างประเทศเหล่านี้
ได้รับทุนวิจัยจากประเทศของตนมาค้นคว้าวิจั ยเรื่องพื้นเมืองของภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศาสนา

การเล่านิทานพื้นเมือง ประเพณีวัฒนธรรม ภาษา และวรรณกรรม ทุกคนเมื่อมาเรียนกับนายสิงฆะ วรรณสัย
แล้วต่างก็สามารถทาวิจัยสาเร็จทุกราย โดยเฉพาะเมื่อนายสิงฆะ วรรณสัย ได้ร่วมงานกับ ดร.ฮารัลด์ ฮุนดิ อุส
ซึ่ง เป็นชาวต่างชาติที่มี ความสนใจ เป็นคนช่างสังเกต ช่างถาม นายสิง ฆะ วรรณสัย จะต้องตอบคาถาม
อย่างเป็นระบบ และวิธีการแบบตะวันตากนั้นได้ซึมซับเข้าไปในความคิดของนายสิงฆะ วรรณสัย ทาให้
เกิดความคิดอยากจะอนุรักษ์ภาษา และวรรณกรรมล้านนา ซึ่งสิ่งนี้เป็นความเด่นเฉพาะตัวของท่าน
“...อาจารย์สิง ฆะ วรรณสัย เปนฅนใจกว้างบ่หวงวิชา พร้อมที่ จ ะหื้อคาอธิบ ายในแต่ละคาถาม
ที่ผมตั้งขึ้นมา เวบาเรื่องหงส์หินค็ตาม เรื่องโคลง1นิราศหริภุญชัยเปนเรื่องนึ่งที่ผมได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดถี่ถ้วน
กั บ อาจารย์สิงฆะเปนเวลาหลายเดือ น เพิ่ นค็ใช้ความรู้ทั งหลายของเพิ่นออกมาอธิบ ายในโคลงนั้น ผมค็
ตั้งคาถามขึ้นมาเกี่ยวกับความค็ตาม ความหมายเชิงลึกลับที่แฝงอยู่ในครรโลง อย่างเรื่องครรโลงที่เปนกลบท
นั้น เพิ่นค็บ่เคยปิดบัง บ่เคยหวงห้ามความรู้ ของเพิ่นแม้แต่หน้อย เพิ่นพร้อมที่จะหือ้ คาอธิบายตลอดเวลา...”2
เมื่อนายสิงฆะ วรรณสัย ลาอกกจากราชการแล้วมีเวลาเต็มที่ ได้ลงมือค้นคว้าภาษาล้านนา หรือ
ภาษาพื้นเมืองของภาคเหนืออย่างจริงจัง นอกจากจะศึกษาจากตาราที่สะสมไว้ที่บ้านแล้ว ยังได้ ไปตามวัด
ซึ่งเป็นแหล่งของคัมภีร์ต่าง ๆ เมื่อสารวจพบคัมภีร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นตาราเรียนภาษาพื้นเมือง และ
ที่เป็นวรรณคดีพื้นเมือง ซึ่งโบราณาจารย?รจนาไว้เป็นภาษาบาลีบ้าง ภาษาล้านนาบ้าง ท่านก็มักจะยืมมา
ที่บ้านโดยจะจดไว้ทุกคัมภีร์ว่ายืมมาจากวัดใดเพื่อส่งคืนได้ถูกต้อง จากนั้นก็จะอ่านค้นคว้าถ้าเป็นเรื่องดีพิเศษ
ก็จะปริวรรตออกมาเป็นอักษรไทยกลาง พร้อมทั้งทาอภิธานศัพท์ไปด้วย ทาให้ท่านมีความรู้ความสามารถ
ในภูมิความรู้แบบล้านนาโดยเฉพาะวรรณกรรมล้านนาอย่างลึกซึ้ง
ในพ.ศ.2516 หลั ง จากนายสิ ง ฆะ วรรณสั ย ลาออกจากราชการ ได้ 3 ปี คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชิญนายสิงฆะ วรรณสัย ให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนวิชาอักษร และภาษา
ลานนาไทย และวิ ช าวรรณกรรมลานนาไทย นายสิ ง ฆะ วรรณสั ย จึ ง ได้ แ ต่ ง “ต าราเรี ย นอั ก ขระวิธี
ลานนาไทย” ขึ้นเพื่อเป็นตาราใช้สอนนักศึกษา เมื่อแต่งเสร็จท่านก็ปรับปรุงตาราเล่มนี้เพิ่มขึ้นโดยใช้พิมพ์ดีด
พิมพ์ข้อความลงในกระดาษไข ที่เป็นตัวอักษรพื้นเมืองก็เขียนด้วยลายมือ แล้วอัดสาเนาออกมา จากนั้นภริยา
และบุตรก็จะช่วยกันเรียงหน้าเพื่อจัดเป็นรูปเล่ ม แล้วนาไปให้โรงพิมพ์เย็บเล็บทาปกเพื่อเผยแพร่ในกลุ่ม
ผู้สนใจ และวงการศึกษา
เมื่ อ มี ต าราเรี ย นอั ก ขระลานนาไทยแล้ ว นายสิ ง ฆะ วรรณสั ย ก็ แ ต่ ง หนั ง สื อ อ่ า นประกอบ
โดยนาตานานพื้นเมือง และชาดกพื้นเมือง เช่น จามเทวีวงศ์ มหาสันธนชาดก เป็นต้น มาแต่งใหม่เป็นร่ายยาว
แล้วเขียนด้วยตัวเมืองลงกระดาษไข จากนั้นนากระดาษสีน้าตาลมาตัดให้พอดีที่จะอัดสาเนาได้ อัดสาเนา
ออกมา แล้วภริยา และบุตรก็จะช่วยกันต่อให้เป็นแผ่นยาว แล้วพับไปพับมาให้เป็นรูปแบบของคัมภีร์ใบลาน
1

2

โคลง หรือ ครรโลง มักเรียกว่า กะโลง หรือ กั่นโลง
สัมภาษณ์ นายฮารัลด์ ฮุนดิอุส 35 ถ.ดอยสะเก็ดเก่า ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 25 มกราคม 2544.

นาออกเผยแพร่พร้อมกับตาราเรียน เพื่อให้คนที่เ รียนอักขรวิธี และสามารถอ่านเขียนตัวเมืองได้แล้ว จะได้
มีหนังสือแบบฝึกหัดอ่านตัวเมืองพร้อมกันไปด้วย1
นายสิงฆะ วรรณสัย นับเป็นผู้บุกเบิกการเขียนภาษาพื้นเมืองภาคเหนือด้วยตัวอักษรไทยกลางโดย
ใช้วิธีการเทียบอักษร ทาให้คนไทยภาคอื่น ๆ สามารถอ่านภาษาพื้นเมืองภาคเหนือได้ และสามารถเข้าใจ
ความหมายอ่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่เดิมมาภาษาพื้นเมืองภาคเหนือจะเขียนด้วยตัวเมือง คนที่อ่าน
ตั ว เมื อ งไม่ อ อกก็ ไ ปไม่ ส ามารถอ่ า นได้ ต่ อ มาได้ มี ผู้ ป ริ ว รรต และนายเมื อ งใจ ชั ย นิ ล พั น ธุ์ ได้ เ ขี ย น
ภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ ด้วยตัวอักษรไทยกลาง แต่เขียนตามเสียงพูด และตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้อ่านที่ไม่เข้าใจ
ภาษาพูดของชาวเหนือก็ไม่สามารถสื่อความหมายได้เท่าที่ควร นอกจากนี้นายสิงฆะ วรรณสัย ยังได้คิดทา
เครื่ อ งพิม พ์ดี อั ก ษรพื้ น เมื อ งขึ้ น โดยก าหนดตั ว อั ก ษรตามแป้น พิม พ์ ดี ดไว้ ล งตัว แต่ เ นื่ อ งจากอัก ขรวิธี
ในการเขียนบางคาต้อ งมี ตัวซ้อนถึง 3 ชั้น แต่ช่างซ่อมเครื่องพิม พ์ดีดไม่สามารถดัดแปลงเครื่องพิมพ์ดี ด
ให้ยกแคร่ถึง 3 ชั้นได้ การทาเครื่องพิมพ์ดีดอักษรพื้นเมืองจึงได้ระงับไป
บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งภาษา และวรรณกรรมล้านนา
จะได้รับเกี ยรติอ ย่างยิ่งคล้าย มณี พยอมยงค์ ซึ่ง เป็นผู้ที่มี ผลงานทางด้านภาษา และวรรณกรรมล้านนา
รวมทั้ ง ประเพณีวัฒ นธรรมต่าง ๆ ในกรณีของนายสิง ฆะ วรรณสัย ก็ เ ช่นกั นได้รับ การยกย่องเป็นพิเศษ
ดังจะเห็นได้จากการที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติมอบปริญญาโทกิตติ มศักดิ์ และนายสิงฆะ วรรณสัย
ได้เข้าเฝ้าพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทยเมื่อ วันที่ 27 มกราคม
2521
วิธีการเรียนรู้เฉพาะตนของนายสิงฆะ วรรณสัย
การเรียนรู้ของนายสิงฆะ วรรณสัย นั้นได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เหมือนกับคนล้านนาทั่ว ๆ ไป
อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่าวิธีการเรียนรู้ของท่านที่ทาให้ท่านประสบผลสาเร็จนั้นพอแยกได้ดังนี้
ความชอบ ความสนใจส่วนตัว ตามธรรมชาติของคนเราเมื่ อสนใจสิ่ง ใดแล้วมั ก จะหาสิ่ งนั้ น มา
ตอบสนองความต้องการของตนเอง การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความสนใจจะเป็นความพอใจของผู้เรียนมาก
ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความสุขกับการเรียนรู้ เป็นความต้องการ หรืออยากค้นคว้าศึกษาหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
บางครั้งผู้เรียนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ในกรณีของนายสิงฆะ วรรณสัย ก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านมีความสนใจ
ในด้านวรรณกรรมมาตั้งแต่เด็ก เมื่อสนใจสิ่งใดแล้ว ท่านพยายามหาวรรณกรรมฉบับอื่น ๆ มาอ่านเพิ่มเติม
มากขึ้น หลังจากที่อ่านแล้วก็สามารถหัดเขียนต่อไป โดยเริ่มทาตามตัวอย่างที่มีอยู่ และประกอบกับเป็นผู้ที่มี
พรสวรรค์อยู่แล้ว การฝึก ทางด้านการประพันธ์ก็จะเป็นเรื่องที่ สามารถตอบสนองความสนใจของตนเอง
จากการสัมภาษณ์นายมนูญ โพธิอุโมงค์ได้เล่าถึง พรสวรรค์ของนายสิงฆะ วรรณสัย ว่า ท่านเป็นคนที่เก่ง
1

สัมภาษณ์นายอุดม รุ่งเรืองศรี อาคารเรือนเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ธันวาคม 2543.

ทางด้านต่อโคลงกลอน บางครั้งเขียนจดหมายกลับบ้านยังเขียนเป็นคร่าวเล่าเรื่อ งราวต่าง ๆ ส่งไปที่เมือง
ลาพูน
“...เพิ่นเปนฅนเก่งนา เพิ่นสมองดีนา ค็ตอนที่อยู่กรุงเทพฯ เพิ่นเขียนจดหมายมาลาพู นเปน
คร่าวนา เคยแต่ง กลอนใส่กันนาต่อกันเปนวรรคเปนวรรค เพิ่นไพได้สบายละ แต่พ่อเสี่ยวนั้มั น ทื่อ อย่าง
มหาอะหยังบ่รู้แล้วนาเพิ่นว่า “...หัวเรามันสากกะเบือ ของเขามันเป็นมีดมันคมพอสับลงไปแล้วก็ได้กิน ของ
เราต้องทุบ ๆ ก่อนก็ได้กินเหมือนกัน มันทุบก็ต้องใช้เวลาหน่อย...” แล้วของพ่อเรา (นายสิงฆะ วรรณสัย) หนี้
นาจะว่าไพแล้วสมองแกเก่งขนาด เยียะอะยังแก่ค็ออกก่อนเพิ่นนา อย่างแต่งกลอนหนี้แกจะต้องไพก่อ นเพิ่น
พ่อเสี่ยวหนี้ยังบ่ไหวเทื่อนามัน ทื่อ เรามาคึดถึงสมองเพิ่นหนี้นามันทึงไหล รู้สึกว่าสมองแกเปรือ่ งขนาดนา...”1
จากบันทึกประจาวันของนายสิงฆะ วรรณสัย ได้เขียนบอกไว้ว่าท่านเขียนจะจดหมายบางฉบับเป็น
คร่าว “...8/07/2484 ...ได้แต่งจดหมายเป็นคร่าวลานนา เพื่อเอาไปส่งทางบ้านฉะบับ 1 ยังไม่เสร็จ มาเสร็จ
เอาตอนกลางคืน...”2
“...15/7/2484 .... ตอนเพลแล้วดูหนังสือบ้าง หลับ ๆ ตื่น ๆ มาตื่เอาเกือบบ่าย 5 จดหมายมหา
ทองคาเขียนเสร็จ...เราให้ชื่อว่า “ลิลิต แรมเมือง”...”3
เนื่อ งจากพี่ พั ก ที่ นายสิง ฆะ วรรณสัยอยู่ที่ วัดมหาธาตุ ฯ นั้นไม่ ค่อยสบายมากนัก ท่ านจึง มี
ความคิดที่จะย้ายที่อยู่ท่านยังตัดสินใจไม่ได้ก็เลยเขียนในบันทึกว่า
“...26/7/2484 ...อาหารสมองคือ การคิดเพื่อจะย้ายที่ กาลังป่วนปั่นอยู่ในหัวใจ ไม่สามารถ
จะต้ดสินใจได้โดยเด็ดขาดเลยประพันธ์เป็นโคลงไว้
อยู่
คิด
ไป
เรา
ไม่
แน่
แย่
1

สัมภาษณ์นายมนูญ โพธิอุโมงค์.
สิงฆะ วรรณสัย. เรื่องเดิม.
3 เรื่องเดียวกัน
2

คิด ตั้งสิบวัน พันหน
นี่หรือจรดล
อยู่คิดไปวน
แน่จะแย่ร้าย
ใจ ไหวเอนดุจไม้
คิดมันจานง
ถูกดั่งประสงค์
นิดจิตต์สับลี้
กลัว เจอทุกข์ร้าย
แน่เป็นสลบ

พรากย้าย
เวียนวุ่น หทัยนอ
สุขร่วมฤาไฉน”
ต้องลม
อย่างนี้
ต้องเปลี่ยน
มักย้ายเสียเสมอ
เรียมประสบ
มอดม้วย

หาก
จร

ว่านั่นเลิศลบ
พรากหากทิ้งกล้วย
ยาม ลงเศียรสนิทเนื้อ
นอน
หลับมักยกกร
คิด
ทั่วส่งจิตต์จร
เสมอ
นิจกิจจวัตร์ข้า

บุพพถิ่น
คว้าชิ้นเรียมประสงค์
แนบหมอน
ก่ายหน้า
ทนทวีป
เล่ห์นี้ทุกราตรีฯ1

ความมุ่ ง มั่ น ความตั้ง ใจ เป็นลัก ษณะเฉพาะของแต่ล ะคน นายสิง ฆะ วรรณสัย จากข้อมู ล การ
สัมภาษณ์ จากบันทึกประจาวันของนายสิงฆะ วรรณสัย ทาให้ทราบว่าท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความ
ตั้งใจสูง ซึ่งผลที่ได้ก็คือ ทาให้เป็นคนที่มีความพากเพียร ประกอบกับการที่เป็นคนขยัน ดังตัวอย่างในบันทึก
ประจาวันเขียนไว้ว่า “...21/8/2484 ...เรามาอยู่เพื่อศึกษา ไม่ใช่มาอยู่เพื่อความสบาย อย่างน้อยเราต้อง
แตกฉานในวิชาที่เราไปเรียนกลับมา...”2
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก็ทาให้ทราบว่านายสิงฆะ วรรณสัย มีความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง
“...เพิ่นเปนฅนหมั่นเน้อ เพิ่นเอาแท้ อย่างว่าวันนี้เพิ่นจะเรียนหื้อแล้ว เพิ่นค็เอาจนแล้วเลย...”3
“...อาจารย์จะมีบุคลิกลักษณะของความเป็นคนเมื องมาก ๆ ท่ านเป็นคนดี มี ศีล ธรรม มี ความรู้
ความสามารถ มีความฉลาดปราดเปรื่อง มีความเชื่อมันในสติปัญญา มีความตั้งใจจริง เป็นคนรู้จริง ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว เป็นทางานเพื่อสังคม...4”
“...ท่านจะเป็นคนมุ่งมั่นในเรื่องที่ท่านทา และจะค้นคว้าให้รู้จริง ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเลิศ ใน
ตัวของท่านจะมีลักษณะของความเป็นครู และนักศึกษาอยู่ในตัว เป็นลักษณะเฉพาะตัวของท่าน แต่ก็มี
อารมณ์ขันในบางครั้ง เวลาทางานทาอย่างจริงจังมาก ผู้คนจึงคิดว่าท่านดุ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ท่านเป็นคนใจ
ดีมากจะมีเรื่องตลก ๆ มาเล่าให้ฟังอยู่เสมอ...”5
“...อาจารย์เพิ่ นเปนฅนที่ มีความมุ่งมั่ นในการสอนเปนอย่างดี เวลาเพิ่นสอนหนัง สือนาเพิ่นหื้อ
นักเรียนแปลภาษาบาลี ถ้าใผแผลผิดเพิ่นบ่ใช่ปล่อยหื้อผ่าไพนา เพิ่นจะพยายามอธิบายหื้อนักเรียนเข้าใจ
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เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน
3
สัมภาษณ์นายพิศาล อุดมฤทธิ์
4
สัมภาษณ์เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
5
สัมภาษณ์นายจรัล มโนเพ็ชร.
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บ่าเดี่ยวนั้น เพิ่นบอกว่าถ้าบ่เข้าใจแล้วปล่อยพิกเยียะต่อทีว่ ัดแล้ว จะเยียะบ่ได้ มันจะเยียะหื้อบ่ใคร่อยากเรียน
หนังสือ...”1
“...พิ่นเปนฅนผญาม่อ สมัยก่อนเพิ่นเรียนกันเพิ่นใช้วิธีท่องจาล่อ เพิ่น (นายสิงฆะ วรรณสัย)
ท่องกาเดียวค็ได้ พ่อเสี่ยว (นายมนูญ โพธิอุโมงค์) ยังบ่ได้เทื่อ เพิ่นพอท่องได้แล้ว รู้สึกว่าปัญญาเพิ่นดี
เพิ่นเรียนเก่งแล้วค็ตั้งใจดีนา...”
คุณลักษณะของนายสิงฆะ วรรณสัย
จากการศึกษาพบว่านายสิงฆะ วรรณสัย เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ในแบบต่าง ๆ ของล้านนา
มาอย่างครบถ้วนนั้น และพบต่อไปว่าท่านเป็นคนที่มีความรอบรู้ในเกือบทุกท่านไม่ว่า ด้านครูผู้ให้ความรู้
ด้านนักเรียนนักศึกษา ด้านสังคม ด้านการวิจัย เป็นต้น
ความเป็นครูของนายสิงฆะ วรรณสัย
ในการเป็นครู นายสิงฆะ วรรณสัย มีจิตวิทยา และวิธีการสอนเป็นเลิศ เป็นครูได้ไม่นานก็ได้เป็น
ครูใหญ่ นายสิงฆะ วรรณสัย ก็มีวิธีการปกครองเป็นเลิศอีก เมื่อใกล้เปิดภาคเรียนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง
จะนาบุตรหลานมาเข้าเรียน นายสิงฆะ วรรณสัย จะต้องพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองทุกคน สาระที่พูดก็คือ
ยินดีรับบุตรหลานของผู้ปกครองเหล่านั้นไว้เป็นศิษย์ และเต็มใจสั่งสอนให้ เพื่อจะได้มีความรู้ ความสามารถ
ดารงอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข ในการสั่งสอนถ้านักเรียนดื้อรั้น หรือทาผิดจาเป็นต้องลงโทษ ผู้ปกครอง
ต้องอนุญาตให้ลงโทษได้ แต่การลงโทษนั้นจะต้องลงโทษด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ และถ้าเป็นการลงโทษ
ด้วยการเฆี่ยน ก็ จ ะใช้ไม้ เ รียวเฆี่ยนที่ ก้ นเท่ า นั้น จะไม่ ใช้วัส ดุอื่น และจะไม่ เ ฆี่ยนที่ อวัย วะส่ว นอื่น ๆ
เป็นอันขาด ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองตาลงอนุญาตตามนี้ จึงจะรับเป็นศิษย์เข้าเรียนได้ ถ้าไม่อนุ ญาตก็ไม่รับเข้า
เป็ น ศิ ษ ย์ ปรากฏว่ า บรรดาพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองต่ า งเข้ า ใจถึ ง ความปรารถนาดี ข องนายสิ ง ฆะ วรรณสั ย
ที่มีต่อบุตรหลานของตน ต่างพากันยินดีส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นศิษย์นายสิงฆะ วรรณสัย มากมาย
เมื่อถึงตอนปิดภาคเรียนนายสิงฆะ วรรณสัย จะชวนบรรดาครูทุกคนในโรงเรียน เดินทางไปตาม
บ้านลูก ศิษย์วันละประมาณ 3-4 คน ตามแต่ร ะยะทาง และเวลาจะอานวย เมื่ อไปถึง ก็ จ ะสนทนากับ
ผู้ป กครองถึง ทุ ก ข์สุข ความประพฤติ ความสามารถ ความถนัด ของลูก ศิษย์แต่ล ะคนเป็นการเพิ่ ม
ความสัมพันธ์ระหว่ างบ้านกับโรงเรียน และเป็นการประเมินผลนักเรียนไว้สาหรับเปิดภาคเรียนใหม่ จะได้
สอนเสริมในบางส่วนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ เมื่องานของอาเภอ หรือจังหวัดที่ต้องเกณฑ์นักเรียนมาร่วมงาน
นักเรียนหลายคนที่อยู่ต่างตาบลออกไปไม่สะดวกที่จะมาร่วมงานได้นายสิงฆะ วรรณสัย ก็ จะให้นักเรียน
เหล่านั้นมาพักที่บ้านนับเป็นจานวนหลายสิบคน และให้ภรรยาหุงหาอาหารเลี้ยงนักเรียนเหล่านั้นจนกว่า
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สัมภาษณ์ พระเทพฐาณเวที.

จะเสร็จงานทั้ง ๆ ที่ฐานะก็มิได้ร่ารวยอะไร นายสิงฆะ วรรณสัยปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจาทุกปีตลอดชีวิตการรับ
ราชการเป็นครู
การที่นายสิงฆะ วรรณสัย อุทิศชีวิตจิตใจให้แก่การเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนประกอบ
กับความรักความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์เช่นนี้ ถึงแม้จะเป็นนักเรียนประชาบาลเรียนระดับประถม และอยู่ใน
ชนบท แต่ก็มีนักเรียนหลายคนสามารถนาความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนมานามาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
ตนเอง บางคนก็มาเป็นใหญ่เป็นโตในกรุงเทพฯ มีชื่อเสียงอยู่ในสังคมปัจจุบัน แต่ลูกศิษย์เหล่านั้นเมื่อพบ
นายสิงฆะ วรรณสัย ไม่ว่าที่ใด ก็จะเข้ามาคารวะอย่างนอบน้อมเสมอ แสดงถึงสายใยที่ผูกพันกันระหว่างครู
กับลูกศิษย์อย่างแนบแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันสงกรานต์ซึ่งชาวเหนือถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วย
แล้ว บรรดาลูกศิษย์จะพากันไปรดน้าดาหัวนายสิงฆะ วรรณสัย ที่บ้านตลอดเดือนเมษายน วันละหลาย
สิบราย
รองศาสตราจารย์พิชิต อัคนิจ รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวไว้ในหนังสือ ศตวารศพนายสิงฆะ วรรณสัย ว่า
“...อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ได้รับเชิญเป็นผู้ชานาญการทางวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2516 ท่านได้รับมอบหมายให้สอนวิชาอักษร และภาษา
ลานนาไทยกับวิชาวรรณกรรมลานนาไทย ด้วยเหตุที่ท่านเป็นผู้มีความรู้แตกฉานทางวรรณกรรม ภาษากวี
นิพนธ์ ขนบประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่น ๆ ของลานนาไทย ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีความรัก และ
หวงแหนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อย่างจริงจัง ความสานึกดังกล่าวเป็นเสมือนเชื้อไฟแห่ง ความกระตือรือร้นที่จะ
เผยแพร่ผลงานทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะ1 ”
นายสิงฆะ วรรณสัย ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้ง แต่ พ.ศ.2516 ท่ านผู้อ่ านที่ เ ป็นครูอ ยู่ระหว่าง พ.ศ.2516-2519 คงจะทราบดีว่า ในระยะนั้นบรรดา
นัก ศึก ษามี ความเคลื่อ นไหวอย่างไรกันบ้าง โดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาบัย แต่นายสิง ฆะ วรรณสัย
ก็สามารถเข้าถึงจิตใจของนักศึกษาที่สอนได้ทุกคน ชั่วโมงแรกของการสอน นายสิงฆะ วรรณสัย จะพูดคุย
ทาความรู้จักนักศึกษาเสียก่อน พร้อมกับให้นักศึกษาเขียนประวัติ เขียนเจตนาในการเรียน และเขียนเจตนา
ในการสร้างชีวิตของตนเองในอนาคต เมื่อนักศึกษาเขียนระบายเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ในใจออกมาแล้วนายสิงฆะ
วรรณสัย ก็จะนาไปอ่าน เมื่ออ่านแล้วก็จะทราบว่านักศึกษาคนนั้น ๆ มีความคิดอ่านอย่างไรกัน มีนิสัยใจคอ
อย่างไร จะต้องสอนอย่างไร
นายสิงฆะ วรรณสัย เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เพียง 3 ปี
ทางมหาวิทยาลัยก็เห็นคุณภาพ และความสามารถ จึงได้ขอพระราชทานปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ทางภาษาไทยให้ นับว่าเป็นชาวลาพูนคนแรกที่ได้รับ
1

พิชิต อัคนิจ, “คาไว้อาลัย” อนุสรณ์เนื่องในงานวันทาบุญครบรอบศตมวาร อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย , (มปท , 2523).

ตั้งแต่นายสิงฆะ วรรณสัย ลาออกจากราชการแล้ว การเป็นครูก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เพราะจะมีบุคคล
ผู้ใฝ่หาสรรพความรู้ต่าง ๆ พากันไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ นายสิง ฆะ วรรณสัย ก็ยินดีและเต็มใจสอนให้ทุกคน
โดยบรรดาบุคคลเหล่านั้นจะต้องไปเรียนที่บ้านของนายสิงฆะ วรรณสัย บางคนก็ไปกลับ บางคนก็ไปพัก
อยู่ที่บ้านนายสิงฆะ วรรณสัย ลูกศิษย์เหล่านี้มีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เป็นชาวไทย ส่วนใหญ่
จะเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปค้นคว้าวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องพื้นเมืองของ
ภาคเหนือ เพื่อนามาเขียนวิทยานิพนธ์ ส่วนที่เป็นชาวต่างประเทศ มาจากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น ชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้รับทุนวิจัยจากประเทศของตน
มาค้นคว้าวิจัยเรื่องพื้นเมืองของภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศาสนา การเล่านิทานพื้นเมือง ประเพณี
วัฒนธรรม ภาษา และวรรณกรรม ทุกคนเมื่อมาเรียนกับนายสิงฆะ วรรณสัย แล้วต่างก็สามารถทาวิจัยสาเร็จ
ทุกราย
ความเป็นกวีของนายสิงฆะ วรรณสัย
นายสิงฆะ วรรณสัย มีวิญญารกวีมาตั้งแต่เด็ก ชอบจดชอบจากวีนิพนธ์ที่ไพเราะทั้งของภาคกลาง
และของภาคเหนือแล้วท่องจาได้จนขึ้นใจ แม่บทซอที่ช่างซอด้วยปฏิภาณกวีก็สามารถจาได้ และซอให้ผอู้ ื่น
ฟัง ได้อย่างไพเราะ ดัง นั้นเมื่อ ไปรับราชการเป็นครูไม่ว่าที่ตาบล ก็ จ ะแต่งนิราศไว้เ สมอ นิ ร าศแต่ละเรื่อง
ล้วนเป็นเรื่องยาว และมีความไพเราะมาก มีทั้งที่แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กลอน 8 คร่าว และ
โคลง 4 สุภาพ ดังตัวอย่างบางตอนต่อไปนี้
ผ่านทางเปรอะเจอะทางเป็นบ่อหลุม
มีห้างนาหลายโหลแต่โบราณ
ปะสาวสาวแสนสวยสารวยร่าง
ยิ่งซ้าพาจิตใจไหวสะเทือน
ป่านฉะนี้นงลักษณ์คงจักนั่ง
ฤาว่าเจ้ายิ้มย่องผ่องสบาย
แหงนพักตร์พบนกบินผกผิน
นกเอ๋ยนกจ๋ษอย่าอาพราง

ห้างนาชุมชื่อเพรียกเขาเรียกขาน
พอล่วงกาลกลับเห็นเป็นบ้านเรือน
ตลอดทางดูใครก็ไม่เห็นเหมือน
ระลึกเรือนแม่เปลี่ยวอยู่เดียวดาย
หรือนอนหลั่งน้าตาเวลาสาย
แต่พี่ชายหมองหมางที่กลางทาง
คงจะยินเรียมก่นแต่หม่นหมาง
ไปบอกนางเรือนคาว่าลาเค็ญ
(จากนิราศวังมุย พ.ศ.2492)

ถึงด่านตรวจเขาตรวจอะไรหนา
หรือตรวจใครได้ร่างห่างเมียไป
ว่าผมนี้ชี้อกของสิงฆะ
ไว้เบื้องหลังโปรดแจ้งประจักษ์คา
เพราะคนร้างด่านไม่ตรวจสารวจไว้
เกิดเป็นคนทนทุกข์ระทมโดย

ในตัวข้ายังพะวงนึกสงสัย
เรียมดีใจจะได้บอกให้ตรอกคา
ได้ร้างละนงรามเจ้างามขา
ด่านไม่ทาบันทึกสะอึกโอย
ตรวจแต่ไม้เหมือนแกล้งให้แห้งโหย
อุระโรยก็ครั้งนี้ที่ไกลนาง
(จากนิราศบ้านโฮ่ง พ.ศ.2497)

ระฆังสัญญาณ กังวานบอกหัก
กระผมสิงฆะ
ประนมหัตถา
รถไฟหลวง
ก็เดินท่องเต้า
เปรียบเทียบเหมือน อาชามิ่งม้า
ข้ามสะพาน หันธาตุคาเหลือง
เสียดยอดปลายแหลม แทงแผ่นฟ้ากว้าง

รถจักรเคลื่อนได้เวลา
กล่าวคาอาลา ศึกษาท่านเจ้า
ไต่ทางไปบ่ช้า
พาตัวม่อนข้าไกลเมือง
เป็นจอมแห่งเมือง
ลาพูนเอกอ้าง
อยู่กลางเวียงในนั้นไซร้
(จากนิราศเชียงราย พ.ศ.2500)

เบาใจไขเสร็จอ้าง
พจน์พร่าโคลงราพัน
คราโศกทุกข์โทษยัน
หนักนิดเบาหน่อยน้อย
ใจเจ็บคิดก็คล้าย
ด้วยว่ามารคือชัย
เกิดบุญแห่งหนใด
มล้างกุศลบ่ม้วย
ใดใดในโลกล้วน
ยากนักใครจักหวัง
สุชนย่อมประทัง
ปลงปล่อยทุกอย่างไว้

สารศัลย์
พากย์ถ้อย
ยัดอก เรียมเอย
โปรดให้อภัย
ดีใจ
ช่วยด้วย
บาปเกิด ตามเฮย
มาดมล้างปานใด
รุงรัง
สุขได้
ตามเหตุ การณ์นา
ว่างว้างวางเฉย
(นิราศเหมืองง่า พ.ศ.2500)

นอกจากนี้ในการเดินทางจากบ้านไปท างานที่ โ รงเรียน ถึง แม้ จ ะอยู่ในอาเภอเมื องล าพูนก็ตาม
แต่ถ้าต่างตาบลออกไปแล้ว การเดินทางไปทางานค่อนข้างลาบากโดยเฉพาะฤดูฝน เนื่องจากรถจักรยาน
จะใช้ได้เฉพาะทางที่เป็นดินแห้งเท่านั้น ถึงทางที่เป็นดินโคลนก็ต้องแบกรถจักรยานแล้วเดินไป ครั้งหนึ่ง
ประมาณ พ.ศ.2504 ขณะแบกรถจักรยานเดินไป นายสิงฆะ วรรณสัย เห็นหอยคืบคลานกันตามทางเดิน
เดิมมีนิทานธรรมเรื่องหอยไห้ จึงเกิดจินตนาการแต่งซอขึ้นเรื่องหนึ่งให้ชื่อว่า “หอยราพัน” แต่งด้วยทานอง
ซอเงี้ยว ว่า
แสนทุกข์อกทุกข์ใจ ผมจักไขเล่าไว้
ตัวข้าม่อนไธ้ มีชื่อว่าหอย
ทุกข์ใจเช่นล้า อยู่ตามน้าปลอมป่าบัวลอย
หนะเพื่อนหนะ เสียเป็ดมาปะมันก็เอาไปหวด
ตีนซ้าบ่มี
เที่ยวตามนทีผ้ายดั้น
คันหันภยามานั้น ซ้าว่าล่นบ่ออก
นักแค ค่อยถะแหล็ดถะแหล
ไปได้เช่นขามดง่าม
หน้าถะแหล็ดถะแหล ก้นก็แนชี้ฟ้า
เพื่อป้องกันตัวข้า และบอกหนทางสวรรค์
ไผจักเก็บข้านั้น ผ่อก้นข้าชี้ชัน
นาเพื่อนนา อย่าฟั่งกะทากับตัวข้าเทื่อ
กันข้าเตือนใจ ฝูงคนในโลกหล้า
หื้อพากันแหงนผ่อฟ้า อย่าทากรรมทาบาป
จอมธรรม์ คนใดช่างคึดได้ขึ้นสวรรค์
คนใดใจตันลงอบายทังสี่
ฯลฯ
ตามธรรมดาของคนหนุ่มก็จะต้องแสวงหาคู่ชีวิต นายสิงฆะ วรรณสัย ก็เหมือนกับหนุ่มชาวเหนือ
ทั่วไป คือ ไป “แอ่วสาว” ซึ่งเป็นประเพณีชาวเหนือเพื่อเลือกคู่ครอง แต่การ “แอ่วสาว” ของนายสิงฆะ
วรรณสัย พิเศษกว่าหนุ่มคนอื่น ๆ เพราะนายสิงฆะ วรรณสัย มีความสามารถเป็นเลิศในทางกวีนิพนธ์ ดังนั้น
จึงได้ใช้ภาษากวีแต่ง “คร่าวใช้”1เป็นประจา นอกจากนี้ยังแต่งให้หนุ่มคนอื่น ๆ ที่มาของร้องให้แต่งให้ด้วย
คร่าวใช้ที่นายสิงฆะ วรรณสัย แต่งไปเกี้ยวสาวแต่ละบทมีความยาว และมีความไพเราะมาก แต่น่า
เสียดายที่ไม่มีต้นฉบับเหลืออยู่เลย มีแต่เพียงความทรงจาที่สืบต่อกันมาเพียงบางตอนเท่านั้น เช่น
บ้านเกาะหล่ายน้า
พี่ซ้าอายเขา
คึดยากหัวใจ
ดวงไธแท้ไบ้
กลัวเนใคร่หัว
ใส่ข้านักล้า
พ่อหนานสิงฆะ
อัตตะเหลืองผอม

1

เขาเล่าพี่เมา ชาวแม่ข่องใต้
บ่ช่างจะไพแอ่วซ้า
บุ้ยปากเบี้ยวทวยชอม
ตั้งแต่บุญทอง มีคู่ใหม่หน้า

คร่าวใช้ คือ เพลงยาว หรือ สาสน์รักที่มีไปมาระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาว แต่ด้วยฉันทรลักษณ์คร่าว

อีกตอนหนึ่งว่า
ทิพรส กาบซดเกสร
เหมือนกินนารอน
ลงมาล่าเหล้น
บุญพี่บ่ถอง แม่ฟองน้าเต้น
มาเสียดายนายบ่แล้ว
ชาตินี้บ่สม
อารมณ์คลาดแคล้ว
ขอผันชาติหน้าทวยชอม
เจ้าพวงดอกไม้
เบ่งบานหวานหอม
บ่ถ้าได้ตอมย่อมหอมแต่ต้น
เป็นต้น
นายสิ ง ฆะ วรรณสั ย ได้ เ ลื อ กนางสาวเรื อ นค า กองมณี เป็ น คู่ ค รอง นายอ านาจ
สุโรจน์ ศิษย์รุ่นแรกสมัยนายสิงฆะ วรรณสัย ยังเป็นพระเล่าว่า เมื่อนายสิงฆะ วรรณสัย พบนางสาว เรือน
คานั้น นายสิงฆะ วรรณสัย ได้แต่งฉันท์วสันตดิลก ราพึงราพันถึงนางสาวเรือนคาไว้อย่างไพเราะเพราะพริง้
จาได้ตอนหนึ่งว่า
พบเรือนก็เหมือนประทีป ส่อง จะนาร่องวิถีเผย
โอ้เรือนจะชุบชีวิตเคย
.......................
นายสิงฆะ วรรณสัย แต่งงานกับนางสาวเรือนคา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2492 ครองคู่กัน
อย่างผาสุกตลอดมา มีบุตรธิดา 7 คน คือ
1.นางเอมอร
โพธิศาสตร์
2.นางพรสิริ
ตัณฑเจริญกิจ
3. นางกนิษฐา
เพชรเจริญ
4. นายบารเมศ
วรรณสัย
5. นางเจตนา
วรรณสัย-กราบ๊อฟสกี้
6. นายจาตุรนต์
วรรณสัย
7. นางสาวอุบลพรรณ วรรณสัย
บุตรธิดาทุกคนล้วนสาเร็จการศึกษาระดับสูง และประสบความสาเร็จในชีวิต
เมื่อนายสิงฆะ วรรณสัย เดินทางไปประเทศเยอรมัน ได้ไปพานักอยู่กับครอบครัวของ ดร.ฮารันด์
ฮุนดิอุส ณ มารีอ าเนนฮอฟ เมื อ งคีล นายสิง ฆะ วรรณสัย ได้แต่ง นิร าศเมื องคีล ด้วยโคลง 4 สุภาพ
นับเป็นนิราศเรื่องสุดท้ายที่ได้แต่ง ดังที่ขอยกโคลงบางบทมาประกอบ ต่อไปนี้
ใจเหลืองใจหล่าอ้า
อาลา
ห่วงกิจการคงคา
คั่งค้าง
ปลงก่อนช่างมันหวา
วางเมื่อ ลาเฮย
ไปเพื่องานกว่ากว้าง
เกริกก้องแดนไกลฯ

ไปลาบิตุเรศผู้
ก้มกราบใจอาดุร
ห่วงพ่อพระคุณสุนกาลแก่อายุใกล้
พ่อขานอรรถเอ่ยถ้อย
ลูกพ่ออย่าไปนาน
ร่างพ่อโรคโพยภัย
อกสะอึกนึกอั้นอ้า

เพ็ญคุณ
เดือดไหม้
ทเรศยิ่ง เราเอย
แก่ไม้ริมธารฯ
แถลงไข
เนิ่นช้า
เพียรเบียด เบียนเฮย
อัดโอ้อาลาฯ

ความเป็นนักวิจัยของนายสิงฆะ วรรณสัย
เมื่อนายสิงฆะ วรรณสัย ลาออกจากราชการแล้วมีเวลาเต็มที่ ได้ลงมือค้นคว้าภาษาล้านนา หรือ
ภาษาพื้นเมืองของภาคเหนืออย่างจริงจัง นอกจากจะศึกษาจากตาราที่สะสมไว้ที่บ้านแล้วยังได้ไปตามวัด
ซึ่งเป็นแหล่งของคัมภีร์พื้นเมือง เมื่อค้นคัมภีร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นตาราเรียนภาษาพื้นเมือง และที่เป็น
วรรณคดีพื้นเมือง ซึ่งโบราณาจารย์รจนาไว้เป็นภาษาบาลีบ้าง ภาษาไทยล้านนาบ้าง เมื่อค้นได้ก็จะยืมมา
ที่บ้านโดยจะจดไว้ทุกคัมภีร์ว่ายืมมาจากวัดใดเพื่อส่งคืนได้ถูกต้อง จากนั้นก็จะอ่านค้นคว้า ถ้าเป็นเรื่องดี
พิเศษก็จะปริวรรตออกมาเป็นอักษรไทยกลาง พร้อมทั้งทาอภิธานศัพท์ไปด้วย
พ.ศ.2516 หลั ง จากนายสิ ง ฆะ วรรณสั ย ลาออกจากราชการได้ 3 ปี คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ม าเชิญนายสิงฆะ วรรณสัย ให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาอักษร และภาษ
ลานนาไทย และวิ ช าวรรณกรรมลานนาไทย นายสิ ง ฆะ วรรณสั ย จึ ง ได้ แ ต่ ง “ต าราเรีย นอัก ขรวิธี
ลานนาไทย” ขึ้นเพื่ อ เป็นตาราใช้ส อนนัก ศึก ษา เมื่ อแต่ง เสร็จ นายสิ ง ฆะ วรรณสัย ก็ ผ ลิตตาราเล่ม นี้
ได้พิมพ์ข้อความลงในกระดาษไข ที่เป็นตัวอักษรพื้นเมืองก็เขียนด้วยลายมือ แล้วอัดสาเนาออกมา จากนั้น
ภรรยา และบุตรก็จะช่วยกันเรียงหน้าเพื่อจัดเป็นรูปเล่ม แล้วนาไปให้โรงพิมพ์เย็บเล่มทาปก
เมื่อมีตาราเรียนแล้ว นายสิงฆะ วรรณสัย ก็แต่งหนังสืออ่านประกอบ โดยนาตานานพื้นเมือง และ
ชาดกพื้นเมือ ง เช่น จามเทวีวงศ์ มหาสันธนะชาดก เป็นต้น มาแต่ง ใหม่เ ป็นร่ายยาว แล้วเขียนด้วย
ตั้วเมื องลงกระดาษไข จากนั้นนากระดาษสีน้าตาลมาตัดให้พอดีที่จ ะอัดส าเนาได้ อัดส าเนาออกมาแล้ว
ภริ ยา และบุตรก็ จ ะช่วยกั นต่อ ให้เ ป็นแผ่นยาว แล้วพับ ไปพับ มาให้เ ป็นรูป แบบของคัม ภีร์ที่ ชาวเหนื อ
เรียกกันว่า “พั บ สา” นาออกเผยแพร่พร้อ มกับตาราเรียน เพื่อให้คนที่ เรียนอัก ขระวิธีสามารถอ่านเขียน
ตัวเมืองได้แล้ว จะได้มีหนังสือแบบฝึกหัดอ่านตัวเมืองพร้อมกันไปด้วย

นายสิง ฆะ วรรณสัย นับ เป็นผู้บุกเบิก การเขียนภาษาพื้นเมื องภาคเหนือด้วยตัวอัก ษรไทยกลาง
โดยใช้วิธีการเทียบอักษร ทาให้คนภาคอื่น ๆ สามารถอ่านภาษาพื้นเมืองภาคเหนือได้เข้าใจความหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่เดิมมาภาษาพื้นเมืองภาคเหนือจะเขียนด้วยตัวเมือง คนที่อ่านตัวเมืองไม่ออก ก็
ไม่สามารถอ่านได้ ต่อมาได้มีการเขียนภาษาพื้นเมืองภาคเหนือด้วยตัวอักษรไทยกลาง แต่เขียนตามเสียงพูด
คนที่ไม่เข้าใจภาษาพูดของชาวเหนือก็ไม่สามารถสื่อความหมายได้เท่าที่ควร รองศาสตราจารย์พิชิต อัคนิจ
รัก ษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ก ล่าวไว้ในหนัง สือครบรอบศตวาร
นายสิงฆะ วรรณสัย ว่า
“...เมื่ อ อาจารย์ นายสิงฆะ วรรณสัย มาอยู่กั บ เราได้ไม่ นานนัก พวกเราก็ ได้ป รึกษาหารือ
เพื่อหาทางนาวรรณกรรมลานนาไทยออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ จึงได้เริ่มโครงการลานนาคดีศึก ษาขึ้น
ด้วยวัตถุป ระสงค์เ พื่ อ ปริวรรตวรรณกรรมลานนาไทยซึ่ง เขียนด้ว ยตั วอัก ษรพื้นเมื องออกมาเป็น อั ก ษร
ไทยกลาง เพื่อประโยชน์เชิงการศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อาจารย์สิงฆะได้รับมอบหมายให้คัดเลือก
วรรณกรรมที่ มีคุณค่ามาปริวรรต ผมในฐานะหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยในขณะนั้นได้ห าทางสนับสนุน
ด้านการพิมพ์
ในขั้นต้นตกลงกันว่าจะปริวรรตหนังสือที่มีคุณค่าทางวรรณกรรมคือเขียนดี มีคติธรรม และเป็นของ
เก่าแก่ จึงได้ปริวรรตเรื่องอุสสาบารสเป็นเล่มแรก หรมานเป็นเล่มที่สอง พรหมจักรเป็นเล่มที่สาม และโลก
นัยชาดกเป็นเรื่องที่สี่ สามเล่มแรกได้พิมพ์เป็นรูปเล่มจาหน่ายจ่ายแจกไปหมดแล้ว ส่วนเล่มสุดท้ายเพิ่งจะ
หาทุนมาดาเนินการพิม์ก่อนที่ผู้ปริวรรตจะถึงแก่กรรมไม่นานนัก นอกจากงานปริวรรตดังกล่าวแล้ว อาจารย์
สิงฆะยังได้แต่งแบบเรียนอักขระลานนาไทย และปริทรรศ์วรรณคดีลานนาไทยอีกด้วย และทั้งสองเล่มนี้ก็ได้
จาหน่ายหมดไปแล้ว โดยเฉพาะเล่มหลังนั้นได้รับการปรับปรุงใหม่ และพร้อมที่จะใช้เป็นตาราเรียนได้ใน
ภาคเรียนที่สองของปีการศึกษานี้ ด้วยความรู้อันกว้างขวาง ความมีน้าใจอันประเสริฐ และความอุตสาหวิริยะดัง กล่าวนี้ ท่ านจึ ง ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กิ ตติม ศัก ดิ์) ทางภาษาไทย
ในปีการศึกษา 2519-2520”
อาจารย์สิงฆะ และพวกเราเคยวางโครงการกันแล้วว่า ต่อไปเราจะพยายามทาพจนานุกรมภาษา
ลานนาไทยให้สาเร็จ เพราะเห็นว่าอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรเก่าแก่ดั้งเดิมของไทย มีวัฒนธรรมอัน เป็น
เอกลักษณ์ของไทยอย่างสมบูรณ์ แต่เรายังขาดคนฟื้นฟูส่งเสริมงานด้านนี้อย่างจริงจัง เราไม่มีพจนานุกรม
ที่พอจะอ้างอิงค้นคว้าได้ดีพอ อาจารย์สิงฆะ เองเคยพูดหลายครั้งว่าถ้าทาพจนานุกรมนี้เสร็จ แม้ตายก็จะ
ตายตาหลับ แต่ในที่สุดงานพจนานุกรมดังกล่าวก็ยังไม่ได้อย่างจริงจัง ท่านก็จากไปเสียก่อน ทิ้งงานนี้ไว้ให้
พวกเราข้างหลังทากันต่อ และหากท่านจะทราบด้วย”ญาณวิถีใด ๆ ท่านคงจะมีความสุขที่สุด ด้วยพวกเรา
ได้รวมกลุ่มกันขึ้นโดยมี คุณไกรศรี นิมมานเหมินท์ เป็นประธานเตรียมทาพจนานุกรมดังว่านั้นแล้ว...”1
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พิชิต อัคนิจ. เรื่องเดิม.

ในการปริวรรตเรื่องต่าง ๆ จากคัมภีร์อักษรพื้นเมืองออกเป็นภาษาไทยกลาง เรื่องที่นามาปริวรรต
เป็นเรื่องโบราณของทางภาคเหนือ มีคาศัพท์ที่คนสมัยปัจจุบันอ่านไม่เข้าใจความหมายเป็นจ านวนมาก
นายสิงฆะ วรรณสัย จึงต้องทาอภิธานศัพท์อธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งทุกคา เมื่อทาไปนานเข้า อภิธานศั พท์
เหล่านั้นก็เพิ่มจานวนขึ้นเป็นหมื่นคา นายสิงฆะ วรรณสัย จึงตั้งใจจะทาพจนานุกรมภาษาไทยภาคเหนือ
เป็นภาษาไทยกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิม มานเหมิ นท์ คณะอัก ษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ครบรอบศตวารนายสิงฆะ วรรณสัย ว่า
“...ดิ ฉั น รู้ จัก อาจารย์สิ ง ฆะในปี พ.ศ.2508 เมื่ อ ดิ ฉั น ตั ด สิ น ใจท าวิ ท ยานิ พนธ์ เ รื่ อง “ลั ก ษณะ
วรรณกรรมภาคเหนือ” อาจารย์ผู้ควบคุมการเขียนวิทยานิพนธ์ของดิฉัน คือ พระยาอนุมานราชธน ท่านเป็น
นักวิชาการอย่างแท้จริง ความสนใจในหลายสาขาวิชาทาให้ท่ านเป็นคนมองกว้าง แม้จะเห็ นว่าขณะนั้น
ยังจากัดด้วยข้อมูล และประสบการณ์ของดิฉันเอง แต่ท่านก็ยินสนับสนุนให้เขียนเรื่องนี้ เพื่อเป็นการบุกเบิก
การศึกษาวรรณคดีท้องถิ่น อาจารย์สิงฆะมีส่วนช่วยเหลือดิฉันมากในการค้นหาข้อมูล ขณะนั้นอาจารย์
เริ่มศึกษางานค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมลานนาไว้บ้างแล้ว และหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ลาออกจากราชการ
เพื่อทุ่มเทชีวิตให้กับงานด้านนี้ ที่ดิฉันนับถืออาจารย์มากก็เพราะอาจารย์มุ่งหน้าค้นคว้าเผยแพร่โดยมิ ได้
หวังสิ่งใดตอบแทน อาจารย์ไม่เคยหวงความรู้ และมีเวลาให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้เสมอ เมื่อดิฉันทา
วิจัยอีกครั้งหนึ่งเรื่อง “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานที่เป็นวรรคดีท้องถิ่น” ดิฉันก็ได้อาศัยอาจารย์สิงฆะ
อีกในการค้นหาคัมภีร์มหาชาติการวิเคราะห์ศัพท์บางศัพท์ หลังจากงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จแล้ว อาจารย์สิงฆะ
ก็เตือนดิฉันให้ศึกษาค้นคว้าต่อ อาจารย์พูดดิฉันทุกครั้งที่พบกันว่า “อาจารย์จะทาอะไรก็ทาเสียนะ ผมจะอยู่
ช่วยได้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู” ดิฉันไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าคาพูดของอาจารย์จะบอกเหตุที่น่าตกใจในเวลาอันรวดเร็ว
เช่นนี้ ดิฉันไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าคาพูดของอาจารย์จะบอกเหตุที่น่าตกใจในเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้ ดิฉันได้รับ
จดหมายฉบับสุดท้ายของอาจารย์เมื่อเดือนธันวาคม 2522 ข้อความในจดหมายแสดงความมุ่งมันของอาจารย์
ที่ จ ะผลิตพจนานุก รมลานนาออกมาให้ได้ภายในปีส องปีนี้ อ่านที ไรก็ คิดถึง และเสียดายอาจารย์ยิ่งนัก
อาจารย์เขียนว่า
“บัดนี้ อายุผ มจะเต็ม 59 ในวันที่ 26 กุ ม ภาพันธ์นี้แล้ว วันเวลาหมุนเวียน นาอายุเราหมดไป
เหมือนฟืนที่ถูกไฟเผา มีแต่จะสิ้นไม่คืนคง ยิ่งกว่านั้นมันก็นาเอาสุขภาพ ความแข็งแรงที่เคยมีให้ลดหย่อนลง
ไป ผมก็เป็นห่วงอย่างมากเรื่องพจนานุกรมนี้ คลับคล้ายกับว่ า พจนานุกรมลานนาไทยดูนี้ เป็นเป้าหมาย
ของชีวิตที่ผมได้เกิดมา เพื่อจะเขียน เพื่อจะทามันให้สาเร็จ ผมไม่ได้มุ่งประโชยน์ใดในการทา มุ่งอย่างเดียว
ว่า จะทากุญแจไว้สาหรับคนรุ่นหลัง ได้เปิดเข้าถึงวรรณกรรมของ ลานนาไทย...คิดว่า ในปีอายุ 60 นี้
หนังสือพจนานุกรมนี้ต้องสาเร็จ (ยกเว้นมีโรคภัยมาเบียดเบียน) งานอื่นถึงจะจรมา ผมจะทาแต่น้อยจะ
ทุ่มเทวัน เวลา ของปีอายุ 60 นี้ เพื่อพจนานุกรมลานนาไทยอย่างเดียว ขอให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นเตือน
เร่ ง รัด ตามโอกาส เพราะนิ สัยของผมมี อ ยู่ว่ า ถ้ า เรื่ องใดใครยัง ไม่ ต้ องการจะไม่ เ ร่ง เขี ยนขึ้ น แต่ ถ้ามี

คนต้องการแล้ว จะทาสาเร็จในเวลาอันเร็ววัน..รู้สึกว่าระยะหลังดูเหมือนอาจารย์จะมีงานมาก บางครั้ง
หลายเดือนทีเดียวไม่มีจดหมายติดต่อกัน ตอนนี้จะร่วมทาพจนานุกรมแล้ว โปรดเร่งรัดกระตุ้นเตือนติดตาม
เร่งให้ผมทา”
อนิจจา อาจารย์จากเราไปเสียก่อนที่งานชิ้นสาคัญนี้จะสาเร็จ อย่างไรก็ตามคาศัพท์ที่อาจารย์เขียน
อธิบายไว้ในวรรณคดีที่อาจารย์ปริวรรต ก็มีมากพอที่จะรวบรวมเป็นศัพทานุกรมได้ จะเป็นประโยชน์ใน
การศึก ษาวรรณคดีล านนาต่อไปได้พอสมควรทีเดียว นอกจากนี้บรรดาลูกศิษย์ และ ผู้ที่ เ คารพนับถือ
อาจารย์ก็ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อจัดทาพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ต่อไป...”1
ดร.ฮารัลด์ ฮุนดีอุส ชาวเยอรมัน ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ครบรอบศตมวารนายสิงฆะ วรรณสัย
“...ข้าพเจ้ารู้จัก กั บท่ านอาจารย์สิง ฆะ วรรณสัย ตั้ง แต่ต้นปี พ.ศ.2515 เป็นเวลาร่วม 8 ปีเ ศษ
ตอนแรกพบนั้น ข้าพเจ้าได้เข้ามาทาการวิจัยเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นของไทยด้วยทุน German Research
Council (มูลนิธิแห่งสภาวิจัยประจาประเทศเยอรมันตะวันตก)
ในขั้นต้น ได้ค้นหนังสือตามห้องสมุดในกรุงเทพฯ ได้พบวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตของอาจารย์
ประคอง นิมมานเหมินท์ เรื่อง ลักษณะวรรณกรรมเหนือ ที่หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทลาลัย ซึ่งระบุชื่อ และ
ผลงานของอาจารย์ สิงฆะ วรรณสัยไว้หลายแห่ง ต่อมาข้าพเจ้าเดินทางสู่เขตการวิจัย จึ่งได้มีโอกาสพบตัว
อาจารย์สิงฆะ ที่บ้านในจังหวัดลาพูน” ความประสงค์ของข้าพเจ้าในครั้งนั้น ก็คือเสาะหาผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
ที่จะมาร่วมในโครงการ พอพูดคุยเรื่องการงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ได้สักพักใหญ่ ๆ ปรากฏ
ว่าต่างมีใจตรงกัน เหมือนกับเคยได้วิสาสะกันมาก่อน พอดีในตอนนั้น ท่านก็เพิ่งลาออกจากราชการ และ
อยากทุ่มเทพลังทั้งใจ และกาย ในสิ่งที่ท่านที่สุด คือค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม
ลานนาให้ปรากฏแก่ตาโลก
ระยะเวลาต่อมาเกือบ 3 ปีเต็ม ๆ ข้าพเจ้ากับท่านอาจารย์สิงฆะจึงได้ทางานร่วมกันได้พากันออก
สารวจคัมภีร์ตามวัดวาอารามทั่ว 7 จังหวัดในภาคเหนือ ได้บุกป่าฝ่าหนามข้ามห้วยข้ามเหว โดยรถแลนด์
มูลนิธิฯ หลาย ๆ พันกิโลเมตร ได้ช่วยกันหอบคัมภีร์ใบลานออกจากหีบธรรม มาปัดฝุ่น ปัดมด ปัดปลวก
และขี้ห นู รวมหลายร้อยหลายพั นหอบ เพื่อหาวรรณกรรมที่ค่านาไปถ่ายใส่ไมโครฟิม์ มไว้ เคยกิ นนอน
ด้วยกัน ตามวัดตามบ้าน และโรงแรมทั่วภาคเหนือ เลยสนิทสนม และรักใคร่ชอบพอกันเหมือนกับญาติ
พี่น้อง

1

ประคอง นิมมานเหมินท์, “คาไว้อาลัย”,

หลังจากข้าพเจ้ากับประเทศเยอรมัน เพื่อนาข้อมูลที่บันทึกใส่ไมโครฟิลม์ ไว้ไปศึกษาค้นคว้า ทั้งสอน
ภาษาไทยต่อที่มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟริท และมหาวิทยาลัยเมืองคีล ท่านอาจารย์สิงฆะ ก็ยังร่วมการร่วมงาน
กับข้าพเจ้าตลอดมา โดยติดต่อทางจดหมายทั้งกับได้เดินทางไปมาหาสู่กัน ซึ่งระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม
จนถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2520 ท่านก็ได้เดินทางไปประเทศเยอรมัน และไปพานักอยู่ที่บ้านข้าพเจ้า
โดยกาหนดไว้ว่า จะทางานด้วยกันประมาณ 6 อาทิตย์ แล้วจะพากันเที่ยวเยอรมันอีก 2 อาทิตย์ จนครบ
2 เดือน ก็พอดีท่านอาจารย์เกิดไม่สบายขึ้นมา จนต้องรีบกลับเมืองไทยก่อน
ต่อมา เมื่อปลายปี พ.ศ.2521 ข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้ พบท่านอาจารย์สิงฆะอีกเป็นเวลา 2 สัปดาห์
กว่า ๆ ได้พากันไปวิเคราะห์สาเนียงภาษาไทยยวนอาเภอเมืองน่าน ซึ่งต่างก็ไม่นึกเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ ายที่
จะได้พบกัน หากแต่เคยนัดกันไว้ว่าปลายเดือนตุลาคมปีนี้ คือ ปีพ.ศ.2523 ข้าพเจ้ากับคุณอิงกริด พร้อมด้วย
“หลานน้อย” สองคน ซึ่งท่านได้แต่รู้จักจากรูปถ่ายที่ได้ส่งมาเท่านั้น จะมาอยู่ใกล้ ๆ กับท่านอีกระยะหนึ่ง
แต่แล้วก็ได้ข่าวอันน่าสลดใจยิ่งว่าได้สิ้นชีพไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน เลยได้แต่มาทันลากศพท่านสู่สุสาน
อาจารย์สิงฆะสาหรับความรู้สึกของข้าพเจ้า เป็นคนที่แปลกประหลาดผู้หนึ่งกล่าวคือ ท่านมีบุคลิก
ผสมด้วยคุณธรรมอันประเสริฐหลายอาชีพรวมกัน ท่านมีลักษณะเป็นวิชาการ ศิลปิน และเป็นนักเทศน์ที่ยึด
มั่นในสิ่งที่ตนพูด กับทั้งเป็นครูแก่ทุก ๆ คน และเป็นนักมนุษยสัมพันธ์โดยสายเลือด ท่านรักงานเท่ากับชีวิต
ขยัน ทางานจนถูกบางคนหยอกล้อ ใฝ่หาความรู้เสมอ ทั้งเป็นคนที่กว้างขวาง และเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้อื่นโดยไม่ปิดบังอาพรางใด ๆ ทั้งสิ้น กล่าวได้ว่าไม่มีใครผิดหวังเมื่อได้พบกับอาจารย์สิงฆะทุกคนได้สิ่งที่
ตนต้องการโดยไม่มีการแลกเปลี่ยน อาจเป็นเพราะท่านเคยครองสมณเพศมานาปีกระมัง ทาให้ท่านมีแต่
ความเมตตากรุณาต่อทุกคน โดยมิได้แบ่งชันวรรณะ หรือชาติศาสนา จนนักวิชาการทั้งไทย และต่างประเทศ
ที่ ใฝ่ห าความรู้เ รื่องลานนาไทยคดี ทั้ ง ชาวบ้านลาพูน หรือ ต่างจัดหวัดที่มี ปัญหาต่าง ๆ จึง ได้พากั นมาที่
สานักงานอาจารย์สิงฆะ คือ บ้านเลขที่ 61 สันป่ายาหลวงนั่นเอง อย่างไม่ขาดสาย
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีทั้งชิ้นใหญ่ และชิ้นเบ็ดเตล็ดหลายสิบเรื่องนั้น ย่อมเป็นที่ทราบดีในวงการ
วิชาภาษาไทย และเข้าใจว่าผู้อื่นคงจะได้พูดถึงในอนุสรณ์เล่มนี้จึงไม่ต้องนามากล่าว ณ ที่นี้
ข้าพเจ้าเพียงแต่ขอยืนยันมาว่า ผลงาน และชื่อสิงฆะ วรรณสัย นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในวงการวิชาการ
ภาษาไทยทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ทราบว่าผลงานอาจารย์ซึ่งรวบรวมจากงานเขี ยน
ต่าง ๆ ของท่านมาพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกั น จึงใคร่ของแสดงความยินดีในเจนจ านงของคณะผู้จัดท า และ
ผู้อุปการคุณโอกาสนี้ด้วย

ท่านอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย จากโลกนี้ไปแล้ วก็จริงแต่คุณความดี และเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของ
ท่านยังคงอยู่ บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ ญาติพี่น้อง ทั้งลูกศิษย์ลูกหายึดเป็นแนวได้ และควรยึดอย่างยิ่ง
ผู้ ใ ดเคยสบสายตาอั น ซื่อ และเปี่ ย มไปด้ ว ยเมตตา ผู้ ใ ดเคยได้ ยิ น ได้ ฟั ง น้ าเสีย งอัน หนั ก แน่น
แต่ล ะมุ นละไมไร้ความก้ าวร้าว ผู้ใดเคยได้รับ ความแนะนาช่วยเหลือจากท่ านอาจารย์สิง ฆะ วรรณสัย
ผู้นั้นจะไม่มีวันบุคคลอันน่ายกย่องผู้นี้1
การพัฒนาตนเองของนายสิงฆะ วรรณสัย
การที่คนเราจะพัฒนาตนเองได้ต้องเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่ดี ยึดมั่นตามหลักพุทธศาสนา 3 อย่างที่
เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
1. ศีล คือ การควบคุมระเบียบในการดาเนินชีวิต และในสังคม การที่คนเราตั้งมั่นในศีล 5 ที่เป็นการ
เริ่มต้นสร้างวินัยให้แก่ตนเองและปฏิบัติในสิ่งที่ถูก ที่ควรในสังคมก็จะทาให้ มีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมชีวิต
และสังคมจะได้เรียบร้อยไม่วุ่นวาย ส่งผลต่อการที่จะทาอะไรๆ ให้ได้ผลดี และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น
ไป หลักศีล 5 จึงกาหนดให้มีการไม่เบียดเบียนทาร้าย ไม่ละเมิดต่อชีวิตและร่างกาย ไม่ละเมิดต่อกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน ไม่ละเมิดต่อคู่ครองของกันและกัน ไม่ใช้วาจาทาร้ายโกหกกัน จะเห็นว่าศีล 5 เป็นมาตรฐานขั้นต้น
สาหรับการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
2. สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่มั่นคง เพื่อให้เป็นจิตใจที่สามารถทางานหรือ
ใช้การได้ดี โดยเฉพาะในการคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาหรือใช้ปัญญาอย่างได้ผล ด้านคุณภาพจิต เช่น เป็นคน
มีคุณธรรม ประกอบด้วย เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทาให้จิตใจให้เจริญงอกงาม และ
เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดี ความสามารถของจิต ที่เข้มแข็ง มั่นคงมีฉันทะ ความใฝ่รู้ใฝ่ดีงาม ใฝ่กระทา จิต
มี ความเพียร ความขยัน ความอดทน รู้ตัวทั่ วพร้อมเท่ าทัน ตื่นตัวอยู่เ สมอ สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่
ประมาท มีพฤติกรรมที่ดีงาม พร้อมที่จะใช้ปัญญาในการใช้ชีวิต
3. ปัญญา ได้แก่ การมีความรู้เข้ าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และการฝึกฝน การพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้ทาให้มีประสบการณ์ที่เข้ามารอบด้าน ตลอดจนความจา และความรู้สึกนึกคิดที่
ปรากฏหรือสั่งสมอยูในใจ ปัญ ญาทาให้รับรู้และมองดูประสบการณ์นั้นๆ อย่างถูก ต้องสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ในสิ่งทั้งหลายมาใช้แก้ไขปัญหาและทาการสร้างสรรค์ จัดดาเนินการต่างๆ
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ฮารัลด์ ฮุนดิอุส.เรื่องเดิม.

นายสิงฆะ วรรณสัยเป็นผู้ที่ผ่านการบวชเรียในพุทธศาสนาท่านได้นาสิ่งเหล่านนี้ไปปฏิบัติในชีวิตของ
ท่านเอง สั่งสอนอบรมในครอบครัวและผู้คนที่ผ่านมาในชีวิตท่าน จากนิราศเหมืองง่า และการสัมภาษณ์
นางเรือนคา วรรณสัย จะเห็นว่านายสิงฆะ วรรณสัย เป็นที่เสียสละเพื่อนส่วนรวมโดยคิดตามหลักของคนที่
นับถือศาสนาพุทธ คือการทาบุญ ท่านเคยขายบ้านที่ท่านตั้งใจว่าจะสร้างให้ครอบครัว โดยที่ซื้อบ้านเก่ามา
กองไว้แล้ว แต่ที่โรงเรียนบ้านป่าแกในสมัยนั้นกาลังสร้างอาคารเรียนแล้วเงินไม่พอ 1 ท่านจึงต้องขายบ้าน
(ที่ ซื้อไว้) เพื่อ นาเงินมาสมทบสร้างอาคารเรียน ต่อมาท่ านย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนเหมื องง่ ท่ านถูก
กล่าวหาว่าโกงเงินโรงเรียน ดังที่ท่านได้บันทึกไว้ในนิราศเหมืองง่าดังนี้
หวังบุญหวังเพื่อให้
หวังสุขเกษมดล
ปางเมื่อเกิดเป็นคน
บ้านก็เคยขายใช้

เห็นผล
ด่วนได้
คราวหนึ่ง นี้นา
ช่วยสร้างอาคาร ฯ

บางครั้งท่านก็ได้ผลกระทบโดยตรงท่านก็มกั จะเก็บไว้ไม่คิดทาร้ายผู้อื่นเป็นการตอบแทน แต่จะเขียน
ออกมาเป็นโคลง กลอนเก็บไว้ เช่น ท่านถูกกล่าวหาว่าโกงเงินดังตัวอย่างในนิราศเหมืองง่า
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เสร็จไปทุกอย่างแล้ว
คนบาปยังหมายปอง
ที่แท้หมู่เขามอง
โอกาสบ่อาจสร้าง

งานฉลอง
บั่นมล้าง
หาเรื่อง นานเฮย
อุปไว้ปางหลัง ฯ

ฟังเสียงซุบซิบเล่า
คนชั่วเพิ่มความหัน
เรื่องใหญ่ที่เขาสรร
ว่าคดโกงเงินสร้าง

ลือกัน
เหตุอ้าง
มาเล่า
อนาถโอ้อดสู ฯ

ว่าครูสิงฆะ
เบียดบังเงินราชการ
สร้างเคหาสน์สถาน
ฟังข่าวเรียมเร่าร้อน

ผู้นางาน
กึ่งก้อน
มันอยู่
เรื่องนี้เป็นไฉน ฯ

ตั้งใจฟังเรื่องร้าย
มีแต่เล่าลือกัน
คนโง่ก็สาคัญ
ไครบ่มาคาดคั้น

หลายวัน
เท่านั้น
ว่าแน่
ตอบถ้อยความเงิน ฯ
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บังเอิญสาวหนึ่งนั้น
มาอยู่ใต้บัญชา
อาศัยว่าบิดา
พองอ่ตม์โอ่คับฟ้า

ลูกศึกษา
แห่งข้า
เป็นใหญ่
บ่น้อมฟังคาฟังคา ฯ

ทาผิดครั้งหนึ่งนั้น
โอ้ ลูกศึกษางอน
กลับบ้านบอกบิดร
แต่งแต่เรื่องเบี่ยงเค้า

เรียมสอน
งอดเง้า
โดยเรื่อง ผิดนา
คลายข้อความมี ฯ

อัปรีย์บ่ไต่ถ้อย
แอบเคียดแค้นเคืองใจ
เที่ยวพูดพ่นใส่ไฟ
เขาว่าสิงฆะอ้า

ถามใด
จิ่มข้า
ฟาดโทษ เรียมเอย
โลภฉ้อโกงเงิน ฯ

เหลือเกินผู้ใหญ่แท้
ไยขาดสุปัญญา
อคติปิดบังตา
ฟังแต่ฝ่ายเดียวชี้

เทียวหวา
เยี่ยงนี้
เต่าตุ่น ไปฤา
เชื่อถ้อยงมงาย ฯ

และ
สันดานนายต่าคล้อย
เมื่อลูกน้องใดทา
เกรงขาวจะข่มดา
หาเรื่องหาทางล้าง

คุณธรรม
เด่นบ้าง
ปองใส่ โทษนา
ทุกด้านทุกสถาน ฯ

เขาขานกล่าวโทษข้า
ว่าโลภเบียดบังเงิน
อกเอ๋ยพร่าพจน์เพลิน
หกหมื่นเงินรัฐอ้าง

เหลือเกิน
ค่าสร้าง
ลืมเหตุ ผลนา
ออกสร้างอาคาร ฯ

มโหฬารสามห้องใหญ่
ว่าแอบเอาเงินไป
สองอย่างค่าเท่าไร
เฉยอยู่ไม่โต้ต้าน

พอไฉน
ปลูกบ้าน
แสนหก หมื่นเฮย
เพราะไร้เหตุผล ฯ

ทุกคนมองก็รู้
หกหมื่นสร้างอาคาร
เหลือไปปลูกสถาน
ใครเล่าจะเก่งแกล้ว

เหตุการณ์
เสร็จแล้ว
เรือนอยู่
กว่าข้ามีไฉน ฯ

ว่าไปเพื่อลบล้าง
พวกบาปอยากให้หนี
เพราะรู้เท่าทันมี
โกงวัดทาชั่วร้าย

ความดี เรานา
พรากย้าย
มากเรื่อง เขานา
เรื่องรู้คนลือ ฯ

ทาหนังสือส่งให้
ผิดถูกบ่เสนอ
มีแต่เล่าเรื่องเลอ
ขอเร่งย้ายยังข้อย

อาเภอ
สักน้อย
ลมปาก
เคร่งถามความไข ฯ

พึ่งใครใครก็เบ้
ผู้ใหญ่ร่มโพธิ์ผี
กรรมใดก่อมาบีมีแต่ไท้เทพฟ้า

เบือนหนี
พรากหน้า
ฑาข่ม กูเอย
ฟากเบื้องบนเห็น ฯ

คราวเข็นเอาสัตย์ตั้ง
แม้นชั่วดังเขาไข
ชิบหายย่อมเป็นไป
ขออย่านานเนิ่นช้า

กลางใจ
โทษข้า
เป็นแน่ เทียวเอย
ชวดได้ทันฉนา ฯ

กรรมดีแม้ขา้ ก่อ
พลันพร่างไขข่างคุณ
โอนอิ่มอาตม์อุดหนุน
ให้เด่นกระเดืองใต้

กองสุนทร์
ครอบให้
โน้มสิ่ง ดีเฮย
แต่พื้นฟูสวรรค์ ฯ

พลันให้เรียบห่างพ้น
ด้วยเดชบุญกุศล
งานใดถูกใจตน
ทิพย์เทพทุกหล้าไหล้

พาลชน
เสกไว้
ได้แต่ง พลันเอย
เร่งรู้เป็นพยาน ฯ

อาคารสร้างเสร็จได้
ตรวจรับถูกตามแผน
เงินใดหากเหลือแดน
แม้ว่ามีเอาบ้าง

ตามแปลน
แบบสร้าง
เกินกว่า นั้นนา
ชื่อสร้อยกาไร ฯ

แต่ใครใครก็รู้
ต้องเที่ยวตะเวนขอ
ผิดถูกจะต้องรอ
เป็นเครื่องชี้ชัดอ้าง

ไม่พอ
ช่วยสร้าง
วันล่วง ไปนา
อ่าร้ายเรืองศรี ฯ

การเตรียมพร้อมในการทางานของนายสิงฆะ วรรณสัย
นายสิงฆะ วรรณสัยมีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน ท่านวางแผนไว้ก่อนแล้วค่อยดาเนินงานจากงาน
เขียนของนายสิงฆะ วรรณสัยเห็นได้เป็นคนที่มีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ประมาท จากเหตุการณ์
ที่ท่านได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนเหมืองง่าท่านได้ศึกษาว่าโรงเรียนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบุคลากรเป็น
อย่างไรจากโคลงนิราศเหมืองง่าในตอนหนึ่งเขียนว่า
ดินแดนเหมืองง่า
ข้ามาสถิต
มองรอบอัฐทิศ
ทั่วด้าว
ศึกษาเพื่อเข้าชิด
เชยชอบ ชนแฮ
ถามไถ่ใช่ห่ามห้าว
ก่อนเข้ามาเป็น ฯ
ใครเจนใครจบด้วย
ใครชั่วใครชอบศานใครดีใคร่สาธารณ์
หกมาสคาดคิดยั้ง

สันดาน พาลเฮย
ติตั้ง
ใครบาป นั้นนา
อยู่รู้ศึกษา ฯ

มองหาสาเหตุห้วง
จึงค่อยนาตัวไป
หวังเพื่อเงื่อนงามใน
ดูเล่ห์เหลี่ยมจุดเป้า

นิสัย
คลุกเคล้า
งานอย่าง เดียวนา
แน่แล้วจึงทา ฯ

นายสิง ฆะ วรรณสัย เป็นคนจริง จัง กั บ การท างานมาก งานสิ่ง ใดที่ ท าแล้วท่ า นจะท าให้ ดี ที่ สุ ด
นอกจากนี้เมื่อท่านได้ร่วมงานกับนักวิชาการต่างชาติแล้ว ก็ได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยท่านนาเอาความรู้
ท้ องถิ่นเข้ามาผสมผสานเข้ากั บ ความรู้ที่ได้จ ากชาวตะวันตก เมื่ อมาถึง ในระยะหลัง จะเห็นชัดว่าท่ านมี
ความคิดที่พัฒนาไปสู่สากลแต่ยังติดวิถีชีวิตประเพณีแบบโบราณอยู่ เช่น การแต่งชาดก บทซอ หรือนิราศนั้น
ท่ า นได้ น าความรู้ จ ากชาวตะวั น ตกเข้ า มาเริ่ ม ใช้ ใ นวรรณกรรมล้ า นนาโดยเขี ย นอย่ า งมี ร ะบบเริ่ม ท า

บรรณานุกรม ใช้อ้างอิง การตรวจสอบต้นฉบับโดยการเปรียบเทียบจากหลายฉบับเพื่อหาข้อมูลว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร เริ่มทาตาราเรียนอักขระล้านนาซึ่งเดิมเป็นการคัดลอกแต่ท่านได้รวบรวมตาราเรียนต่าง ๆ
เข้ามาเขียนเป็นตาราอย่างเป็นระบบ และยังยกตัวอย่างโดยใช้คาล้านนาที่เป็นคาเก่า ๆ ซึ่งคนในปัจจุบัน
ส่วนมากไม่รู้จักมาอธิบายพร้อมให้ความหมาย เช่น คาว่า “เก็กเด็ก” มีความหมายว่าเป็นลักษณะของมีคม
ที่แหลม และยาว ถ้าสั้นใช้ “เก่เด่” และใช้วรรณกรรมล้านนาเป็นตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับตาราเรียน
เป็นแบบฝึกหัดพร้อมกับการสืบสานและอนุรกั ษ์วรรณกรรมล้านนาไปพร้อมกัน ผลที่ตามมาคือ ท่านเริ่มมีการ
เปรียบเทียบวรรณกรรมหลาย ๆ สานวน เช่น การนาฅ่าว 4 บทของพระยาพรหมโวหารมาตรวจสอบต้นฉบับ
แล้วเอามาใช้เป็นตัวอย่างในตาราเรียน สิ่วงที่ท่านทาลักษณะนี้ถือว่า เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ เปรียบเทียบ
ไม่ ใช่เ ป็นการคัดลอกเหมื อ นสมั ยก่ อ น เมื่ อมี ความคิดเช่นนี้อยู่ในตั วท่ านแล้วระบบการปริวรรตต่ าง ๆ
ได้เกิดขึ้นเพื่อสื่อสารให้คนเข้าใจในตัวเมือง หรืออักษรธรรมล้านนาได้ดียิ่งขึ้น และตัวท่านเองมีโอกาสใช้
ความคิดเช่นนีไ้ ด้เต็มที่เมื่อท่านมาสอนหนังสือเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ และคนที่สนใจ
ความใฝ่รู้ของนายสิงฆะ วรรณสัย
การเรียนรู้ของนายสิงฆะ วรรณสัยนี้จะประกอบไปด้วยวิธีการเรียน ความจา การอบรม และอื่น ๆ
ท่ านจะเป็นคนที่ ศึก ษางานทุกด้านที่ท่ านสนใจไม่ ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านวัฒ นธรรมจารีตประเพณีของ
ล้านนา สาหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้จากท่านนั้นมักจะไม่ผิดหวังด้วยท่านไม่เคยหวงวิชาความรู้ ไม่เคย
เรียกร้องเงินทองสิ่งของใด ๆ ตอบแทน การเรียนรู้ของท่านเริ่มมาจากครอบครัวก่อนแล้วมาเรียนในโรงเรียน
ต่อมาเป็นวัด แล้วเป็นการเรียนรู้ในสังคม ในช่วงที่ท่านเป็นเด็กนั้นท่านสนใจเกือบทุกด้านโดยเฉพาะด้าน
ภาษาและวรรณกรรมท่านศึก ษาอย่างแตกฉานโดยสามารถอธิบ ายคาศัพท์ บาลีได้อย่างชัดเจนจากการ
สั ม ภาษณ์ เ จ้ า ดวงเดื อ น ณ เชี ย งใหม่ ท่ า นเล่ า ว่ า “...รู้ จั ก กั บ อาจารย์ สิ ง ฆะ เพราะคุ ณ ชาญ สิ โ รรส
เป็นฅนแนะนารู้สึกทึ่ง และประทับใจมากเพิ่นจะเปนบรมครูด้านภาษา และมีความรอบรู้ทางด้านวัฒนธรรม
จารีตประเพณีของล้านนาไทยเป็นอย่างดี...”1 เช่นเดียวกันกับนายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชรท่านกล่าวว่า “...ท่าน
เป็นผู้รู้ที่หาได้ยากมากน่าเสียดายที่ท่านเสียชีวิตไพเหียก่อน...”2
ในการที่จะให้ความรู้ของคนอื่นท่านก็จะไม่หวงวิชาความรู้เลยอย่างเช่น นายจรัล มโนเพ็ชรเล่าถึง
ประสบการณ์ตรงของตัวเองว่า “...อยากรู้อะหยัง ค็จะไปถามเพิ่นเพิ่นจะไม่หวงวิชาความรู้เพิ่นเปนฅนพูด
เพราะเสียงของเพิ่นจะใหย่และกังวาลเพิ่ง จะบรรยายอบรมได้น่าฟังมากเพิ่นเปนฅนขยันเปนฅนใจกว้าง...”3
เช่นเดียวกันกับพระมหาเจติยาภิบาลที่เป็นลูก ศิษย์ของท่านกล่าวว่า “...ฅนเถ้า (นายสิงฆะ) หนี้เพิ่นเปน
ฅนเอาแท้ สนใจอะหยัง แท้ เพิ่ นจะไพเสาะหาหนังสือหนัง หาบ่ ว่าอยู่ที่ไหน เพิ่ง ถึง ไพเรียนเอา ศึก ษาเอา
เพิ่นจะบอกได้เลยว่าเรื่องหนี้อยู่ตอนนั้น ฉบับนั้นว่าอั้น ฉบับหนี้ว่าอี้เพิ่นไพปะมากี่ฉบับ...”4
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สัมภาษณ์เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
สัมภาษณ์นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร
3
สัมภาษณ์นายจรัล มโนเพ็ชร
4
สัมภาษณ์พระมหาเจติยาภิบาล
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ในการศึกษาค้นคว้าของนายสิงฆะ วรรณสัยนั้นท่านต้องศึกษาให้แจ่มแจ้งเพื่อจะเอาความรู้มาสอน
ให้กับลูกศิษย์ของท่าน พระเทพญาณเวทีท่านกล่าวว่า “...ท่านสอนหนังสือไผ่บ่สนใจเพิ่นค็มหี มิ้ง1พร่องเพิ่น
เอาแท้แต่เราบ่โดน ถ้าใครแปลบาลีมาส่งแปลบ่ดี เพิ่นค็อธิบายหื้อเข้าใจแจ่มแจ้งเพิ่นเก่งเพิ่นช่างอธิบาย...”2
วิธีก ารเรียนการสอนของนายสิง ฆะ ในสมั ยนั้น อาศัยการฝึก จา ศึก ษาให้เ ข้าใจแตกฉาน ทั้ ง ให้
กาลังใจ ให้ความสนใจเอื้ออาทรต่อลูกศิษย์นายพิศาล อุดมฤทธิ์กล่าวว่าในช่วงที่ท่านเรียนหนังสือเองนั้นท่าน
ใช้วิธีเขียนติดข้างฝาในกุฏิท่านบางครั้งยังรวมถึงประตูห้องน้า “...เพิ่นจะเขียน(สิ่ง)ที่เพิ่นจะเรียนอะไรเพิ่นจะ
เขียนติดข้างฝาสี่ด้าน ถ้าจาได้เพิ่นค็ลบออกแล้วเขียนบทใหม่เ ข้าไพแทน...”3 แม้กระทั่งลูก ๆ ของท่าน
ท่านก็จะมีวิธีการสอนเหมือกับที่ใช้ในสมัยที่ท่านเรียน นางเอมอร โพธิศาสตร์ลูกสาวได้กล่าวว่า “...เรื่องการ
เรียนการสอนของพ่อจะเน้นเปนพิเศษ หมูเราพลิกลุกโรงเรียนมาก่อนจะขึ้นขั้นไดจะมีกระดานดาตั้งไว้ที่หัว
ขั้ น ได เราค็ จ ะได้ อ่ า นค าศั พ ท์ ทึ ง ภาษาไทยกั บ ภาษาอั ง กฤษ ถ้ า ค าใดเขี ย นยากเพิ่ น กะจะสอนหื้ อ มี
คาคล้องจองกัน เช่น คาว่า สามารถ อาจหาญ สารสุข ฯลฯ เวลาพ่อจะเขียนเวนทานเพิ่นจะอู้ขึ้นมาก่อน
เราค็จะฟัง เพราะมันม่วนดี ลูกชู่ฅนของพ่อจะได้ฝึกการเขียนโดยพ่อ หื้อเขียนคาเวนทาน เพิ่นจะว่าออก
มาแล้วเราจะเขียนทวย...”4 ส่วนลูกสาวคนที่ 2 นางพรสิริ ตัณฑเจริญกิจ กล่าวว่า “...วิธีฝึกหื้อลูกอ่านหนังสือ
โดยบ่มีการบังคับแล้วเยียะหื้อลูกมีนิสัยรักการอ่านคือ เพิ่นจะเอาหนังสือไว้ในห้องน้าห้องส้วมเวลาเราเข้าไป
ทาธุระส่วนตัวเราหันหนังสือเราค็เปีย5มาอ่าน พออ่านยังบ่เสร็จค็มักจะเอาไปอ่านต่อข้างนอก อันนี้เปนการ
ฝึกโดยที่เราบ่รู้ตัว แล้วลูกชู่ฅนจะหย้าม6และเลยชอบอ่านหนังสือกันชู่ฅน...”7
วิธีก ารเรียนรู้ ท่านจะค้นคว้าให้รู้แจ้งเห็นจริงสามารถอ้างอิง ได้ ท่ านจะดูโ ครงสร้างของภาษาว่า
ลักษณะคาประพันธ์แบบไหนถึงจะถูกต้อง วิธีการคิดของท่านเป็นคนที่มีความคิดเปิดกว้างค่อนข้างจะเป็นคน
ที่มีระเบียบแบบแผน ท่านจะให้ความเคารพในงานของคนอื่นที่ทามาก่อนเสมอ และสามารถอ้างอิงได้ จาก
การสัมภาษณ์นาย ฮารัลด์ ฮุนดิอุส ท่านเล่าว่า “...จากการออกไพสารวจคัมภีร์ใบลานอาจารย์สิงฆะ จะหื้อ
คาแนะนาว่าจะเริ่มต้นที่ไหนพร่อง จะเน้นหนักในเรื่องอะหยังพร่อง จะเข้ากับชาวบ้าน จะเข้ากับทุเจ้ากับ
ศรัทธาชาวบ้าน อาจารย์สิงฆะ ค็จะเปนผู้นา แล้วเพิ่นจะไพติดต่อกับศรัทธาชาวบ้านไว้ล่วงหน้าบอกเพิ่นว่า
หื้อเพิ่นดาการ เยียะการไว้ ล่วงหน้า.....เพิ่นอู้กับชาวบ้านในเรื่องของวรรณกรรมต่าง ๆ เพิ่นวางแผนงานของ
เพิ่นไว้ในอ่องออ8 ก่อนที่เราจะเริ่มงานนี้ เราค็ไพหาทุเจ้า แล้วอู้ฟู่หื้อเพิ่นเข้าใจเจตนารมณ์ของโครงการเรา
การตั้งโครงการเนี่ยอาจารย์ สิงฆะ กับผมค็ได้ไพหาผู้ใหย่หมายความว่า เจ้าคณะจังหวัด หรือรองเจ้าคณะ
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หมิ้ง แปลว่า โกรธ
สัมภาษณ์พระเทพญาณเวที
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จั ง หวั ด มี ห นั ง สื อ ไว้ อ ธิ บ ายเป้ า หมายและวิ ธี ก ารหื้ อ เพิ่ น เข้ า ใจ แล้ ว เราค็ ข อความร่ ว มมื อ กั บ เพิ่ น
ซึ่งความร่วมมือเราค็ได้มาชูแ่ ห่งบ่มีปัญหาเลย เพราะอาจารย์สิงฆะเปนที่รู้จักของชาวบ้านทั่วไป...”1
ในด้านบุคลิกภาพของนายสิงฆะนั้น นายภาคินัย ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านได้
กล่าวถึงนายสิงฆะ “...ว่า อาจารย์สิงฆะ มี บุคลิก ลัก ษณะของความเป็นคนเมื อง หรือแบบฉบับของคน
ท้องถิ่นมาก การสอนที่เป็นแบบที่ท่านได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ในสมัยก่อน คือเป็นทั้งครู เป็นทั้งพี่เลี้ยง
ท่านเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความฉลาดปราดเปรื่อง มีความเชื่อมั่นเป็นคนรู้จริง ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัว เป็นคนทางานเพื่อสังคม...”2เช่นเดียวกับเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ได้กล่าวว่า “...ความ
ประทับใจในตัวของอาจารย์ท่านเปนฅนสอนทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่ใครค็ตามอยากรู้อยากจะถาม อาจารย์
ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และสิ่งที่ประทับใจอย่างมากที่สุดค็คือ อาจารย์เปนผู้ที่กล่าวเวนทานได้อย่างถูกต้องชัดเจน
และไพเราะมากท่านเปนหัวหน้าครอบครัวที่ดี ท่ านเปนฅนดีเปนแบบฉบับที่ดีของความเปนผู้นา...”3 และ
นายจรัล มโนเพ็ชร ได้กล่าวถึงความใจกว้างและเป็นคนไม่หวงวิชาความรู้ว่า “...การปฏิบัติในแนวของท่าน
คือ ความใจกว้างในการทางานของท่าน ท่านจะเปนฅนรับใช้สังคมมาก ยินดีให้ความรู้แก่ทุกฅน ไม่หวงวิชา
ความรู้ ท่านเปนฅนที่ยอมรับวัฒนธรรมสมัยใหม่และยอมรับความคิดของคนสมัยใหม่ไม่ใจแค่เปนฅนเปิดกว้าง
เสมอไม่เปนฅนถือชั้นวรรณะอยู่ในศีลธรรม...”4 เช่นเดียวกับนายบุญศรี รัตนัง ได้กล่าวว่าท่านเปนฅนที่ศึกษา
ศิลปะวัฒนธรรมของล้านนามาพอสมควรท่านเปนผู้เชี่ยวชาญภาษาพื้นเมือง ท่านจะมีความจาที่ดีมาก คาพูด
ของท่านหนักแน่นน่าเชื่อถือ และน่าศรัทธามาก ท่านจะสอนให้รู้อะไรมาก คาพูดของท่านจะมีสติอยู่ตลอด
ทาให้เรามักจะเก็บเอามาคิด เวลาทางานทุกครั้ง ท่านจะวางแผนก่อนทาให้เป็นขั้นตอน ท่านชอบค้นคว้าท่าน
มักจะพูดว่า คนเราใช่จะมีแต่ความสวรรค์อย่างเดียวควรมีพรแสวงด้วย...”5 นางประคอง นิมมานเหมินท์
ได้พูดถึงความจริงจัง การให้ข้อคิดในการทางานของนายสิงฆะ วรรณสัย ว่า “...พฤติกรรมของท่านจะเป็น
คนที่มุ่งมั่นในการทางานมากสิ่งใดที่ท่านตั้งใจที่จะทาแล้ว และค้นคว้าหาความรู้ท่านจะจริงจังมาก ท่านสอน
ให้คิดในเวลาทาในสิ่งใดก็ตาม...”6ในทางเดียวกันนายอุดม รุ่งเรืองศรีได้กล่าวว่า “...ท่านให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลืออย่างดี ท่านไปเวนทานระดับชาวบ้านได้ ท่านสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ และเป็นผู้ผลิตตารา
ที่ใช้ในวงวิชาการระดับสูงได้ ท่านเป็นคนที่มีพื้นฐานการศึกษาแบบคนเมือง แต่ท่านมีการพัฒนาการได้ดีมาก
สามารถร่วมงานกับคนต่างชาติได้ดี ท่านเป็นคนที่มีบุคลิกที่แปลกไปจากคนยุคนั้น คือรู้แน่นในเรื่องของตัวเอง
โดยอยู่ในระบบที่ เป็นความคิดของฝรั่ง แต่เ ป็นขั้นตอนของข้าราชการ และสามารถที่จะสื่อถึงคนอื่นได้
โดยวิถีของวัฒนธรรมล้านนา วิธีการสอนของท่าน คือท่านจะสอนตามระบบแบบราชการแต่ ข้อมูลที่ออกมา
คือ ข้อมูลท้องถิ่นที่ยืนอยู่บนวัฒนธรรมล้วน ๆ ท่านมีลักษณะเฉพาะตัวของท่าน...”7
1

สัมภาษณ์นายฮารัลด์ ฮุนดิอุส
สัมภาษณ์นายภาคินัย ณ เชียงใหม่
3
สัมภาษณ์เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
4
สัมภาษณ์นายจรัล มโนเพ็ร
5
สัมภาษณ์นายบุญศรี รัตนัง
6
สัมภาษณ์นางประคอง นิมมานเหมินท์
7
สัมภาษณ์นายอุดม รุ่งเรีองศรี
2

ความเป็นผู้สืบสานประเพณี
นายสิงฆะ วรรณสัย เป็นที่เคารพรักของชาวลาพูนและชาวเหนือทุกจังหวัดได้รับการยกย่องให้เป็น
อาจารย์เวนทาน อาจารย์ทาขวัญ และพ่อครู
คาว่า “อาจารย์” นั้นหมายถึง คนกลางระหว่างวัดกับบ้าน คนที่จะเป็นอาจารย์ได้ต้องเป็นที่เคารพ
นับถือทั้งฝ่ายพระ และฝ่ายฆราวาส ต้องผ่านการบวชเรียนมาแล้วต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและมีศีล 5 บริสุทธิ์
ต้องรู้พิธี และประเพณีที่ถูกต้อง ทั้งยังต้องมีความรู้ มีไหวพริบ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี การที่
ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ต้องเป็นคนกลางระหว่างวัด กับบ้าน เนื่องจากเรื่องบางอย่างพระจะบอกชาวบ้านโดยตรง
ไม่ ได้คนที่ จะเป็นอาจารย์ต้อ งรู้ และเป็นผู้บอกชาวบ้านแทนพระ เรื่องบางอย่างที่ชาวบ้านไม่ ทราบ เช่น
การจัดพิธีต่าง ๆ เป็นต้น คนที่ เ ป็นอาจารย์จ ะต้องเป็นผู้จัดพิธีให้ถูก ต้ องตามประเพณี และถูก ใจพระ
นอกจากนี้นายสิงฆะ วรรณสัย ได้รับยกย่องว่าเป็นอาจารย์ชั้นเลิศมาแต่ยังหนุ่ม
มี พรรคการเมื อ งหลายพรรคได้ม าติดต่อทาบทามให้นายสิง ฆะ วรรณสัย ลงสมั ครรับ เลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรค และสิง ฆะ วรรณสัย ก็ ได้ป ฏิเ สธอย่างนุ่มนวลทุกรายว่า
ผู้มีคุณสมบัติเป็น ส.ส.ที่ดีมีเป็นจานวนมาก แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์เ วนทาน อาจารย์ทาขวัญที่ดีนั้น
มีน้อยมากดังนั้นจึงสมัครใจที่เป็นอาจารย์เวนทานมากกว่าลงสมัครเลือกตั้ง
ในวโรกาสท่พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ขึ้นรับตาแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. 2515
และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตน์สุดาเป็นสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 2529 เจ้านายฝ่ายเหนือได้จัดพระราชพิธีทูลเชิญพระขวัญตามแบบโบราณ
ราชประเพณี นายสิงฆะ วรรณสัย ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์ผู้ทูลเชิญพระขวั ญ ทั้งสองคราวและได้ แต่ง
คาทู ล เชิญ พระขวัญ เมื่ อ ถึง ก าหนดเวลาพิ ธีก็ เ ป็นผู้ก ล่ า วค าทู ล เชิญ พระขวัญ เป็นท านองตามแบบของ
ภาคเหนือในนามเจ้านายฝ่ายเหนือ
จากการที่นายสิงฆะ วรรณสัย เป็นอาจารย์เวนทาน และการทาขวัญที่มีชื่อเสี ยงนี้เอง จึงทาให้
มีผู้มาเชิญไปเวนทาน หรือเชิญไปทาขวัญทั่วทุกจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดภาคอื่นด้วย การเดินทาง
ไปเวนทาน หรือทาขวัญนั้นสมัยยังหนุ่ม นายสิงฆะ วรรณสัยจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะบางครั้งก็ไป
จังหวัดที่ไกลจากลาพูน เช่น แพร่ น่าน เชียงราย ระยะหลังเมื่อนายสิงฆะ วรรณสัยลาออกจากราชการ
แทนที่จะได้พักผ่อนกับเป็นระยะเวลาที่ทางานหนักยิ่งขึ้น ทาให้อาการของโรคหัวใจจึงค่อย ๆ ปรากฏจนถึง
ขั้นรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาล พอทุเลาก็รีบทางานที่คั่งค้างมากขึ้น โดยเฉพาะงานค้นคว้า และงานเขียน
หนัง สือวันหนึ่ง ๆ จะพิ ม พ์ ดีดแต่ง หนัง สือ ถึง 14 ชั่วโมง บุตรหลานขอร้องให้หยุดพักบ้างก็ ได้คาตอบว่า
“...ถ้าตายแล้วใครจะทาต่อได้...” ซึ่งเป็นความจริงเพราะนายสิงฆะ วรรณสัย สะสมสรรพวิชาความรู้ต่าง ๆ
ไว้มาตลอดชีวิต แต่งหนังสือเรื่องใดจะเป็นเรื่องทางวิชาการเพียงใดก็ไม่ เคยร่างเพียงแต่กาหนดโครงเรื่อง
ไว้ในใจ จากนั้นก็นากระดาษพิ มพ์ดีดเข้าเครื่องพิมพ์แล้วก็ พิมพ์ออกเป็นเรื่องทันที และสิงฆะ วรรณสัย
เป็นคนที่พิมพ์ดีดเร็วมากเรื่องที่แต่งแต่ละเรื่องล้วนมีความยาวหลายร้อยหน้ากระดาษพิมพ์

จะเห็นว่านายสิงฆะ วรรณสัย มี วิธีก ารศึก ษาด้วยตนเอง มี พื้นฐานมาจากความเป็นคนล้านนา
กั บ ได้รับ การศึกษาในโรงเรียนภาคบังคับ และการศึกษาลักษณะอื่น ๆ รวมทั้ ง ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กรุงเทพฯ ผสมกับความคิดในแบบสากลที่ได้ร่วมงานกับนักวิชาการชาวตะวันตก ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่ มี
ลักษณะส่วนตัว และเป็นคนที่จริงจังในการที่จะศึกษาหาความรู้พร้อมที่จะให้ความรู้กับผู้อื่นด้วย
การสื่อสารงานทางด้านภาษาวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมล้านนา
การจัดระบบความคิด
การจัดทาระบบปริวรรตอักษร นายสิงฆะ วรรณสัย ได้ดาเนินการปริวรรตอักษรล้านนาเป็นตัว
อักษรไทยให้เป็นระบบอย่างชัดเจน ท่านได้จัดทาระบบการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลางให้
คนอ่านได้เข้าใจ และออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบของอักษรธรรมล้านนา โดยพัฒนาความคิดซึ่งเกิดจากท่าน
เจ้าคุณอุบ าลีคุณูป มาจารย์ (ฟู อั ตตสิโ ว) ได้จัดท าไว้ใน มหาชาติฉบับ สร้อยสัง กร” ทั้ ง นี้ท่ านได้ชี้ แ จง
รายละเอียดทั้งระบบอักษร และระบบเสียงไว้อย่างชัดเจน
การจัดระบบฉันทลักษณ์คาประพันธ์ต่า ง ๆ นายสิงฆะ วรรณสัย ได้พยายามจัดระบบแผนผัง
ฉันทลักษณ์คาประพันธ์ให้ลงตัวแน่นอน เช่น ฅ่าว โคลง ร่าย เป็นต้น จากหนังสือเรื่องหลักกวีนิพนธ์ของ
ล้านนาไทยที่เขียนโดยนายสิงฆะ วรรณสัย นั้น นอกจากนั้นท่านได้เสนอว่าควรนาคัมภีร์มาทาขึ้นใหม่โดย
รักษาแบบเดิมไว้ จากการที่โลกเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เดิมคัมภีร์นั้นต้องใช้
ใบลาน และจารด้วยอักษรล้านนาที่มีอยู่ช่วงหนึ่งการเรียนอักขระล้านนาลดความนิยมลง คนล้านนารุ่นหลัง
เริ่มอ่านตัวเมืองไม่ออกแล้ว นายสิงฆะ วรรณสัย ได้คิดกังวลว่าอีกไม่นานคนล้านนาจะอ่านคัมภีร์ไม่ออกเลย
จึงเริ่มทาคัมภีร์ในระบบ 2 ภาษา คือด้านหนึ่งเขียนเป็นอักขระล้านนาอีกด้านหนึ่งเขียนเป็นภาษาไทยกลาง
เลียนเสียงแบบล้านนาสาหรับคนที่อ่านตัวเมืองไม่ออกนี่เป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมชาดกไว้ได้ส่วนหนึ่ง
งานด้านวิชาการทางด้านวิชาการ
การเรียบเรียงตาราวิชาการ นายสิงฆะ วรรณสัยได้เรียบเรียงเอกสารที่เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ
ด้านล้านนาศึกษาไว้หลายเล่ม พบว่างานดังกล่าวแม้จะเป็นงานยุคบุกเบิกแต่ก็ยังมีคุณค่าอยู่เสมอ เช่น
1.
การจัดระเบียบเสียงของล้านนาเป็นงานวิจัยที่ทาร่วมกับดร. รัลด์ ฮุนดิอุส เมื่อปี พ.ศ. 2546
โดยวิจัยเรื่องของระบบเสียงในล้านนาว่ามี คาหนึ่ง คาในแต่ล ะท้ องถิ่นออกเสียงต่างกั นอย่างไรโดยการ
เปรียบเทียบเสียงของคนล้านนาใน 8 จังหวัด
2.
การจั ด ท าต าราเรี ย นอั ก ขระล้ า นนาเมื่ อ พ.ศ. 2518 เป็ น ต าราที่ เ รี ย บเรี ย งขึ้ น จาก
ประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าเป็นเวลาหลายปี ท่านได้นาตาราเรียนเก่าหลาย ๆ ฉบับมาเรียบเรียงเป็นระบบ
อย่างชัดเจนพร้อมกับการแทรกตัวอย่างที่มาจากตาราเดิมเหล่านั้นด้วย

3.
ปริวรรตวรรณกรรมล้านนา งานนี้เ ป็นการรวบรวมความรู้ท างด้านวรรณกรรมล้านนา
มาไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นพื้นฐานในวงการศึกษาให้นักศึกษาและผู้สนใจสาหรับนักศึกษาและผู้สนใจสนใจ
ทั่วไป คือ การที่นาเอาวรรณกรรมล้านนาที่ดีเด่นมาถอดจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยแต่สามารถอ่าน
ให้ออกเสียงแบบล้านนาดหรือ แบบภาษาไทยที่ ผู้อ่านถนัดแล้วยังสามารถสื่อความได้ตรงกั นขอหยิบยก
งานชิ้นเด่นของล้านนามาเป็นตัวอย่างดังนี้
1. อุสาบารส (พ.ศ. 2519) วรรณกรรมชาดกนอกนิบาต เป็นวรรณกรรม ที่ได้รับความนิยม
มาตั้งแต่สมัยพระญากือนา คือประมาณ พ.ศ. 1900 มี่ทั้งหมด 15 ผูก ปริวรรตออกมาโดยวิธีเทียบอักษรและ
ทาศัพทานุกรมและนาโคลงอุสสาบารสซึ่งมีอยู่ 226 โคลงไว้ท้ายเล่ม
2. พรหมจักร (พ.ศ. 2522) วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตเรื่องพรหมจักร เป็นเรื่องที่อาศัย
เค้าเรื่องมาจากรามเกียรติ์ แต่นักปราชญ์ล้านนาได้ดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพเป็นชาดกธรรม คือ
มุ่งยกย่องพระโพธิสัตว์พยายามหลีกเลี่ยงตอนที่พระโพธิสัตว์ต้องฆ่าคน หรือสัตว์มักจะให้เป็นหน้าที่ ของ
ธรรมชาติ หรือคนอื่นจัดการแทน มีทั้งหมด 10 ผูกตอนท้ายเล่มมีศัพทานุกรมไว้ด้วย
3. โครงมั ง ทรารบเชียงใหม่ (พ.ศ 2522) เป็นโคลงที่ ก ล่าวถึง เหตุก ารณ์ส มั ยพ.ศ 2158
ตรงกับแผ่นดินของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ 2153 - 2171) กล่าวถึงมังทรากวาดต้อนชาวเชียงใหม่ไปเป็นเชลย
ผู้แต่ง บรรยายการเดินทางตามลาดับตั้งแต่เชียงใหม่ไปทางสันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่ เหาะเมืองยวม
(ขุนยวม) ข้ามแม่น้าสาละวินเข้าเขตพม่าทั้งหมดมี 303 โคลงมีคาแปลศัพท์ยากอยู่ท้ายเล่ม
4. โลกนัยชาดก (พ.ศ. 2522) วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตที่นักปราชญ์ล้านนาได้ แต่ง ไว้
โดยแต่งเป็นภาษาบาลี แล้วมีคนแปลออกเป็นภาษาล้านนาเป็นชาดกที่มีคติธรรมคาสอนในทางธรรม และ
ในทางโลกมาก มี ส าระที่ น่า ศึก ษาเพิ่ มพู นความรู้เ ป็นอย่างมาก อีก ทั้ ง ยัง เป็นภาษาไทยโบราณที่บริสุทธิ์
ไม่มีภาษาอื่นแฝงเข้ามา ยกเว้นภาษาบาลี และสันสกฤตมีทั้งหมด 11 ผูก มีคาอธิบายคายากอยู่ท้ ายเล่ ม
เป็นต้น
งานพิธีกรรมเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรม
การเวนทาน การเวนทานเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของล้านนาที่ได้สืบต่อกันมาแต่โบราณเป็นประเพณี
ที่ผู้รู้ทั่วไปยกย่องว่าดียิ่ง ไม่มีประเพณีนี้ในภาคอื่น ๆ ของไทย นับว่าเป็นความพิเศษของปราชญ์ล้านนาที่ได้
วางระเบียบแบบแผนการเวนทานไว้ คาเวนทานจะแต่งเป็นร่าย ที่แทรกด้วยภาษาบาลี และสันสกฤตทั้งนี้
นายสิงฆะ วรรณสัยได้บันทึก ลงสมุดไว้ เช่น คาเวนทานงานศพ งานฉลอง วิหาร โรงเรียน บ้านใหม่ เป็นต้น
เท่าที่มีหลักฐานประมาณ 600 - 700 สานวน
การเรียกขวัญ มีคาเรียกขวัญที่แต่งขึ้นเป็นภาษาที่ประณีตคล้องจองเปรียบเทียบพรรณนาด้วยภาษา
พื้นเมื องแทรกภาษาบาลี และสันสกฤตด้วย บันทึ ก คาเรียกขวัญ ของนายสิงฆะ วรรณสัย เท่าที่ปรากฏมี
ประมาณเกือบ 100 สานวน

ในขณะที่ นายสิงฆะ วรรณสัยเป็นอาจารย์ เวนทาน หรืออาจารย์เรียกขวัญ นั้นท่านได้ออกเสียง
อักขระภาษาล้านนาได้อย่างชัดเจนโดยเคารพที่มาของตัวอักษรที่เป็นทั้งภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต
งานวรรณกรรม นายสิงฆะ วรรณสัย มีความสามารถในการเขียนกวีนิพนธ์ทั้งแบบล้านนา และ
แบบไทย พบว่าท่านได้เรียบเรียงงานประเภทนี้ไว้หลายเรื่อง เช่น ฅ่าวนิราศเหมืองง่า โคลงนิราศเหมืองง่า
นิราศบ้านโฮ่ง คาสิกชุ่งชา และอื่น ๆ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่งานเหล่านี้ของท่านยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษา และวรรณกรรมล้านนา รวมทั้ง
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมในที่ต่าง ๆ เมื่อปีพ.ศ. 2514 นายสิงฆะ วรรณสัยมีโอกาสได้ร่วมงานกับ ดร.ฮารัลด์
ฮุ น ดิ อุ ส ส ารวจคั ม ภี ร์ ใ บลานทั่ ว ภาคเหนื อ ท าให้ ท่ า นรู้ จั ก ใบลานอย่ า งถ่ อ งแท้ และก่ อ นหน้ า นี้ ในปี
พ.ศ. 2512 ท่านได้ทุนจากสยามสมาคมเพื่อสารวจใบลานในจังหวัดลาพูนมาแล้วอีกด้วย
นับว่านายสิงฆะ วรรณสัย ได้ดูดซับวิธีวิธีการเรียนรู้ของคนล้านนามาเสริมสร้างความเป็นผู้รู้ให้แก่
ตนเอง ขวนขวายหาความรู้เพิ่มให้ความรู้ที่มีอยู่กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้พยายาม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเพิ่ม
ความหนาแน่นแฟ้นของวิชาการที่มีอยู่ และ ได้ปรับวิถีความคิดให้สอดคล้องกับวิทยาการของโลกเพื่อจะได้
นามาช่วยให้ความรู้ของล้านนาเปล่งประกายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าระบบการเรียนรู้ของนายสิงฆะ วรรณสัย เริ่มมาจากความเป็นพื้นบ้าน
เข้าสู่มาตรฐานระบบส่วนกลาง และขยายไปสู่ระบบสากล อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพ
และสิ่งที่ยืนหยัดถึงความเป็นปราชญ์ของท่านได้อย่างชัดเจนก็คือ ผลงานของท่านดังที่ได้เสนอมาแล้ว
บรรณานุกรม
สดุภณ จังกาจิตต์.เรียบเรียง “สิงฆะ วรรณสัย” (หน้า 99-111) คณะกรรมการการจัดทาหนังสือประวัติครู,
ประวัติครู 16 มกราคม 2536 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา,2535.
สิงฆะ วรรณสัย. โคลงนิราศเหมือง่า. 2511 (อัดสาเนา).
-------โครงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่พิมพ์ในงานฉลองอายุครบ 7 รอบของนางกินหอมนิมานเหมินทร์
เชียงใหม่ศูนย์หนังสือเชียงใหม่ 2522
-------ชาดกนอกนิบาตเรื่องพรหมจักรเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2519
-------ตาราเรียนอักขระล้านนาไทยปพศ. 2518 อัดสาเนา
-------บันทึกประจาวันวันที่ 2 2000 มิถุนายนพ.ศ 2480 3 2010 2481
-------ปริทัศน์วรรณคดีไทยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2523
-------อุสาบารสเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2519

หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานวันทาบุญครบรอบสตมวารอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย 2523
อุดม รุ่งเรืองศรี วรรณกรรมล้านนา เชียงใหม่ ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542
สัมภาษณ์
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถนนจ่าบ้าน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
นางประคอง นิมมานเหมินท์ บ้านพักจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 15 พฤศจิกายน 2543
นางพรสิริ ตัณฑเจริญกิจ 108 ถนนเจริญราษฎร์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 17 ตุลาคม 2543
นางเรือนคา วรรณสัย 64 ถนนเจริญราษฎร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 1 กรกฎาคม 2543
นางเอมอร โพธิศาสตร์ 102 ตาบลเหมืองง่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 15 ตุลาคม 2543
นายจรัล มโนเพ็ชร ร้านอาหารสายหมอกกับดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 กุมภาพันธ์ 2544
นายบารเมศ วรรณสัย 25 บ้านกู่ขาว ตาบลริมปิง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 20 กันยายน 2543
นายบุญศรี รัตนัง อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 18 กันยายน 2543
นายพิศาลอุดมฤทธิ์ บ้านจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 14 พฤษภาคม 2543
นายภาคินัย ณ เชียงใหม่ ถนนจ่าบ้านอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 20 พฤษภาคม 2544
นายมนูญ โพธิอุโมงค์ 103 ตลาดหนองดอก ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 3 กันยายน 2543
นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร 150/70 8 บ้านอมรนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 17 กุมภาพันธ์ 2544
นายอุดม รุ่งเรืองศรี อาคารเรือนเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ธันวาคม 2543
นายฮารัลด์ ฮุนดิอุส 35 ถนนดอยสะเก็ดเก่า ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 25 มกราคม 2544
พระครูสิริ บุญ ญากร เจ้าคณะตาบลเหมื อ งง่า วัดศรีบุญ ยืน ตาบลเหมื องง่า อาเภอเมื อง จัง หวัดล าพูน
14 มิถุนายน 2544
พระเทพญาณเวที รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุห ริภุญ ชั ย วรมหาวิห าร อาเภอเมื อง จัง หวัดล าพู น
22 กรกฎาคม 2543
พระธรรมวิมลโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3 กรกฎาคม
2543
พระราชมหาเจติยาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดลาพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน 15 มีนาคมมิถุนายน 2543

รายชื่อผลงานของพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย

ตัวอย่างผลงาน
พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย

คลังเอกสารตัวเขียน และงานกวีนิพนธ์
ของพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
ดร.ดิเรก อินจันทร์

คลังเอกสารตัวเขียน และงานกวีนพิ นธ์ของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
ดิเรก อินจันทร์
อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย (พ.ศ.2463-2523) เป็นปราชญ์ชาวลาพูนที่มี บทบาทด้านการศึกษาและ
เผยแพร่ภาษาและวรรณกรรมล้านนารุ่นบุกเบิก ระหว่างที่บรรพชาและอุปสมบทได้ศึกษาภาษาบาลีจนสอบได้
เปรียญธรรม 5 ประโยค เมื่อลาสิกขาแล้วสอบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) และได้บรรจุ
เป็นครูประชาบาล ครูใหญ่ ผู้ตรวจการประถมศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน และผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอ
ประจ ากิ่ ง อาเภอบ้านโฮ่ ง จัง หวัดล าพู น แล้วเป็นอาจารย์พิเ ศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างที่เป็นอยู่ในเพศบรรพชิตท่านได้ศึกษาอักษรธรรมล้านนา พิธีกรรม และการ
แต่งบทกวีนิพนธ์ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน คร่าว และคาโอกาสเวนทานจากครูบาอาจารย์หลายท่าน รวมถึง
ได้เก็บหนังสือ เอกสาร ตารา และเอกสารโบราณทั้งที่เป็นคัมภีร์ใบลาน พับสา และสมุดบันทึกไว้เพื่อศึกษาเป็น
จ านวนหนึ่ง ต่อ มาเมื่ อ ได้รับ การบรรจุให้เ ป็นข้าราชการครู ได้ท างานร่วมกั บ นัก วิชาการทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ จึงมีโอกาสได้สารวจ ทาทะเบียน และคัดลอกเอกสารโบราณไว้อีกจานวนมาก รวมถึงการแต่ง
หรือเรียบเรียงบทประพันธ์ของท่านเองในโอกาสต่างๆ เมื่อท่านเสียชีวิตแล้วทายาทจึงได้เก็บรักษาหนังสือและ
เอกสารเหล่านั้นไว้จนถึงปัจจุบัน
คลังเอกสารตัวเขียนของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
ที่บ้านของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย นอกจากจะมีหนังสือทั่วไปที่ท่านเก็บสะสมและใช้ในการศึกษาแล้ว
ยังมีเอกสารตัวเขียนที่สาคัญและน่าสนใจอีกจานวน 315 รายการ แบ่งเอกสารได้เป็น 4 ประเภท คือ คัมภีร์
ใบลาน พับสา-สมุดข่อย สมุดบันทึก และกระดาษ โดยเอกสารแต่ละประเภทมีความหน้าสนใจ ดังนี้
1) คัมภีร์ใบลาน - คัมภีร์ใบลานที่อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้ มีจานวนทั้งสิน้
85 ผูก มีเรื่องที่น่าสนใจ คือตานานพระธาตุเจ้าละพูน ตานานพระธาตุจอมทอง ตานานพระบาทย่างวิดทุ่ง ตุม
ตานานมังราย ตานานมังทรา ตานานพระญาเจือง พื้นวงศากษัตริย์ล้านนา กฎหมายพระเจ้าน่าน อักขรคุรุสาสติ โคลงดอยเกิ้ง (อักษรไทยนิเทศ) โคลงวิธูรสอนโลก และคร่าวพระสีวิไชยา
2) พับสา-สมุดข่อย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือพับสาอักษรธรรมล้านนา และสมุดข่อยอักษรไทยโบราณ
พับสาอักษรธรรมล้านนา มีจานวนทั้งสิ้น 73 เล่ม ส่วนมากจะเป็นคร่าวซอ เช่น คร่าวซอหงส์หิน
(หงศ์ผาคา) คร่าวเจ้าสุวัตต์นางบัวคา คร่าวสี่บท (พญาพรหมโวหาร) และคร่าวพระอภัยมณี นอกจากนั้นยังมี
สนธิสัญ ญาเชียงใหม่ คร่าวเจ้ากาวิละ คร่าวประวัติเจ้าหลวงไชยลัง กา คร่าวสร้างวิหารหลวงลาพูน ตารา
โหราศาสตร์ ตารายา คาเรียกขวัญ และคาเวนทาน
สมุดข่อยอักษรไทย (โบราณ) มีจานวน 3 เล่ม ได้แก่ จินดามณี (สมุดไทยดา) สมุดปูมโหร และพระ
อภัยมณีคากลอน โดยอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ได้สมุดข่อยนี้มาในสมัยที่ไปศึกษาภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ

3) สมุดบันทึก
สมุดบันทึกที่อาจารย์สงิ ฆะ วรรณสัย ได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้ มีจานวนทั้งสิ้น 145 เล่ม มีทั้งที่เป็น
สมุดบันทึกปกแข็งขนาดใหญ่ และสมุดขนาดเล็กที่จาหน่ายจ่ายแจกทั่วไป มีเรื่องที่สนใจ ได้แก่ คัมภีร์ธรรมที่
คัดลอกจากใบลานลงในสมุด โคลงดั้นอุสสาบารส โคลงกลบทล้านนา โคลงนางปทุมสังกา คร่าวพระชินะ
บันทึกคาเวนทาน และสมุดรวมบทกวีนิพนธ์ ที่อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ได้แต่งหรือเรียบเรียงไว้ รวมถึงสมุดร่าง
บทปาฐกถา บทความ และร่างหนังสือก่อนที่จะนาไปพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ ของพระประศาสน์สุตาคม
(วัดบ้านยู้) และ พระศรีศิลป์สุนทรวาที (พระมหาศิลป์ สิกฺขสโภ วัดพระยืน) มีรายละเอียดย่อ ดังนี้
สมุดบันทึกคาเวนทาน - เนื่องจากอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย มีพรสวรรค์ในด้านการแต่งบทกวีนิพนธ์
และการพูดในที่สาธารณะ ตลอดจนมีความรู้ทางพุทธศาสนา จึงมีโอกาสได้เป็นผู้กล่าวคาเวนทานทั้งในขณะที่
เป็นพระภิกษุและเป็นข้าราชการครูแล้ว พบสมุดบันทึกที่อาจารย์สงิ ฆะ วรรณสัย ได้เรียบเรียงไว้เพื่อนาไปใช้ใน
การกล่าวคาโอกาสเวนทานเมื่อมีการทาบุญต่างๆ จานวน 39 เล่ม แต่ละเล่มจะแบ่งหมวดหมู่ไว้ เช่น คาเวน
ทานงานศพ คาเวนทานเสนาสนะของวัด คาเวนทานโรงเรียน และคาเวนทานงานบวช เป็นต้น และมีการทา
สารบัญและระบุวันที่ของงานนั้นๆ ด้วย
สมุดงานเขีย นและบทกวีนิพนธ์ – มี ส มุ ดบันทึกหลายเล่ม ที่อาจารย์สิง ฆะ วรรณสัย ใช้เ ป็นเขียน
บทความ หนังสือ และบทกวีนิพนธ์ เช่น คาทูลอัญเชิญพระขวัญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (พ.ศ.2519)
ฉันทลักษณ์โคลงลานนา หลักกวีนิพนธ์ลานนา พจนานุกรมคาเมือง-ไทย ศัพท์อักขระ นิราศบ้านโฮ่ง นิราศ
เมืองลี้ นิราศเหมืองง่า นิราศเดือนเมืองเหนือ บทกลอนที่ส่งเข้าประกวด และรวมบทกวีนิพนธ์ ที่สาคัญแล้ว
คัดเลือกมาคัดลอกไว้
4) กระดาษ
พบกระดาษฟุลสแก็บ และกระดาษจากสมุดที่ไม่ได้เย็บเล่ม จานวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย รายชื่อ
คัมภีร์ใบลานของวัดต่างๆ ในเขตอาเภอลี้และอาเภอบ้านโฮ่ง บทความเรื่องขันโตก และบทปาฐกถา เป็นต้น
ปัจจุบันห้องสมุดหรือคลังเอกสารตัวเขียนของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย จึงประกอบด้วยหนังสือจานวน
หนึ่ง และเอกสารตัวเขียนประเภทคัมภีีร์ใบลาน พับสา สมุดข่อย สมุดบันทึก และเอกสารตัวเขียน รวมทั้งสิ้น
315 ฉบับ มีทั้งที่เป็นอักษรธรรมล้านนา อักษรไทนิเทศ อักษรขอม อักษรไทยโบราณ และอักษรไทย เอกสาร
โบราณบางส่วนได้ทาทะเบียนและถ่ายเป็นภาพไมโครฟิล์มและเผยแพร่ในฐานข้อมูล “คัมภีร์ใบลานล้านนา”
(www.lannamanuscripts.net) ต่ อ มา เมื่ อ พ.ศ.2562 โครงการ DREAMSEA (Digital Repository of
Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia) ได้สนับสนุนงบประมาณในการทาทะเบียน
อย่างละเอียด และถ่ายภาพดิจิทัลเอกสารเหล่าไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

งานกวีนิพนธ์ของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
เมื่อกล่าวถึงผลงานที่เป็นบทความ หนังสือ คัมภีร์ธรรม และบทกวีนิพนธ์ ที่แต่งหรือเรียบเรียงโดย
อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย จะพบว่ามีอยู่จานวนมากและสามารถหาอ่านได้ตามห้องสมุดทั่วไป เช่น โคลงเจ้าวิทูร
สอนหลาน (พ.ศ.2515) ตานานพระธาตุเจ้าหริภุญชัย จังหวัดลาพูน (พ.ศ.2516) ตาราเรียนอักขระลานนาไทย
(พ.ศ.2518) ตานานพระเจ้าเลียบโลก (พ.ศ.2518) อุสสาบารส วรรณกรรมลานนาไทยสมัยพระเจ้ากื อนา
(พ.ศ.2519) โคลงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่ (พ.ศ.2522) ชาดกนอกนิบาตเรื่องพรหมจักร รามเกียรติฉบับสานวน
ลานนาไทย (พ.ศ.2522) โลกนัยชาดก (พ.ศ.2522) สารประวัติครูบาศรีวิชัย (พ.ศ.2522) ปริทัศน์วรรคดีลานนา
ไทย (พ.ศ.2523) กฎหมายพระเจ้าน่าน (พ.ศ.2523) และประวัติพระนางจามเทวีและจังหวัดลาพูน (พ.ศ.2523)
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานที่อาจารย์สงิ ฆะ วรรณสัย ที่ได้แต่งหรือเรียบเรียงไว้แต่ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ หรือ
เป็นหนังสือหายากที่ไม่มีในห้องสมุดทั่วไป เช่น บทกวีนิพนธ์ (โคลง คร่าวและกลอน) และคาเวนทานในโอกาส
ต่างๆ งานกวีนิพนธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาในบทกวีนิพนธ์ที่มีอยู่ในตัวของอาจารย์
สิงฆะ วรรณสัย ได้เป็นอย่างดี ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะกวีนิพนธ์ทั่วไป และคาเวนทาน ดังนี้
บทกวีนิพนธ์ (โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคร่าว)
อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย เป็นผู้ที่ชอบแต่งบทกวีมาตั้งแต่เป็นพระภิกษุ ดังจะเห็นได้จากสมุดบันทึกของ
ท่านที่เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาและอักษรไทย จะมีโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคร่าว ที่ท่านแต่งในโอกาส
ต่างๆ แม้ ก ระทั่ ง เขียนจดหมายบางครั้ง ยัง เขียนด้วยฉันทลัก ษณ์แบบคร่าวล้านนา บทกวีนิพนธ์ของท่าน
ที่น่าสนใจและพบต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ ได้แก่ นิราศเมืองลี้ นิราศเหมืองง่า นิราศลาพูน นิราศบ้านโฮ่ง
โคลงและคร่าวซอภูพิงค์ราชนิเวสน์ คร่าวซอจดหมายบ่าว และบทกวีนิพนธ์ (โคลงฉันท์กาพย์กลอน) ที่ส่งเข้า
ประกวด หรือเผยแพร่ในที่ต่างๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างบางเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้
- นิราศเมืองลี้ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ในคราวที่อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ต้องเดินทางไปราชการที่อาเภอลี้
รู้สึกอาลัยหาคนรักที่ต้องจากมา เมื่อนั่งเกวียนผ่านหมู่บ้านต่างๆ เช่น บ้านสันดอนรอม บ้านต้นปิน บ้านต้นธง
บ้านบ่อแฮ้ว บ้านสรีย้อย บ้านท่าจัก บ้านสบทา เวียงป่าซาง บ้านแม่อาว และบ้านห้วยลึก เมื่อพบปะผู้คน เห็น
ต้นไม้ ดอกไม้ แม่น้า ลาธาร หรือสิงสาราสัตว์ ได้พรรณนาลักษณะและความคิดถึงที่มีต่อคนรักของตน โดยแต่ง
เป็นโคลงสี่สุภาพภาษาไทย จานวน 82 บท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(5) ริเริ่มไขข่าวครั้ง
คราจากยุพาเพลิน
ไปลี้ขอบเขตเขิน
จิตพี่ป่วนปั่นปิ้ม
(6) จาใจจาจากทั้ง
จาพรากจากสมรไป
กายห่างหากมอบใจ
วอนวากย์ปากพี่เว้า

ดาเนิน
พักตร์พริ้ม
เพื่อกิจ สงค์แฮ
เดือดด้วยฟองไฟ ฯ
อาลัย นุชเนอ
ป่างเส้า
จอดแม่ เดียวแม่
ฝากไว้ใครเลง ฯ

(7) ฝากนาคเกรงนาคใกล้
ฝากครุฑกลัวครุฑชอน
ฝากพรหมพรั่นพรหมรอน
ฝากเทพเกรงเทพปล้า
(82) ถึงสายห้วยลึกรู้
จากนุชดั่งแดปลิว
เหลียวหลังแหหากบังทิว
อ่อนอกตกเนตรด้วย

กกสมร
ชอกช้า
รานรัก จากพี่
ปลุกให้เสียโฉม ฯ
เรียมหวิว
สู่ห้วย
ถิ่นป่า แลเอย
ดั่งนี้ตามทาง
(โคลงนิราศเมืองลี้ DS 0057 00247)

- นิราศลาพูน (พ.ศ.2489) เป็นคร่าวพรรณนาอารมณ์ของพระมหาสิงฆะ ทีปีกโร
งฺ ยามเมื่อต้องย้าย
จากวัดมหาวัน เมืองลาพูน ไปพานักที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไป
ถิ่นไกลเพื่อศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี จนสอบบาลีเปรียญธรรม 4 ประโยคได้สาเร็จ จากบทคร่าวทาให้ทราบว่า
ผู้แต่งคิดถึงบ้านเสมอ ต้องดิ้นรนหลายอย่าง คนกรุงเทพมีคนอยู่จานวนมากแสนวุ่นวาย การบิณฑบาตก็ลาบาก
แต่ต้องอดทนเพื่อความก้าวหน้า การเขียนคร่าวและจดหมายด้วยอักษรธรรมล้ านนาส่งถึงบ้าน ช่วยให้รู้สึก
เหมือนอยู่กับบ้านเกิด ลดความคิดถึงบ้านลงบ้าง ตัวอย่างลีลาการเขียนคร่ีาวมีดังนี้
ม่อนได้จากไป กรุงไทยเมืองพ้น
ทุกคืนบ่เว้น
เป็นต้องฝันหัน
คึดรอดปิตตา
มาดาคนเฒ่า
ญาติวงศา
อาวอาพี่น้อง
...
อกพุทโธเลย บ่เคยคลาดคล้อย
ไห้บ่เป็นฮ้อง
ร้องบ่มีเสียง
เมืองกอกแดนไกล
ไผจักผ่อหน้า
ลาพูนเหย
นับค่าจักลี้
เคยอยู่ม่วนล้า
สนุกสนาน
ยามเข้าวัสสา
เคยดาแต่งต้อง
ธูปเทียนเรียงราย ขงขวายมาไว้
ดอกอูนปลูกไว้
จาปีจาปา
...

คึดรอดแต่บ้าน
ปูนดีสาคัญ
ตลอดฝูงชุม
เคยหันก่อนกี้

ทังวัน
จิตใจข้าเจ้า
เพื่อนพ้อง
ทังวัน

จักพลัดพรากบ้าน แรมเมือง
หัวใจดาเพียง แตกยะคลี่อ้า
เหมือนฝูงชุมรา เหล่านี้
แรมพรากบ้าน เมินนาน
แสนที่สาราญ บ้านเราแห่งห้อง
บุปผามาลา ดอกไม้
ใส่ขันดอกตั้ง วันทา
เคยเก็บเอามา ปักเป็นดอกส้อม

จักบอกไขปัน ตามคาม่อนชี้
พระเณรเมืองพุ้น
คุมเข้าภิกขา
คนใดแข้งยาว
เทียวไวจั้นๆ
แต่พระเณรหลาย นับพับนับร้อย
...

หื้อรู้เรื่องด้วย
แสนเวทนา
ก็พอสังแควน
ไผใส่บ่กุ้ม

ปิณฑา
ทุกข์ยากอยากกลั้น
อยู่น้อย
ทุกองค์

(รวมคร่าวซอและนิราศลาพูน รหัส DS 0057 00175)
- นิราศเหมื องง่า กล่าวถึง ความอาลัยและใจหายเมื่อต้องย้ายจากโรงเรียนเหมืองง่า อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ที่ เคยเป็นครูสอนอยู่นาน 8 ปี เพื่อไปประจาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสันริมปิง อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน ด้วยเหตุที่มีเรื่องราวความเข้าใจผิดเกิดขึ้นขณะที่อยู่โรงเรียนบ้านเหมืองง่า แต่ไม่ได้มีโอกาสอธิบายชี้แจง
ข้อกล่าวหาให้คนทั่วไปได้ฟัง จึงนามาเล่าอย่างละเอียดไว้ในคร่าวล้านนา (ตอนต้นเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา
ต่อจากนั้นเขียนด้วยอักษรไทย) อีกสานวนหนึ่งแต่งด้วยโคลงนิราศ ซึ่งเขียนด้วยอักษรไทย จานวน 112 บท
และดังตัวอย่างต่อไปนี้
คร่าวนิราศเหมืองง่า
กลอนปิยะ
วรกถา
เพราะความอาลัย
หัวใจยังข้อง
ประดุจดั่งหนอง
พองในบ่มซุก
...
เช่นชีวิตนี้
บ่ลี้หายสูญ
สิงฆะมหา
อาศัยอยู่บ้าน
มาทาความเสีย ไว้หนี้ล้าฮ้าย
ข้ามาร่าพิจ
คิดดูเหตุผล
ปูนอัศจรรย์
บ่หันเป่งป้อย
เรื่องโกงเรื่องเสีย เรื่องเมียเรื่องชู้
...
มาเล่ายายกัน เป็นควันเมฆฝ้า
มันโกงเอาเงิน โรงเรียนว่าพร้อม
โรงเรียนเท่านี้
เสี้ยงสังนักหนา
เสียงเล่าจาขวัญ
ดังเหมือนหม้อหนึ้ง

จาเริญมา
หลายเนยยา
กับตัวแห่งข้า

เถิงถองรอดห้อง
เรื่องทุกข์
คนไป

เชียงใหม่ลาพูน
สันป่ายางแดน
จนหมดชื่อเสียง
บ่ปะจวบดล
คาบาปมาบัง
จาฟู่อู้

จักลือเล่าต้าน
แคว่นค้าย
เสียคน
อันใดสักหน้อย
บ่รู้
เอาเอง

แปลงใส่เอา ชุบย้อม
ไปแปลงแต่งห้อง คราวา
ผ่อเรือนมันกา ไม้สักปะหลึ้ง
ยามเมื่อไฟตือ น้าร้อน

เม้าเงินเดือนครู
ลูกมันก็นัก
...
ขอหื้อลุบลาย
เพราะว่าสิงฆะ
...

ดูบ่สุขย้อน
จักเอาเงินไหน

จักแปลงแต่งได้ จาใด
คงฟาดกาไร ไปสามหมื่นห้า

หายลงสู่น้า
ก็จะหนีไกล

อย่าเหลืออยู่บั้ง ทางใด
บุญจูงชักไป ริมปิงเขตกว้าง
(คร่าวนิราศเหมืองง่า DS 0057 00234)

โคลงนิราศเหมืองง่า
(3) บรรยายนิราศถ้อย
เหมืองง่ายามเรียมพลัด
อกอาบทุมนัส
บุญถ่อยเรียมจาต้อง
(8) นานวันเนาเทวษด้วย
บ่เปิดโลกบ่ดล
เรื่องเราชั่วฉ้อฉล
เสริมเพิ่มเพราะพงาชู้
(85) ปากขานเพียงหนึ่งอ้าง
แสนปากหากสืบแจง
ลุกโรจน์พ่างไฟแดง
อัดอกวิตกท้อ
(112) หวังบุญหนุนแต่งแก้
บ่คิดชั่วเฉไฉ
บ่รู้ว่าใครใคร
มุ่งมั่นใคร่ตามคล้อย

แถลงสัตย์
พรากห้อง
มัวมืด ไปแฮ
ตากเศร้าลาสถาน
ดวงมน
ด่วนรู้
โฉดว่า ไว้นา
ชั่วช้าเสียศรี
อรรถแถลง
แจกข้อ
ดาษทั่ว ไปนา
ทอดถ้วยถอยหลัง
เกลาใจ
สักน้อย
เขาชุ่น เคืองแฮ
ไต่เต้าชินสีห์
(โคลงนิราศเหมืองง่า DS 0057 00231)

- นิราศเดือนเมืองเหนือ (พ.ศ.2507) บทพรรณนาอารมณ์ที่แต่งโดยใช้กลอนแปด ดาเนินเรื่องไป
ตามลาดับเดือน คือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคม ในแต่ละเดือนกล่าวถึงสภาพภูมิอากาศ วิถีชีวิต ความเชื่อ
และประเพณีต่าง ๆ อย่างละเอี ยดโดยแทรกเรื่องราวจากวรรณกรรม หลัก ธรรมคาสอนคนในวัย และ
สถานภาพต่าง ๆ อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ซึ่งใช้นามปากกาว่า “เทพศิลป์” เริ่มแต่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.
2507 มีข้อความบ่งชี้ว่าเขียนเป็นตอนๆ เพื่อนาไปจัดพิมพ์ในวารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง ในช่วง พ.ศ. 2516 –
2517 ลักษณะการแต่งเหมือนตั้งใจจะเขียนให้ครบทัง้ ๑๒ เดือน แต่เขียนได้เพียงเดือนมกราคม-มีนาคมเท่านัน้
ตัวอย่าง
พระพายพัดเยือกเย็ฯมาเป็นคราว
สนธยาคราค่าน้าค้้างตก
คนไร้คู่อยู่เดียวเปลี่ยวอาวรณ์
....
มกราหน้าหนาวคราวเดือนนี้
ตามท้องทุ่งตีข้าวกันคึกคัก
เพราะเก็บเกี่ยวกองไว้ในเดือนก่อน
มักจะเสร็จทุกรายปลายมกรา
...

มกรามาถึงราพึงหนาว
กลุ่มหมอกขาวแผ่หุ้มคลุมอัมพร
ให้สะทกอกไหวหทัยถอน
จาต้องนอนกายทอดกอดหมอนครวญ
เป็นเดือนที้ชาวนาท
่
างานหนัก
เห็นประจักษ์ทั่วไปในท้องนา
ไม่เคยหย่อนสมคะเนทุกเคหา
บ้างขนมาเก็บไว้ในยุ้งเยีย
(นิราศเดือนเมืองเหนือ DS 0057 00227)

- ลาก่อน ทรงไทย (นิราศลาก่อน ทรงไทย)
คาพรรณนาอารมณ์อาลัยอาวรณ์ยามที่ต้องพลัดพรากจากบ้านทรงไทยที่เคยอาศัยอยู่ 2 ปี แต่จาต้อง
ย้ายออกเพราะความอึดอัดและไม่สบายใจเนื่องจากเจ้าของบ้านพูดจาดูถูกและใจดา อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
ได้แต่งหรือบันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2514 แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ จานวน 21 บท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) จักนิราศคืนสู่ด้าว แดนหลัง
สองขวบเรียมอยู่ยัง
ที่นี้
ได้สุขเสมอวัง
วรราช นั้นเฮย
ก่อนกลับสดุดีชี้
ช่องเอื้อนประเมินผล
(2) ลาเรือนคฤหาสน์บ้าน ทรงไทย
ลาก่อนป่องบานไข
คู่ห้อง
เคยอยู่สุขสราญใจ
จาจาก ไปเฮย
อกคร่าคาลาร้อง
ก่อนร้างแรมสถาน

(10) ทรงไทยให้สุขสิ้น
ทุกอย่างจดใจจา
ลาก่อนเคหาสน์บา
ยามพรากเมืองมาไร้
(15) ค่าเช่าเก้าร้อยบาท
เอาก่อนบ่เคยขาด
ช้าชวดสักหนึ่งทิวาส
ขั้นขู่กูมึงลื้อ

สองฉนา
จอดไว้
รุงสุข
ญาติผู้คอยถนอม
ต่อมาส
สักมื้อ
เลือดชั่ว ทวงเฮย
เล่าร้ายลับหลัง
(ลาก่อนทรงไทย DS 0057 00226)

-ประวัติรักแห่งเทพสิงฆ์ เรื่องราวความรักของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ที่มีต่อหญิงสาวที่ชื่อเรือนคา
กลั่นออกมาเป็นโคลงสี่สุภาพ จานวน 65 บท เพราะหลงใหลและชื่นชมความงามของหญิงสาวที่ได้พบเห็นใน
งานฉลองกู่ครูบา จากนั้นได้พบปะกันอีกหลายครั้งตามงานบุญประเพณีต่างๆ จนวันหนึ่งจึงตัดสินใจไปบอกรัก
หญิงสาวถึงเรือน แต่สาวเรือนคายังไม่ยอมปลงใจ ขอเวลาพิสูจน์อีกสักระยะ ตั้งแต่นั้นมาอาจารย์สิงฆะ จึงได้
แต่คร่าครวญถึงหญิงสาวทุกคืนวัน มุ่งมั่นตั้งสัตย์ว่าจะรักเธอเพียงคนเดียว ดังโคลงตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ใครหนอหล่อรูปปั้น
สามโลกมิมีเหมือน
มองแม่ทุกแง่เตือน
ใคร่ทราบโปรดช่วยชี้
(27) สองใจสองจิตว้า
พาร่างถึงบันได
หักจิตเปิดปากไข
ใคร่อยู่คู่แนบห้อง
(28) ฟังไขเอ่ยโอฐเอื้อน
รู้จักพี่เพียงแสง
มาเผยพจน์สาแดง
รอก่อนอีกสักน้อย
(45) คืนใดเดือนเด่นฟ้า
แหงนพักตร์เพ่งดวงจันทร์
แทนพักตรผ่องอาพัน
ติแต่เดือนแพ้หน้า

เป็นเรือน
แม่นี้
ตาพี่ ถวิลแฮ
ช่องให้เรียมยิน ฯ
วุ่นไหว
แห่งน้อง
ความบอก
จะได้ฤาไฉน ฯ
อรรถแถลง
หิ่งห้อย
ด่วนเรื่อง จริงเฮย
ค่อยรู้ความจริง ฯ
ฟากสวรรค์
แจ่มฟ้า
พิศวาท เรือนเอย
แม่ด้วยเดือนมัว ฯ
(ประวัติรักแห่งเทพสิงฆ์ DS 0057 00286)

คาเวนทาน
คาเวนทาน คาโอกาสเวนทาน เป็นคาประพันธ์ที่ แต่ง ด้วยร่าย มี สัม ผัส ระหว่างวรรค เวลากล่าว
คาเวนทาน นิยมเอื้อนเสียงเป็นทานองเพื่อความไพเราะ มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
การทาบุญถวายทานครั้งนั้นๆ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาที่จะต้องมีการกล่าวคาเวนทานทุก ครั้ง
เมื่อทาบุญ อาจกล่าวได้ว่าคาเวนทานมีลักษณะเหมือนคากล่าวรายงานให้พระภิกษุสงฆ์และผู้มาร่ วมงาน
อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ถือเป็นแบบอย่างของอาจารย์หรือมัคนายกที่ให้ความสาคัญกับการเวนทาน
เพราะเมื่อได้รับเชิญให้เป็นผู้กีาวค
ล่ าเวนทาน ท่านจะแต่งบทเวนทานขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังจะเห็นได้จาก
สมุดบันทึกที่ท่านได้เขียนบทเวนทานไว้จานวนมาก แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของงาน เช่น คาเวนทาน
งานศพ งานขึ้นเรือนใหม่ งานบรรพชาอุปสมบท งานปอยหลวง (ฉลองเสนาสนะต่างๆ ในวัด) งานฉลองสมณศัก ดิ์ และคาเวนทานสิ่ง ก่ อ สร้างสาธารณประโยชน์ เช่น อาคารเรียน ศาลา และสะพาน เป็นต้น
โดยคาเวนทานในสมุดบันทึกเหล่านั้น ส่วนมากจะมีเฉพาะเนื้อหาส่วนที่ป็นมูลเหตุของการทาบุญ คือ วันเวลา
สถานที่ ชื่อเจ้าภาพ ชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง วัตถุทาน พระภิกษุสามเณรผู้มารับไทยทาน และบทอวยพรเจ้าภาพ
ในส่วนที่ เ ป็นบทบูชาพระรัตนตรัย บทถวายทานภาษาบาลี และบทแผ่เมตตาน่าจะใช้เ หมือนกัน จึง ไม่ได้
บันทึกไว้
ด้วยลีลาการแต่ง การใช้ภาษา การแทรกความรู้อื่นๆ เช่น พุทธประวัติ ชาดก และนิทาน รวมถึงลีล า
การกล่าวคาเวนทาน ทาให้อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ได้รับเชิญให้เป็นผู้กล่าวคาเวนทานในงานต่าง ๆ ในเขต
จังหวัดลาพูน และเชียงใหม่เป็นประจา เคยไปกล่าวคาเวนทานที่จังหวัดเชียงรายและสุโขทัยด้วย การเวนทาน
ครั้งสาคัญของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย คือการกล่าวคาโอกาสเวนทานในงานพระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวชิ ยั
ที่วัดมหาวัน อ.เมือง จ.ลาพูน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2482 (ในขณะนั้นอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ยังไม่ได้
ลาสิกขา) แต่น่าเสียดายที่คาเวนทานที่ท่านร่างไว้นั้นถูกยืมไปแล้วไม่ได้ส่งคืน
อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ได้แต่ง คาเวนทานแล้วนาไปกล่าวในงานต่างๆ โดยร่างหรือแต่ง คาเวนทาน
ลงในสมุดไว้ ตั้งแต่ พ.ศ.2494 -2516 จานวน 39 เล่ม รวม 277 สานวน แบ่งประเภทและจานวนได้ ดังนี้
คาเวนทานงานศพชาวบ้านทั่วไป
จานวน 69 สานวน
คาเวนทานงานศพพระภิกษุ
จานวน 28 สานวน
คาเวนทานปราสาทศพพระภิกษุ
จานวน 2 สานวน
คาเวนทานงานศพเจ้านาย
จานวน 6 สานวน
คาเวานทานงานทาบุญศพ
จานวน 3 สานวน
คาเวนทานงานขึ้นเรือนใหม่
จานวน 17 สานวน
คาเวนทานงานบรรพชา-อุปสมบท
จานวน 4 สานวน
คาเวนทานปอยหลวง
จานวน 19 สานวน
คาเวนทานกุฏิ
จานวน 25 สานวน
คาเวนทานวิหาร
จานวน 19 สานวน
คาเวนทานศาลาบาตร
จานวน 9 สานวน

คาเวนทานพระพุทธรูป
จานวน 1 สานวน
คาเวนทานศาลาการเปรียญ
จานวน 20 สานวน
คาเวนทานหอธรรม (หอไตร)
จานวน 2 สานวน
คาเวานทานอุโบสถ
จานวน 8 สานวน
คาเวนทานห้องครัว
จานวน 2 สานวน
คาเวนทานที่ดิน
จานวน 2 สานวน
คาเวนทานกฐิน
จานวน 6 สานวน
คาเวนทานสลากภัต
จานวน 1 สานวน
คาเวนทานกาแพง (วัด/ที่ว่าการอาเภอ) จานวน 2 สานวน
คาเวนทานโรงเรียน/โรงเรียนพระปริยัติธรรม จานวน 14 สานวน
คาเวนทานป่าช้า
จานวน 5 สานวน
คาเวนทานสถานีอนามัยและตึกโรงพยาบาล จานวน 3 สานวน
คาเวนทานสะพาน-ถนน
จานวน 5 สานวน
คาเวนทานโรงประปา-โรงไฟฟ้า
จานวน 4 สานวน
จากรายชื่อคาเวนทานเหล่านี้ จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายในด้านประเภทของงานที่เชิญท่านเป็น
ผู้แต่งและกล่าวคาเวนทาน โดยการแต่งหรือเรียบเรียงคากล่าวเวนทานไว้เฉพาะงานนั้นๆ ประกอบด้วยบทบูชา
พระรัตนตรัย การบอกวันเวลา ชื่อเจ้าภาพ ชื่องาน พรรณาของที่จะถวายทาน คากล่าวขอขมาพระรัตนตรัย
หากขณะจัดเตรียมได้กระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม คากล่าวถวายทาน และการอุทิศส่วนกุศล โดยคาเวนทานของ
อาจารย์หรือมัคนายกจะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการแต่ง ด้านการใช้ภาษา ภูมิความรู้ และลีลา
การกล่าวคาเวนทาน
เมื่อศึกษาเนื้อหาในคาเวนทานเหล่านี้แล้วจะพบว่าคากล่าวเวนทานนี้นอกจากจะเรียบเรียงเพื่อใช้ใน
พิธีกรรมแล้วยังสอดแทรกหลักธรรมคาสอน ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม และความเพลิดเพลินสาหรับผู้ฟังอีก
ด้วย ปัจจุบันการแต่งคาเวนทานลักษณะนี้จะเริ่มเลือนหายไป เนื่องจากข้อจากัดต่างๆ เช่น ผู้ที่แต่งคาเวนทาน
แบบนี้มีน้อย เวลาในการประกอบพิธีที่เน้นความกระชับ มากขึ้น ค่านิยมและการให้ความสาคัญของการเวน
ทานที่เปลี่ยนไป คาเวนทานที่ใช้ในพิธีกรรมตามงานต่างๆ จึงมีรูปแบบหรือโครงสร้างเนื้อหาที่คล้ายๆ กัน หรือ
ใช้ตามหนังสือคาเวนทานที่เผยแพร่ทั่วไป คือเปลี่ยนเฉพาะวันเวลา และชื่อเจ้าภาพ บทบาทและระเบียบพิธี
ของการเวนทานจึงเปลี่ยนไป จากการกล่าวคารายงานอย่างละเอียดกลายเป็นขั้นตอนตามลาดับพิธีการเท่านั้น

บทสรุปส่งท้าย
การที่บุคคลใดจะได้รับการยกย่องและเชิดชูว่าเป็นเมธีในแวดวงวิชาการ หรือปราชญ์นั้น นอกจาก
จะต้องมีเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแท้จริงแล้ว ยังจะต้องมีฐานของความรู้ การพัฒนา การเผยแพร่
และการสืบทอดองค์ความรู้เหล่านั้นด้วย อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย จึงสมเป็นเมธี หรือปราชญ์ด้านภาษาและ
วรรณกรรมล้านนา ดังจะเห็นได้ว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ทั้งจากครูบาอาจารย์ และตาราหรือเอกสาร
โบราณต่างๆ จากนั้นได้วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์วิชาความรู้เหล่านั้นแล้วแต่งเป็นตาราเผยแพร่ นามาปฏิบัติ
จริงในชีวิต และยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ ของตนให้ผู้อื่น แม้ว่าท่านจะสิ้นชีพไปแล้ว แต่เอกสาร ตารา หรือ
องค์ความรู้ที่สั่งสมมายังมีคณูปการณ์ต่ออนุชนรุ่นหลัง ได้นามาศึกษา และนามาเป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็น
แรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน สมกับหัวข้อของงานเชิดชูเกียรติในวันนี้ คือ 100 ปี ชาตกาล
เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”

ฉันทลักษณ์ค่าว : ข้อสังเกตบางประการ
รศ.หทัยวรรณ ไชยะกุล

ฉันทลักษณ์ ค่าว : ข้ อสั งเกตบางประการ
หทัยวรรณ ไชยะกุล
เป็ นที่ทราบกันดีว่า “ค่าว” หรื อ “คร่ าว” เป็ นคาประพันธ์ของภาคเหนือมาแต่โบราณ หากจะสืบค้น
การแต่งค่าวที่เก่าที่สุด น่าจะเป็ นค่าวเรื่ อง คร่ าวพม่ารบไทย แต่งโดยกวีชื่อ “ศรี วิชยั ยา”แต่งเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๒
(ชยันต์ วรรธนะภูติ,๒๕๓๓: ค-ง) รองลงมาน่าจะเป็ น คร่ าวเชียงแสนแตก สันนิษฐานว่าผูแ้ ต่งน่าจะเป็ น
ทหาร และแต่งหลังจากพ.ศ. ๒๓๔๖ ไม่นานนัก โดยพิจารณาจากเนื้อหาที่กล่าวถึงสงครามระหว่างไทยกับ
พม่า เมื่อทัพไทยกับล้านนาสามารถขับไล่พม่าออกไปจากภาคเหนือได้เป็ นผลสาเร็ จ (ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
,๒๕๔๕:คานา) ถัดจากนั้นน่าจะเป็ น คร่ าวซอหงส์ ผาคา แต่งโดยพระยาโลมวิสยั ในราวพ.ศ. ๒๔๐๐ และ
คร่ าวร่าพระราชชายา เจ้าดารารัศมี แต่งโดย ท้าวสุนทรพจนกิจ เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๑ (ยุทธพร นาคสุข,๒๕๕๗:
ความนา)ถัดมาเป็ น คร่ าวสี่บท ของพระยาพรหมโวหาร ซึ่งแต่งประมาณพ.ศ. ๒๔๘๐- ๒๔๙๐(อุดม รุ่ งเรื อง
ศรี ,๒๕๔๖:๔๘๘)
จากที่กล่าวข้างต้นเป็ นเพียงค่าวเรื่ องเด่นๆเท่านั้น ยังไม่นบั ค่าวอีกจานวนมากที่กวีลา้ นนานิยมแต่ง
โดยเฉพาะช่วงพ.ศ. ๒๔๗๐ เป็ นต้นมา เมื่อครั้งที่นายเมืองใจ ชัยนิลพันธุ์ เจ้าของ“โรงพิมพ์เจริ ญเมือง” พิมพ์
ค่าวซอเป็ นหนังสือออกจาหน่าย ค่าวซอในยุคนั้น(พ.ศ.๒๔๗๔) มีจานวนมากถึง ๒๒ เรื่ อง ๑ ต่อมาพ.ศ.
๒๕๑๐ ร้านประเทืองวิทยารับมอบลิขสิทธิ์ของค่าวซอจากนายเมืองใจ ชัยนิลพันธุม์ าพิมพ์จาหน่าย มีจานวน
๒๐ เรื่ อง๒
ภายหลังสื่อหนังสือพิมพ์และสื่ อวิทยุกระจายเสียงเข้าถึงมวลชนล้านนามากขึ้น ผูท้ ี่สนใจการแต่ง
ค่าวได้หนั มาส่งค่าวเพื่อเผยแพร่ ทางหนังสือพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์คนเมือง (สารวจพบช่วงพ.ศ.๒๕๑๒๒๕๑๖) พบว่ามีคอลัมน์ “ค่าวซอ” เปิ ดพื้นที่ให้ชาวบ้านเผยแพร่ ค่าวของตน โดยมี “จอม นนทธรรม”ทา
หน้าที่เป็ นผูค้ ดั กรองก่อนเผยแพร่ ค่าวในช่วงนี้มีท้งั ที่เป็ นนิทานธรรมและค่าวพรรณนาอารมณ์ เช่นเดียวกับ

๑

นกกระจาบ สุวรรณเมฆะ อุทธลา จันทะประโชติ บัวระวงศ์หงส์อามาตย์ วรรณพราหมณ์ จาปาสีต่ ้ น ปลาตะเพียน โปราบ่าวหน้ อย

วงศ์สวรรค์ จันต๊ ะคา สุทธนู แสงเมือง สังข์ทอง ก่ากาดา สุวรรณหงส์คา กาพร้ าบัวตอง เตโชยาโม เจ้ าสุธน ช้ างโพง บัวระวงศ์ แตง
อ่อน และจุจะวรรณะ (อุดม รุ่งเรื องศรี ,๒๕๔๒:๙๒๑)
๒

เจ้ าสุวตั ร หงส์หนิ ช้ างสะตัน อ้ ายร้ อยขอด ช้ างโพงนางผมหอม บัวระวงศ์ หงส์อามาตย์ เจ้ าโสทะนาและนางปะถะวี สุวรรณเมกฆะหมา

ขนคา ชิวหาลิ ้นคา นกกระจาบ ช้ างงาเดียว วงศ์สวรรค์ ปลาตะเพียนทอง สุวรรณะหอยสังข์ มูลละกิตติ วรรณพราหมณ์ ก่ากาดา
จัน่ ต๊ ะฆา นางอุทธรา และกาพร้ าบัวตอง (อุดม รุ่งเรื องศรี ,๒๕๔๒:๙๒๑) จะเห็นได้ ว่ามีเรื่ องค่าวซอที่พิมพ์ซ ้ากับโรงพิมพ์เจริ ญเมืองหลาย
เรื่ อง

การนาเสนอค่าวของนักจัดรายการวิทยุ ที่คดั เลือกค่าวของชาวบ้านมาอ่านออกอากาศ ๓ ซึ่งพบได้ต้งั แต่ช่วง
พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๔๗ ๔ ค่าวที่นาเสนอผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ส่วนใหญ่เป็ นค่าวบทสั้นๆว่าด้วยเรื่ องปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ยาเสพติด การเมือง ฯลฯ ส่วนค่าวประเภทนิทานธรรมพบ
น้อยมาก
ในช่วงหลังพ.ศ. ๒๕๒๐ กวีลา้ นนาได้รวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดคาประพันธ์ประเภท
ค่าวของล้านนา เช่น ชมรมฟื้ นฟูกวีลา้ นนา ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา ชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลาพูน เป็ นต้น ในขณะที่หน่วยงาน-สถาบันการศึกษาต่างๆได้จดั ให้มีการประกวดค่าวฮ่า เช่นที่ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริ มการประกวดแต่งค่าวฮ่าเนื่องในวันมหิดล ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๐
เรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
ทั้งหมดที่กล่าวมาเสมือนเป็ นพัฒนาการของการแต่งค่าวแต่ละยุคสมัย อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ค่าวในด้านฉันทลักษณ์แล้วพบว่า สามารถจัดได้ ๓ กลุ่มด้วยกัน คือ
กลุ่มที่ ๑ ฉันทลักษณ์ค่าวในยุคแรกๆ (คร่ าวพม่ารบไทย และคร่ าวเชียงแสนแตก) พบว่าเป็ นค่าวที่
มิได้เคร่ งครัดในเรื่ องการรับส่งสัมผัสทั้งภายในวรรคและระหว่างวรรค รวมทั้งจานวนคาในวรรค และเสียง
วรรณยุกต์ จึงทาให้ค่าวในยุคนี้ไม่ค่อยมีความไพเราะนัก(หทัยวรรณ ไชยะกุล,๒๕๕๖:๗๑)
กลุ่มที่ ๒ ฉันทลักษณ์ค่าวในยุคถัดมา (คร่ าวซอหงส์ ผาคา คร่ าวร่าพระราชชายา เจ้าดารารัศมี คร่ าว
สี่บท ) เป็ นกลุ่มค่าวที่มีแบบแผนในการแต่งมากขึ้น กล่าวคือ กาหนดการรับส่งสัมผัสทั้งภายในวรรค และ
ระหว่างวรรค กาหนดจานวนคาในวรรค และกาหนดเสียงวรรณยุกต์ จึงทาให้ค่าวยุคนี้มีความไพเราะ
มากกว่ายุคแรก
กลุ่มที่ ๓ ฉันทลักษณ์ค่าวในยุคการพิมพ์ และนาเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง
เนื่องจากในยุคนี้ การแต่งค่าวเป็ นที่นิยมกันในหมู่ชาวล้านนา กอปรกับมีค่าวของพระยาพรหมโวหาร เป็ น
ต้นแบบ ค่าวในยุคนี้จึงมีความไพเราะเช่นเดียวกับกลุ่มที่ ๒ บรรดากวีลา้ นนา อาทิ อาจารย์สิงฆะ วรรณสัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ กาธร จินดาหลวง นันท์ นันท์ชยั ศักดิ์ ศิริพงศ์ วงศ์ไชย อานวย กลา
พัด สิงห์แก้ว มโนเพชร สาคร พรมไชยา เป็ นต้น ท่านเหล่านี้ต่างยึดแบบแผนการแต่งค่าวของพระยาพรหม
โวหารเป็ นหลัก และนับถือพระยาพรหมโวหาร เป็ นครู กวี ดังที่มีค่าวเขียนไว้ว่า

๓

นักจัดรายการวิทยุทมี่ ีชื่อเสียงในยุคนัน้ ได้ แก่ อานวย กลาพัด , “บัวคา” หรื อ ราพัน อินทวงศ์ , ดาบยืน ชัยนา เป็ นต้ น

๔

สัมภาษณ์ อานวย กลาพัด ณ บ้ านเลขที่ ๖๘ บ้ านเวียง หมู่ ๖ ต.วังผาง กิ่งอ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐

สิ บสองเมษา
ปิ ติชื่นย้าว
เราเคยร่ วมกัน
....................
ขอยกมือสา
อัญเชิญท่านพระ
ขอน้อมเทวา

เวียนมาถึงแล้ว
นักค่าวใกล้ไกล
สังสรรค์ฟู่อู ้
.................
วันทาน้อมนบ
พรหมโวหาร
ทิศาเหนือใต้

จิตใจผ่องแผ้ว
เพริ ศแพร้วสดใส
ทัว่ ล้านนาไทย
ดีใจชอบสู ้
ร่ วมกันไหว้ครู
อย่างนี้
................
..............
เคารพกราบไหว้
บนบาน
มารับของทาน
ของท่านหื้อได้
โปรดมาอวยชัย
พี่นอ้ ง
(ศิริพงศ์ วงศ์ไชย,ม.ป.ป: ๑)

แม้ว่า นักแต่งค่าวข้างต้นจะอิงอาศัยต้นแบบเดียวกัน แต่ก็มบี างประการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
จานวนวรรค จากการสารวจค่าวในกลุ่มที่ ๒ (คร่ าวซอหงส์ ผาคา คร่ าวร่าพระราชชายา เจ้าดารารัศมี คร่ าว
สี่บท) มีลกั ษณะดังนี้
คร่ าวซอหงส์ ผาคา บทแรกมี ๑๑ วรรค บทที่ ๒ และบทต่อๆมา มี ๑๐ วรรค บทสุดท้ายมี ๑๐ วรรค
จบด้วยโคลงสี่ และโคลงสาม
คร่ าวร่าพระราชชายา เจ้าดารารัศมี บทแรกมี ๑๒ วรรค บทที่ ๒ และบทต่อๆมา มี ๑๒ วรรค บท
สุดท้ายสันนิษฐานว่า มี ๗ วรรค เช่นกัน๕ จบด้วยโคลงสี่ และโคลงสาม
คร่ าวสี่บท บทแรกมี ๑๑ วรรค บทที่ ๒ และบทต่อๆมา มี ๑๐ วรรค บทสุดท้าย มี ๑๐ วรรค พบใน
ตอนรอมถนัด เจตนา ดวงสลิด ส่วนตอนมโนเนือง บทสุดท้ายมี ๖ วรรค จบด้วยโคลงสอง
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น จึงแสดงเป็ นผังภูมิดงั นี้
ค่าวในกลุ่มที่ ๒

ก. บทแรกมี ๑๑ วรรค บทต่อมามี ๑๐ วรรค
บทสุ ดท้ายมี ๑๐ วรรค จบด้วยโคลงสาม/โคลงสอง

๕

ข. บทแรกมี ๑๒ วรรค บทต่อมามี ๑๒ วรรค
บทสุ ดท้ายเป็ นข้อสันนิษฐาน... จบด้วยโคลงสาม

หลักฐานคร่ าวร่ าพระราชชายา เจ้ าดารารัศมี (ผู้แต่ง-ท้ าวสุนทรพจนกิจ) จากการสารวจในโครงการ e-ปัญญาสวรรณกรรมล้ านนา มี

เนื ้อหาไม่สมบูรณ์ ดังนันจึ
้ งไม่อาจระบุได้ ว่าค่าวในบทสุดท้ ายมีลกั ษณะอย่างไร แต่จากการศึกษาของยุ ทธพร นาคสุข(๒๕๔๗:๓-๔)
พบว่า ท้ าวสุนทรพจนกิจใช้ คร่ าวรับเสด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรี ชากร (ผู้แต่ง-พระยาพรหมโวหาร) เป็ นแม่แบบ จึงน่าจะมี
ลักษณะการแต่งทีค่ ล้ ายกัน

ในทัศนะของอาจารย์สิงฆะ ท่านมีมุมมองในการแต่งค่าว สอดคล้องกับแบบ ก. ดังความตอนหนึ่ง
ในหนังสือ คร่ าวซอนิราศเมืองกอก ว่า
คร่ าวที่ ๑ เป็ นบทแรกเริ่ มของคร่ าว ซึ่งย่อมจะมีลกั ษณะพิเศษกว่าคร่ าวบทต่อๆไป โดยที่คร่ าวบท
แรกนี้จะมี ๑๑ วรรค ส่วนคร่ าวที่ ๒,๓ ฯลฯ จะมีเพียง ๑๐ วรรคเท่านั้น จึงเป็ นอันว่าโดยปกติแล้ว คร่ าวบท
หนึ่งๆ จะมี ๑๐ วรรค ยกเว้นคร่ าวบทเริ่ มซึ่งมี ๑๑ วรรค ส่วนคร่ าวสุดท้ายหรื อบทลงเอยนั้นก็มี ๑๑ วรรค
เช่นกัน
คร่ าวบทส่งท้าย จะมีลกั ษณะแผกไปจากคร่ าวบทต่อๆไป คือ แทนที่จะมี ๑๐ วรรค คร่ าวบท
สุดท้ายจะมี ๑๑ วรรค โดยวรรคที่ ๑๑ นั้นจะเป็ นคล้ายกับสร้อยความที่ผนวกต่อเข้ากับวรรคที่ ๑๐ นัน่ เอง
และวรรคที่ ๑๑ ของคร่ าวบทส่งท้ายนี้จะมีลกั ษณะเฉพาะดังนี้ คือ
๑. จานวนคาไม่แน่นอน ซึ่งอาจมีระหว่าง ๔-๖ คา
๒. ไม่บงั คับเสียงวรรณยุกต์
๓. ไม่มีบงั คับสัมผัส
๔. ใจความจะบอกว่า “จบแค่น้ ีก่อนนะ” เช่น “เท่าอี้ก่อนและนายเหย” “ก่อนและนายเหย” “เท่านี้
ค่อยวางคาก่อนและนายเหย” “ก่อนและ” ฯลฯ
ทั้งนี้เมื่อแต่งคร่ าวจบแล้ว มักจะมีการแต่งโคลงปิ ดท้ายไว้ หากคร่ าวนั้นเป็ นคร่ าวซอหรื อนิทาน
คร่ าวซึ่งมีเนื้อหามาก ผูแ้ ต่งอาจแต่งโคลงสรุ ปใจความในบทนั้นๆ ซึ่งมักจะเริ่ มด้วยโคลงสี่ สุภาพ สลับด้วย
โคลงสามหรื อโคลงสองสุภาพ และมักจบการสรุ ปโคลงด้วยโคลงสามหรื อโคลงสอง
(สิงฆะ วรรณสัย,๒๕๒๔:๘๘-๙๓)
หลักเกณฑ์การแต่งค่าวของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัยมีความชัดเจนในด้านการแบ่งวรรค อย่างไรก็
ตาม พบว่ากวีบางท่าน ได้แยกคาในวรรคที่ ๑๑ ออกมา ๒ คา (ในบทแรก) และแยกคาในวรรคที่ ๓ (ในบทที่
๒ และบทต่อมา) จึงทาให้ค่าวมี ๑๒ วรรค เท่ากันทุกบท จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่า ๒ คาที่แยกออกมาในวรรคที่
๑๑ และวรรคที่ ๓ มีความจาเป็ นอย่างไรที่ตอ้ งแยกคา ดังตัวอย่าง
ค่าวซอเรื่ องเทวดาสังหรณ์
บทที่ ๑

บทที่ ๒

อัศจ๋ รรย์
คืนวันนึ่งนั้น

สาคัญแต้เล้า
สามนาฬิก๋า

พ่ออุย้ คนเฒ่า
มีเทวดา

จักเล่าไขจ๋ า
มาหาพ่อเฒ่า

ผ่องรัศมี

สี ใสบ่เส้า

สวยงามเลาเปล่ งวะ (วรรคที่ ๑๑)

พอเข้ามาแผว
ว่าอุย้ แก่แล้ว
ฟังธรรมจ๋าศีล

แล้วกล่าววาต๊ะ
ถามถี่ถอ้ ยความมี (วรรคที่ ๓)
แปดสิ บกว่าปี
ได้ทาความดี
ไว้หลายบ่หน้อย
ของพระยอดสร้อย มุ่งหมายอันใดใฝ่ มัก
(สิ งฆะ วรรณสัย,๒๕๑๒: ๑๓)

ค่าวฮ่าบอกไฟ
สาธุก๋าร
สื บจากธรรมะ

เนืองนันทัว่ ต๊อง
นานอสงไขย

เสี ยงดังกึกก้อง
ตานานบอกไฟ

ต๋ ามได้ยนิ มา
บทที่ ๒
ประเทศเมืองจีน
ข้าเสิ้ กพ่ายก๊าน
ตั้งแต่น้ นั เหย

เปิ้ นแป๋ งต่อสู ้
ยินมาแต๊เล้า
หล้นอั้นถอยหนี
เลยสื บต๋ ามเส้น

จากเมืองยุนาน แรกเก๊ า (วรรคที่ ๑๑)
เปิ้ นแป๋ งต่อสู ้
ไพรี (วรรคที่ ๓)
ไทยนิยมดี
แป๋ งจิตื่นเต้น
เป๋ นประเพณี
บ่ละ
(เข้าหมิ้นดง.,๒๕๓๒:๑๑)

บทที่ ๑

ยืนยาวไปไกล๋
จักไขเล่าอู ้

จะเห็นได้ว่าตัวอย่าง ค่าวฮ่าบอกไฟ กวีแยกคาในวรรคที่ ๑๑ และแยกคาในวรรคที่ ๓ ออกมา ๒ คา
ทั้งที่ท้งั ๒ คานี้ควรเขียนติดกันกับวรรคที่ ๑๑ และวรรคที่ ๓ เพราะเนื้อความต่อเนื่องกัน การแยกคา ๒ คา
ออกมาจากวรรค ทาให้จารี ตการแต่งค่าวที่มีมาแต่โบราณแปรเปลี่ยนไป ซึ่งส่ งผลต่อการอ่านค่าว ที่ผอู ้ ่านรุ่ น
ใหม่จะเว้นวรรคตาม อนึ่ง คาที่เขียนแยกออกมา ๒ คา จะถือเป็ นคาสร้อยของวรรคที่ ๑๑ และวรรคที่ ๓ ก็ไม่
น่าจะเป็ นไปได้ เพราะทั้ง ๒ คาต่างมีความหมาย และยังช่วยสื่อความให้วรรคที่ ๑๑ และวรรคที่ ๓ ชัดเจนยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ค่าวบทสุดท้าย โบราณกาหนดไว้ ๑๐ วรรค อาจเพิ่มความสร้อยเข้าไปอีก ๑ วรรคเป็ น
๑๑ วรรค ตามที่อาจารย์สิงฆะได้เขียนไว้น้ นั ก็ตรงตามแบบของพระยาโลมาวิสยั ที่แต่ง คร่ าวซอหงส์ผาคา
ลักษณะการแต่งค่าวที่เปลี่ยนไปนี้พบมากในการแต่งค่าวปัจจุบนั จนกลายเป็ นแบบแผนที่ถกู ต้อง
ดังที่มีกวีลา้ นนาบางท่านกาหนดแผนผังการแต่งค่าวไว้ว่า
ค่าวบทแรกและบทต่อๆมามี ๑๒ วรรค แต่ละวรรคจะมีจานวนคาประมาณ ๔ คา ยกเว้นวรรคแรก
ของบทที่ ๑ จะมีเพียง ๓ คา เท่านั้น ส่วนวรรคที่ ๑๒ จะมีจานวน ๒ คา
ค่าวบทสุดท้ายมี ๘ วรรค (รวมทั้งสร้อยความที่ผนวกเข้ากับวรรคที่ ๗)
(จินดาพรหม,๒๕๓๙:๖๙)

นอกจากนี้ การจบค่าวด้วยโคลงสอง โคลงสาม ปัจจุบนั ไม่ปรากฏ อาจเป็ นเพราะเนื้อหาที่แต่งมิได้
ยาวมากเหมือนในอดีต ที่กวีมกั จบด้วยโคลงเป็ นการสรุ ปท้าย
ส่วนด้านการรับส่งสัมผัสทั้งภายในวรรคและระหว่างวรรค และกาหนดเสียงวรรณยุกต์วรรคต่างๆ
ในค่าวยังคงยึดถือตามแบบฉบับของพระยาพรหมโวหาร มิได้เปลี่ยนไปแต่อย่างใด
แม้ว่าประเด็นข้อสังเกตนี้จะเป็ นเรื่ องเล็กน้อย แต่การจะรักษาแบบแผนการแต่งค่าว ที่เป็ นภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของบรรพชนล้านนาให้สืบต่อไปยังอนุชนรุ่ นหลัง สมควรยึดตามแบบแผนที่มีมาแต่โบราณ
เพื่อมิให้เกิดความสับสน และเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะค่าวถือเป็ นฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาที่ไม่มีภูมภิ าค
ใดเสมอเหมือน.
*************************
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ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
ดร.ยุทธพร นาคสุข

ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
ยุทธพร นาคสุข
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการจัดแผนผัง
ฉันทลักษณ์คร่าวซอที่แตกต่างจากผู้อื่น ซึ่งเดิมมีผู้เสนอว่าแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
ในบทขึ้นต้นมี 3 บาท บทด�ำเนินเรื่องมี 3 บาท และบทลงท้ายมี 2 บาท ผู้เขียนได้เสนอ
ว่าแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอในบทขึ้นต้นมี 1 บาท บทด�ำเนินเรื่องมี 3 บาทหรือ 2 บาท
และบทลงท้ายมี 1 บาท ทั้งนี้มีเหตุผลสนับสนุนในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์ของ
คร่าวซอแบบที่เสนออยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอมีความ
กระชับและไม่ซำ�้ ซ้อน 2) เพือ่ ให้บาทขึน้ ต้นในแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอมีความสม�ำ่ เสมอ
3) เพือ่ ให้ฉนั ทลักษณ์คร่าวซอตรงกับความเป็นจริงเมือ่ ศิลปินน�ำไปขับเป็นท�ำนองเสนาะ
4) เพื่อแก้ไขปัญหาฉันทลักษณ์คร่าวซอที่มีบางบาทหายไป 5) การพบคร่าวซอยุคเก่า
บางเรื่องซึ่งมีฉันทลักษณ์เช่นเดียวกับที่ผู้เขียนเสนอ
ค�ำส�ำคัญ; แผนผังฉันทลักษณ์, คร่าวซอ, วรรณกรรมล้านนา
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Abstract

This academic article aims to present an alternate version of Khrao Saw
prosodic structure. While the originally proposed structure consists of 3 lines in the
introductory stanza, 3 lines in the main narrative stanza, and 2 lines in the concluding
stanza; the alternate structure that the researcher proposed consists of 1 line in the
introductory stanza, 3 lines or 2 lines in the main narrative stanza, and 1 line in the
concluding stanza. The 5 reasons and supportive evidences of this alternate Khrao
Saw prosodic structure are as follows: 1) The improvement will make the structure
more concise and less redundant; 2) The introductory stanza will be more consistent;
3) The improvement of the structure with more practicality will be suitable for recital
by artists; 4) The revision will complete some missing lines from the structure;
5) The discovery of ancient Khrao Saw prosodic rhymes is corresponded with the
researcher’s proposed prosodic structure.
Keywords; Prosodic Structure, Khrao Saw, Lanna Literature
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บทน�ำ
ค�ำว่า คร่าว หรือ ค่าว ในภาษาล้านนา หมายถึง เรื่องราวหรือข่าวสารซึ่งจะแต่ง
ด้วยค�ำประพันธ์ประเภทใดก็ได้ เช่น ในมหาชาติเวสสันดรชาดกของล้านนา ฉบับไม้ไผ่
แจ้เรียวแดง แต่งด้วยค�ำประพันธ์ประเภทร่ายปรากฏข้อความว่า “คนทังหลายก็กล่าวหือ้
รู้คร่าวค�ำดี” (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2545: 164) แปลว่า คนทั้งหลายก็บอกกล่าวเรื่องราว
อันดี (แก่ชูชก) ในโคลงดอยสุเทพสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในราว พ.ศ. 2416-2417
ปรากฏโคลงตอนหนึง่ ว่า “จักแปลงสารร�ำ่ คร่าวคีรี พระสุเทพ วันนัน้ ” (สนัน่ ธรรมธิ, 2550: 7)
แปลว่า จะแต่งบรรยายเรือ่ งราวของพระธาตุดอยสุเทพขึน้ ในวันนัน้ เนือ่ งจาก คร่าว หมายถึง
เรื่องราวหรือข่าวสารดังที่ได้กล่าวแล้ว ต่อมาจึงมีผู้น�ำค�ำนี้ไปใช้เป็นของชื่อค�ำประพันธ์
ที่แต่งขึ้นเพื่อบรรยายหรือแจ้งเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ ด้วย
สิงฆะ วรรณสัย อธิบายว่า คร่าว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คร่าวซอ กับ คร่าวธรรม
คร่าวซอเป็นค�ำประพันธ์ที่มีความยาวและต้องแต่งด้วยค�ำประพันธ์ประเภทคร่าวหรือ
คร่าวซอเท่านั้น เช่น คร่าวซอเจ้าสุวัตรนางบัวค�ำ คร่าวซอหงส์หิน ฯลฯ ส่วนคร่าวธรรม
เป็นวรรณกรรมประเภทชาดกซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านว่านิยายธรรมหรือเรื่องธรรม
เรื่องดังกล่าวนี้อาจแต่งเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ เช่น คร่าวธรรมจ�ำปาสี่ต้น
คร่ า วธรรมบั ว ระวงศ์ ฯลฯ (อรุ ณ วงศ์ รั ต น์ แ ละสิ ง ฆะ วรรณสั ย , 2511: 46)
ส�ำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะคร่าวซอเท่านั้น
คร่าวซอมีข้อบังคับเรื่องฉันทลักษณ์ทั้งด้านจ�ำนวนค�ำ ข้อบังคับด้านการสัมผัส
ทั้งสัมผัสภายในบทและสัมผัสระหว่างบท และมีข้อบังคับเรื่องเสียงวรรณยุกต์ด้วย
แต่สำ� หรับแผนผังฉันทลักษณ์ของคร่าวซอนัน้ ยังไม่เคยพบในเอกสารล้านนาฉบับใดเลย
การแต่งและการจดบันทึกคร่าวซอในอดีตจะบันทึกต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีการแบ่งบท
มีเพียงแต่เขียนแบ่งเป็นวรรค ๆ เพื่อความสะดวกในการอ่าน ผู้แต่งคร่าวซอในสมัย
ก่อนจะใช้วิธีการจดจ�ำ ถ้าอ่านได้ไม่ติดขัดก็เป็นอันใช้ได้ ถ้ารู้สึกขัด ๆ อ่านไปไม่ร่ืน
ก็แสดงว่ายังแต่งใช้ไม่ได้ ต้องแก้ไข (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2511: 188) ต่อมาไกรศรี
นิมมานเหมินท์มีด�ำริว่าควรจะมีต�ำราที่เป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ในการแต่งกวีนิพนธ์
ล้านนาชนิดต่าง ๆ สักเล่มหนึ่ง จึงได้ขอร้องให้สิงฆะ วรรณสัยเป็นผู้ศึกษาค้นคว้า
หาหลักเกณฑ์ในการถอดฉันทลักษณ์ของค�ำประพันธ์ล้านนาประเภทต่าง ๆ รวมถึง
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ฉันทลักษณ์ของคร่าวซอด้วย สิงฆะ วรรณสัยจึงเขียนหนังสือเรือ่ งหลักกวีนพิ นธ์ลานนาไทย
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 ในรูปแบบเอกสารอัดส�ำเนา (อรุณ วงศ์รัตน์และ
สิงฆะ วรรณสัย, 2511: ค�ำน�ำ) กล่าวได้ว่าสิงฆะ วรรณสัยเป็นผู้ที่ก�ำหนดแผนผัง
ฉันทลักษณ์คร่าวซอขึน้ เป็นครัง้ แรก ต่อมามีผปู้ รับปรุงเพิม่ เติมอีกหลายคนจนเป็นแผนผัง
ฉันทลักษณ์อย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนมีขอ้ สังเกตว่าแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของสิงฆะ วรรณสัย
รวมทั้งของผู้อื่นที่ปรับปรุงแผนผังฉันทลักษณ์นั้นยังสามารถท�ำให้กระชับกว่าเดิมได้
เพราะแผนผังฉันทลักษณ์ที่ใช้กันในปัจจุบันยังมีบางบาทของบทขึ้นต้น บทด�ำเนินเรื่อง
และบทลงท้ายซ�้ำกัน ส่งผลให้บทด�ำเนินเรื่องไม่สม�่ำเสมอและไม่ตรงกับการขับหรือ
การอ่านของศิลปินตามที่เป็นจริง ผู้เขียนจึงได้ก�ำหนดแผนผังของฉันทลักษณ์ของ
คร่าวซอขึ้นใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากคร่าวซอในอดีตหลายเรื่องเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุน
แนวความคิดของผู้เขียน
ข้อตกลงเบื้องต้น
ในการน�ำเสนอเนื้อหาของบทความมีข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจตรงกัน
ดังนี้
1. เอกสารทีใ่ ช้อา้ งอิงในบทความนีม้ กี ารสะกดชือ่ ของค�ำประพันธ์ทงั้ คร่าวซอ
และ ค่าวซอ อันที่จริงแล้วในเอกสารที่เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนาส่วนใหญ่จะเขียนเป็น
<ฅ่าวซอ> [ค่าว-ซอ] แต่เนื่องจาก ฅ. คน ได้เลิกใช้ไปแล้วในอักขรวิธีการเขียนของ
ภาษาไทย จึงจ�ำเป็นต้องใช้ <คร-> หรือ <ค-> แทน ในบทความนี้จะสะกดเป็น คร่าวซอ
ซึ่งสิงฆะ วรรณสัย (2518) เป็นผู้ใช้เป็นคนแรก เพราะการสะกดเช่นนี้สอดคล้องกับการ
ออกเสียงในภาษาล้านนา กล่าวคือ ค�ำที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นควบกล�้ำ <คร-> จะออก
เสียงเป็นเสียง [ค] ในภาษาล้านนา เช่น <คราบ> ออกเสียงเป็น [คาบ] <คราง> ออกเสียง
เป็น [คาง] ส่วนค�ำทีเ่ ขียนด้วยพยัญชนะต้น <ค-> จะออกเสียงเป็นเสียง [ก] ในภาษาล้านนา
เช่น <คาบ> ออกเสียงเป็น [ก้าบ] <คาง> ออกเสียงเป็น [กาง] เป็นต้น แต่เมื่อมีการอ้างอิง
ชื่อค�ำประพันธ์ชนิดนี้จากเอกสารต่าง ๆ ผู้เขียนก็จะสะกดตามต้นฉบับ
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2. การน� ำเสนอตัวอย่า งคร่า วซอในบทความนี้ ผู ้ เขี ย นจะสะกดตามเสี ย ง
เพราะช่ ว ยให้ ก ารอธิ บ ายข้ อ บั ง คั บ ด้ า นเสี ย งวรรณยุ ก ต์ มี ค วามชั ด เจนและเข้ า ใจ
ได้ง่ายกว่าการสะกดตามรูปศัพท์ แต่ในส่วนค�ำอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับข้อบังคับเรื่อง
เสียงวรรณยุกต์ ผู้เขียนก็จะไม่เคร่งครัดเรื่องการสะกดตามเสียงมากนัก เพราะจะ
สร้างความยุ่งยากแก่ผู้อ่านในการเดารูปศัพท์และความหมายโดยไม่จ�ำเป็น ส�ำหรับ
ข้อบังคับเรือ่ งเสียงวรรณยุกต์ของคร่าวซอทีป่ รากฏในบทความนีจ้ ะใช้เสียงวรรณยุกต์ของ
ภาษาเชียงใหม่เป็นตัวแทน เพราะการศึกษาฉันทลักษณ์ของคร่าวซอที่ผ่านมาล้วนแต่
ยึดเสียงวรรณยุกต์ของภาษาเชียงใหม่ทงั้ สิน้ อย่างไรก็ดี แม้วา่ ชาวล้านนาในหลายจังหวัด
จะมีเสียงวรรณยุกต์บางเสียงต่างไปจากภาษาเชียงใหม่ แต่กเ็ ป็นความต่างอย่างเป็นระบบ
จึงไม่ได้ส่งผลต่อข้อบังคับด้านเสียงวรรณยุกต์ของคร่าวซอแต่อย่างใด
3. คร่าวซอโดยทั่วไปประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) บทขึ้นต้น
2) บทด�ำเนินเรื่องซึ่งเริ่มตั้งแต่บทที่ 2 ไปจนจบเรื่อง และ 3) บทลงท้ายหรือบทจบ
ส่ ว นเหล่ า นี้ มี ผู ้ เ รี ย กแตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น ประคอง นิ ม มานเหมิ น ท์ (2509)
สิงฆะ วรรณสัย (2524) อุดม รุง่ เรืองศรี (2524) เรียกว่า บทแรก บทที่ 2 และบทต่อ ๆ ไป
(เรียกตามล�ำดับของบท) และบทสุดท้าย เสน่หา บุณยรักษ์ (2516) เรียกว่า บทแรก
บทด�ำเนินเรื่อง และบทลงท้าย ก�ำธร จินดาหลวง (2527) เรียกว่า บทขึ้นต้น บทตาม
และบทจบ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2555) เรียกว่า บทขึ้นต้น บทด�ำเนินเรื่อง และ
บทสุดท้ายตามล�ำดับ ส�ำหรับบทความนี้ผู้เขียนจะเรียกว่า บทขึ้นต้น บทด�ำเนินเรื่อง
และบทลงท้าย แต่เมื่อยกตัวอย่างฉันทลักษณ์คร่าวซอที่นักวิชาการแต่ละท่านก�ำหนดไว้
ผู้เขียนก็จะเรียกตามต้นฉบับ
4. ผู้ประพันธ์ในสมัยก่อนเรียกคร่าวซอแต่ละวรรคว่า บาท ซึ่งหมายถึง
ก้าวย่างหรือจังหวะ (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2547ข: 391) ดังมีค�ำกล่าวเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การแต่งคร่าวซอไว้ว่า “สามตัวเหลียว เจ็ดตัวเทียว บาทหลังบาทหน้า” หมายความว่า
แต่ละจังหวะของการอ่านหรือการเดินท�ำนอง (เทียว) ของคร่าวซอมีทงั้ หมด 7 ค�ำ (ตัว)
โดยวรรคหน้า (บาทหน้า) มีจำ� นวน 3 ค�ำ วรรคหลัง (บาทหลัง) มีจำ� นวน 4 ค�ำ วรรคหลัง
มีเสียงย้อนกลับ (เหลียว) มาสัมผัสกับค�ำที่ 3 ของวรรคหน้า และส่งสัมผัสต่อ ๆ กันไป
ในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตามหลักดังกล่าวเป็นเพียงข้อก�ำหนดกว้าง ๆ เท่านั้น คร่าวซอ
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อาจจะมีจ�ำนวนค�ำมากหรือน้อยกว่า 7 ค�ำก็ได้ ส่วนค�ำว่า บาท ที่หมายถึง ส่วนหนึ่งของ
ค�ำประพันธ์อย่างที่ใช้ในวงวรรณคดีไทยนั้น เท่าที่ผู้เขียนส�ำรวจในเอกสารล้านนายังไม่
พบว่ามีใช้กับค�ำประพันธ์ประเภทคร่าวซอมาก่อน จนกระทั่งทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
(2532: 75) เป็นผู้น�ำค�ำนี้มาใช้อธิบายฉันทลักษณ์ของคร่าวซอในหนังสือการศึกษา
เปรียบเทียบค�ำอูบ้ า่ วอูส้ าวล้านนาและผญาเกีย้ วอีสาน ในบทความนีผ้ เู้ ขียนจะใช้คำ� ว่า บาท
ตามทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล เพราะจะช่วยให้เข้าใจฉันทลักษณ์ของคร่าวซอได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากได้แนวเทียบจากฉันทลักษณ์ของค�ำประพันธ์ไทยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
ทรงศักดิไ์ ด้กำ� หนดให้คร่าวซอแต่ละบาทมี 4 วรรค แต่ละบทจะมีจำ� นวนบาทและจ�ำนวนค�ำ
ในแต่ละวรรคแตกต่างกันไป
ในการอธิบายแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอในบทความนี้ ผู้เขียนได้ก�ำหนด
สัญลักษณ์แต่ละบาทไว้ เพื่อช่วยให้การอธิบายมีความชัดเจนและเพื่อความเข้าใจตรงกัน
เมือ่ พบสัญลักษณ์เดียวกันก�ำกับทีบ่ าทใด ๆ ของคร่าวซอ แสดงว่าบาทนัน้ ๆ จะมีขอ้ บังคับ
ด้านฉันทลักษณ์เหมือนกัน ดังนี้
สัญลักษณ์ 1 ก , 2 ก และ 3 ก หมายถึง บาทที่ 1 บาทที่ 2 และบาทที่ 3 ของ
บทขึ้นต้นตามล�ำดับ
สัญลักษณ์ 1 ข , 2 ข และ 3 ข หมายถึง บาทที่ 1 บาทที่ 2 และบาทที่ 3 ของ
บทด�ำเนินเรื่องตามล�ำดับ
สัญลักษณ์ 1 ค , 2 ค และ 3 ค หมายถึง บาทที่ 1 บาทที่ 2 และบาทที่ 3 ของ
บทลงท้ายตามล�ำดับ
พัฒนาการของการก�ำหนดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
1. แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของสิงฆะ วรรณสัย (2503)
ในปี พ.ศ. 2503 สิงฆะ วรรณสัยได้ก�ำหนดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
ขึน้ เป็นครัง้ แรกและเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารอัดส�ำเนาชือ่ หนังสือว่าฉันทลักษณ์ลานนา
ซึ่งมีฉันทลักษณ์ล้านนาชนิดอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการน�ำเนื้อหา
เฉพาะฉันทลักษณ์ของคร่าวซอในหนังสือเล่มนีม้ าตีพมิ พ์เผยแพร่เป็นครัง้ แรกในหนังสือ
ค่าวซอนิราศบางกอกและหลักเกณฑ์การแต่งค่าว เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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3.1 แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของสิงฆะ วรรณสัย (2503)
ในปี พ.ศ. 2503 สิงฆะ วรรณสัยได้กาหนดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอขึ้นเป็นครั้งแรกและเผยแพร่ใน
The Revised
Prosodic
A Proposal
ปแบบเอกสารอั
ดสาเนาชื
่อหนัStructure
งสือว่ofาฉัKhrao
นทลัSaw:
กษณ์
ลานนา ซึ่งมีฉันทลักษณ์ล้านนาชนิYuttaporn
ดอื่น ๆNaksuk
รวมอยู่ด้วย ต่อม
นปี พ.ศ. 2511 ได้มีการนาเนื้อหาเฉพาะฉันทลักษณ์ของคร่าวซอในหนังสือเล่มนี้มาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นคร
นิมรมานเหมิ
นท์และนางจักนเกณฑ์
ทร์ทิพกย์ารแต่
นิมมานเหมิ
ฉันทลักษณ์คร่าวซอของ งศพนายหย
แรกในหนังสือนายหยี
ค่าวซอนิ
าศบางกอกและหลั
งค่าว เนืน่อท์งในงานพระราชทานเพลิ
วรรณสั
นครั้ ง นี้ มนี เท์พีฉัยนงการก�
ำ หนดบทขึ
้ น ต้ น และบทด�
ำ เนิ นยเรืที่่ตอีพง ิมพ์ในครั้งนี้ม
นิมมานเหมินท์สิแง ฆะ
ละนางจั
นทร์ย ทีท่ ติพี พย์ิ มนิพ์มใมานเหมิ
ทลักษณ์
คร่าวซอของสิ
งฆะ วรรณสั
ไม่มีบทลงท้าย ดังแสดงไว้ในแผนผังที่ 1 และตัวอย่างที่ 1 ผู้เขียนได้นำ� มาจากตอนต้น
พียงการกาหนดบทขึ
้นต้นและบทดาเนินเรื่อง ไม่มีบทลงท้าย ดัง แสดงไว้ในแผนผัง ที่ 1 และตัว อย่างที่
ของคร่ า วสี่ บ ทของพระยาพรหมโวหารบทที่ 4 หรื อ บทมโนเนื อ งจากหนั ง สื อ ของ
ผู้เขียนได้นามาจากตอนต้
นของคร่
าวสี่บ39)
ทของพระยาพรหมโวหารบทที
่ 4 หรือบทมโนเนื
อุดม รุ่งเรืองศรี
(2547ก:
แต่ได้ปรับการสะกดเป็นการสะกดตามเสี
ยง องจากหนังสือของอุดม
งเรืองศรี (2547ก: 39) แต่ได้ปรับการสะกดเป็นการสะกดตามเสียง

แผนผังทีแผนผั
่ 1 ฉันงทลั
ร่ากวซอของสิ
งฆะ วรรณสั
ย (2503)
ที่ ก1ษณ์
ฉันคทลั
ษณ์คร่าวซอของสิ
งฆะ วรรณสั
ย (2503)
ตัวอย่างที่ 1
บทแรก
มโนเนือง จี๋เหลืองเหี่ยวม้วย ป๋านดั่งกล้วย
บ่มไว้ในขุม 1 ก
แดนแต่น้อง
แม่บัวจี๋จุ๋ม
เจ้าหัวค�ำซุม
ต้อดตุมละข้า 2 ก
ระเวเหหน
เป้ดคนเมาบ้า
เปื้อตั๋วนายมาทิ้งละ
3ก
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บทที่ 2
ซ�ำ้ ได้ยนิ เขา เล่าถ้อยวาต๊ะ
อยู่มาจู้มื้อ
พร�ำ่ คือตั๋วต๋าย
เกิดเป๋นคน
ได้ทรงตุ๊กข์ข้อน

ไขบอกหื้อหลายลาย
1ข
อยู่เหนือดินดาย
สะร่างบ่หล้อน 2 ข
ก็ป๋างคราวคราถ่านี้
3ข

สิ ง ฆะ วรรณสั ย ก� ำ หนดแผนผั ง ฉั น ทลั ก ษณ์ ค ร่ า วซอบทแรกและบทที่ 2
เป็นต้นไปไว้ดังนี้
1. คร่าวซอบทแรกมี 11 วรรค วรรคแรกมี 3 ค�ำ วรรคต่อ ๆ ไปมี 4 ค�ำ
ยกเว้นวรรคที่ 11 มี 6 ค�ำ
2. คร่าวซอบทที่ 2 เป็นต้นไปมี 10 วรรค วรรคละ 4 ค�ำ ยกเว้นวรรคที่ 3
มี 5 ค�ำและวรรคที่ 10 มี 6 ค�ำ
3. ก�ำหนดสัมผัสสระทั้งสัมผัสในบทและระหว่างบทเป็นไปตามที่โยงเส้นใน
แผนผังที่ 1 ข้างต้น
4. ข้อบังคับเรื่องเสียงวรรณยุกต์ในแผนผังมีรายละเอียดดังนี้
๐ หมายถึง ค�ำที่มีเสียงวรรณยุกต์สามัญหรือไม่บังคับเสียงวรรณยุกต์
ในต�ำแหน่งนั้น เช่น งา มี เนือง
๐ หมายถึง ค�ำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอก เช่น ป่า ขาด ก่อ
๐ หมายถึง ค�ำทีม่ เี สียงวรรณยุกต์โทพิเศษ ซึง่ จะเกิดกับค�ำทีม่ อี กั ษรสูง
หรือค�ำที่มีพยัญชนะ บ อ ด เป็นพยัญชนะต้น และต้องมีรูปวรรณยุกต์โทก�ำกับ เช่น ข้า
บ้าน ได้
๐ หมายถึง ค�ำที่มีเสียงวรรณยุกต์ตรี เช่น ฟ้า น�้ำ มัด
๐ หมายถึง ค�ำทีม่ เี สียงวรรณยุกต์จตั วา เช่น ก๋า (กา) จ�ำ๋ (จ�ำ) ต๋ก (ตก)
2. แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของสิงฆะ วรรณสัย (2524)
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2524 ไกรศรี นิ ม มานเหมิ น ท์ ป ระสงค์ ที่ จ ะพิ ม พ์
คร่าวซอนิราศบางกอกอีกครัง้ เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกในวันฉลองครบ 86 ปีบริบรู ณ์ของนางกิมฮ้อ
นิ ม มานเหมิ น ท์ แต่ ใ นขณะนั้ น สิ ง ฆะ วรรณสั ย ผู ้ ร ่ ว มเรี ย บเรี ย งหนั ง สื อ ดั ง กล่ า ว
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ได้ถงึ แก่กรรมไปแล้วในปี พ.ศ. 2523 ในการนี้ไกรศรี นิมมานเหมินท์จึงได้ขอให้อุดม
รุ่งเรืองศรีเป็นผู้ช�ำระเนื้อหาของหนังสือแทน ครั้งนี้มีการเปลี่ยนชื่อจากนิราศบางกอก
เป็นนิราศเมืองกอก ตามค�ำปรารภของไกรศรี นิมมานเหมินท์ที่ว่าคนล้านนารู้จักชื่อของ
กรุงเทพฯ ว่า เมืองกอก มากกว่า บางกอก และปรับการสะกดค�ำว่า ค่าวซอ เป็น คร่าวซอ
ตามที่สิงฆะ วรรณสัยได้สะกดเช่นนี้ในผลงานระยะหลัง ๆ ของท่าน ในหนังสือคร่าวซอ
นิราศเมืองกอกและหลักเกณฑ์การแต่งคร่าวที่ตีพิมพ์ในครั้งนี้ อุดม รุ่งเรืองศรีได้ช�ำระ
รูปแบบฉันทลักษณ์คร่าวซอใหม่ โดยอ้างอิงจากงานของสิงฆะ วรรณสัยในปี พ.ศ. 2511
ดังข้อความว่า “(สิงฆะ วรรณสัย - ผู้เขียน) ได้จัดรูปแบบของฉันทลักษณ์ของคร่าว
หลักการที่ท่าให้นพัเป็ฒนหมวดหมู
นาขึ้นในระยะหลั
นแบบในการช
ณ่ทวงศ์
น์แ้นละสิงฆะ วรร
่ ข้าพเจ้า (อุงสุดดม นีรุ้ม่งเรืาเป็
องศรี
- ผู้เขียน) จึงาระ”
ใช้หลัก(อรุ
การที
่านพัรฒัตนาขึ
(49)) ในระยะหลังสุดนีม้ าเป็นแบบในการช�ำระ” (อรุณ วงศ์รตั น์และสิงฆะ วรรณสัย, 2524: 49)
ด้วยเหตุ
ึงกล่
าวได้ควร่่าาฉัวซอของสิ
นทลักษณ์คงร่ฆะ
าวซอของสิ
ยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้
ว่าฉันนี้จทลั
กษณ์
วรรณสังยฆะที่ตวรรณสั
ีพิมพ์เผยแพร่
เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา ท่านไม่ได้เรียบเรียงเอง หากแต่อุดม รุ่งเรืองศรี
นมา ท่านไม่เป็ได้นเผูรีเ้ ยรียบเรี
หากแต่
รุ่งคเรืร่าอวซอของสิ
งศรีเป็นงผูฆะ้เรีวรรณสั
ยบเรียยงให้
แผนผั
งฉันน้ ทลั
บเรียยงเอง
งให้ แผนผั
งฉันอทลัุดกมษณ์
(2524)
ในบทขึ
ต้นกษณ์คร่าวซ
วรรณสัย (2524)
บทดาเนินเรื
่างไปจากแผนผั
ทลัปกี พ.ศ.
ษณ์ท2503
ี่ท่านกาหนดขึ้น ต
บทด�ำเนิในบทขึ
นเรื่องไม่้นตต้่านงไปจากแผนผั
งฉั่อนงไม่
ทลักตษณ์
ที่ท่านก�ำหนดขึง้นฉัตัน้งแต่
้นมาคืออบทลงท้
บทลงท้าายยดัดังทีง่ที
แสดงไว้
ในแผนผั
งที่ 2งทีและตั
วอย่างทีวอย่
่ 2 างที่ 2 ผู้เข
2503 มากนัมากนั
ก แต่กบแต่
ททีบ่เทที
พิ่ม่เพิขึ่ม้นขึมาคื
่แสดงไว้
ในแผนผั
่ 2 และตั
ผู้เขียนได้น�ำมาจากคร่าวซอเรื่องนิราศเมืองกอก (อรุณ วงศ์รัตน์และสิงฆะ วรรณสัย,
จากคร่าวซอเรื
่องนิ43)
ราศเมื
รัตน์แงฉัละสิ
2524:
2524:
ซึ่งอุอดงกอก
ม รุ่งเรือ(อรุ
งศรีณ
ได้ถวงศ์
อดแผนผั
นทลังกฆะ
ษณ์วรรณสั
มาจากคร่ยา,วซอเรื
่องนี43)
้ ดังนีซึ้ ่งอุดม รุ่งเรือ

ผนผังฉันทลักษณ์มาจากคร่าวซอเรื่องนี้ ดังนี้

างที่ 2
ท้าย
220
เนื้อเรื่องตางดี
อยอบยั้ง

แผนผั
กษณ์
คร่าวซอของสิ
งฆะ วรรณสั
(2524)ย (2524)
แผนผังทีงที่ 2่ 2ฉันฉัทลั
นทลั
กษณ์
คร่าวซอของสิ
งฆะ ยวรรณสั

ก็มีป่าเลอะ
ใจความขยาย
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ตัวอย่างที่ 2
บทสุดท้าย
เนื้อเรื่องตางดี ก็มีป่าเลอะ
ใจ้ว่าอ่านเหล้นกอยดาย
1ค
รุณขอยอบยั้ง
ใจความขยาย
โดยปริยาย
ก็หมดเลี่ยนเกลี้ยง
2ค
สิ่งตี้ได้หัน
บรรยายหมดเสี้ยง ขอปล๋งวางเท่านี้ เท่าอี้ก่อนแหล่นายเหย 3 ค
แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอบทสุดท้ายที่อุดม รุ่งเรืองศรีเรียบเรียงจากผลงาน
ของสิงฆะ วรรณสัยดังแผนผังที่ 2 ข้างต้นนั้น ได้ก�ำหนดให้บทสุดท้ายมี 3 บาท คือ
บาท 1 ค บาท 2 ค และบาท 3 ค โดยมีขอ้ ก�ำหนดว่าคร่าวบทสุดท้ายมี 11 วรรค วรรคละ 4 ค�ำ
ยกเว้นวรรคที่ 3 มี 6 ค�ำ และวรรคที่ 11 เป็นเหมือนกับสร้อยความที่ผนวกเข้ากับ
วรรคที่ 10 เพื่อจะบอกว่า “จบแค่นกี้ ่อนนะ” เช่น สร้อยความว่า เท่าอี้กอ่ นแหละนายเหย
ก่อนแหละนายเหย เท่านี้ค่อยวางค�ำก่อนแลนาย เป็นต้น แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
รูปแบบนี้มีผู้ใช้ตามอยู่บ้าง เช่น ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล (2532: 75 , 2555: 81)
แต่เนือ่ งจากคร่าวซอทีพ่ บทัว่ ๆ ไป แทบไม่พบบาท 2 ค ในบทลงท้ายเลย จึงท�ำให้แผนผัง
ฉันทลักษณ์แบบนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก
อนึ่ง ผลงานที่เกี่ยวกับคร่าวซอของสิงฆะ วรรณสัยในระยะหลังก่อนที่ท่าน
จะถึงแก่กรรม เช่น ต�ำราเรียนอักขระลานนาไทย (2518) ก็ได้ใช้แผนผังฉันทลักษณ์ของ
บทลงท้ายตามที่ประคอง นิมมานเหมินท์ (2509) ได้ก�ำหนดขึ้น ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
ในหัวข้อที่ 3
3. แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของประคอง นิมมานเหมินท์ (2509)
แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอทีส่ งิ ฆะ วรรณสัยก�ำหนดขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2503
นั้นเริ่มเป็นที่แพร่หลายในวงการศึกษาวรรณกรรมล้านนา เช่น วิทยานิพนธ์ของประคอง
นิมมานเหมินท์ (2509) เรื่องลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นวิทยานิพนธ์
เรื่องแรกของประเทศไทยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นก็ได้อ้างอิงแผนผัง
ฉั น ทลั ก ษณ์ ค ร่ า วซอของสิ ง ฆะ วรรณสั ย เช่ น กั น แต่ ป ระคอง นิ ม มานเหมิ น ท์ ไ ด้
ก�ำหนดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอในบทสุดท้ายเพิ่มเติม โดยก�ำหนดว่าบทลงท้ายมี
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ผนผังฉันทลั กษณ์ คร่าวซอของสิงฆะ วรรณสัยเช่นกัน แต่ประคอง นิ มมานเหมินท์ ได้กาหนดแผนผังฉัน
7 วรรค แต่ ล ะวรรคมี 4 ค� ำ ยกเว้ น วรรคที่ 3 และวรรคที่ 6 มี 6 ค� ำ นอกจากนี้
กษณ์คร่าวซอในบทสุดท้ายเพิ่มเติม โดยกาหนดว่าบทลงท้ายมี 7 วรรค แต่ละวรรคมี 4 คา ยกเว้นวรรคที่
ประคอง นิมมานเหมินท์ยงั ได้ปรับข้อบังคับเรือ่ งเสียงวรรณยุกต์แตกต่างออกไปบ้างดังที่
ละวรรคที่ 6ได้มีแ6สดงไว้
คา นอกจากนี
ท์ ยังได้ปรับข้อบังคัาบนัเรื
งเสียงวรรณยุ
ในแผนผังที้ ป่ 3ระคอง
ซึ่งในทีนิ่นี้ผมู้เมานเหมิ
ขียนจะน�ำนเสนอเฉพาะบทจบเท่
้น ่อเพราะแผนผั
ง กต์ แตกต่า
อกไปบ้ า งดังฉัทีน่ไทลัด้แกษณ์
สดงไว้
ในแผนผั
ง ที่ 3 ซึ่ง ในทีำ่นเนิี้ ผนู้ เเรืขี ยอ่ งไม่
นจะน
าเสนอเฉพาะบทจบเท่
านั้ นยเพราะแผนผ
ของคร่
าวซอบทแรกและบทด�
ตา่ งไปจากแผนผั
งของสิงฆะ วรรณสั
ดังที่แาสดงไว้
ในตัวอย่างที่ 1 มากนั
ก ่อส�งไม่
ำหรัตบ่าตังไปจากแผนผั
วอย่างที่ 3 ซึ่งงใช้ของสิ
ประกอบการอธิ
นทลักษณ์ของคร่
วซอบทแรกและบทด
าเนินเรื
งฆะ วรรณสับาย
ย ดังที่แสดงไว้ใ
แผนผักงทีส่ าหรั
3 ผู้เบขีตัยวนได้
�ำมาจากคร่
่บทของพระยาพรหมโวหารบทที
อง
วอย่างที่ 1 มากนั
อย่นางที
่ 3 ซึ่งใช้าปวสีระกอบการอธิ
บายแผนผัง ที่ 3 ผู่ 4้เขีบทมโนเนื
ยนได้นามาจากคร่
าวสี่บ
จากหนังสือของอุดม รุ่งเรืองศรี (2547ก: 53)
องพระยาพรหมโวหารบทที่ 4 บทมโนเนืองจากหนังสือของอุดม รุ่งเรืองศรี (2547ก: 53)

แผนผั
วซอบทสุดดท้ท้าายของประคอง
ยของประคองนิมนิมานเหมิ
มมานเหมิ
ท์ (2509)
แผนผังทีงที่ 3่ 3ฉัฉันนทลั
ทลักกษณ์
ษณ์คคร่ร่าาวซอบทสุ
นท์น(2509)

วอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 3
กันไผประสงค์
เก๋บมาอ่เก๋
านใจ๊
ใต้ ดิ่นนใต้เฟืดิอนนเฟือน
กันไผประสงค์
บมาอ่านใจ๊เตี้ยงสนั
เตี้ย่นงสนั
1 ค1 ค
มโนเนือง มโนเนือง สุดเสี้ยงหนี
้ ้ยงหนี้ เต้านี้ เต้สู่ดานีาฟั้ สูง่ดาฟัง
นแลนายเหย 3 ค3 ค
สุดเสี
ก่ก่ออนแลนายเหย

กษณ์คร่าวซอของประคอง
นิมมานเหมิ
นท์ (2509)
ที่ปงรัต่บอปรุยอดจากแผนผ
ง
แผนผั ง ฉั น ทลัแผนผั
ก ษณ์ คงฉัร่นาทลั
วซอของประคอง
นิ ม มานเหมิ
น ท์ (2509)
ที่ ป รั บ ปรุ
ต่อยอดจากแผนผังฉันทลักษณ์ของสิงฆะ วรรณสัย (2503) ได้รับการยอมรับกว้างขวาง
นทลักษณ์ของสิงฆะ วรรณสัย (2503) ได้รับการยอมรับกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากนักวิชาการ
มากยิง่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากนักวิชาการทีศ่ กึ ษาวรรณกรรมประเภทคร่าวซอในระยะต่อมา
กษาวรรณกรรมประเภทคร่
าวซอในระยะต่
ใช้แผนผั ง(2513:
ฉันทลั ก38-39)
ษณ์รู ปแบบนี
ก็ได้ใช้แผนผังฉันทลั
กษณ์รปู แบบนี้ อเช่มาก็
น มณีได้พยอมยงค์
อุดม รุง่ ้ เรืเช่อนงศรีมณี พยอมยง
2513: 38-39)(2516:
อุดม รุ6,
่งเรื2524:
องศรี (2516:
6, 2524:
ฉ , ฉั2528:
ตรยุ(2517:
พา สวัส8-9)
ดิพงษ์เป็(2517:
ฉ , 2528:
1-180)
ตรยุพ1-180)
า สวัสดิพฉังษ์
นต้น 8-9) เป็นต
งสิงยฆะ(2518:
วรรณสั237)
ย (2518:
237)
ก็ได้เปลี
่ยนมาใช้
งฉันบทลั
ทสุดท้ายาวซอตามแบ
ายหลังสิงฆะภายหลั
วรรณสั
ก็ได้เปลี
่ยนมาใช้
แผนผั
งฉันแทลัผนผั
กษณ์
ทสุกดษณ์
ท้าบยของคร่
ของคร่านวซอตามแบบประคอง
นิมมานเหมินท์เช่นกัน
ระคอง นิมมานเหมิ
ท์เช่นกัน

3.4 แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของกาธร จินดาหลวง (2527)
Vol. 8กNo.
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4. แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของก�ำธร จินดาหลวง (2527)
ในปี พ.ศ. 2527 ก�ำธร จินดาหลวงซึ่งใช้นามแฝงว่า จินดาพรหม และ
สมาชิกอีกจ�ำนวนหนึ่งได้ก่อตั้งชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยขึ้น คร่าวซอที่ก�ำธร จินดาหลวง
และสมาชิ ก ของชมรมเผยแพร่ นั้ น ใช้ แ ผนผั ง ฉั น ทลั ก ษณ์ แ บบเดี ย วกั บ ของ
ประคอง นิมมานเหมินท์ (2509) แต่ได้เพิ่มข้อบังคับของฉันทลักษณ์ขึ้นมาใหม่ว่าบท
ขึ้นต้นมี 12 วรรคแทนที่จะมี 11 วรรค และเพิ่มสัญลักษณ์ ๐สามัญ แทนต�ำแหน่งของค�ำ
ที่บังคับเสียงสามัญ นอกนั้นมีข้อก�ำหนดด้านเสียงวรรณยุกต์ต่างกันไม่มากนัก แผนผัง
ฉันทลักษณ์คร่าวซอของก�ำธร จินดาหลวงเริ่มมีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และ
มีการตีพิมพ์อีกหลายครั้ง แผนผังฉันทลักษณ์แบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบนั นักวิชาการทีใ่ ช้แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอรูปแบบนี้ เช่น ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว
(2533, 2536) ค�ำคง สุระวงศ์ (2534) อุดม รุ่งเรืองศรี (2546) แผนผังฉันทลักษณ์
คร่าวซอที่ก�ำธร จินดาหลวงปรับปรุงขึ้นเป็นดังแผนผังที่ 4 (อ้างใน หทัยวรรณ ไชยะกุล,
2558: 96) และตัวอย่างที่ 4 ผู้เขียนมาจากคร่าวซอที่ท่านแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
ในการแต่งคร่าวซอ (ก�ำธร จินดาหลวง, 2527: แผ่นพับ)

แผนผังงทีที่ ่ 44 ฉัฉันนทลั
ดาหลวง (2527)
(2527)
แผนผั
ทลักกษณ์
ษณ์คคร่ร่าาวซอของก
วซอของก�ำาธร
ธร จิจินนดาหลวง

ตัวอย่างที่ 4
บทแรก วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หลักของก๋าร เขียนสารค่าวจ๊อย
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ตัวอย่างที่ 4
บทแรก
หลักของก๋าร เขียนสารค่าวจ๊อย หื้อมันถูกถ้อย
หื้อเขียนเป๋นวรรค จั๋กบอกไขก๋าร เป๋นของโบราณ
วรรคละสี่ก�ำ
จ�๋ำไว้ถี่ถ้อย
ยึดต๋ามฮีตฮอย

กวีโวหาร
1ก
ล้านนาค่าวสร้อย 2 ก
ค่าวนั้น
3ก

บทที่ 2
เสียงโทเสียงตรี มีเสียงเอกซั้น
จัตวานั้น
มันตั๊ดตี้ไหน
สัมผัสเทียมกา
นั้นอย่าใส่เข้า

อันใด
จ�๋ำไว้เน้อเจ้า
แน่ซัด

จ�๋ำไว้หื้อหมั้น
ควรลงตั๊ดใด
สัมผัสแต๊เอา

บทจบ
ตอนจ๋บนัน้ แถม ขะแนมแม่นตั๊ด สัมผัสถูกต้อง
สามก�ำปอ
ขอจบเสี้ยงหนี้ เต้านี้สู่กั๋นฟัง

1ข
2ข
3ข

กล๋อนซอ
1ค
ก่อนแหล่นายเฮย 3 ค

4. แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของเสน่หา บุณยรักษ์ (2517)
ในปี พ.ศ. 2517 เสน่หา บุณยรักษ์ท�ำวิทยานิพนธ์เรื่องวรรณกรรมค่าว
ของภาคเหนือ แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอที่เสน่หา บุณยรักษ์ก�ำหนดขึ้นมีการจัดวรรค
แตกต่างไปจากงานของคนอื่น ๆ ก่อนหน้านั้น แต่ในส่วนของจ�ำนวนค�ำและข้อบังคับ
เรื่องเสียงวรรณยุกต์ไม่แตกต่างมากนัก เสน่หา บุณยรักษ์ก�ำหนดให้คร่าวซอบทขึ้นต้นมี
6 บาท บาทละ 2 วรรค รวมเป็น 12 วรรค โดย 11 วรรคแรกมี 4 ค�ำและวรรคสุดท้ายมี
2 ค�ำ ในคร่าวซอบทขึน้ ต้นเสน่หา บุณยรักษ์ยงั ได้แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ คร่าวบทเล็ก
แบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ซึง่ ถ้าเทียบกับแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของคนอืน่ ๆ แล้ว
สามารถเทียบได้กับ บาท 1 ก บาท 2 ก และบาท 3 ก ตามล�ำดับ ส่วนบทด�ำเนินเรื่องมี
12 วรรคเช่นเดียวกับฉันทลักษณ์ของบทแรก แต่วรรคที่ 4 กับวรรคที่ 12 มีเพียง 2 ค�ำ
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ส่วนวรรคอื่น ๆ มี 4 ค�ำ ในคร่าวซอบทด�ำเนินเรื่องนี้เสน่หา บุณยรักษ์ยังแบ่งออกเป็น
คร่าวบทเล็ก 3 แบบย่อยเช่นเดียวกับบทขึน้ ต้น ซึง่ เทียบได้กบั บาท 1 ข บาท 2 ข และบาท
10
3 ข ตามล�ำดับ แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอของเสน่หา บุณยรักษ์ได้แสดงไว้ในแผนผังที่ 5
แบบย่อยเช่ข้นางล่
เดียางนี
วกั้ บบทขึ้นต้น ซึ่งเทียบได้กับ บาท 1 ข บาท 2 ข และบาท 3 ข ตามลาดับ แผนผังฉันทลักษณ์
คร่าวซอของเสน่หา บุณยรักษ์ได้แสดงไว้ในแผนผังที่ 5 ข้างล่างนี้

งที่ ค5ร่าฉัวซอบทขึ
นทลักษณ์้นต้คนร่าและบทด
วซอบทขึาเนิ
้นต้นนเรืและบทด�
ำเนิหนาเรืบุอ่ ณงยรักษ์ (2517)
แผนผังที่ 5 ฉัแผนผั
นทลักษณ์
่องของเสน่
ของเสน่หา บุณยรักษ์ (2517)
ส่วนบทจบเสน่หา บุณยรักษ์มีความเห็นต่างไปจากคนอื่น ๆ โดยเห็นว่าฉันลักษณ์ของคร่าวซอบท
ณยรักษ์มีความเห็
ต่างไปจากคนอื
โดยเห็
นว่า ่งมีจานวน
สุดท้ายมีฉันทลักษณ์ส่ไม่วแนบทจบเสน่
น่นอน เมื่อผูห้เขีายบุนตรวจสอบแล้
วพบว่นาเสน่
หา บุณยรักษ์่นได้นๆาสร้
อยความซึ
นลักษณ์
ของคร่รา่ ววซอบทสุ
ดท้ายมีฉ่ งัมันกทลัปรากฏในตอนจบของคร่
กษณ์ไม่แน่นอน เมื่อผู้เขีายวซอ
นตรวจสอบแล้
ค าไม่ แ น่ นฉัอนมาวิ
เ คราะห์
มกั บ โคลงสามซึ
จึ ง ท าให้ ไ ม่วส ามารถจั ด
หา บุแผนผั
ณยรักงษ์ฉัไนด้ทลั
นำ� กสร้ษณ์
อยความซึ
ง่ มีจำ� ้นนวนค�
ำไม่แน่นาเนิ
อนมาวิ
คราะห์
โคลง
ฉันทลักษณ์พบว่
ที่แน่าเสน่
นอนได้
คร่าวซอบทขึ
ต้นและบทด
นเรื่อเงที
่เสน่หรว่ ามกั
บุณบยรั
กษ์กาหนดขึ้น
สามซึ่งมักปรากฏในตอนจบของคร่าวซอ จึงท�ำให้ไม่สามารถจัดฉันทลักษณ์ที่แน่นอนได้
มีผู้ใช้ตามอยู่จานวนหนึ่ง เช่น เสถียร ฉายเสนา (2541) พระครูอดุลสีลกิตติ์ (2551) โดยพระครูอดุลสีลกิตติ์
แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอบทขึ้นต้นและบทด�ำเนินเรื่องที่เสน่หา บุณยรักษ์ก�ำหนดขึ้น
(2551: 73)มีผไดู้้ใกช้าหนดแผนผั
งฉันทลั่ง กเช่ษณ์
ทลงท้
ยขึ้นเพิ่มเติ(2541)
ม ซึ่งสามารถเที
1 ค และบาท 3 ค
ตามอยู่จ�ำนวนหนึ
น บเสถี
ยร าฉายเสนา
พระครูอยดุบได้
ลสีกลับกิตบาท
ติ์ (2551)
ในงานของคนอื
่น ๆ ดัองทีดุ่แลสดงในแผนผั
งที่ 673)
และตั
างที่ 5 ผู้เขีงฉัยนได้
โดยพระครู
สีลกิตติ์ (2551:
ได้กวอย่
ำ� หนดแผนผั
นทลันกามาจากบทจบของคร่
ษณ์บทลงท้ายขึน้ เพิม่ าเติวสีม่บทของพระ
ยาพรหมโวหาร
บทที่ 4 ยหรื
อบทมโนเนื
่งเป็นบทเดี
วกันกับตัวอย่างที
ซึง่ สามารถเที
บได้
กบั บาท 1อคงซึและบาท
3 คยในงานของคนอื
น่ ่ ๆ3 ดังทีแ่ สดงในแผนผังที่ 6
และตัวอย่างที่ 5 ผูเ้ ขียนได้นำ� มาจากบทจบของคร่าวสีบ่ ทของพระยาพรหมโวหาร บทที่ 4
หรือบทมโนเนืองซึ่งเป็นบทเดียวกันกับตัวอย่างที่ 3
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แผนผังที่ 6 ฉันทลักษณ์คร่าวซอบทลงท้ายของพระครูอดุลสีลกิตติ์ (2551)
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ตามอยู่จานวนหนึ่ง เช่น เสถียร ฉายเสนา (2541) พระครูอดุลสีลกิตติ์ (2551) โดยพระครูอดุลสีล
1: 73) ได้กาหนดแผนผังฉันทลักษณ์บทลงท้ายขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเทียบได้กับบาท 1 ค และบาท
นของคนอื่นTheๆ Revised
ดังที่แProsodic
สดงในแผนผั
ที่ 6 Saw:
และตั
วอย่างที่ 5 ผู้เขียนได้นามาจากบทจบของคร่
Structure ofงKhrao
A Proposal
Yuttaporn Naksuk าวสี่บทของ
รหมโวหาร บทที่ 4 หรือบทมโนเนืองซึ่งเป็นบทเดียวกันกับตัวอย่างที่ 3

แผนผั
กษณ์คร่คาร่วซอบทลงท้
าวซอบทลงท้าายของพระครู
แผนผั
งที่ ง6ทีฉั่ 6นฉัทลันทลั
กษณ์
ยของพระครูอดุอลดุสีลลสีกิลตกิติ์ต(2551)
ติ์ (2551)

ย่างที่ 5
ตัวอย่างที่ 5
กันไผประสงค์ กันไผประสงค์
เก๋บ		มาอ่เก๋านใจ๊
บมาอ่านใจ๊
เตี้ยงสนั่นใต้ เตี้ยงสนั่นใต้ดิน		
เฟือนดินเฟือน
มโนเนือง			
สุดเสี้ ้ยงหนี้
มโนเนือง
สุดเสี้ยงหนี
เต้านี้สู่			 ดาฟัง ก่อนแลนายเหย
เต้านี้สู่
ดาฟัง ก่อนแลนายเหย
จากแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอตั้งแต่แผนผังที่ 1 จนถึงแผนผังที่ 6 ของ
จากแผนผันักงวิฉัชนาการทั
ทลักง้ ษณ์
าวซอตั
แผนผังาทีงกั่ 1นอยูจนถึ
งแผนผั
่ 6 ของนักวิดชวางแผนผั
าการทั้งง 5 ท่าน แม้ว
5 ท่คานร่แม้
วา่ จะมี้งคแต่
วามแตกต่
บ่ า้ งในเรื
อ่ งรูงปทีแบบของการจั
งคับเรื่อ่องรู
งการสั
มผัสชนิดต่างดๆวางแผนผั
แต่ก็จะเห็งและข้
นได้ว่าอแผนผั
กษณ์มทผัั้งหมด
ามแตกต่างกัและข้
นอยู่บอ้าบังในเรื
ปแบบของการจั
บังคับงฉัเรืน่อทลังการสั
สชนิดต่าง ๆ แต
ัฒนาไปจากแผนผั
กษณ์ที่สิงฆะ วรรณสั
ก�ำหนดไว้
2503
ด้ว่าแผนผังฉัล้นวนแต่
ทลักพษณ์
ทั้งหมดล้วนแต่งฉัพนัฒทลันาไปจากแผนผั
งฉันยทลั
กษณ์ทตี่สั้งแต่
ิงฆะปี พ.ศ.
วรรณสั
ยกาหนดไว้ตั้ง
ทัง้ สิน้ กล่าวคือ มีบทขึน้ ต้นและบทด�ำเนินเรือ่ งจ�ำนวน 3 บาท และบทลงท้ายจ�ำนวน 2 บาท
ยกเว้นแผนผังฉันทลักษณ์ของสิงฆะ วรรณสัย (2524) เท่านัน้ ทีก่ ำ� หนดให้บทจบมี 3 บาท
ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
ดังได้กล่าวในหัวข้อที่ 3 แล้วว่าฉันทลักษณ์คร่าวซอทีม่ ผี เู้ คยก�ำหนดไว้นนั้ มีบท
ขึน้ ต้นจ�ำนวน 3 บาท บทด�ำเนินเรือ่ งจ�ำนวน 3 บาท และบทลงท้ายจ�ำนวน 2 บาท อย่างไรก็ดี
ผูเ้ ขียนเห็นว่าฉันทลักษณ์คร่าวซอบางบาทยังมีความซ�ำ้ ซ้อน ซึง่ สามารถท�ำให้กระชับกว่า
เดิมได้อีก ได้แก่ บาท 2 ก มีฉันทลักษณ์ซ�้ำกับบาท 2 ข บาท 3 ก มีฉันทลักษณ์ซ�้ำกับ 3 ข
และบาท 1 ข มีฉันทลักษณ์ซ�้ำกับบาท 1 ค (ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ) ผู้เขียนจึงได้เสนอ
การจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอในบทขึ้นต้น บทด�ำเนินเรื่อง และบทลงท้ายขึ้นใหม่
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4. ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ
ดังได้กล่าวในหัวข้อที่ 3 แล้วว่าฉันทลักษณ์คร่าวซอที่มีผู้เคยกาหนดไว้นั้น มีบทขึ้นต้นจานวน 3 บาท
บทดาเนินเรื่องจานวน 3 บาท และบทลงท้ายจานวน 2 บาท อย่างไรก็ดีผู้เขียนเห็นว่าฉันทลักษณ์คร่าวซอบาง
ยุทธพร าซ้
นาคสุอขน ซึ่งสามารถทาให้กระชับกว่าเดิมได้อีก ได้แก่ บาท
ข้อเสนอในการจั
ฉันทลัซก้ากั
ษณ์คบร่บาท
าวซอ 2 ข บาท
บาทยังมีความซ้
2 ก มีฉันดแผนผั
ทลักงษณ์
3 ก มีฉันทลักษณ์ซ้ากับ 3 ข และบาท 1 ข มีฉันทลักษณ์ซ้ากับบาท 1 ค (ดูแผนผังที่ 4 ประกอบ) ผู้เขียนจึงได้
ที่ได้แงสดงไว้
งที่ 7 โดยผู้น้เขีต้ยนนได้
ัดบาทที
อนออกไปายขึ
ได้แ้นก่ใหม่บาท
เสนอการจัดัดงแผนผั
ฉันทลักในแผนผั
ษณ์คร่าวซอในบทขึ
บทดตาเนิ
นเรื่อ่ซง�้ำซ้และบทลงท้
ดังที2่ได้ขแสดงไว้ใน
และบาท
1 ค่ซ้าซ้
นอกจากนี
ขียแนยั
งตัดบาท
2 ค 3ซึ่งคปรากฏเฉพาะในแผนผั
ง ้ผู้เขียนยัง
แผนผังที่ 7บาท
โดยผู3้เขีคยนได้
ตัดบาทที
อนออกไป้ผู้เได้
ก่ บาท
2 ข บาท
และบาท 1 ค นอกจากนี
กษณ์คร่าวซอของสิงฆะ
ย ค(2524)
ออกไปด้
วย เพราะไม่
ค่อยปรากฏใน
ตัดบาท 2 ฉัคนซึทลั
่งปรากฏเฉพาะในแผนผั
งฉันวรรณสั
ทลักษณ์
ร่าวซอของสิ
งฆะ วรรณสั
ย (2524)
ออกไปด้วย เพราะไม่
คร่
า
วซอโดยทั
ว
่
ไป
ดั
ง
นี
้
ค่อยปรากฏในคร่าวซอโดยทั่วไป ดังนี้

7 ฉันทลัก้นษณ์
ร่าวซอบทขึ
น บทด�ำเนินายที
เรื่อ่ผงู้เขียนเสนอขึ้นใหม่
แผนผังที่ 7 ฉันทลัแผนผั
กษณ์คงร่ทีา่ วซอบทขึ
ต้น คบทด
าเนินเรื่อ้นงต้และบทลงท้
และบทลงท้ายที่ผู้เขียนเสนอขึ้นใหม่
จากแผนผังที่ 7 ผู้เขียนได้กาหนดข้อบังคับทางเสียงวรรณยุกต์ส่วนใหญ่คล้ายกับข้อบังคับของคนอื่น ๆ
จากแผนผั
งที่ 7 ผูก้เต์ขีเยลืนได้
ก�ำหนดข้
บังคั่นบี้ผทางเสี
ยงวรรณยุ
นใหญ่
แต่ก็อาจมีบางตาแหน่
งที่มีเสียงวรรณยุ
่อนไหลไปบ้
างอในที
ู้เขียนได้
กาหนดสักญต์ลัสก่วษณ์
เพิ่มขึ้น คือ ๐
คล้
า
ยกั
บ
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
ของคนอื
น
่
ๆ
แต่
ก
อ
็
าจมี
บ
างต�
ำ
แหน่
ง
ที
ม
่
เ
ี
สี
ย
งวรรณยุ
ก
ต์
เ
ลื
อ
่
นไหลไปบ้
างยง เช่น ผ้า
หมายถึง เสียงวรรณยุกต์โทพิเศษซึ่งมีลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงกลางขึ้น เสียงปิดที่เส้นเสี
ในที่นี้ผู้เขียนได้ก�ำหนดสัญลักษณ์เพิ่มขึ้น คือ ๐ หมายถึง เสียงวรรณยุกต์โทพิเศษ
หน้า ข้าม สัญลักษณ์ ๐ หมายถึง เสียงวรรณยุกต์โท เช่น เต้า (เท่า) เมื่อ เล่า นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้มี
ซึ่งมีลักษณะของเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงกลางขึ้น เสียงปิดที่เส้นเสียง เช่น ผ้า หน้า
“สร้อยความ”
ย
ข้าม เป็
สัญนลัส่กวนหนึ
ษณ์ ่ง๐ของบทจบอี
หมายถึง เสีกด้ยวงวรรณยุ
กต์โท เช่น เต้า (เท่า) เมื่อ เล่า นอกจากนี้ยังได้
ในตั
ว
อย่
า
งที
่
6
ผู
้
เ
ขี
ย
นจะยกตั
ว
อย่
า
งเดิ
ม
จากคร่
าวของกกาธร
ก�ำหนดให้มี “สร้อยความ” เป็นส่วนหนึ่งของบทจบอี
ด้วยจินดาหลวงดังที่เคยแสดงไว้ในตัวอย่างที่
4 อีกครั้ง เพื่อประกอบการอธิบายแผนผังฉันทลักษณ์ที่ 7 ตามที่ผู้เขียนได้เสนอใหม่ดังนี้
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ในตัวอย่างที่ 6 ผู้เขียนจะยกตัวอย่างเดิมจากคร่าวของก�ำธร จินดาหลวงดังที่
เคยแสดงไว้ในตัวอย่างที่ 4 อีกครั้ง เพื่อประกอบการอธิบายแผนผังฉันทลักษณ์ที่ 7 ตาม
ที่ผู้เขียนได้เสนอใหม่ดังนี้
ตัวอย่างที่ 6
บทขึ้นต้น
หลักของก๋าร 		

เขียนสารค่าวจ๊อย

บทด�ำเนินเรื่อง
หื้อเขียนเป๋นวรรค
วรรคละสี่ก�ำ 			
เสียงโทเสียงตรี 		
จัตวานั้น 		
สัมผัสเทียมกา			
ต๋อนจ๋บนั้นแถม 		

จั๋กบอกไขก๋าร
จ�๋ำไว้ถี่ถ้อย
มีเสียงเอกซั้น
มันตั๊ดตี้ไหน
นั้นอย่าใส่เข้า
ขะแนมแม่นตั๊ด
ขอจบเสี้ยงหนี้

บทลงท้าย
สามก�ำปอ 		
ก่อนแหล่นายเฮย

กวีโวหาร

1ก

เป๋นของโบราณ
ยึดต๋ามฮีตฮอย
จ�๋ำไว้หื้อหมั้น
ควรลงตั๊ดใด
สัมผัสแต๊เอา
สัมผัสถูกต้อง

ล้านนาค่าวสร้อย
ค่าวนั้น
อันใด
จ�๋ำไว้เน้อเจ้า
แน่ซัด
กล๋อนซอ

2ก
3ก
1ข
2ก
3ก
1ข

เต้านี้สู่

กั๋นฟัง

3ค

หื้อมันถูกถ้อย

ในบทขึ้นต้นของคร่าวซอบางเรื่องพบว่ามีเพียง 2 วรรคเท่านั้น ดังแผนผังที่ 8
ซึ่งมีข้อบังคับเรื่องเสียงวรรณยุกต์ในวรรคที่ 3 ต่างไปจากแผนผังที่ 7 เล็กน้อย และ
ตัวอย่างที่ 7 ผูเ้ ขียนน�ำมาจากคร่าวซอเรือ่ งพระอภัยมณี บทที่ 1 (อุดม รุง่ เรืองศรี, 2528: 1)
ดังนี้
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ก่อนแหล่นายเฮย
ในบทขึ้นต้นของคร่าวซอบางเรื่องพบว่ามีเพียง 2 วรรคเท่านั้น ดังแผนผังที่ 8 ซึ่งมีข้อบังคับเรื่องเสียง
อเสนอในการจั
แผนผั
งฉันทลักษณ์าควซอเรื
ร่าวซอ ่ อ ง
3 ต่า งไปจากแผนผั งที่ 7 เล็ ก น้อย และตัว อย่ าข้งที
่ 7 ผู้ เ ขียดนน
ามาจากคร่
พระอภัยมณี บทที่ 1 (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2528: 1) ดังนี้

ยุทธพรก ต์นาคสุ
ข
วรรณยุ
ในวรรคที
่

ร่าวซอบทขึ้น้นต้ต้นนที่มมีเีเพีพียยง ง22วรรคที
่ผู้เขี่ผยู้เนเสนอขึ
้นใหม่้นใหม่
แผนผังแผนผั
ที่ 8 งฉัทีน่ 8ทลัฉันกทลั
ษณ์กษณ์
คร่าควซอบทขึ
วรรคที
ขียนเสนอขึ
ตัวอย่างที่ 7
บทขึตั้นวต้อย่
น างที่ 7

บทขึ้นต้น

ปถมะ
มูลละกล๋อนจ๋า 1 ก (2 วรรคสุดท้าย)
ปถมะ
มูลละกล๋อนจ๋า 1 ก (2 วรรคสุดท้าย)
บทดาเนินเรื่องบทแรก
ก้อยฟังเต๊อะน้อง ตี้ข้องโลกา
จักไขวาตา
แต่เก๊าเบื้องเบ้า
2ก
บทด�ำเนินเรื่องบทแรก
จั๋กสาแดงกุณ
พุทธังกู๋รเจ้า
เมื่อสมภารยัง หนุ่มน้อย
3ก
ก้
อ
ยฟั
ง
เต๊
อ
ะน้
อ
ง
ตี
ข
้
อ
้
งโลกา
จั
ก
ไขวาตา
แต่
เ
ก๊
า
เบื
อ
้
งเบ้
า
2
ขอเจิญนาย
สายสร้อยขาวย้อย
ไขโสตสร้อย ดาฟัง
1กข
จั๋กส�ำแดงกุณ
พุทธังกู๋รเจ้า
เมื่อสมภารยัง หนุ่มน้อย 		 3 ก
ขอเจิญนอกจากนี
นาย ้ยังพบว่าคร่
สายสร้
อ
ยขาวย้
อ
ย
ไขโสตสร้
ดาฟั้นต้ง		
าวซอบางเรื่องมีบทด
าเนินเรือ่อยงบทแรกขึ
นด้วยวรรคที่ 3 และ 14 ขดังที่แสดงไว้
ในแผนผังที่ 9 และตัวอย่างที่ 12 ผู้เขียนนามาจากคร่าวดอยสุเทพ บทที่ 2 (ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว , 2536: 11)
นอกจากนี้ ยัง พบว่า คร่า วซอบางเรื่อ งมีบ ทด� ำ เนิ น เรื่ องบทแรกขึ้ น ต้ น ด้ วย
ดังนี้

วรรคที่ 3 และ 4 ดังที่แสดงไว้ในแผนผังที่ 9 และตัวอย่างที่ 12 ผู้เขียนน�ำมาจาก
คร่าวดอยสุเทพ บทที่ 2 (ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, 2536: 11) ดังนี้

13

แผนผั
ทลัคกร่ษณ์
คร่า่มวซอที
่มีบนทด�
นเรื่องบทแรกเริ
่มต้นในวรรคที
่3 ่4
แผนผั
งที่ 9งฉัทีน่ 9ทลัฉักนษณ์
าวซอที
ีบทดาเนิ
เรื่อำเนิ
งบทแรกเริ
่มต้นในวรรคที
่ 3 และวรรคที
และวรรคที่ 4
ตัวอย่างที่ 8
บทขึ้นต้นวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ฟังเต๊อะแก้ว
พระม่อนต๋าไหล
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ตัวอย่
างทีงที่ 8่ 9 ฉันทลักษณ์คร่าวซอที่มีบทดาเนินเรื่องบทแรกเริ่มต้นในวรรคที่ 3 และวรรคที่ 4
แผนผั
บทขึ้นต้น
ตัวอย่ทุางที
ติย่ ัง8
ระบ�ำบ่แล้ว			
ฟังเต๊อะแก้ว
พระม่อนต๋าไหล      1 ก

บทขึ้นต้น
ทุติยัง

แล้ว
ฟังเต๊อะแก้ว
บทด�ำเนินระบ
เรื่อาบ่
งบทแรกที
่เริ่มต้นในวรรคที
่ 3 และ 4พระม่อนต๋าไหล 1 ก
				
ต�๋ำนานสานสร้อย 2 ก (2 วรรคสุดท้าย)
บทดาเนิ
นเรื่องบทแรกที่เริ่มต้นในวรรคที่ 3ไขบอกลาย
และ 4
ต๋ามผะหยา
บ่จ๋บถอง

ต๋ามผะหยา
บ่จ๋บถอง

ปั๋ญญาแห่งข้อย บ่ไขบอกลาย
เหมือนแซงฮอย เปืต๋้อานานสานสร้
นนั้น
อย 3 ก 2 ก (2 วรรคสุดท้าย)
เฮียนท่องหลายจั๊น เกาะก่ายเข้า
ปิงก�ำ
1ข

ปัญ
๋ ญาแห่งข้อย
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3ก
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2533:ดอกบั
35) วแก้ว, 2533: 35)

แผนผั
ที่ 10ฉันฉันทลั
ทลักกษณ์
ษณ์คคร่าวซอที่มมีบบี ทด
่ 1 ่ และแบบที
่ 2 ่2
แผนผั
งทีง่ 10
ทด�าเนิ
ำเนินนเรืเรื่องจ
อ่ งจ�านวน
ำนวน2 2บาท
บาทแบบที
แบบที
1 และแบบที
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ตัวอย่างที่ 9
บทด�ำเนินเรื่องที่มี 2 บาท แบบที่ 1
ป่าซางเรืองหมั้น
ร้อยตั๊ด
เมืองปิงค์

2ก
3ก
1ข

จ่าบ้านเมืองปิงค์ บุญศีลวอดเสี้ยง
ลวดดับวอดเสี้ยง เครือวงศ์

2ก
1ข

139. สามคนปี้น้อง เจ้ายอดกระกู๋ล ตั้งล�ำพูน
ได้สิบสี่ปี๋
รวายศีมาหั้น
ศักราชปัน
ห้าสิบเอ็ดตั๋ว
ปล๋ายหั้นแม่นตั๊ด ยกขึน้ ตั้ง
140. เหตุแขวงนพป๊ะ บ่มีหื้ออะสิง
ฝูงบุตตา
ธิดาลูกเลี้ยง
141. เหตุนั้นและ
ด้วยพระกุศล

ไพร่ราชตังโขง
จิ่งมอบเกนองค์
หนหลังเตื่อมเข้า หล้างเป็นเก๊าแก่

ถวายเมืองมอบเจ้า 2 ก
เมืองปิงค์
1 ข (ปรับวรรคที่ 3)

จากคร่าวซอในตัวอย่างที่ 9 บทที่ 139-141 จะเห็นว่าบทที่ 140 และบทที่ 141
มีบทด�ำเนินเรือ่ งเพียง 2 บาท แต่กส็ ามารถรับหรือส่งสัมผัสต่อเนือ่ งไปกับบทด�ำเนินเรือ่ ง
ที่มี 3 บาทหรือ 2 บาทได้เรื่อย ๆ และจะเห็นได้ว่าฉันทลักษณ์คร่าวซอที่ผู้เขียนเสนอใหม่
ไม่ว่าจะมี 3 บาทหรือ 2 บาทก็ตาม ล้วนแต่ขึ้นต้นด้วยบาท 2 ก เสมอ
เหตุผลสนับสนุนการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอแบบเสนอใหม่
เหตุผลที่สนับสนุนการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอแบบเสนอใหม่มีอยู่
5 ประการ ดังนี้
1. เพื่อให้แผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอมีความกระชับและไม่ซ�้ำซ้อน
ถ้าหากพิจารณาการจัดฉันทลักษณ์คร่าวซอที่ผ่านมาจะเห็นว่าบาท 2 ก
และบาท 3 ก ในบทขึ้นต้นซ�้ำกับบาท 2 ข และ 3 ข ในบทด�ำเนินเรื่อง และบาท 1 ข
ในบทด�ำเนินเรื่องซ�้ำกับบาท 1 ค ในบทลงท้าย การจัดฉันทลักษณ์คร่าวซอแบบใหม่นี้
จะท�ำให้บทขึ้นต้น บทด�ำเนินเรื่อง และบทลงท้าย ไม่มีบาทใดซ�้ำกันเลย ซึ่งท�ำให้
ฉันทลักษณ์ของคร่าวซอมีความกระชับยิ่งขึ้น

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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2. เพื่อให้บาทขึ้นต้นในแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอมีความสม�่ำเสมอ
จากคร่ า วซอในตั ว อย่ า งที่ 7-9 ที่ แ สดงไปแล้ ว จะเห็ น ได้ ว ่ า หากจั ด
ฉันทลักษณ์คร่าวซอแบบที่ผู้เขียนเสนอจะมีบทด�ำเนินเรื่องขึ้นต้นด้วยบาท 2 ก เสมอ
แต่ถา้ หากจัดตามฉันทลักษณ์แบบเดิมจะท�ำให้แต่ละบทมีบาทขึน้ ต้นสลับกันไปมาระหว่าง
บาท 2 ก และบาท 1 ข ดังตัวอย่างที่ 10 ซึง่ มาจากคร่าวสีบ่ ทของพระยาพรหมโวหารบทที่ 1
บทรอมถนัด ซึ่งอุดม รุ่งเรืองศรี (2544: 57) ได้จัดไว้ตามฉันทลักษณ์เดิม แต่ผู้เขียน
ได้ปรับการสะกดให้เป็นการสะกดตามเสียง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 10
1.6 เกยได้อยู่กิ๋น ยินดีเซื้อมซ้อน
เปื้อนเมาฮักจู๊
เมาบ่าวเมาสาว
หล้างพร่องเขา
เมายาฝิ่นเหล้า
1.7 กันกึ๊ดฮอดน้อง แม่ปล้องแขนกล๋ม
ฟู่จ๋าสัง 		 ปอลืมหลังหน้า

แฝงใฝ่อ้อม
ต๋ามเนื่องแนวนาว
ปี้นี้เต้า
ปี้เมาลม
ครอบครัวลืม

ปิงปาว		
เกยแฝงใฝ่เฝ้า
เมาลม		
งุ่มงว้าดั่งบ้า
ละไว้		

1ข
2ก
1ข
2ก
3ก

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าบทที่ 1.6 ที่อุดม รุ่งเรืองศรีจัดไว้มีบาทแรก
ขึ้นต้นด้วยบาท 1 ข ส่วนบทที่ 1.7 มีบาทแรกขึ้นต้นด้วยบาท 2 ก ซึ่งไม่มีความสม�่ำเสมอ
แต่หากจัดฉันทลักษณ์อย่างที่ผู้เขียนเสนอก็จะท�ำให้บาทแรกของแต่ละบทขึ้นต้นด้วย
บาท 2 ก อย่างสม�่ำเสมอไปจนจบเรื่อง
3. เพือ่ ให้ฉนั ทลักษณ์คร่าวซอตรงกับความเป็นจริงเมือ่ ศิลปินน�ำไปขับเป็น
ท�ำนองเสนาะ
โดยปรกติแล้วบทประพันธ์ร้อยกรองชนิดต่าง ๆ มักจะสามารถขับเป็น
ท�ำนองได้ตั้งแต่บาทแรกของแต่ละบท แต่การเริ่มต้นคร่าวซอแต่ละบทด้วยบาท 1 ข
ตามที่สิงฆะ วรรณสัยและคนอื่น ๆ ก�ำหนดไว้นั้นไม่ใคร่จะตรงกับการน�ำไปใช้ขับจริง
เพราะผูข้ บั หรือศิลปินจะเริม่ ขับทีบ่ าท 2 ก ตามฉันทลักษณ์ทผี่ เู้ ขียนจัดไว้ เช่น ในคร่าวก้อม
ซึ่งเป็นคร่าวซอขนาดสั้น มักใช้ในการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาวชาวล้านนาในอดีต
ก็จะเริ่มขับหรือจ๊อยที่บาท 2 ก แทบทั้งสิ้น และมีคร่าวก้อมจ�ำนวนไม่น้อยที่มีเฉพาะบาท
2 ก เท่านั้น ดังตัวอย่างที่ 11 และ 12 ข้างล่างนี้
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ตัวอย่างที่ 11
คนใหญ่แล้ว		

บ่ถ้ามาสอน

จี้หีดแมงจอน

ใผสอนมันเต้น

2ก

ตัวอย่างที่ 12
เจ้าปี้ไท้		
มันบ่เป็นหยัง

จักลาตัวหนี
ป้อดาวสูนฝ้า

จักผัดนาตี
หื้อกลับงว้ายมา

หื้อน้องวันหน้า
หาน้อง

2ก
3ก

4. เพื่อแก้ไขปัญหาฉันทลักษณ์คร่าวซอที่มีบางบาทหายไป
ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว (2533) พบปัญหาว่าเมื่อจัดฉันทลักษณ์คร่าวซอเจ้า
เจ็ดตนตามแผนผังฉันทลักษณ์ของสิงฆะ วรรณสัยและคนอื่น ๆ แล้ว ท�ำให้ดูเหมือนว่า
มีคร่าวบางบาทหายไป ดังไพฑูรย์ ดอกบัวแก้วได้อธิบายไว้ว่า
“อย่างไรก็ตามกวีนิพนธ์บางบท โดยเฉพาะตอนกลางเรื่องมักจะขาดหาย
ไปเป็นบางบท บางวรรค ซึ่งอาจจะเกิดจากการคัดลอกที่ผิดพลาดก็เป็นได้ โดยในส่วน
ที่ขาดหายไปนั้น ผู้ปริวรรตได้ท�ำเครื่องหมาย จุดจุดจุด (.............) ไว้ให้เป็นที่สังเกต”
(ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, 2533: ค)
ยกตัวอย่างจากคร่าวซอเจ้าเจ็ดตนบางตอนที่ไพฑูรย์พบปัญหาข้างต้น
ดังตัวอย่างที่ 13 ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 13
139. ห้าสิบเอ็ดตัว๋ ปล๋ายหั้นแม่นตั๊ด
เหตุแขวงนพป๊ะ บ่มีหื้ออะสิง
..................
..................
140. ฝูงบุตต๋า ธิดาลูกเลี้ยง
เหตุนั้นและ
ไพร่ราชตังโขง
..................
..................
141. ด้วยพระกุศล หนหลังเตื่อมเข้า
ด้วยบุญของต๊าว จิ่งสมอะสิง
..................
..................
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยกขึ้นตั้ง		
จ่าบ้านเมืองปิงค์
..................
ลวดดับวอดเสี้ยง
จิ่งมอบเกนองค์
..................
หล้างเป๋นเก๊าแก่
ไพร่เจ้าเมืองปิงค์
..................

เมืองปิงค์
บุญศีลวอดเสี้ยง
..................
เครือวงศ์		
ถวายเมืองมอบเจ้า
..................
เมืองปิงค์
จวนกั๋นพร้อมหน้า
..................
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จากตัวอย่างที่ 13 ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้วเห็นว่ามีคร่าวซอบางบาทที่หายไปนั้น
แท้จริงแล้วเป็นคร่าวซอทีบ่ ทด�ำเนินเรือ่ งจ�ำนวนเพียง 2 บาท ดังทีผ่ เู้ ขียนเสนอในแผนผังที่
10 และถ้าหากจัดฉันทลักษณ์ใหม่ตามทีผ่ เู้ ขียนเสนอก็จะช่วยแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้ดงั ทีไ่ ด้แสดง
ไว้แล้วในตัวอย่างที่ 9 ที่ผ่านมา และยังท�ำให้คร่าวซอมีความต่อเนื่องอีกด้วย
5. การพบคร่าวซอยุคเก่าบางเรือ่ งมีฉนั ทลักษณ์เช่นเดียวกับทีผ่ เู้ ขียนเสนอ
จากการที่ผู้เ ขียนได้ส�ำรวจวรรณกรรมคร่ าวซอยุ ค เก่ าพบว่ าคร่ าวซอ
บางเรื่องมีฉันทลักษณ์ตรงกับฉันทลักษณ์ที่ผู้เขียนเสนอทั้งบทขึ้นต้นและบทลงท้าย
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 บทขึ้นต้น
ผูเ้ ขียนพบว่าวรรณกรรมคร่าวซอยุคเก่าบางเรือ่ งไม่ได้ขนึ้ ต้นด้วยบาท 1 ก
ตามขนบ แต่ขนึ้ ต้นด้วยบาท 2 ก ตามแผนผังฉันทลักษณ์ในบทด�ำเนินเรือ่ งทีผ่ เู้ ขียนเสนอไว้
แสดงให้เห็นว่าบาท 2 ก น่าจะเป็นบาทเริ่มต้นของบทที่แท้จริง ในที่นี้จะยกตัวอย่าง
บทขึ้นต้นของคร่าวดอยสุเทพ บทที่ 1 (ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, 2536: 1) แต่งเมื่อราว
พ.ศ. 2416 ซึ่งขึ้นต้นด้วยบาท 2 ก ดังตัวอย่างที่ 14
ตัวอย่างที่ 14
บทขึ้นต้นคร่าวดอยสุเทพ บทที่ 1
เฉลยร�่ำริ 		 พิทูลสาก๋าร
ประหนมวอนวาน
เตียวกล๋อนกิด หลอนผิดบาทเต้า หวิดส�ำเนา
สิปปะกล๋อน		 บวรกราบนบ
หลอนขัดบาทเบื้อง

สาสานก่ายเกล้า     2 ก
บ่ครบ
3ก
วาตา
      1 ข

5.2 บทลงท้าย
ในคร่ า วไปเรี ย กหนานยศบ้ า นกิ่ ว แต่ ง โดยพระครู อุ ต รวงศ์ ธ าดา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหมื่นกาศ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง เมื่อราว พ.ศ. 2480 พบว่า
ท่านจบด้วยบาท 1 ข แล้วต่อด้วยโคลงสาม ไม่ได้จบด้วยบาท 3 ค ซึ่งเป็นบทลงท้าย
ตามขนบ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บาท 1 ข น่ า จะเป็ น บาทสุ ด ท้ า ยที่ แ ท้ จ ริ ง ของคร่ า วซอ
ดังตัวอย่างที่ 15
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ตัวอย่างที่ 15
บทด�ำเนินเรื่องบทสุดท้าย
ถปนาไว้
ยืนในวิหาร
สล่าคนลือ
สีมือหนานตี้
ถ้าน้องนายหนาน มีก๋ารยั้งเย้า

ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ

เขาเล่าลืองาม
เหลือองค์ก่อนกี้
บ้านสรีเกิดไจย จ้างเก๊า
เจิญมาผ่อเหยี้ยม วันทาน		

2ก
3ก
1ข

โคลงสาม
ได้พร้อมใจ๋กั๋นสร้างวิหาร
หมื่นสองปันใบเผื่อร้อย		

ก็เสี้ยงเงินไปหลายบ่หน้อย
จั๋กเสี้ยงแถมอีกเต้าใดจา

17

สรุปได้ว่า บทขึ้นต้นและบทลงท้ายที่พบในคร่าวซอยุคเก่านี้ท�ำให้เชื่อว่าบาท
สรุ
ป
ได้
ว
่
า
บทขึาวซอคื
้นต้นและบทลงท้
ายที่พบในคร่
าวซอยุคาเก่วซอคื
า นี้ทอาให้
่มต้้นนต้ของคร่
เริ่มต้นของคร่
อบาท 2 ก และบาทสุ
ดท้ายของคร่
บาทเชื1่อว่ขาส่บาทเริ
วนการขึ
น าวซอคือ
บาท 2 กด้และบาทสุ
ายของคร่ายด้
าวซอคื
อบาท
ด้วยบาทยมในการแต่
1 ก และลงท้
วยบาท 1 ค นั้น
วยบาท 1 ดกท้และลงท้
วยบาท
1 ค1 นัข้นส่น่วานการขึ
จะเป็น้นเพีต้ยนงขนบนิ
งคร่าายด้
วซอ
น่าจะเป็นเท่เพีายนังขนบนิ
ยมในการแต่
้น ซึ่งจะมี
หรือไม่มีกง็ไคร่
ด้ าวซอเท่านั้น ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้

บทสรุป บทสรุป
แผนผั
งฉัคนร่ทลั
กษณ์่ผคู้เขีร่ยาวซอที
่ผู้เขียนเสนอสามารถสรุ
แผนผังฉันทลั
กษณ์
าวซอที
นเสนอสามารถสรุ
ปได้ดังนี้ ปได้ดังนี้
1. บทขึ้น1.ต้น บทขึ้นต้น
แผนผั
ทลั้นกต้ษณ์
บทขึ้นาต้วซอพบอยู
นของคร่า่ วซอพบอยู
แผนผังฉันทลั
กษณ์งฉับนทขึ
นของคร่
2 แบบ ดัง่นี2้ แบบ ดังนี้
บทขึ้นต้นบทขึ
แบบแรก
บทขึ้นต้นแบบแรกมี
่งเป็่พนบมากที
แบบที่พ่สบุ ด แผนผังฉัน ท
1.1 บทขึ้น1.1
ต้ น แบบแรก
้นต้นแบบแรกมี
4 วรรคซึ่ง4เป็วรรคซึ
น แบบที
มากที่สุด แผนผังฉันทลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 6 และตัวอย่างที่ 8 ประกอบ)
ลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 6 และตัวอย่างที่ 8 ประกอบ)

1.2 บทขึ้นต้นแบบที่สอง บทขึ้นต้นแบบที่สองมี 2 วรรค โดยเริ่มที่วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4
แผนผังฉันทลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 7 ประกอบ)
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. บทดาเนินเรื่อง
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1.1 บทขึ
้นต้งฉันนแบบแรก
นแบบแรกมี
4 วรรคซึ
่งเป็ดันงแบบที
แผนผั
ทลักษณ์บบทขึ
ทขึ้นต้้นนต้ของคร่
าวซอพบอยู
่ 2 แบบ
นี้ ่พบมากที่สุ ด แผนผังฉัน ท
ลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูต1.1
ัวอย่บทขึ
างที่ ้น6ต้และตั
วอย่างทีบทขึ
่ 8 ประกอบ)
น แบบแรก
้นต้นแบบแรกมี 4 วรรคซึ่งเป็น แบบที่พบมากที่สุ ด แผนผังฉ
ลักษณ์Theเป็Revised
นดังนี้Prosodic
(ดูตัวอย่Structure
างที่ 6of และตั
วอย่AาProposal
งที่ 8 ประกอบ)
Khrao Saw:

Yuttaporn Naksuk

1.2 บทขึน้ ต้นแบบทีส่ อง บทขึน้ ต้นแบบทีส่ องมี 2 วรรค โดยเริม่ ทีว่ รรคที่ 3
1.2
บทขึ
น
้
ต้
นแบบที
วรรค
โดยเริ่มที่วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4
และวรรคที่ 4 แผนผั
งฉั่สนอง
ทลักบทขึ
ษณ์้นเป็ต้นนดัแบบที
งนี้ (ดู่สตองมี
ัวอย่2างที
่ 7 ประกอบ)
แผนผังฉันทลักษณ์เ1.2
ป็นดับทขึ
งนี้ (ดู้นต้ตนัวอย่
างที่ส่ 7องประกอบ)
แบบที
บทขึ้นต้นแบบที่สองมี 2 วรรค โดยเริ่มที่วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4

แผนผังฉันทลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 7 ประกอบ)

2. บทดาเนินเรื่อง
แผนผั
งฉั2.นทลั
กนษณ์
าเนิ่องนเรื่องของคร่าวซอพบอยู่ 3 แบบ ดังนี้
2. บทด
าเนิบทด�
เรืำ่อบเนิงทดนเรื
ฉันทลักษณ์บบทด
เนินนเรืเรื่อ่ องของคร่
าวซอพบอยู
แบบ ดังนี4้ วรรค รวมแล้ ว มี
2.1 บทด
าเนิ
บาท่ 3ดังบาทละ
แผนผั
งแผนผั
ฉันนเรื
ทลั่ องกงแบบแรก
ษณ์บทดาเนินทด�
เรื่อำาเนิ
งของคร่างแบบแรกมี
วซอพบอยู
่ 33แบบ
นี้
2.1 แต่
บทด�
ำ เนิ น เรื่ อ4งแบบแรก
บทด�
ำ เนิ
น เรืน่ อวรรคที
งแบบแรกมี
3 บาท ที่มีเพียง
จานวนวรรคทั้งหมด2.112บทด
วรรค
ล
ะวรรคจะมี
ค
าหรื
อ
3
ค
าก็
ไ
ด้
ยกเว้
่
8 และวรรคที
าเนิน เรื่ องแบบแรก บทดาเนินเรื่องแบบแรกมี 3 บาท
บาทละ 4่ 12
วรรค รวมแล
บาทละ
4งแบบนี
วรรค้เป็รวมแล้
วมี่พจบมากที
�ำนวนวรรคทั
้งหมด
12ทลัวรรค
แต่
ลดัะวรรคจะมี
4งทีค�่ ำ6หรืและตั
อ วอย่างที่
2 คา จบทด
าเนิ
น
เรื
่
อ
น
แบบที
่
ส
ุ
ด
แผนผั
ง
ฉั
น
ก
ษณ์
เ
ป็
น
ง
นี
้
(ดู
ต
ั
ว
อย่
า
านวนวรรคทั
หมดน12
วรรค่ 8 แต่
ละวรรคจะมี
าก็ได้ำเนิ
ยกเว้
3 ค�ำก็ได้้งยกเว้
วรรคที
และวรรคที
่ 12 ที4่มคีเพีาหรื
ยง อ2 3ค�ำคบทด�
นเรืน่อวรรคที
งแบบนี่ 8้เป็และวรรคที
นแบบ ่ 12 ที่มีเ
7 ประกอบ)
2 คา ทีบทด
าเนินเรื่สุด่องแบบนี
แบบที
ุด แผนผั
ฉัน่ ทลั
กษณ์วเอย่
ป็นาดังที
งนี่ 7้ (ดูประกอบ)
ตัวอย่างที่ 6 และตัวอย
่พบมากที
แผนผัง้เฉัป็นนทลั
กษณ์่พเบมากที
ป็นดังนี่ส้ (ดู
ตัวอย่างงที
6 และตั
7 ประกอบ)

2.2 บทดาเนินเรื่องแบบที่สอง บทดาเนินเรื่องแบบที่สองมี 3 บาท บาทแรกมี 2 วรรค คือ วรรค
ที่ 3 และ 4 ส่วนบาทที
2 และบาทที
มีบาทละ
วรรคาเนิรวมแล้
วมีจานวนวรรคทั
้งหมดบาทแรกมี
10 วรรค2แต่วรรค
ละวรรค
2.2 ่ บทด
าเนินเรื่อ่ 3งแบบที
่สอง4บทด
นเรื่องแบบที
่สองมี 3 บาท
คือ ว
มี 4 คทีาหรื
3 ค4าก็ส่ไวด้นบาทที
ยกเว้2.2
น่ วรรคที
และวรรคที
่ 12 ที4่ส่มวรรค
ีเพียบทด�
ง รวมแล้
2 คำเนิ
า แผนผั
งฉันทลัก่สษณ์
ป็3นดับาท
ง10
นี้ (ดูวรรค
ตัวอย่แต่างที
บทด�่ 8ำเนิ
น่ 3เรืมี่อบงแบบที
อง
นวมีเรืจ่อานวนวรรคทั
งแบบที
องมี
่ 3 อและ
2 และบาทที
าทละ
้งเหมด
ละว่
2 ไวรรค
คือนวรรคที
วรรคที่ ่ 83 และวรรคที
และ 4 ส่วนบาทที
่ 3 มีงบฉัาทละ
8 ประกอบ)
มี 4 คบาทแรกมี
าหรือ 3 คาก็
ด้ ยกเว้
่ 12 ที่ม่ ีเ2พียและบาทที
ง 2 คา แผนผั
นทลัก4ษณ์วรรค
เป็นดังนี้ (ดูตัวอย
รวมแล้วมีจำ� นวนวรรคทัง้ หมด 10 วรรค แต่ละวรรคมี 4 ค�ำหรือ 3 ค�ำก็ได้ ยกเว้นวรรคที่ 8
8 ประกอบ)
และวรรคที่ 12 ที่มีเพียง 2 ค�ำ แผนผังฉันทลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 8 ประกอบ)
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2.3 บทดาเนิ2.3
นเรื่อบทด�
งแบบที
บทดาเนิ
นเรืบทด�
่องแบบที
่ส ามมี
2 บาท
ำเนิน่สเรืาม่องแบบที
่สาม
ำเนินเรื
่องแบบที
่สามมีบาทละ
2 บาท4 วรรค รวม
บาทละ
มีจำ� นวนวรรคทั
้งหมด
วรรค
แต่ละวรรคมี
จานวนวรรคทั
้งหมด4 8วรรค
วรรครวมแล้
แต่ลวะวรรคมี
4 คาหรื
อ 3 8คาก็
ได้ ยกเว้
นวรรคที4่ 8ค�ำมีหรืเพีอย3ง ค�2ำคา บทดาเน
นบทด
วรรคที
่ 8นมีเรืเงพี่อฉัยงแบบที
2 ค�กำษณ์
บทด�
ามมี่ 92ประกอบ)
แบบย่
ย แผนผั
ง 4 วรรค
2.3
่ส าม
บทด
่สรูปามมี
2 อบาท
บาทละ
แบบที่สามมีก็2ได้รูปยกเว้
แบบย่
อยาเนิ
แผนผั
นงทลั
เป็ำนเนิ
ดันงนีเรืาเนิ
้ ่อ(ดูงแบบที
ตนัวเรือย่่อา่สงแบบที
งที
ฉันทลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 9 ประกอบ)
จานวนวรรคทั
้งหมดบทด
8 วรรค
ะวรรคมี
อ 3อยที
คาก็่ 1ได้(ดูยกเว้
่ 8 มี่ เ140
พียง ประกอบ)
2 คา บทด
2.3.1
าเนินเรืแต่่อลงแบบที
่สาม4 รูคปาหรื
แบบย่
ตัวอย่นาวรรคที
งที่ 9 บทที
		 2.3.1 บทด�ำเนินเรื่องแบบที่สาม รูปแบบย่อยที่ 1 (ดูตัวอย่างที่ 9
แบบที่สบทที
ามมี่2.3
2 รูปบทด
แบบย่
งฉันทลั
กษณ์บทด
เป็นาเนิ
ดังนีน้ เรื(ดู่อตงแบบที
ัวอย่างที่ส่ ามมี
9 ประกอบ)
าเนิอนย เรืแผนผั
่องแบบที
่ส าม
2 บาท บาทละ 4 วรรค
140
ประกอบ)
2.3.1
บทดาเนิ
เรื่องแบบที4 ่สคาม
่ 1 (ดูนตวรรคที
ัวอย่างที่ 8่ 9มีเบทที
จานวนวรรคทั้งหมด
8 วรรค
แต่นละวรรคมี
าหรืรูอปแบบย่
3 คาก็อไยที
ด้ ยกเว้
พียง่ 140
2 คาประก
บทด
แบบที่สามมี 2 รูปแบบย่อย แผนผังฉันทลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 9 ประกอบ)
2.3.1 บทดาเนินเรื่องแบบที่สาม รูปแบบย่อยที่ 1 (ดูตัวอย่างที่ 9 บทที่ 140 ประกอ
2.3.2 บทดาเนินเรื่องแบบที่สาม รูปแบบย่อยที่ 2 (ดูตัวอย่างที่ 9 บทที่ 141 ประกอบ)

2.3.2 บทดาเนินเรื่องแบบที่สาม รูปแบบย่อยที่ 2 (ดูตัวอย่างที่ 9 บทที่ 141 ประก

		 2.3.2 บทด�ำเนินเรื่องแบบที่สาม รูปแบบย่อยที่ 2 (ดูตัวอย่างที่ 9
บทที่ 141 ประกอบ)

2.3.2 บทดาเนินเรื่องแบบที่สาม รูปแบบย่อยที่ 2 (ดูตัวอย่างที่ 9 บทที่ 141 ประกอ

3. บทลงท้าย บทลงท้ายของคร่าวซอพบเพียงแบบเดียว คือ มี 1 บาท จานวน 4 วรรค แต่ละว
4 คาหรือ 3 คาก็ได้ ยกเว้นวรรคสุดท้ายมีเพียง 2 คา และบทจบของคร่าวซอส่วนใหญ่นิยมตามด้วยสร้อย
บทลงท้
าวซอพบเพียงแบบเดียว คือ มี 1 บาท จานวน 4 วรรค แต
แผนผังฉันทลั3.กษณ์
เป็นดัางนีย้ บทลงท้
(ดูตัวอย่ายของคร่
งที่ 6 ประกอบ)
4 คาหรือ 3 คาก็ได้ ยกเว้นวรรคสุดท้ายมีเพียง 2 คา และบทจบของคร่าวซอส่วนใหญ่นิยมตามด้วยส
แผนผังฉัวารสารภาษา
กษณ์
เาป็ยและวั
นบทลงท้
ดัฒงนธรรม
นี้ (ดูตายของคร่
ัวอย่างที่ า6วซอพบเพี
ประกอบ)ยปีงแบบเดี
237 4 วรรค แต
ศาสนา
ที่ 8 ฉบับที่ 1ยมกราคม
2562 จานวน
3.นทลั
บทลงท้
ว คือ- มีมิถุน1ายนบาท
4 คาหรือ 3 คาก็ได้ ยกเว้นวรรคสุดท้ายมีเพียง 2 คา และบทจบของคร่าวซอส่วนใหญ่นิยมตามด้วยส

2.3.2 บทดาเนินเรื่องแบบที่สาม รูปแบบย่อยที่ 2 (ดูตัวอย่างที่ 9 บทที่ 141 ประกอบ)
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3. บทลงท้าย บทลงท้ายของคร่าวซอพบเพียงแบบเดียว คือ มี 1 บาท
ำนวน 4าวรรค
แต่ละวรรคมี
ำหรือ 3 ค�ำยก็งแบบเดี
ได้ ยกเว้นยวรรคสุ
เพียจงานวน
2 ค�ำ และ
3. จ�บทลงท้
ย บทลงท้
ายของคร่4 าค�วซอพบเพี
ว คือ ดมีท้1ายมี
บาท
4 วรรค แต่ละว
บทจบของคร่าวซอส่วนใหญ่นิยมตามด้วยสร้อยความ แผนผังฉันทลักษณ์เป็นดังนี้
4 คาหรือ 3(ดูคาก็
ได้ ยกเว้นวรรคสุดท้ายมีเพียง 2 คา และบทจบของคร่าวซอส่วนใหญ่นิยมตามด้วยสร้อย
ตัวอย่างที่ 6 ประกอบ)

แผนผังฉันทลักษณ์เป็นดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ 6 ประกอบ)

อนึ่ง จากการสารวจจากคร่าวซอยุคเก่าบางเรื่องพบว่าคร่าวซออาจจะไม่มีบทขึ้นต้นหรือบทลงท
อนึง่ จากการส�ำรวจจากคร่าวซอยุคเก่าบางเรือ่ งพบว่าคร่าวซออาจจะไม่มบี ทขึน้ ต้น
และยังพบว่าคร่าวซอยุ
คเก่านิยมปิดท้ายด้วยโคลงสองหรือโคลงสาม ซึ่งไม่เป็นที่นิยมของผู้แต่งคร่าวซอ
หรือบทลงท้ายก็ได้ และยังพบว่าคร่าวซอยุคเก่านิยมปิดท้ายด้วยโคลงสองหรือโคลงสาม
ปัจจุบันเท่าใดนั
ซึ่งไม่กเป็นที่นิยมของผู้แต่งคร่าวซอในยุคปัจจุบันเท่าใดนัก
กล่าวโดยสรุกล่
ป าแผนผั
งฉัปนแผนผั
ทลักษณ์
ร่ากวซอที
ขียนเสนอแตกต่
างไปจากแผนผั
งฉันงทลักษณ์ที่เคย
วโดยสรุ
งฉันคทลั
ษณ์คร่่ผาู้เวซอที
ผ่ เู้ ขียนเสนอแตกต่
างไปจากแผนผั
นทลักาษณ์
ที่เคยมี
ู้ไว้ กดัษณ์
งนี้ คเดิร่มามีวซอในบทขึ
ผู้เสนอว่าแผนผั
กษณ์
คร่าาเนิ
วซอในบทขึ
น และบทล
ดังนี้ เดิมมีผฉัู้เสนอว่
แผนผั
งฉันผทลั
้นต้นงมีฉั3นทลั
บาท
บทด
นเรื่องมี ้น3ต้บาท
บาทเสนอว่
บทด�ำาเนิ
นเรื่องงมี
ายมี 2้นบาท
นได้เบทด
สนอว่าเนิ
าแผนผั
มี 2 บาท ผู้เมีขีย3นได้
แผนผั
ฉัน3ทลับาท
กษณ์และบทลงท้
คร่าวซอในบทขึ
ต้นมีผู1้เขียบาท
นเรื่องงมี 3 บาทหร
ฉันทลักษณ์คร่าวซอในบทขึ้นต้นมี 1 บาท บทด�ำเนินเรื่องมี 3 บาทหรืออาจมีเพียง
มีเพียง 2 บาทก็
ได้ และบทลงท้ายมี 1 บาท ทั้งนี้มีเหตุผลสนับสนุนในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์ ของคร
2 บาทก็ได้ และบทลงท้ายมี 1 บาท ทั้งนี้มีเหตุผลสนับสนุนในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์
แบบที่เสนออยู
่ 5 ประการ
ได้แ่เสนออยู
ก่ เพื่อให้
ผนผังฉันได้
ทลัแกก่ษณ์
ของคร่
าวซอแบบที
่ 5แประการ
เพืค่อร่ให้าวซอมี
แผนผัคงวามกระชั
ฉันทลักษณ์บคและไม่
ร่าวซอซ้าซ้อน เพื่อใ
มี ค วามกระชั
และไม่
ซ�้ ำ ซ้ อคนวามสม่
เพื่ อ ให้าเสมอ
บ าทขึ้ นเพื
ต้ น่อในแผนผั
น ทลั
ค ร่ า วซอบความเป็นจ
ขึ้นต้นในแผนผั
งฉันทลักบษณ์
คร่าวซอมี
ให้ฉันทลังกฉัษณ์
คร่กาษณ์
วซอตรงกั
มีความสม�่ำเสมอ เพื่อให้ฉันทลักษณ์คร่าวซอตรงกับความเป็นจริงเมื่อศิลปินน�ำไปขับ
เป็ น ท� ำ นองเสนาะ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาฉั น ทลั ก ษณ์ ค ร่ า วซอที่ มี บ างบาทหายไป และ
การพบคร่าวซอยุคเก่าบางเรื่องมีฉันทลักษณ์เช่นเดียวกับที่ผู้เขียนเสนอ
กิตติกรรมประกาศ
เนือ่ งในปี พ.ศ. 2562 เป็นวาระครบ 99 ปีแห่งชาตกาลของอาจารย์สงิ ฆะ วรรณสัย
ผู้เขียนขออุทิศคุณความดีทั้งหมดที่พึงมีจากบทความนี้แด่อาจารย์สิงฆะผู้เป็นปราชญ์
ด้านภาษาและวรรณคดีล้านนาแห่งยุค ท่านเป็นผู้ก�ำหนดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอขึ้น
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ข้อเสนอในการจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่าวซอ

เป็นคนแรก ส่งผลให้การศึกษาคร่าวซอทั้งด้านการอ่านและการประพันธ์มีความสะดวก
รวดเร็วกว่าสมัยโบราณมาก และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์คร่าวซอให้แพร่หลายมาจนถึง
ปัจจุบัน
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