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๕๒๒๐๒๒๐๖ : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ :  วัว 
  จตุพร  บุญประเสริฐ  : การวิเคราะหตําราวัว .   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :             
รศ.จุไรรัตน  ลักษณะศิริ และ รศ.กัญญรัตน  เวชชศาสตร.  ๒๖๑ หนา. 

 วิทยานิพนธนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับวัว วิเคราะหตําราวัวในดานรูปแบบ 
เนื้อหา ศิลปะการใชภาษา และคุณคาท่ีปรากฏในตําราวัว โดยศึกษาจากขอมูลที่เปนวรรณกรรม        
ลายลักษณซึ่งเปนเอกสารโบราณ ณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร และตําราวัวที่เปน
วรรณกรรมทองถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี รวมท้ังสิ้น ๒๐ ฉบับ  
 ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับวัวในดานความรูเชิงประวัติและความเปนมาของวัว         
มีกลาวไวในตํานาน  เทวปกรณ ดานท่ีมาของตําราวัวแตแรกเร่ิมน้ัน  เกิดข้ึนเน่ืองจากฤๅษี              
เปนผูบันทึกขึ้นจากคําบอกเลาของพระอิศวร สวนความสําคัญของวัวกับสังคมน้ัน ทําใหเห็นไดวา
วัวมีความสําคัญซึ่งปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร เปนสัตวใชแรงงาน ทั้งยังเก่ียวของกับ  
การคมนาคม และยังปรากฏในวรรณคดี พิธีกรรม สํานวน ภาษิตไทย การละเลนพื้นบาน และงาน
ศิลปกรรมดวย ดานรูปแบบของตําราวัว พบวา มี ๔ รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธ
รอยกรองประเภทรายยาว รายสุภาพ และลิลิต  รูปแบบท่ีแตงดวยคําประพันธรอยแกว รูปแบบท่ีใช
รูปภาพในการสื่อความ และรูปแบบผสม คือ รูปแบบที่มีการถายทอดในลักษณะท่ีใชคําประพันธ
รอยกรองรวมกับรอยแกว ใชคําประพันธรอยกรองรวมกับรูปภาพ และใชคําประพันธรอยแกว
รวมกับรูปภาพ  ดานเนื้อหา  พบวา  ตําราวัวแบงออกเปน  ๒  กลุมไดแก  กลุมเ น้ือหาหลัก 
ประกอบดวยเร่ือง ที่มาของตําราวัว  ลักษณะวัวมงคล ๘ ตระกูล  สีน้ําของเขาวัว คุณของเขาวัวและ
ราคา  ยาปะสะเขา  พิธีรับขวัญวัวตายลอยมาในน้ําโดยมีเขากับหัวติดมาดวยกัน การบูชาเขาวัว  
ขวัญดีและขวัญรายประจําตัววัว ลักษณะของเขาวัว และกลุมเน้ือหาเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย เน้ือหา
การพยากรณน้ําฝนตามปนักษัตรดวยแผนภาพรูปวัว  ดานศิลปะการใชภาษา พบวา ฉบับที่แตงดวย
คําประพันธรอยกรองมีความไพเราะดานการใชคํา  การเลนคํา การเลนเสียงสัมผัส การเปรียบเทียบ
ดวยภาพพจนชนิดอุปมา และฉบับที่แตงดวยคําประพันธรอยแกวใชโวหารชนิดอธิบายและบรรยาย 
และดานคุณคาท่ีปรากฏในตําราวัวนั้น มีคุณคาในดานท่ีเปนตําราสัตวศาสตร ดานวรรณกรรม    
ดานคติชนวิทยา และดานความรูทั่วไปดวย 

ภาควิชาภาษาไทย                                                            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   ๑. ...........................  ๒. ............................. 
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 The purpose of this research was to study the old-time literature concerning oxen with        

the  focuses on the analysis of the texts about oxen concentrating on the patterns of means to describe 

oxen, the content, the art of language use and the values. The resource was 20 copies of the old-time 

literature reserved by the National Library in Bangkok and the folklore document of Petchaburi Province. 

 The findings were described as follows; In the historical aspect, oxen, according to a legend of 

deity mythology, initially appeared in the hermit’s writing recorded from Siva’s statement whereas,        
in social context, oxen were important as worker, having roles concerning transportation, and existing    

in literature, rites, Thai sayings and proverbs, folk dramas and art work. The aspect of pattern concerning 

oxen revealed 4 patterns, namely, the pattern of Thai verse such as Rai Yaw, RaiSuparb and Lilid,     
the pattern of prose, the pattern of picture communication, and the pattern of combinations between 

verses and proses, verses and pictures, and proses and verses. The content revealed that texts of oxen 

were divided into 2 groups including the main content consisted of the origin of the text about oxen, eight 

families of good appearance of oxen, oxen’s horn colors, value and price of oxen’s horns, horn tonic;  

the rite to caress the dead oxen with head and horns floating along the river, the worship of the oxen’s 
horns, good and bad oxen’s marks of whorls of hair, oxen’s appearances. And the miscellaneous content 

revealed that the rain prediction according to lunar years was of oxen’s pictures. Lastly, the art of 

language use revealed that the copies composed with verse were melodic by excellently choosing words,  
the use of metaphor and simile whereas the copies composed with prose used the figures of speech of 

narration and description and the aspect of value of the text about oxen was that it was a valuable zoology 

text of literature, ethical science, and a text of general knowledge as well.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอนมัสการพระไตรโลกยมุนีนารถ อีกเจาไกรลาสประทับอาสนโคเผือกผูอันสงางาม       
ผูเปนตนเร่ืองตําราวัว ที่โปรดประทานสติปญญาและดลใจใหไดทําวิจัยเร่ืองน้ีจนสําเร็จสมประสงค 
 วิทยานิพนธเ ร่ืองการวิ เคราะหตําราวัวเลมน้ี  สําเร็จไดดวยเพราะความ เมตตาของ                   
รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยกัญญรัตน           
เวชชศาสตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูจุดประกายใหผูวิจัยไดคนพบหัวขอในการศึกษา
คร้ังน้ี   ผูชวยศาสตราจารย  ดร . อุบล  เทศทอง  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และ                 
รองศาสตราจารยประพนธ  เรืองณรงค ผูทรงคุณวุฒิ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณและสํานึก          
ในความกรุณาของอาจารยทุกทานท่ีไดสละเวลาใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และใหขอเสนอแนะ  
อันเปนประโยชนแกผูวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธเร่ืองนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ  
 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยสมพร รวมสุข  ผูชวยศาสตราจารยสิริอาภา         
รัชตะหิรัญ  ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ เรืองศรี  ผูชวยศาสตราจารยวีรฉัตร วรรณดี ที่กรุณา          
ใหคําแนะนําอันเปนประโยชนและเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนวิชาความรูและใหความเมตตาแกผูวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณพระมหาราชครูพิธีศ รีวิสุทธิคุณ  ที่ ใหคํ าแนะนําแกผู วิ จั ย       
ศาสตราภิชานลอม เพ็งแกว ผูชวยเหลือในการตรวจสอบเอกสารตนฉบับ อาจารยพิมพพรรณ 
ไพบูลยหวังเจริญ  คุณทวีโรจน  กล่ํากลอมจิตต อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม ที่กรุณามอบ  
ตําราวัวใหผูวิจัยศึกษาและชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา  คุณมานิต ปลัดสิงห รวมท้ังปราชญชาวบาน    
ทุกทานและเจาของตําราวัวทุกฉบับที่ดลใจใหไดพบขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังนี้  
 ขอกราบพอประดิษฐ  บุญประ เส ริฐ  แม โสน  บุญประ เส ริฐ  ผู ใหทุ กสิ่ ง จนลู ก              
ประสบความสําเร็จ แมวาวันน้ีพอจะจากลูกไปแลว แตพอก็คือแรงบันดาลใจใหมุงม่ันท่ีจะทําวิจัย
เร่ืองนีจ้นสําเร็จ จึงขออุทิศวิทยานิพนธเลมนี้เพื่อบูชาพระคุณของทานทั้งสอง 
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณามอบเงินอุดหนุนการวิจัย  
คร้ังนี้ เปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ขอขอบพระคุณ  คุณปญญา  พูพะเนียด  ที่กรุณาชวยเหลือผูวิจัยในเร่ืองการตัดตอ
ภาพประกอบวิทยานิพนธ อาจารยปรัชญา ปานเกตุ ที่ชวยใหคําแนะนําเร่ืองตางๆ อาจารยชลธิชา 
หอมฟุง ที่คอยชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆเร่ือง ผูวิจัยขอขอบคุณทุกๆกําลังใจและความหวงใยอันเปยม
ดวยกุศลจิตของญาติมิตร พี่ นอง และบุคคลท้ังหลายท่ีมีสวนชวยเหลือใหงานวิจัยเร่ืองน้ีสําเร็จ     
ไดอยางสมบูรณ  
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