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 วิทยานิพนธ์น้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง 
จากเอกสารพบัสาท่ีบนัทึกดว้ยอกัษรธรรมลา้นนา จ านวน 1 ฉบบั 76 หนา้ ไม่ปรากฏปีท่ีบนัทึก 
 การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงพบว่า เป็น
วรรณกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากชาดกนอกนิบาตเร่ืองลาภกุมาร 
 การแต่งวรรณกรรมเร่ืองน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการสั่งสอน
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการขดัเกลาทางสังคม และเพื่อความบนัเทิง 
 การศึกษาทางดา้นวรรณศิลป์ พบวา่โครงเร่ืองของวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวียง
มีความต่อเน่ืองกนัไปตามล าดบั ไม่มีความสลบัซบัซ้อนมาก มีตวัละครทั้งท่ีเป็นมนุษยแ์ละอมนุษย ์
มีฉากท่ีเป็นฉากสภาพบา้นเมืองและฉากบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ศิลปะการใชถ้อ้ยค าพบวา่มีการสรรค า
หลาก การใช้ค  าซ้อน การใช้ค  าภาษาบาลี การใช้ค  าสัมผสัและการใช้ค  าซ ้ า การใช้ภาษาภาพพจน์
พบว่ามีการใช้ อติพจน์ สัทพจน์และอุทาหรณ์ การใช้โวหารพบว่ามีการใช้บรรยายโวหาร เทศนา
โวหาร สาธกโวหาร พรรณนาโวหารและอุปมาโวหาร การศึกษาทางดา้นสังคมพบว่าวรรณกรรม
ค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียงได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ค่านิยม 
ประเพณี วฒันธรรมและความเช่ือของสังคมลา้นนา 
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 This thesis aims at analyzing “Setthi Hua Wiang”, based on 76 pages of Lanna 
Dhamma scripture. The date of the creation was not specified.  
 It was found that this literature was influenced by “Lapa Kumara” jataka.   
 The purpose of this jataka was to use it as a part for preaching in Buddhism so as 
to bring about peace in the society and also entertainment.   
 In terms of art created language, the plot is not complex, but clearly portrays the 
continuation of theme and sub-theme of the whole story. There are both non-human and 
human beings as the characters with the settings as housing, communities, and the 
procession. Words choice was neatly selected, comprising various and different words, 
synonyms, Pali language, and repetition. Hyperbole, onomatopoeia, and examples were 
found, along with description, instruction, examples, and comparison. For social aspects, this 
literature reflects the influence of Buddhism on life lessons, values, traditions, culture, and 
beliefs in Lanna society. 
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วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตาของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี

ลว้นแต่เป็นผูมี้ส่วนร่วมในความส าเร็จคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูง ท่านแรกคือ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กงัวล คชัชิมา ท่ีท่านไดใ้ห้ค  าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ให้แก่ผูว้ิจยั และ

ท่านท่ีสองคือ อาจารย ์ดร.ยทุธพร นาคสุข ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด อีกทั้งคอยดูแล

เอาใจใส่ในรายละเอียดของงานและเปิดโอกาสใหผู้ว้จิยัไดซ้กัถามทุกเวลา 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยก์รรณิการ์ วิมลเกษม ท่ีไดเ้มตตาให้ค  าแนะน า 

และตั้งขอ้สังเกตอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัมาตั้งแต่แรกเร่ิม และรองศาสตราจารยเ์รณู วิชา

ศิลป์ ท่ีไดช้ี้แนะแนวทางใหแ้ก่ผูว้จิยัมาแต่เม่ือคร้ังยงัศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงท าให้เร่ิมสนใจศึกษา

องค์ความรู้ดา้นจารึก รวมทั้งอาจารยเ์จริญ มาลาโรจน์ หรือพ่อครูมาลา ค าจนัทร์ ท่ีได้แนะน าให้

ผูว้จิยัไดรู้้จกักบัวรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหวัเวยีง ทั้งยงัคอยช้ีแนะใหค้ติสอนใจในการศึกษาแก่

ผู ้วิจ ัยอยู่ เสมอมา และท่ีขาดไม่ได้ขอขอบคุณ คุณประสงค์ แสงงาม ผู ้เป็นเจ้าของเอกสาร

วรรณกรรมค่าวซอเร่ืองเศรษฐีหัวเวียง ท่ีไดอ้นุญาตให้ผูว้ิจยัไดน้ ามาศึกษา นอกจากน้ีขอขอบคุณ

อาจารย ์ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่ ท่ีมีน ้ าใจให้กับผูว้ิจยัเสมอมา รวมทั้งได้ให้ความกรุณาเขียน

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษใหก้บัผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกหลายๆท่านท่ีคอยถามไถ่ถึง

ความกา้วหนา้ของงานวทิยานิพนธ์และให้ก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัอยูเ่สมอ และขอบพระคุณคุณพ่อชชัวาล 

ชูสกุล ท่ีไดม้อบหนงัสืออนัเป็นประโยชน์ต่อการท าวทิยานิพนธ์น้ีดว้ย 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนอ้งๆทุกคน ท่ีให้ก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอมา และเพื่อนร่วม

ชั้นเรียนปริญญาโทสาขาจารึกศึกษา ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ดว้ยความรักใคร่

เป็นพี่เป็นนอ้ง และพากนัร่วมฝ่าฟันส่ิงต่างๆ จนส าเร็จลุล่วง 

ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาผูซ่ึ้งเป็นฐานชีวิตท่ีส าคญัของผูว้ิจยั ท่ีให้โอกาส

ในการศึกษามาจนถึงระดบัมหาบณัฑิต ทา้ยสุดน้ีขอมอบคุณความดีแด่โบราณจารยบ์รรพชนลา้นนา 

ผูไ้ดส้ร้างสรรคแ์ละสืบทอดวรรณกรรมลา้นนาใหมี้ลมหายใจมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  
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