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บทคัดย่อ 

 บทความวิจยันีมุ้่งน าเสนอผลการศึกษาการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรี ในฐานะเร่ืองเลา่พืน้บ้านใน
อษุาคเนย์ โดยศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ก าหนดพืน้ที่ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม เก็บข้อมลูภาคสนาม ใน 
พ.ศ. 2559 รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1. เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2. เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 3. เมืองก าปงชนงั ประเทศกัมพูชา 4. บ้านมุง จงัหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย และ 5. พนสันิคม 
จงัหวดัชลบรีุ ประเทศไทย น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล  ผลการศกึษาพบว่า นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเม
รีเป็นที่รับรู้กันอย่างดีในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศกมัพชูา และประเทศไทย มีการถ่ายทอดนิทานเร่ืองดงักลา่วในรูปแบบวรรณกรรมมขุปาฐะ วรรณกรรม
ลายลกัษณ์ สถานที่ จิตรกรรม ประติมากรรม ศาลศกัดิ์สิทธ์ิ สื่อพืน้บ้าน และสื่อสมยัใหม่  สถานะของนิทานเร่ืองดงักล่าวได้
ปรับเปลีย่นจากนิทานมหศัจรรย์เป็นนิทานประจ าถ่ินที่ใช้อธิบายสภาพภมูิศาสตร์ของสถานที่ที่เก่ียวข้อง ลกัษณะร่วมดงักลา่ว
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงผูกพนัของผู้คนและวฒันธรรมที่มีมาช้านาน ในอนาคตอาจส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทุนทาง
วฒันธรรม ประเภทเร่ืองเลา่พืน้บ้าน เพื่อตอบสนองการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมในอษุาคเนย์ได้อีกด้วย 

 

ABSTRACT 
This article aims to present the result of the research on the transmission of Nang Sip Song (the Twelve 

Sisters) or Phra Rot Meri as a shared folktale among several countries in South East Asia. The research was 
conducted mainly through the study of relevant documents and previous research, as well as through fieldwork and 
data collection, which was carried out in five areas where the folktale had recently been found transmitted (as of 
2016). The areas are as follows: 1) Mong Nai, Shan State of Myanmar; 2) Luang Prabang, Laos; 3) Kampong 
Chhnang, Cambodia; 4) Ban Mung, Phitsanulok, Thailand; and 5) Phanat Nikhom, Chonburi, Thailand. The data were 
then analysed, discussed, and concluded.  The result shows that Nang Sip Song (the Twelve Sisters) or Phra Rot 
Meri is still widely transmitted in Myanmar, Laos, Cambodia, and Thailand. The transmission comes in a variety of 
forms, such as oral literature, written literature, buildings, paintings, sculptures, shrines, folk media and new media. 
The findings also show that the status of the folktale has changed, from a fairy tale into a regional tale which is used to 
describe the geography in South East Asia. This shared root points to the long-established interrelationship among 
the people of South East Asia and their cultures. In the near future, Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot 
Meri could be incorporated as part of the cultural identity of South East Asia, which in turn would promote its cultural 
tourism. 

 

Key Words: Nang Sip Song (the Twelve Sisters), Phra Rot Meri, folktale, South East Asian folktale 
* Corresponding author; e-mail address: fhumrpc@ku.ac.th  
1 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
1 Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkok 10900 

651

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ค าน า 
นิทานเร่ืองนางสิบสองหรือพระรถเมรีเป็นนิทานท่ีแพร่หลายทัว่ประเทศไทยเร่ืองหนึ่ง ปรากฏในรูปแบบ

ของนิยายท้องถ่ินของอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ และเป็นเร่ืองท่ีนิยมแสดงเป็นละครโนราของภาคใต้ โดยชาว
ใต้เน้นตอนท่ีเก่ียวกบัพระรถเมรี ส าหรับภาคอีสานและภาคเหนือนัน้รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือของนางสิบสอง ครัน้เมื่อ
รจนาขึน้ตามแบบฉบับของชาดกในปัญญาสชาดก เรียกช่ือเป็นบาลีว่ารถเสนชาดก (ก่ิงแก้ว อตัถากร, 2519: 
124) นอกจากนีเ้ร่ืองนางสิบสองยงัปรากฏในไทเขินในช่ือจนัทโสภา 12 นางพ่ีน้อง ไทใหญ่ในช่ือหมากตา 12 นาง 
นยัน์ตา 12 นาง ไทยวน ไทลือ้ ลาวและอีสานในช่ือ นางสิบสอง (ศิราพร ณ ถลาง, 2545: 134) จากการศกึษา
ท่ีมาของนิทานเร่ืองนี ้นนัทพร พวงแก้ว (2527) พบวา่ นิทานเร่ืองนางสิบสองหรือพระรถเมรีอาจมีท่ีมาจากนิทาน
อินเดีย แถบเบงกอลและแคชเมียร์ โดยแพร่หลายเข้ามาผ่านทางลงักาหรืออาจแพร่กระจายเข้ามาโดยตรงและ
ผสมผสานอยู่ในท้องถ่ินภาคเหนือของประเทศไทย 

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยงัพบนิทานเร่ืองนางสิบสองหรือพระรถเมรีในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยด้วย 
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา นับว่าเป็นวฒันธรรมร่วมกันในดินแดนอุษาคเนย์ มีเร่ืองของ              
พระรถ-เมรีปรากฏอยู่ในตอนต้นของพงศาวดารล้านช้าง ซึ่งว่าด้วยท่ีมาของบรรพชนของกลุ่มชาวลาว โดยได้
กลา่วถงึนางเมรีหรือกงัรี และพระรถหรือพระพทุธเสน ในฐานะบรรพชนต้นวงศ์ของกลุ่มลาว นิทานพระรถจึงเป็น
ท่ีแพร่หลายทัง้ในหมู่ชาวบ้านและชาววดั และโดยเฉพาะในเมืองท่ีมีชาวลาวอพยพไปอาศยัอยู่ นิทานพระรถมี                 
เนือ้เร่ืองหลักแบ่งเป็นสองภาค คือภาคชี วิตของนางสิบสอง มารดาของพระรถ และภาคชีวิตของพระรถ                   
(อภิลกัษณ์ เกษมผลกลู, 2559: 21) 

 การศึกษาเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในประเทศไทยท่ีผ่านมาพบว่ามีทัง้การศึกษาเปรียบเทียบเร่ือง              
นางสิบสองและพระรถเมรีต่างส านวน การวิเคราะห์อนุภาคและแบบเร่ืองของนิทาน การศกึษาวิเคราะห์คณุค่า
ของค าสอนและค่านิยมท่ีปรากฏในนิทาน ได้แก่ แง่คิดจากนิทานเปรียบเทียบแบบเร่ืองนางสิบสองของก่ิงแก้ว  
อตัถากร (2519) การศกึษาเชิงเปรียบเทียบเร่ืองพระรถ-เมรีฉบบัต่าง ๆ ของนนัทพร พวงแก้ว (2527) การศกึษา
พระรถเมรี ฉบับต าบลร่อนพิบูลย์ ของอินทิรา บุณยาทร (2531) การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองนางสิบสอง ของพระครูมงคลโพธิสถิต (นามจ าปา) (2556) การศึกษาเปรียบเทียบ
ค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกท่ีสะท้อนจากวิธีการแก้ไขปัญหาในนิทานพื น้บ้านเร่ือง             
นางสิบสองและฮนัเซลกบัเกรเทล ของมนสัวินี บญุอินทร์ (2557)  

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัและคณะเห็นวา่ ข้อมลูภาคสนามเป็นข้อมลูส าคญัท่ีขาดหายไปจากการศกึษา
วิเคราะห์นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรี เน่ืองจากในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและในประเทศไทยเองมีการ
ถ่ายทอดนิทานเร่ืองดงักล่าวอยู่แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายและความนิยมนิทานเร่ืองนีเ้ป็นอย่างย่ิง ผู้ วิจัย
และคณะจึงมุ่งศึกษารูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองดังกล่าวในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและการวิเคราะห์ความส าคญัของนิทานเร่ืองนีใ้นฐานะนิทานร่วมในอุษาคเนย์ เพ่ือช่วยเติมเต็ม               
องค์ความรู้เก่ียวกับนิทานเร่ืองดงักล่าว และช่วยให้มองเห็นลกัษณะร่วมของนิทานและการถ่ายทอด ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเภทเร่ืองเล่าพืน้บ้าน อันจะช่วยตอบสนองการท่องเท่ียวเ ชิง
วฒันธรรมในอษุาคเนย์ได้อีกทางหนึง่ด้วย   
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อุปกรณ์และวิธีการ  
1. ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทานในกลุม่ประเทศอษุาคเนย์ 
2. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนิทานเร่ืองนางสิบสอง -พระรถเมรีในกลุ่มประเทศ

อษุาคเนย์ 
3. ก าหนดพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลูภาคสนาม  
4. ติดตอ่ประสานงานผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ให้ข้อมลูนิทานในกลุม่ประเทศตา่ง ๆ ท่ีจะเดินทางไปเก็บข้อมลู  
5. เก็บข้อมลูภาคสนามการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรี แบ่งเป็น 

- ต าบลบ้านมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณโุลก ประเทศไทย วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 
- สถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน และเมืองนาย รัฐฉาน 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2559 
- เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวนัท่ี 9 - 12 มิถุนายน พ.ศ.

2559 
- อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ ประเทศไทย วนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2559 
- เมืองก าปงชนัง เมืองพนมเปญ และเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันท่ี 4 - 6 

กรกฎาคม พ.ศ.2559 
6. วิเคราะห์ข้อมลู สรุปและอภิปรายผลการวิจยั  
7. เขียนรายงานการวิจยั 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

บทความวิจยันีมุ้ง่เสนอผลการวิจยั 2 ประเดน็ คือ 1. รูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถ 
เมรีในอษุาคเนย์ และ 2. ความส าคญัของนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในฐานะนิทานร่วมในอษุาคเนย์ 
 
รูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในอุษาคเนย์ 

จากการศกึษา ผู้ วิจยัและคณะพบรูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสองพระรถเมรีในกลุ่มประเทศ
อุษาคเนย์ ประกอบด้วย วรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมลายลกัษณ์ สถานท่ี จิตรกรรม ประติมากรรม ศาล
ศกัด์ิสิทธ์ิ สื่อพืน้บ้าน และสื่อสมยัใหม ่โดยขอจะยกตวัอย่างประกอบพอสงัเขป ดงันี ้

 

1. วรรณกรรมมุขปาฐะ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า มีการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง -             
พระรถเมรี ตา่งส านวน ทัง้ต านานสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบันิทานในเร่ืองและนิทานท่ีมีเค้าโครงเร่ืองแบบรถเสนชาดก
ในปัญญาสชาดก ผู้ เล่านิทานจากกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทัง้พระสงฆ์ 
สามเณร ชาวบ้านสูงอายุ ชาวบ้านวัยกลางคน เด็ก ล้วนจดจ าเร่ืองราวและเหตุการณ์ในเร่ืองได้ โดยเฉพาะ
อนุภาคเหตกุารณ์ตอนนางสิบสองถูกนางยกัษ์ควกัลกูตา ตอนนางสิบสองถูกน าไปขงัในถ า้ และตอนพระรถหนี
นางเมรี 
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Figure 1-4 Key person in fieldwork who transmitted Nang Sip Song or Phra Rot Meri  

in oral literature 
 

2. วรรณกรรมลายลักษณ์ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า โดยมากปรากฏในรูปแบบต านาน 
นิทาน ในลกัษณะมขุปาฐะมากกวา่ สว่นท่ีเป็นลายลกัษณ์เกิดจากการเรียบเรียงต านานสถานท่ี เช่น ต านานเมือง
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต านานเขาพนมกงัรี ประเทศกมัพูชา นางสิบสอง ส านวน
เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ได้มีการปริวรรตจากภาษาไทใหญ่เป็นภาษาไทยโดยอาจารย์
ประเสริฐ ประดิษฐ์) เร่ืองพทุธิแสน จากประเทศกมัพชูา (คาดวา่ได้รับอิทธิพลจากรถเสนชาดกในปัญญาสชาดก) 
ในประเทศไทยเอง พบวรรณกรรมลายลกัษณ์เป็นจ านวนมาก สว่นหนึง่ปรากฏในเร่ืองประชมุพระรถ จดัพิมพ์โดย
กรมศิลปากร (2552) ทัง้กาพย์ขบัไม้ บทมโหรี บทละคร นิทานค ากลอน และนิราศ  
 

 
Figure 5-8 Nang Sip Song or Phra Rot Meri in written literature 

 

3. สถานที่  ผู้ วิจัยและคณะพบสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีใน
ลกัษณะต านานเมืองหรือนิทานประจ าถ่ินอธิบายภูมินามสถานท่ีเป็นจ านวนมาก เช่น ภูท้าว (เกิดจากร่างท้าว              
รถเสน) ภนูาง (เกิดจากร่างนางกงัรี) ผาตดัแก้ (ผาท่ีฤๅษีแก้สาร) ท่ีเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เขาพนมกงัรี (เกิดจากร่างนางกงัรี) ประเทศกมัพูชา ถ า้นางสิบสอง (ถ า้ท่ีนางสิบสองถูกน ามาขงั) 
ถ า้พระรถ (ถ า้ท่ีอยู่อาศยัของพระรถตอนโต) ท่ีบ้านมงุ จงัหวดัพิษณโุลก ถ า้นางสิบสอง ท่ีพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
ประเทศไทย ถ า้นางสิบสอง ท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น  สถานท่ีหลายแห่งมี
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับนิทานในลักษณะ “ต านานเมือง” เช่น ท่ีเมืองนายและเมืองหลวงพระบาง และใน
ลกัษณะ “นิทานประจ าถ่ิน” เช่น ท่ีบ้านมงุ พนสันิคม เป็นต้น  
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Figure 9 Phu Tao (left) Phu Nang (right) in Luang Prabang, Laos 

 

 
Figure 10 Nang Sip Song Cave in Ban Mung, Phitsanulok, Thailand 

 

4. จิตรกรรม พบภาพเขียนนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบเร่ืองท่ีศาลาวดัเจดีย์ 
นางสิบสองท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และท่ีศาลาวัดคีรีภักดิบดี เมืองก าปงชนัง 
ประเทศกมัพูชา ในประเทศไทยยงัพบภาพเขียนนิทานเร่ืองนีห้ลายแห่ง แต่เขียนเฉพาะตอน โดยนิยมเขียนตอน
พระรถหนีนางเมรีมากท่ีสุด พบท่ีวัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี ภาพเขียนสีฝุ่ นท่ีพระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน 
พระราชวังบางปะอิน ภาพจิตรกรรมบนผนังบานแผละในพระอุโบสถวดัสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร           
เป็นต้น 

 

 
Figure 11-12 Nang Sip Song or Phra Rot Meri painting in Khiriphakbodei Temple  

Kampong Chhnang, Cambodia. Painted on the twelves sister were imprisoned scene  
and The cockfighting of Rothasen scene 

 

5. ประติมากรรม ผู้ วิจัยและคณะพบประติมากรรมชิน้ส าคัญท่ีสวนสาธารณะในเมืองก าปงชนัง 
ประเทศกัมพูชา ปัน้เป็นรูปพระรถเสน (พุทธิแสน) ข่ีม้าในท่าเหาะหนีอยู่คนละฝ่ังกับนางเมรี (นางกังรี) ในท่า                   
อ้อนวอนด้วยความอาลยั เป็นอนภุาคส าคญัและเป็นท่ีนิยมอย่างมาก พบวา่เป็นประติมากรรมท่ีสร้างขึน้ใหม่เพ่ือ
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ผูกโยงความส าคัญของนิทานเร่ืองนีก้ับเมืองก าปงชนัง  เน่ืองจากเมืองดังกล่าวเป็นท่ีตัง้ของเขาพนมกังรี 
นอกจากนีย้งัพบประติมากรรมรูปปัน้นางสิบสองท่ีศาลนางสิบสอง รูปปัน้พระรถท่ีศาลพระรถ ท่ีพนสันิคม จงัหวดั
ชลบรีุ รูปปัน้นางสิบสองและพระรถท่ีศาลวดัเจดีย์นางสิบสอง เมืองนาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกด้วย 

อนึง่ จากข้อมลูสมัภาษณ์ พบว่าเดิมท่ีเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคยมี
สวนแถน ท่ีเช่ือวา่เป็นสวนในเมืองของนางยกัษ์กงัรี แตใ่นปัจจบุนัไมป่รากฏสถานท่ีดงักลา่วแล้ว 

 

 
Figure 13-14 Phra Rot and Meri sculpture in public park in Kampong Chhnang, Cambodia 

 

6. ศาลศักดิ์สิทธ์ิ พบท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2554 
ภายในศาลประกอบด้วยรูปปัน้นางสิบสองอยู่ฝ่ังซ้าย และรูปปัน้พระรถอยู่ฝ่ังขวา พร้อมของเซ่นไหว้บูชาเป็นชุด
ไทใหญ่และพม่าเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลสมัภาษณ์พบว่า คนเมืองนายเช่ือว่านางสิบสองและพระรถมีตวัตน
จริง จึงสร้างศาลเพ่ือให้เป็นท่ีสถิตของดวงวิญญาณส าหรับกราบไหว้บูชาและขอพร นอกจากนีย้ังพบศาล                  
นางสิบสองและศาลพระรถท่ีพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นศาลสร้างใหม ่ภายในประกอบด้วยรูปปัน้นางสิบสอง
และพระรถเช่นเดียวกัน สิ่งท่ีน่าสนใจคือชาวบ้านมักนิยมน ารูปปัน้ไก่ไปบูชาบนบานศาลกล่าว เพราะเช่ือว่า            
พระรถชอบไก่ เน่ืองจากมีความสามารถในการชนไก่ดงัปรากฏในนิทาน 

 

 
Figure 15-17 Shrines in Jetiya Nang Sip Song Temple in Mong Nai, Shan State of Myanmar 

 

7. ส่ือพืน้บ้าน ปรากฏว่ามีการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในสื่อพืน้บ้านหลายรูปแบบ 
เช่นในประเทศไทย มีทัง้ละครชาวบ้าน ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก โนรา (สุกัญญา สุจฉายา, 2556: 65)                      
(สจิุตต์ วงษ์เทศ, 2558: 1) ตลอดจนการแสดงหุ่นกระบอก  ในประเทศกมัพชูา ปรากฏวา่มีการน านิทานเร่ืองนีม้า
แสดงละครพระราชทรัพย์ (ละครในราชส านกั) โดย ศานติ ภกัดีค า (2554: 477) กล่าวถึงการแสดงละครพระราช
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ทรัพย์เร่ืองพทุธิแสน เมื่อ พ.ศ. 2479 ท่ีประเทศกมัพชูา ขณะท่ีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไมป่รากฏหลกัฐานการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนีเ้ป็นสื่อพืน้บ้านอย่างชดัเจน   

8. ส่ือสมัยใหม่ พบวา่มีการถ่ายทอดในรูปแบบหนงัสือการ์ตนู การ์ตนูโทรทศัน์ ละครเวที ละครโทรทศัน์  
ภาพยนตร์ในประเทศไทย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบในรูปแบบหนงัสือการ์ตูนและละครเวที
สมยัใหม่ท่ีชาวต่างชาติสร้างสรรค์ขึน้ เช่น Nang 12 (Garavek Traditional Storytelling Theatre Version) 
ตลอดจนแพร่หลายในรูปแบบละครทีวีในประเทศกมัพชูา  

 

 
Figure 18-19 Nang Sip Song or Phra Rot Meri TV Drama in Thailand and Cartoon Book in Laos 

  

กล่าวโดยสรุป ผู้ วิจัยและคณะพบว่านิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีมีการถ่ายทอดในหลายรูปแบบ 
สรุปเป็นตารางได้ดงันี ้  

 

Table 1 Forms of transmission of Nang Sip Song or Phra Rot Meri in South East Asia 

Variety of forms Myanmar Laos Cambodia Thailand 
Oral literature     
Written literature     

Buildings     
Paintings  -   
Sculptures  -   
Shrines  - -  
Folk media - -   
New media     
 
ความส าคัญของนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในฐานะนิทานร่วมในอุษาคเนย์ 

นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีอาจถือได้วา่เป็นนิทานร่วมในอษุาคเนย์ เน่ืองจากปรากฏการถ่ายทอด
ผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะและลายลกัษณ์อนัเป็น “ต้นธาร” ส าคญัท่ีน าไปสู่การถ่ายทอดและแปรรูปเป็นศิลปะ
แขนงตา่ง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อพืน้บ้าน สื่อสมยัใหม่ เป็นต้น ซึง่อาจมีต้นเค้ามา
จากนิทานชาดกเร่ืองรถเสน เพราะกลุ่มประเทศท่ีมีการถ่ายทอดนิทานดังกล่าวเป็นกลุ่มประเทศท่ีนับถือ                 
พุทธศาสนาแบบเถรวาทเหมือนกนั  อย่างไรก็ดี ผู้ วิจยัและคณะยงัไม่สามารถระบุถึงช่วงเวลาท่ีนิทานเร่ืองนี เ้ร่ิม
เข้ามาแพร่หลายในประเทศตา่ง ๆ ในอษุาคเนย์ได้อย่างชดัเจน  
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สิ่งท่ีน่าสนใจประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบจากนิทานมหัศจรรย์แบบมุขปาฐะเป็น “ต านาน
ประจ าถ่ิน” หรือ “นิทานประจ าถ่ิน” อนัท าให้เกิดการรับรู้นิทานเร่ืองนีม้าเป็นเวลายาวนาน เพราะภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ดอย ผา ถ า้ หาด ได้สวมบทบาทเป็น “ผู้ เล่านิทาน” ภูมินามส าคัญ ๆ จึงยังเป็นท่ีรับรู้และ                 
สง่ทอดเร่ืองราวในนิทานอยู่  

อีกมุมหนึ่ง วัดในพระพุทธศาสนาก็มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดนิทานดังกล่าวให้เกิดการรับรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เห็นได้จากการสถาปนาความศกัด์ิสิทธ์ิของตวัละครในนิทานเป็นศาสนวตัถุในพระพุทธศาสนา ดงัปรากฏ
ตวัอย่างเช่น “เจดีย์นางสิบสอง” ท่ีเมืองนาย หรือ “พระธาตพุระรถ” ท่ีพนสันิคม  ขณะเดียวกนัศาลาภายในวดัท่ีเขียน
ภาพจิตรกรรมเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบเร่ือง ก็มีส่วนส าคัญในการเก็บรักษานิทานเร่ืองนี ้             
อีกทางหนึ่งด้วย เน้นย า้ให้เห็นถึงความส าคญัและความศกัด์ิสิทธ์ิของนิทานไปพร้อม ๆ กัน ส าหรับการแปรเปลี่ยน
สถานะจากนิทานกลายไปเป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิ รูปเคารพ และพิธีกรรมการเซน่ไหว้บชูา ดงัพบท่ีเมืองนายและพนสันิคม
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดขึน้อนัสะท้อนลกัษณะของสงัคมสมยัใหม่ท่ีเน้นการจบัต้อง “รูป” และพึ่งพา “พิธีกรรม” 
จากฐานความเช่ือดัง้เดิม อย่างไรก็ดี นับว่าการแปรเปลี่ยนดังกล่าวได้ท าให้นิทานเป็นท่ีรับรู้และเป็นท่ีสนใจมาก
ย่ิงขึน้ด้วย  

ผู้ วิจยัและคณะเห็นวา่ในอนาคตอาจส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทุนทางวฒันธรรม ประเภทเร่ืองเล่าพืน้บ้าน 
โดยใช้นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีเป็นกรณีตวัอย่าง เพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในอุษาคเนย์ 
เช่น การสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยนิทานนางสิบสอง-พระรถเมรี หรือการผลิตสินค้าท่ีระลึกโดยใช้
อนภุาคตวัละคร สิ่งของ หรือเหตกุารณ์ในนิทานเป็นฐานคิด เป็นต้น  
  

สรุป 
 การถ่ายทอดนิทานพืน้บ้านเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ           
เมียนมา เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองก าปงชนงั ประเทศกมัพูชา บ้านมงุและ
พนัสนิคม ประเทศไทย ผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมลายลักษณ์ สถานท่ี จิตรกรรม ประติมากรรม ศาล
ศกัด์ิสิทธ์ิ สือ้พืน้บ้าน และสื่อสมยัใหม่ แสดงให้เห็นการรับรู้และบ่งบอกถึงความส าคญัของนิทานเร่ืองนีใ้นฐานะ
นิทานร่วมในอุษาคเนย์ได้เป็นอย่างดี  ในประเทศไทย ยังมีสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับนิทานเร่ืองนีอ้ีกหลายแห่ง                      
ซึง่นักวิจัยและคณะมิได้ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลเน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองเวลาและงบประมาณ จึงขอเสนอแนะให้ผู้สนใจ
ศกึษาค้นคว้าตอ่ไปในอนาคต  
 

กิตตกิรรมประกาศ 
ผู้ วิจัยและคณะขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีอนุมัติทุนสนับสนุน             

การวิจยั สถาบนัภาษาศาสตร์และวฒันธรรมศกึษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดีและภาษาวิชาภาษาไทยท่ีอนุมตัิ
ให้คณะนักวิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูล ท่ีปรึกษาข้อมูลประกอบด้วย อาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ (สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา) อาจารย์หน่อแสง สายวงเดือน และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดน่ บญุปก (ประเทศกมัพูชา) อาจารย์สมดลุ ท าเนาว์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมุาภรณ์ สงัขมาน (ประเทศไทย) ตลอดจนพระสงฆ์ ครูอาจารย์ และชาวบ้านทุกคนท่ีให้
ข้อมลูส าหรับงานวิจยันี ้
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