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คาสาคัญ : การศึกษาวิเคราะห์/ค่าวซอล้านนา/เศรษฐีหวั เวียง
ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี : การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่ องเศรษฐีหวั เวียง. อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา และ อ.ดร.ยุทธพร นาคสุ ข. 424 หน้า.
วิทยานิ พนธ์น้ ี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่ องเศรษฐีหัวเวียง
จากเอกสารพับสาที่บนั ทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา จานวน 1 ฉบับ 76 หน้า ไม่ปรากฏปี ที่บนั ทึก
การศึ ก ษาลัก ษณะทั่ว ไปของวรรณกรรมค่ า วซอเรื่ องเศรษฐี หั ว เวี ย งพบว่ า เป็ น
วรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชาดกนอกนิบาตเรื่ องลาภกุมาร
การแต่ ง วรรณกรรมเรื่ องนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ส าหรั บ การสั่ ง สอน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็ นการขัดเกลาทางสังคม และเพื่อความบันเทิง
การศึกษาทางด้านวรรณศิลป์ พบว่าโครงเรื่ องของวรรณกรรมค่าวซอเรื่ องเศรษฐีหวั เวียง
มีความต่อเนื่องกันไปตามลาดับ ไม่มีความสลับซับซ้อนมาก มีตวั ละครทั้งที่เป็ นมนุษย์และอมนุษย์
มีฉากที่เป็ นฉากสภาพบ้านเมืองและฉากบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ศิลปะการใช้ถอ้ ยคาพบว่ามีการสรรคา
หลาก การใช้คาซ้อน การใช้คาภาษาบาลี การใช้คาสัมผัสและการใช้คาซ้ า การใช้ภาษาภาพพจน์
พบว่ามีการใช้ อติพจน์ สัทพจน์และอุทาหรณ์ การใช้โวหารพบว่ามีการใช้บรรยายโวหาร เทศนา
โวหาร สาธกโวหาร พรรณนาโวหารและอุปมาโวหาร การศึกษาทางด้านสังคมพบว่าวรรณกรรม
ค่า วซอเรื่ องเศรษฐี หัวเวีย งได้ส ะท้อนให้เห็ นถึ ง หลัก ธรรมค าสอนในพระพุท ธศาสนา ค่ า นิ ย ม
ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมล้านนา
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55114207 : MAJOR : EPIGRAPHIC STUDIES
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NUTTAPONG PUNJABURI : AN ANALYTICAL STUDY OF A LANNA
KHAOSAW, THE SETTHI HUA WIANG. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.KANGVOL
KHATSHIMA, Ph.D., AND YUTTAPORN NAKSUK, Ph.D.. 424 pp.

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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความเมตตาของบุคคลหลายท่าน ซึ่ งบุคคลเหล่านี้
ล้วนแต่เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในความสาเร็ จครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ท้ งั 2 ท่านเป็ นอย่างสู ง ท่านแรกคือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิ มา ที่ท่านได้ให้คาแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์ให้แก่ผวู้ ิจยั และ
ท่านที่สองคือ อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุ ข ที่ได้ให้คาแนะนาเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งคอยดูแล
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ส ณรองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม ที่ได้เมตตาให้คาแนะนา
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ

เอาใจใส่ ในรายละเอียดของงานและเปิ ดโอกาสให้ผวู้ จิ ยั ได้ซกั ถามทุกเวลา

และตั้งข้อสังเกตอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั มาตั้งแต่แรกเริ่ ม และรองศาสตราจารย์เรณู วิชา
ศิลป์ ที่ได้ช้ ีแนะแนวทางให้แก่ผวู ้ จิ ยั มาแต่เมื่อครั้งยังศึกษาระดับปริ ญญาตรี จึงทาให้เริ่ มสนใจศึกษา
องค์ความรู ้ ดา้ นจารึ ก รวมทั้งอาจารย์เจริ ญ มาลาโรจน์ หรื อพ่อครู มาลา คาจันทร์ ที่ได้แนะนาให้
ผูว้ จิ ยั ได้รู้จกั กับวรรณกรรมค่าวซอเรื่ องเศรษฐีหวั เวียง ทั้งยังคอยชี้แนะให้คติสอนใจในการศึกษาแก่
ผู ้วิ จ ัย อยู่ เ สมอมา และที่ ข าดไม่ ไ ด้ข อขอบคุ ณ คุ ณ ประสงค์ แสงงาม ผู้เ ป็ นเจ้า ของเอกสาร
วรรณกรรมค่าวซอเรื่ องเศรษฐีหัวเวียง ที่ได้อนุญาตให้ผวู้ ิจยั ได้นามาศึกษา นอกจากนี้ ขอขอบคุณ
อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ม่ วงใหญ่ ที่มี น้ า ใจให้ก ับ ผูว้ ิจยั เสมอมา รวมทั้งได้ใ ห้ความกรุ ณาเขี ย น
บทคัดย่อภาษาอังกฤษให้กบั ผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ใ นมหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ อีก หลายๆท่ า นที่ ค อยถามไถ่ ถึ ง
ความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์และให้กาลังใจแก่ผวู้ ิจยั อยูเ่ สมอ และขอบพระคุณคุณพ่อชัชวาล
ชูสกุล ที่ได้มอบหนังสื ออันเป็ นประโยชน์ต่อการทาวิทยานิพนธ์น้ ีดว้ ย
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆทุกคน ที่ให้กาลังใจแก่ผวู้ ิจยั เสมอมา และเพื่อนร่ วม
ชั้นเรี ยนปริ ญญาโทสาขาจารึ กศึกษา ที่ได้ให้ความช่ วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ด้วยความรักใคร่
เป็ นพี่เป็ นน้อง และพากันร่ วมฝ่ าฟันสิ่ งต่างๆ จนสาเร็ จลุล่วง
ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาผูซ้ ่ ึ งเป็ นฐานชี วิตที่สาคัญของผูว้ ิจยั ที่ให้โอกาส
ในการศึกษามาจนถึงระดับมหาบัณฑิต ท้ายสุ ดนี้ขอมอบคุณความดีแด่โบราณจารย์บรรพชนล้านนา
ผูไ้ ด้สร้างสรรค์และสื บทอดวรรณกรรมล้านนาให้มีลมหายใจมาจนถึงปัจจุบนั นี้
ฉ

