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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเช่ือเร่ืองนํ้ าท่วมโลก ในนิทานขุนบรม  ซ่ึงนิทานขุนบรมน้ีเป็น

หนังสือประวติัศาสตร์ฉบบัดัง่เดิมของคนสปป.ลาว โดยใชว้ิธีการศึกษาจากพงศาวดารลา้นชา้ง ปริเฉทท่ี 2  ท่ีปรากฏ
เป็นเอกสารในประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 1  เรียบเรียงโดยกรมศิลปากร พ.ศ. 2506  การวจิยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาโดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองความเช่ือ และเร่ืองนํ้ าท่วมโลก ในนิทานขุนบรม  เพ่ือ
วเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ผลการวิจยัพบว่า ความเช่ือเร่ืองนํ้ าท่วมโลก ในนิทานขุนบรม นั้นไดแ้สดงถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ในเชิง
อาํนาจและความสัมพนัธ์ในเชิงต่อรองระหว่าง พระยาแถนกบัมนุษยว์่า  เม่ือมนุษยไ์ม่มีความเคารพและเช่ือฟังพระ
บญัญติัของพระยาแถน  จึงทาํใหพ้ระยาแถนตอ้งทาํการลงโทษบรรดาเหล่ามนุษยน์ั้นดว้ยการทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมโลก  เพ่ือ
เป็นการลา้งผลาญชีวิตมนุษยท์ั้งหลาย  ภายหลงัจากการทาํให้เกิดนํ้ าท่วมโลกคร้ังใหญ่นั้น  พระยาแถนก็ทรงให้กาํเนิด
มนุษยค์ร้ังใหม่จากผลนํ้าเตา้ปุง 
 

 

ABSTRACT 
The paper aims to study about the Belief of Earth Flood in Khun-Bor-Rom Folk Tale—an ancient history 

book of Laotian. The researcher studied on chapter two in Lan Xang Chronicle as an annals document in  first part  
arranged by Fine Art Department in 1963. Research methodology was gathering literatures related to belief and earth 
flood in Khun-Bor-Rom Folk Tale to be describe as document analysis. 

The research result found that the belief about earth flood in Khun-Bor-Rom Folk Tale represented relation 
of authority and relation of negotiate between Pha-Ya-Thaen and human. When human do not respect and comply 
with Pha-Ya-Thaen’s rules, therefore Pha-Ya-Thaen was punished those human by making earth flood as destroying 
all human being. After earth flood, Pha-Ya-Thaen gives human birth from Namtaopong.  
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บทนํา 

   ในบรรดาส่ิงมีชีวิตมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีสติปัญญาเลิศ
ลํ้ ากว่าสัตวโ์ลกทั้ งหลาย และยงัสามารถถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้แก่กนัและกนัได  ้ทั้งความคิดเห็นความรู้สึก 
และความเช่ือ (พระอริยานุวตัร, 2536) 
           ความเช่ือ คือ การยอมรับอนัเกิดอยู่ในจิตสํานึก
ของมนุษยต่์อพลังอาํนาจเหนือธรรมชาติ ท่ีเป็นผลดี
หรือผลร้ายต่อมนุษยน์ั้นๆ หรือสังคมมนุษยน์ั้นๆ แมว้า่
พลงัอาํนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้ น ไม่สามารถท่ีจะ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษยใ์นสังคมหน่ึงได้
ยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลวัส่ิงเหล่าน้ี  ความ
เช่ือจึงมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก ไม่เพียงแต่จะหมายถึง
ความเช่ือในดวงวิญญาณทั้งหลาย ภูตผี คาถาอาคม โชค
ลาง ไสยเวทต่างๆ ยงัรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี
มนุษยย์อมรับนบัถือ เช่น ตน้ไม ้ ป่าเขา (ธวชั, 2522) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพการอธิษฐานร้องขอในส่ิงท่ีตนประสงคจ์ากอาํนาจพิเศษ 
ภาพถ่ายท่ีงานบุญนมสัการพระธาตุหลวง  นครเวยีงจนัทน์  
สปป. ลาว  (2555) 

ความเช่ือยงัทาํให้มนุษยมี์หลกัยึดเหน่ียวทาง
จิตใจ  กระทัง่มนุษยเ์กิดความรู้สึกอบอุ่น และมัน่ใจวา่มี
อาํนาจพิเศษท่ีคอยปกป้องคุม้ภยัให้กบัตน  แมว้า่มนุษย์
ผูน้ั้นจะมีอายท่ีุมากและสามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ลว้   
แต่ก็ยงัมีความรู้สึกวา่ตนนั้นยงัอ่อนแอพ่ึงพาตนเองโดย
ลาํพงัทั้ งหมดไม่ได้  เกิดความกระวนกระวายวิตกใน
สภาพท่ีไม่แน่นอนของชีวิต จนกระทัง่ตอ้งพ่ึงพาอาํนาจ
พิเศษ โดยอาํนาจพิเศษผูท่ี้เหนือกว่ามนุษยน์ั้น เรียกว่า  
เทพเจา้ เจา้พ่อ เจา้แม่ เป็นตน้ (จารุวรรณ, 2530) ในทาง
ทฤษฎีคติชนวิทยาได้ก ล่าวว่า  ความเช่ือย ังได้ถูก

ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวของชาวบา้นท่ีเล่าหรือประพฤติ
สืบทอดกนัมาหลายชัว่อายุคนในรูปแบบต่างๆ ดงัเช่น  
ในรูปแบบของนิทาน ท่ีแฝงไปดว้ยเร่ืองของความเช่ือ
อีกดว้ย 

ในทางทฤษฎีคติชนวิทยา ไดก้ล่าวว่า  นิทาน  
เป็นคาํท่ีมาจาก ภาษาบาลี  หมายถึง คาํเล่า เร่ืองเล่าท่ีเล่า
สืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวฒันธรรมอย่างในนิทาน
ท้องถ่ิน ท่ีแฝงไปด้วยเร่ืองราวของความเช่ือ   และ
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546)  
ไดใ้หค้วามหมายของนิทานไวว้า่  นิทานเป็นเร่ืองเล่ากนั
มา เร่ืองเดิม และนิทานอนัเป็นเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมานั้น 
ยงัสะทอ้นไดถึ้งความคิด ความเช่ือ จินตนาการ ของคน
ในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  นิทานจึงมีความสําคญัและมี
คุณค่าในการศึกษาความเช่ือเป็นอย่างยิ่ง  เพราะนิทาน
อาจเป็นส่ิงอาํนวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้  แนวทางการ
ดาํเนินชีวิต  สังคม วฒันธรรม จารีตประเพณี  ค่านิยม  
นิทานจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้คนเราเข้าใจความเป็น
มนุษย์มากยิ่งข้ึน   และยังเป็นเร่ืองราวท่ีบ่งช้ีว่าคน
โบราณไดใ้ชค้วามรู้  ความเช่ือ  จินตนาการ  ขอ้เท็จจริง
เช่นน้ีมาประกอบกับจินตนาการแล้วผูกเร่ืองเล่าเป็น
นิท านให้ เด็กๆ  และผู ้คนในท้องถ่ิน ฟั งกันอย่าง
เพ ลิด เพ ลิน   ผู ้ฟั งนิทาน จึงเกิดการเรียน รู้ใน เร่ือง 
ภูมิศาสตร์  ทอ้งถ่ิน (จิรภทัร, 2551)  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ท่ีพบในนิทานหลายเร่ือง  เช่นในนิทานเร่ืองขนุบรม 

นิทานขุนบรม  เป็นหนังสือประวติัศาสตร์
ฉบบัดั้ งเดิมของคน สปป.ลาว หนังสือพงศาวดารลาว
ทุกฉบบัทั้งท่ีเป็นภาษาลาว ภาษาฝร่ังเศส และภาษาไทย  
ลว้นแต่นํามาจากหนังสือนิทานขุนบรมทั้ งส้ิน นิทาน
ขุนบรม เป็นนิทานท่ีมีหลายสํานวน  และมีผูท่ี้แต่งข้ึน
ไว้หลายท่าน  แต่ละฉบับนั้ นก็มี เน้ือหาแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ข้อมูลท่ีผู ้แต่งจะหามาได้ (พระมหา
สุนทร, 2549)   
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ภาพการกาํเนิดมนุษยใ์นพงศาวดารลา้นชา้ง  
วาดโดย สุรเดช แกว้ท่าไม ้   
ท่ีมา:  สุจิตต ์วงษเ์ทศ  ( 2547) 

นิทานขุนบรม  ยงัเป็นนิทานท่ีมีการกล่าวถึง
องคพ์ระยาแถนไวว้า่  พระองคคื์อผูท่ี้ให้กาํเนิดเผา่พนัธ์ุ
มนุษยแ์ละสัตวท์ั้ งหลายโดยผ่านทางผลนํ้ าเตา้ปุง  เม่ือ
คร้ังท่ีปู่ลางเชิง และขุนเคก้ ขุนคานได้อพยพลงมายงั
เมืองลุ่มลิดเลียง เมืองเพียงพกัพะยอม  ภายหลงัจากท่ีได้
เกิดนํ้าท่วมโลกคร้ังใหญ่แลว้นั้น  พระยาแถนจึงไดม้อบ
ควายเขาลู่ใหแ้ก่ขนุทั้งสามเพ่ือใชใ้นการทาํนา   
                นิทานขนุบรมไดแ้สดงถึงลกัษณะท่ีปรากฏใน
เร่ืองขอ้บญัญัติความสัมพนัธ์ระหว่าง พระยาแถน กบั
มนุษยใ์นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ และความสัมพนัธ์เชิง
ต่อรอง 

เม่ือเร่ืองราวเป็นไปดังน้ี   นํ้ าท่วมโลกใน
นิทานขุนบรม จึงเป็นนิทานท่ีทาํให้เราไดเ้ห็นว่ามนุษย์
มีความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และยอมรับเกรงกลัวใน
อาํนาจขององคพ์ระยาแถน (ศิราพร, 2539)   

ความเช่ือในเร่ืองราวของการเกิดนํ้ าท่วมโลก
นั้น ไม่ไดป้รากฏในเพียงนิทานขุนบรมเท่านั้น  แต่ยงัมี
ปรากฏในเร่ืองราวของกรีก (Grieg)  เร่ืองราวของเรือโน
อาห์ (Noah's Ark) ในศาสนาคริสต์  และเร่ืองราวของ 
นบี นูฮ (Nabi Nuh)ในศาสนาอิสลาม  อีกดว้ย 

จาก ท่ีกล่าวมาข้างต้น น้ี  ผู ้วิจัยได้ เห็น ถึง
ความสําคัญของเร่ือง ความเช่ือ เร่ืองนํ้ าท่วมโลก ใน
นิทานขุนบรม ว่าไดมี้การแฝงไปดว้ยกุศโลบายต่อการ
เคารพอาํนาจเหนือธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีต่อพระยา
แถน และการได้สั่งสอนปลูกฝังความเช่ือไวใ้ห้เป็น

แบบอยา่งมิให้ล่วงละเมิดต่อพระยาแถน  เพ่ือให้มนุษย์
อยูใ่นความดีงาม  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาความเช่ือ  เร่ืองนํ้าท่วมโลก ในนิทาน
ขนุบรม 
 
วธีิการวจิัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualita-tive Research) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ เอกสารเก่ียวกบัความ
เช่ือ  เอกสารนิทานขุนบรม และเอกสารเก่ียวกบันํ้าท่วม
โลก   เพ่ือจะได้ตรวจสอบข้อมูลท่ีสมบูรณ์ตรงกับ
ขอ้เท็จจริงมากข้ึน โดยทาํการคน้ควา้จากเอกสารปฐม
ภูมิ  และทุติยภูมิ  จากหน่วยงาน  สถาบันการศึกษา 
หนังสือ ตาํราวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตามวตัถุประสงค์
ของการวิจัย และแนวทางการศึกษาของเอกสารนั้นๆ  
เม่ือผูว้ิจัยทาํการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อย
แล้ว จึ งทําก ารตรวจสอบและวิ เค ราะห์ เอกส าร 
(Document Analysis)   เพ่ือนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบ
เรียงตามวตัถุประสงค์ด้วยวิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยใชแ้นวคิดเร่ือง  “ความเช่ือ” 
ของเสฐียร  พนัธรังสี 

 
ผลการวจิัย 

จากการศึกษาเร่ืองความเช่ือพบว่า  ความเช่ือ
เป็นธรรมชาติ ท่ี เกิด ข้ึนกับมนุษย์ และถือว่าเป็น
วฒันธรรมของมนุษย์อย่างหน่ึง การดํารงชีวิตของ
มนุษยใ์นสมัยโบราณท่ีมีความเจริญทางด้านวิชาการ
นอ้ย การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติท่ีมนุษยเ์ช่ือวา่เป็น
การบันดาลให้เกิดข้ึนจากอาํนาจของเทวดา พระเจ้า 
หรือภูตผีปีศาจ ดังนั้ นเม่ือเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ข้ึน 
เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั และวาตภยั ต่างๆ ข้ึน ลว้นเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ต่อชีวิตหรือความเป็นอยูข่องมนุษย ์ซ่ึงยากท่ีจะป้องกนั
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หรือแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างเป็นเหตุการณ์ ท่ี
อาํนวยประโยชน์ แต่บางเหตุการณ์ก็เป็นอนัตรายต่อ
ชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย ์มนุษยจึ์งพยายามท่ีจะ
คิดหาวิธีการท่ีจะก่อให้ เกิดผลในทางท่ี ดี  และเกิด
ความสุขให้กบัตนเอง เพ่ือกระทาํต่อส่ิงท่ีมีอาํนาจเหนือ
ธรรมชาติเหล่านั้น ทาํให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็น
พิธีกรรม หรือศาสนาเกิดข้ึน (มลัลิกา, 2550)  

1. แนวคดิและความเป็นมาของความเช่ือ 
                     ความ เช่ือของมนุษย์ได้มี วิว ัฒนาการ
ตามลาํดบั 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
                     1.1  ความเช่ือในธรรมชาติ เป็นความเช่ือ
ระดบัตํ่าสุดของมนุษย ์เพราะธรรมชาติเกิดอยูข่า้งเคียง
กบัมนุษย ์มนุษยเ์กิดมาลืมตาในโลก ส่ิงแรกท่ีมนุษยไ์ด้
เห็นได้สัมผสัก่อนส่ิงอ่ืนคือธรรมชาติรอบตัวมนุษย์
ธรรมชาติต่างๆ เหล่านั้ น ได้แก่ ความมืด ความสว่าง 
ความหนาว ความร้อน ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ดวงดาว 
แม่นํ้ าลาํธาร ตน้ไม ้ฟ้าร้องฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด มนุษยเ์ช่ือวา่ธรรมชาติเหล่านั้นมีตวัตน มีอาํนาจ
พิเศษและสามารถก่อให้เกิดคุณและโทษแก่มนุษยไ์ด ้
มนุษย์จึงเกรงกลัวและกราบไหว  ้ดังนั้ น  การนับถือ
ธรรมชาติจึงนบัเป็นขั้นแรกแห่งความเช่ือของมนุษย ์
                    1.2 ค ว าม เช่ื อ ใน คติ ถื อ ผี ส าง  เท วด า 
วิวฒันาการแห่งความคิดของมนุษยเ์กิดข้ึนพร้อมกับ
ความเจริญรอบข้างอย่างอ่ืน  มนุษย์มีความสงสัยว่า  
ความมืด ความสวา่ง ความร้อน ความหนาว ดวงอาทิตย ์
ดวงจันทร์ ฟากฟ้า แม่นํ้ า แม้ภูเขาและต้นไม้ใหญ่ท่ี
สามารถบนัดาลให้เกิดความผนัแปรไปไดต่้างๆ ในตวั
ธรรมชาติเหล่านั้น และมีผลบนัดาลใหเ้กิดความสุขและ
ความทุกขแ์ก่มนุษย ์ดว้ยเหตุน้ี มนุษยจึ์งสร้างรูปเทวดา
บา้ง รูปมนุษยบ์า้ง หรือรูปคร่ึงมนุษยค์ร่ึงสัตวบ์า้ง เช่น 
พระภูมิเจา้ท่ี แม่ยา่นางเรือ และเทพารักษต่์างๆ เป็นตน้ 
เพ่ือบูชาธรรมชาติเหล่าน้ีคงมีอาํนาจอะไรอยา่งหน่ึงสิง
สถิตอยู ่อาํนาจท่ีสามารถบนัดาลให้เป็นไดน้ั้น เรียกว่า 
เจตภูตหรือวิญญาณ เจตภูตท่ีมีอาํนาจทาํความทุกข์ให้
เกิดข้ึน อาจเป็นมารร้ายหรือ ผีสางอย่างใดอย่างหน่ึง 

ส่วนท่ีนําความสุขมาให้  อาจเป็นเทวะประเภทใด
ประเภทหน่ึง และในขั้นน้ี เจตภูตท่ีทรงอาํนาจสิงอยูใ่น
ธรรมชาตินั้ นๆ อาจแบ่งออกได้อีกเป็น 3 ลาํดับแห่ง
ววิฒันาการทางความคิดของมนุษยด์งัน้ี 
                        1.2.1 เร่ิมจากธรรมชาติแต่ละอย่างท่ีอยู่
ใกลต้ัวท่ีสามารถมองเห็นได้ก่อน แลว้แผ่กวา้งไปถึง
ธรรมชาติทุกอยา่งในโลก โดยเช่ือว่าสรรพส่ิงในโลกมี
วญิญาณสิงสถิตอยู ่
                         1.2.2 เช่ือว่าวิญญาณเหล่านั้ นมีอาํนาจ
ไปแต่ละอย่าง อาจบันดาลความดี ความชั่ว ความสุข 
และความทุกข์ให้แก่มนุษยไ์ด้แต่ละอย่างตามอาํนาจ
และความกรุณาท่ีมีอยู ่วญิญาณเหล่านั้นตอ้งมีรูปร่าง แต่
ไม่สามารถเห็นได ้
                           1.2.3 เร่ิมสร้างข้ึนดว้ยความนึกคิดของ
ตนเอง ภาพท่ีตนนบัถือเรียกวา่ พระเจา้หรือเทพเจา้หรือ
ผีสางเทวดาก็ตามเกิดข้ึนมาแต่คร้ังนั้น ความเช่ือเช่นน้ี
เป็นมูลเหตุอีกประการหน่ึงของศาสนา  

  1.3 ความเช่ือในวญิญาณบรรพบุรุษ วญิญาณ
บรรพบุรุษ ไดแ้ก่  มารดา บิดา ปู่ยา่ และตายายท่ีตายไป
แล้ว โดยเช่ือว่าวิญญาณของบุคคลเหล่านั้ นไม่ได้ไป
ไหน ยงัคงอยู่เพ่ือปกปักรักษาดูแลบุตรหลานของพวก
ตน ทาํให้เกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ โดยยงัพบ
ความเช่ือน้ีไดใ้นปัจจุบนัจากการสังเกตตวัอยา่งไดท่ี้การ
บังสุกุลให้กบัผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ของคนไทย และการ
กราบไหวบู้ชาบรรพบุรุษของคนจีน                  
              1.4 ความเช่ือในเทพเจ้าหลายองค์ ความคิดของ
มนุษยไ์ดพ้ฒันาติดต่อมาจากความคิดเร่ืองสร้างภาพเทพ
เจา้ตามมโนคติของตน โดยคิดเห็นวา่ธรรมชาติอยา่งใด
ควรมีรูปเป็นอยา่งไร และธรรมชาติอยา่งไหนมีอาํนาจ
สูงตํ่ากวา่กนัอยา่งไร เทพเจา้แต่ละองคมี์อาํนาจลดหลัน่
กนั และมีหน้าท่ีแตกต่างกนับางพวกเช่ือว่าพระอาทิตย์
เป็นเทพเจ้าสูงสุด บางพวกช่ือว่าฟากฟ้าเป็นเทพเจ้าผู ้
ยิง่ใหญ่ บางพวกเช่ือวา่พระจนัทร์เป็นเทพเจา้สูงสุดกวา่
เทพเจา้องคใ์ด  
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         2  ความจําเป็นทีม่นุษย์ต้องผูกพนัอยู่กบัความเช่ือ 
              ในความจาํเป็นท่ีมนุษยน์ั้ นต้องผูกพนัอยู่กับ
ความเช่ือท่ีสาํคญัท่ีอยู ่4 ประการ  คือ 
                2.1 มนุษยไ์ม่อาจขาดความเช่ือได ้เพราะหาก
ขาดความเช่ือเสียแลว้มนุษยจ์ะไม่เขา้ใจตนเอง และไม่
เข้าใจโลกหรือสภาพส่ิงแวดล้อมได้ ถ้าไม่เข้าใจส่ิง
เหล่านั้ นแลว้ มนุษยก์็ไม่อาจดาํรงชีวิตอยู่ได้ ตวัอย่าง 
เช่น   หากไม่รู้ว่าตนเป็นใครชายหรือหญิง เด็กหรือ
ผูใ้หญ่ก็จะไม่อาจติดต่อกับผูอ่ื้นได้ หากไม่มีความรู้
เก่ียวกับสภาพแวดล้อมก็ไม่อาจใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจถูกภยนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม
ได้ การเข้าใจหรือมีความเช่ือในส่ิงเหล่าน้ี  จึงทําให้
มนุษยส์ามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้
                  2.2 ชีวิตมนุษย  ์มีทั้ งส่ิงท่ีเห็นได้ พิสูจน์ได ้
เขา้ใจได ้หากมนุษยไ์ม่มีความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ฐานไวบ้า้งแลว้ มนุษยก์็จะไม่สามารถประพฤติปฏิบติั
เก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้นได ้เช่น อนาคตเป็นส่ิงท่ียงัมาไม่ถึง 
ผีหรือเทวดาเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น  ความรักความชัง  
หรือ ความดีความชั่วก็วดัไม่ได้ มนุษย์จะต้องอาศัย
ความเช่ือหรือสร้างความคิดเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีไวเ้ป็นทุน 
เพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้ นเพ่ือเสริมต่อ
จากส่ิงเหล่านั้นไดถู้กตอ้ง 
                     2.3 ความเช่ือทาํให้มนุษยเ์กิดความมั่นใจ 
เช่น เม่ือมนุษยเ์ช่ือวา่เคร่ืองบินสามารถบินในอากาศได ้
มนุษยส์ามารถควบคุมเคร่ืองบินให้ถลาข้ึนสู่อากาศได ้
มนุษยเ์ช่ือว่าตนมีกาํลงักายดีก็จะมีความมั่นใจในการ
ต่อสู้ และเช่ือวา่สัมมาอาชีพเป็นการทาํไดแ้มย้ากลาํบาก
กมี็กาํลงัใจฝ่าฟันทาํ เป็นตน้ 
                     2.4 ความเช่ือทาํให้เกิดความสบายใจ เช่น 
เช่ือในเจตนาของพระเจา้ท่ีจะทดลองความอดทนทุกข์
ยาก จึงทาํให้เจ็บปวดไม่หายหรือทาํความพยายามแลว้
ไม่สําเร็จ คนไขเ้ช่ือความสามารถของหมอ จึงยอมให้
ผา่ตดั (ดว้ยความสบายใจ) เป็นตน้ (เสฐียร, 2546) 

                  จากการศึกษาพบว่า  ความ เช่ือย ังได้ถูก
ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวของชาวบา้นท่ีเล่าหรือประพฤติ

ปฏิบติัสืบทอดกนัมาหลายชัว่อายคุนในดา้นต่างๆ ดงัท่ี
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ดงัเช่น ในรูปแบบของนิทานเร่ืองขนุ
บรม จากพงศาวดารลา้นชา้ง ปริเฉทท่ี 2  ท่ีปรากฏเป็น
เอกสารในประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 1  เรียบเรียงโดย
กรมศิลปากร พ.ศ. 2506 
                  ในทางคติชนวิทยาถือว่านิทานขุนบรมเป็น
เร่ืองเล่าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัจะเห็นไดว้่านิทานขุนบรมนั้ น
เป็นเร่ืองเล่าท่ีปรากฏตวัละครท่ีมีอาํนาจเหนือธรรมชาติ  
และยงัมีบทบาทในการสั่งสอนปลูกฝังความเช่ือ และถือ
เป็นแบบแผนพฤติกรรม ท่ีมนุษย์นั้ นควรถือ เป็น
แบบอยา่งจากในนิทานขนุบรม (ศิราพร, 2539)  ดงัท่ีได้
มีปรากฏสอดคลอ้งกนัอยูก่บัความเช่ือในเร่ืองขอ้บญัญติั
ขององค์พระยาแถนท่ีว่า  หากเม่ือใดท่ีมนุษยน์ั้นไม่ได้
ใหก้ารเคารพ และเช่ือฟังในองคพ์ระยาแถน   พระองคก์็
จะทรงทาํการลงโทษมนุษยน์ั้นโดยวิธีการต่างๆ นานา  
ซ่ึงความเช่ือในเร่ืองนํ้ าท่วมโลกน้ีก็ไดมี้ท่ีมาจากการท่ี
เหล่ามนุษย์ได้ล่วงละเมิดข้อบัญญัติของพระยาแถน   
ซ่ึงปรากฏอยู่ในพงศาวดารลา้นช้าง ดังถอ้ยความท่ีว่า  
(สุวทิย,์  2552) 

        ในเมืองลุ่มนี ้  กินข้าวให้บอกให้หมาย
กินแลงกินงายกใ็ห้บอกแก่แถน  (กรมศิลปากร, 2506) 

เม่ือมนุษยน์ั้ นไม่ได้เช่ือฟังและเคารพในคาํ
บอกกล่าวขององคพ์ระยาแถนแลว้  พระองคจึ์งไดท้รง
บนัดาลใหเ้กิดนํ้าท่วมโลก  ดงัถอ้ยความท่ีวา่ 

        แต่น้ัน แถนจึงให้นํา้ท่วมเมืองลุ่มลดีเลยีง 
         ท่วมเมืองเพียงละลาย คนท้ังหลายก็ฉิบ
หายมากนักแล (กรมศิลปากร, 2506) 

ในช่วงตอนท่ี เกิดนํ้ าท่วมโลกคร้ังใหญ่ น้ี 
มนุษย์และสัตว์ทั้ งหลายนั้ นก็ได้ล้มตายลง  จนเกือบ
หมดส้ิน  แต่มีปู่ลางเชิง และขุนเค้ก ขุนคาน  ซ่ึงเป็น
ผูน้าํของเหล่ามนุษยท์ั้งหลายนั้น  ไดส้ร้างแพท่ีมีขนาด
ใหญ่ข้ึนมา  โดยใชไ้มท่ี้มีความแข็งแรงนั้นมาปูเป็นพ้ืน
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ของแพ   และได้ใช้ไม้ ท่ี เป็น ช้ิน ส่วนของบ้านมา
ประกอบจนแพเสร็จสมบูรณ์  ดงัถอ้ยความท่ีวา่ 

        ยามน้ัน ปู่ลางเชิงและขุนเค้ก ขุนคานรู้ว่า
แถนเครียดแก่เขาๆ 
        จึงเอาไม้ขาแรงมาเฮ็ดแพ   เอาไม้แปง
เรือนเฮ็ดพวง  (กรมศิลปากร, 2506) 

เม่ือปู่ลางเชิง และขุนเคก้ ขนุคาน  ไดส้ร้างแพ
แลว้เสร็จ  ก็ไดอ้พยพครอบครัวข้ึนแพ  ซ่ึงปริมาณนํ้ าท่ี
ท่วมโลกนั้นก็มีมากมายมหาศาลจนแพของขุนทั้งสาม
และครอบครัวได้ลอยข้ึนไปสู่เมืองสวรรค์หรือเมือง
แมนของพระยาแถน  พระยาแถนจึงทรงย ํ้ าเตือนถึง
ความยิ่งใหญ่ในอํานาจของพระองค์  พร้อมทั้ งทรง
กาํหนดให้ขุนทั้งสามและครอบครัวนั้นไดไ้ปอาศยัอยู่
ในบริเวณบึงดอนแถน  ให้รออยู่บนสวรรค์นั้นจนกว่า
นํ้ าท่ีท่วมโลกนั้นจะเหือดแห้งลง  เม่ือนํ้ าแห้งลงขุนทั้ง
สามนั้นจึงไดข้อลาลงมาอาศยัอยู่บนโลกมนุษยด์งัเดิม  
ซ่ึงพระยาแถนนั้นยงัไดม้อบควายเขาลู่ให้แก่ขุนทั้งสาม
เพ่ือสาํหรับใชใ้นการทาํนา   

สามปีต่อมาควายเขาลู่ตวันั้นก็ไดต้ายลง  และ
ไดบ้งัเกิดเป็นผลนํ้าเตา้ปุงงอกออกมาจากรูจมูกของซาก
ควายนั้นถึงสามผล  ซ่ึงแต่ละผลก็มีขนาดใหญ่โตและ
เม่ือผลนํ้ าเต้าปุงนั้ นได้แก่จัดเต็มท่ีแล้วก็ได้ปรากฏมี
มนุษยจ์าํนวนมากมายอยู่ในผลนํ้ าเตา้ปุงนั้น  ปู่ลางเชิง
จึงเผาเหลก็จนร้อนแดงแลว้เจาะทะลุผวิของผลนํ้าเตา้ปุง
นั้นให้เป็นรู มนุษยท่ี์ออกจากรูดงักล่าว จึงมีผิวพรรณท่ี
คลํ้า  เพราะถูกรมดว้ยควนั  ส่วนขุนคานก็ไดน้าํเอาส่ิว
มาเจาะผิวของผลนํ้ าเตา้ปุงนั้นเป็นร่องจนทะลุ มนุษยท่ี์
ออกมาจึงมีผิวพรรณท่ีไม่คลํ้า มนุษยท์ั้งหลายในนํ้ าเตา้
ปุงนั้นก็เบียดเสียดกนัออกมานานถึงสามวนัสามคืนจึง
หมด   โดยเช่ือกันว่ากลุ่มชนทั้ งหลายท่ีได้มีการถือ
กาํเนิดออกจากนํ้าเตา้ปุงเหล่าน้ีก็คือบรรพบุรุษของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุไทลาว (กรมศิลปากร, 2506)   
 
 

 
 
 
 
 

  
 

ภาพผูค้นและสรรพสตัวท่ี์ออกมาจากผลนํ้าเตา้ปุงอยา่งมากมาย 
ท่ีมา:  Souneth  Phothisane (1998) 

ขุนทั้ งสามคนได้สอนผูค้นท่ีออกมาจากผล
นํ้ าเตา้ปุงให้รู้จักทาํไร่  ทาํนา  ทอผา้ และแต่งงานให้
เป็นผวัเมียกนั  ทั้งยงัอบรมวฒันธรรมใหอี้กดว้ย   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพงานจิตรกรรมร่วมสมยัในจินตนาการจาก ความเช่ือ เร่ืองนํ้ า
ท่วมโลก ในนิทานขนุบรม  
วาดโดย  พิมพร์ภชั  ศรีจิราพงศ ์ (2557) 

ความเช่ือในเร่ืองนํ้าท่วมโลก จากนิทานขนุบรม
น้ีสามารถแสดงออกใหเ้ห็นไดถึ้งอาํนาจท่ียิง่ใหญ่ของพระ
ยาแถน  ท่ีมีสามารถกาํหนดความเป็นไปของโลก และดล
บนัดาลทุกส่ิงได ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์การท่ีมนุษย์
นั้นไม่ไดเ้ช่ือฟังและเคารพในพระองค์  การลงโทษเหล่า
บรรดามนุษยโ์ดยการบนัดาลให้เกิดนํ้ าท่วมโลกนั้น  และ
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เป็นทั้งการลา้งผลาญเหล่ามนุษยท่ี์ไดมี้การกระทาํอนัเป็น
การลบหลู่ต่อองคพ์ระยาแถน  จากเหตุการณ์ในคร้ังนั้นจึง
เป็นการย ํ้าเตือนให้มนุษยไ์ดรู้้ถึงอาํนาจท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของ
พระยาแถน    

  จะเห็นได้ว่า  ความเช่ือ  เร่ืองนํ้ าท่วมโลก  
ใน นิ ท าน ขุ น บ รม น้ี   แส ด งให้ เห็ น ถึ งลักษณ ะ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างพระยาแถน กับมนุษย  ์ ในเชิง
อาํนาจ และในเชิงต่อรอง  ดงัน้ี 

   1 )  ความสัมพันธ์ในเชิงอํานาจ  ของพระยา
แถน กบัมนุษย ์ ในแง่ท่ีว่า  ถา้มนุษยไ์ม่ให้ความเคารพ 
หรือไม่สักการบูชาพระยาแถนให้ถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ
กจ็ะถูกพระยาแถนลงโทษ  เพราะพระยาแถนไดท้รงสั่ง
ไวว้า่  ถา้จะกินเน้ือให้เอาขามาบูชา  ถา้จะกินปลาใหเ้อา
พงุมาให ้ (กรมศิลปากร, 2506)   

              แต่เม่ือไม่มีมนุษยค์นใดกระทาํตาม
คาํบัญญัติของพระยาแถนนั้ นอย่างสมํ่าเสมอ  พระยา
แถนก็ทรงโกรธมาก  จนไดท้าํการบนัดาลให้แผ่นดิน
แยกและทาํใหเ้กิดนํ้ าท่วมโลก เพ่ือท่ีจะทาํลายชีวิตเหล่า
มนุษยท์ั้งหลาย 

    2 ) ความสัมพันธ์ในเชิงต่อรอง  ระหว่าง
พระยาแถนผูซ่ึ้งเป็นอาํนาจเหนือธรรมชาติ กบั มนุษยท่ี์
พระยาแถนนั้นยงัทรงโอบอุม้ไว ้ดว้ยการใหมี้มนุษยท่ี์มี
ความดีชอบธรรมจาํนวนนอ้ยคนให้มีชีวิตรอดอยูต่่อไป
บนผืนโลกน้ี  และการท่ีได้มอบควายเขาลู่ให้มนุษย์
เพ่ือให้ใชส้ําหรับการทาํนา มีขา้วปลาอาหารดาํรงชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กาํเนิดมนุษยค์ร้ังใหม่จากผล
นํ้ าเต้าปุง ภายหลังจากการทําให้เกิดนํ้ าท่วมโลกคร้ัง
ใหญ่   

             ความเช่ือ เร่ืองนํ้ าท่วมโลก ในนิทาน
ขนุบรมน้ี  จึงเป็นการแสดงถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ใน
เชิงต่อรองอาํนาจระหว่างพระยาแถนซ่ึงเป็นอาํนาจ
เหนือธรรมชาติ กบับรรดามนุษยท่ี์ไม่เช่ือฟังพระบญัญติั
วา่   

           ถ้าม นุ ษ ย์ “ยอม ” เช่ื อ ฟั งและบู ช า
สักการะอนัเป็นการยอมรับอาํนาจพระยาแถน  โลกกจ็ะ
สงบและมีสมดุล  เพราะเม่ือมนุษยไ์ม่เคารพธรรมชาติ  
กจ็ะส่งผลใหธ้รรมชาติเสียสมดุล  ในท่ีน้ีคือเหตุการณ์ท่ี
ทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมโลกนั้นเอง 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
1. สรุปผล 

                     ผ ล ก าร ศึ ก ษ าส าม ารถ ส รุป ผ ล ต าม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัไดว้่า  ความเช่ือ เร่ืองนํ้ าท่วม
โลก ในนิทานขนุบรมน้ี  มีแนวคิดและความเป็นมาจาก
ความเช่ือในคติท่ีถือ ผีสาง  เทวดา  ดังจะเห็นได้จาก
เน้ือหาในนิทานขุนบรมท่ีมีการกล่าวถึง  พระยาแถน  
ว่าเป็นอาํนาจพิเศษท่ีสามารถกาํหนดความเป็นไปของ
โลกได ้ จากเหตุการณ์ท่ีเหล่ามนุษยท์ั้งหลายไม่มีความ
เช่ือถือต่อพระบญัญติัของพระยาแถนแลว้  พระยาแถน
จึงได้ทาํลายลา้งชีวิตเหล่ามนุษยด์้วยการทาํให้เกิดนํ้ า
ท่วมโลก 
                   อนัเป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
พระยาแถนกบัมนุษยใ์นเชิงอาํนาจ และการกาํเนิดชีวิต 
มนุษยใ์หม่อีกคร้ังจากผลนํ้ าเตา้ปุง  อนัเป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระยาแถนกับมนุษย์ในเชิง
ต่อรอง   

  ดงัจะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระยา
แถนกับมนุษย์ในเชิงต่อรองนั้ น   คาดว่าจะเป็นพระ
ประสงคสู์งสุดท่ีแทจ้ริงของพระยาแถนในการกาํหนด
ความเป็นไปของโลก  สังเกตไดจ้ากการท่ีพระองคย์งัคง
สร้างมวลมนุษย ์ โลก  และสรรพส่ิงทั้งหลายข้ึนมาอีก
คร้ังภายหลงัจากนํ้าท่วมโลก  

 นอกจากนั้ น   พระยาแถนยังทรงมีพระ
ประสงคท่ี์จะใหม้นุษยน์ั้นไดรู้้จกัการกระทาํความดี  ซ่ึง
นั่นคือหนทางแห่งความเป็นสุขใจของมนุษย์โลก
ทั้ งหลาย  และยงัเป็นวิถีทางท่ีให้มนุษย์ผูกพันอยู่กับ
ความเช่ืออนัดีงาม  ท่ีจะช่วยให้เหล่ามนุษยท์ั้งหลายนั้น
ได้กลบัเขา้ไปสู่การเป็นท่ีรักใคร่ขององค์พระยาแถน
ดงัเดิม 
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จากชุดแนวคิดและความเป็นมาของความเช่ือ

ในคติท่ีถือ ผีสาง  เทวดา  จึงปรากฏเป็นท่ีชัดเจนว่า  
องค์พระยาแถนนั้ น ก็คือเทพเจ้าสูงสุด  ในฐานะพระ
ผูส้ร้างนัน่เอง 

               2. อภิปรายผล 
     ผลการศึกษา มีขอ้คน้พบท่ีสาํคญัวา่  ความ

เช่ือ ตอนนํ้ าท่วมโลก ในนิทานขุนบรม  มีการกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระยาแถน  ทั้ งใน
ความสัมพนัธ์ในเชิงอาํนาจท่ีทาํให้เกิดนํ้ าท่วมโลก อนั
เป็นการล้างผลาญเหล่ามนุษย์นั้ น  ไม่ใช่ประสงค์ท่ี
แท้จริงของพระยาแถน ดังจะเห็นไดจ้ากการท่ีพระยา
แถนยงัคงความสัมพนัธ์ในเชิงต่อรองกบัมนุษย ์โดยการ
ใหก้าํเนิดมนุษยค์ร้ังใหม่จากผลนํ้าเตา้ปุง 

      แต่ถ้ามนุษย์เคารพบูชา  และเช่ือฟังใน
พระบัญญัติของพระยาแถน อนัเป็นการแสดงถึงการ
ยอมรับในอาํนาจของพระยาแถนตั้ งแต่แรกแล้วนั้ น 
ก่อนท่ีพระองค์จะทรงโกรธ และไดบ้ันดาลให้เกิดนํ้ า
ท่วมโลก  ในตอนนั้นกจ็ะสงบและมีสมดุล ไม่เกิดมีการ
ลา้งผลาญเหล่ามนุษยข้ึ์นอย่างแน่นอน  เพราะการลา้ง
ผลาญเหล่ามนุษย์ท่ีไม่เช่ือฟังพระยาแถนนั้ น   เป็น
เสมือนกบัการดาํรงไวซ่ึ้งอาํนาจของความดีงาม เพราะ
คาํบัญญัติของพระยาแถนนั้ นคือความชอบธรรม  ซ่ึง
การเช่ือฟังคาํบัญญัติในพระยาแถนนั้ น  ถือได้ว่าเป็น
ความดีงามอนัสูงสุดยิ่งประการหน่ึง  เน่ืองดว้ยเหตุผล
ท่ีว่า  พระยาแถน  ก็คือความดีงามและความชอบธรรม
อนัยิง่ใหญ่สูงสุดนัน่เอง 

     เม่ือความเช่ือในตอนนํ้ าท่วมโลกจาก
นิทานขุนบรมเป็นดงัน้ีแลว้นั้น  ทฤษฎีคติชนวิทยาจึง
สามารถอภิปรายได้ว่า  นํ้ าท่วมโลกในนิทานขุนบรม 
เป็นนิทานท่ีทาํให้เราไดเ้ห็นว่ามนุษยมี์ความเช่ือในส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ และยอมรับอาํนาจของพระยาแถน มนุษยจึ์ง
ไดก่้อเกิดแบบอย่างในการดาํเนิน ซ่ึงความเช่ือแบบน้ี
สืบเน่ืองมาจากความเช่ือดั้ งเดิมท่ีว่าพระยาแถนเป็น
ผูส้ร้างมนุษย ์กาํหนดชะตาชีวิตมนุษย ์จากเหตุการณ์ท่ี
พระยาแถนสามารถท่ีจะบนัดาลให้มนุษยต์ายดว้ยทาํให้

เกิดนํ้าท่วม และใหชี้วิตใหม่จากผลนํ้าเตา้ปุง เพราะพระ
ยาแถนเป็นผูก้าํหนดความเป็นไปของโลกนัน่เอง 

     ส่ิ งน้ี จึงทําให้มนุษย์ในยุคหลังเกิดการ
ยอมรับและเช่ือฟังต่ออาํนาจของพระยาแถน และเช่ือใน
ความศกัด์ิสิทธ์ิของบญัญติัพระองค์  ความเช่ือเช่นน้ีจึง
ส่งผลต่อการสร้างจารีตประเพณี  และการประกอบ
พิธีกรรมในวิถีชีวิตของคนในสังคมท่ีมีต่อความเช่ือใน
เร่ืองน้ี  จนก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
พระยาแถนในเชิงยัง่ยืนสืบไป  

   ความเช่ือในเร่ืองราวของการเกิดนํ้ าท่วม
โลกนั้น ไม่ไดมี้ปรากฏแต่ในเพียงนิทานขนุบรมเท่านั้น  
แต่ยงัไดมี้การบนัทึกไวห้ลากหลายเร่ืองราวจากหลาย
แห่งทั่วโลก   และแต่ละเร่ืองราวท่ี มีการกล่ าวถึง
เหตุการณ์นํ้ าท่วมโลก  ก็จะมีรายละเอียดในเน้ือหาท่ีมี
ความแตกต่างกันออกไป  แต่ที น่ าแปลกก็ คือ  ใน
เหตุการณ์นํ้ าท่วมโลกนั้นๆ จะมีการกล่าวถึงตรงกนัใน
เร่ืองท่ีวา่ ไดมี้ผูค้นท่ีมีพฤติกรรมไม่ชอบธรรมจนทาํให้
เทพในเร่ืองนํ้ าท่วมโลกของแต่ละเร่ืองราวนั้ นๆ  ไม่
พอใจ  เทพก็จะบนัดาลให้เกิดนํ้ าท่วมโลก เพ่ือเป็นการ
ลงโทษ (ศิราพร, 2539) เช่นท่ีปรากฏในเร่ืองราวของ
กรีก (Grieg)  เร่ืองราวของเรือโนอาห์ (Noah's Ark) ใน
ศาสนาคริสต์ และ เร่ืองราวของนบี นูฮ (Nabi Nuh) ใน
ศาสนาอิสลาม  ดงัต่อไปน้ี 

 1 )  เร่ืองราวของกรีก (Grieg)  ไดก้ล่าวไวว้่า 
ในครานั้นโลกมนุษยไ์ดมี้ความวุ่นวายทุกข์ยากไปทั่ว
เกิดมนุษยท่ี์มีความชัว่ร้ายครองเมืองไปหมด  จนทาํให ้
ซุส  (Zeus) เจ้าแห่งเทพทั้ งหมดเห็นดังนั้ นก็ตัดสิน
พระทัยท่ีจะตอ้งทาํลายลา้งโลกท่ีมีแต่ความชั่วเสียให้
หมดส้ิน แต่ซุส ก็อยากให้มีคนดีเหลือรอด จึงบอกให ้
ดูเคเลียน (Deucalion) และมเหสี ท่ีช่ือ เพอร์รา (Pyrrha) 
จึงให้เทพโพรมีเทียส (Prometheus) มาบอกข่าวให้ต่อ
เรือ แลว้องคก์ษตัริยแ์ละมเหสีก็ทรงรอดชีวิตเพราะเรือ
นั้ นหลังนํ้ าลด  โดยเรือไปจอดท่ียอดเขาพานาสซุส 
(Parnassus) เม่ือพระองค์ลงจากเรือก็ทรงไปขอพรจาก
วหิารดาลฟ่ี (Delphi) แลว้โยนหินขา้มไหล่ แลว้กอ้นหิน
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นั้นก็กลายเป็นมนุษยเ์พศชาย ส่วนหินท่ีพระมเหสีของ
พระองค์ทรงโยนขา้มไหล่ ก็ไดก้ลายมาเป็นมนุษยเ์พศ
หญิง (มาลยั (จุฑารัตน์), 2548) 

  2)  เร่ืองราวของเรือโนอาห์ (Noah's Ark) ใน
ศาสนาคริสต์  ไดก้ล่าวว่า โนอาห์นั้นเป็นบุตรชายของ
ลาเมค เม่ือคราวท่ีโนอาห์เกิด บิดาของเขากล่าววา่ คนผู ้
น้ีจะช่วยแบ่งเบาการงานเรา และช่วยแบ่งเบาความ
เหน่ือยยากจากมือเรา จากท่ีดินซ่ึงพระเจา้ทรงสาปแช่ง
ไว  ้  เร่ืองราวของโนอาห์ได้ถูกบันทึกไวใ้นพระคริส
ธรรมคมัภีร์  พระธรรมปฐมกาล บทท่ี 5 ถึงบทท่ี 10 ว่า
โนอาห์นั้นเป็นคนชอบธรรม เขาเป็นท่ีโปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระเจา้ ท่ามกลางยุคสมัยท่ีพระเจ้า
ทรงเห็นวา่ความชัว่ชา้ของมนุษยมี์มากบนแผน่ดิน  
    พระเจา้ทรงมีพระบญัชาใหโ้นอาห์ต่อเรือข้ึน 
1 ลาํ เพ่ือใชพ้าํนกัในช่วงท่ีพระเจา้ทรงบนัดาลใหเ้กิดนํ้า
ท่วมโลก เม่ือโนอาห์ มีอายุได ้150 ปี จึงมีบุตรชายช่ือ 
เชม (Shem) ฮาม (Ham)  และยาเฟท (Japheth) โดยฮาม
เป็นบุตรชายคนสุดทอ้ง พระเจา้ทรงมีพระบญัชาให้โน
อาห์นาํส่ิงเหล่าน้ีข้ึนไปบนเรือ  มีโนอาห์ และครอบครัว 
โดยมีลูกชายของโนอาห์ 3 คน ได้แก่ เชม ฮาม และ
ยาเฟท  อาหารสําหรับโนอาห์ ครอบครัว และสําหรับ
สั ต ว์ ท่ี พ ระ เจ้ าท รงกําห น ด  คื อ   สั ต ว์  นก  และ
สัตวเ์ล้ือยคลานชนิดละ 1 คู่  ตวัผู ้1 ตวั และตวัเมีย 1 ตวั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพโนอาห์ปล่อยสตัวท์ั้งหลายลงสู่พื้นดินท่ีแหง้ดีแลว้ 
ท่ีมา เวอร์จิเนีย  เจ. มิวเออร์  (1994) 

เม่ือโนอาห์ประกอบเรือเสร็จ พระเจ้าทรง
บนัดาลให้ฝนตกหนัก 40 วนั และเกิดนํ้ าท่วมแผ่นดิน
เป็นเวลา 150 วนั จนผูค้น และส่ิงมีชีวิตทัว่โลกตายจน
หมดส้ิน พระเจา้จึงทรงกระทาํให้นํ้ าลดลง ใชเ้วลาอีก 
150 วนั แผ่นดินจึงแห้ง ส่วนเรือโนอาห์นั้น ไปคา้งอยู่
บนยอดเขาอารารัต  โนอาห์และครอบครัวไดล้งจากเรือ
เม่ือนํ้ าแห้งดีแลว้ และใชชี้วิตตามปกติต่อไป ในคร้ังนั้น 
พระเจา้ทรงมอบรุ้งกินนํ้ า เป็นพนัธสัญญาว่า จะไม่ให้
เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมโลกอีก  นักศาสนศาสตร์บางคน
เช่ือวา่ บุตรชายทั้งสามคนของโนอาห์น่ีเอง ท่ีเป็นบรรพ
บุรุษของมนุษย์ 3 เผ่าพันธ์ุบนโลก  คือ  คอเคซอยด ์

(Caucasoid) ผิวขาว   มองโกลอย (Mongoloid) เอเชีย 
และนิกรอยด์ (Negroid) ผิวดาํ  เป็นเหตุให้มนุษยท์ั้ ง 3 
เผา่พนัธ์ุจึงตอ้งเผชิญชะตากรรมต่างกนั (มิวเออร์, 2536) 
             3 )  เร่ืองราวของนบี นูฮ (Nabi Nuh) ในศาสนา
อิสลาม โนอาห์ ในความหมายของอิสลาม กคื็อ นูฮ  นูฮ
ได้ประกาศศาสนาถึง 950 ปี  แต่ก็ไม่มีคนเช่ือฟังเขา 
แมแ้ต่ลูกชายของเขาเองคนหน่ึง  ภายหลงัพระเจา้ก็สั่ง
ให้นูฮสร้างเรือเพราะพระเจ้าจะทาํการให้เกิดนํ้ าท่วม 
หลงัจากนั้นฝนก็ตกติดต่อกนั ลูกชายของนูฮก็ลอยคอ
เขา้มาใกลเ้รือ แต่ดว้ยหัวใจท่ีไม่ศรัทธาในพระเจา้ก็ไม่
ยอมข้ึนเรือ ภรรยาและลูกชายของนูฮก็จมนํ้ าตาย  ส่วน
ลูกชายอีกสามคนปลอดภยัเพราะลงเรือมาพร้อมกบับิดา 
(บรรจง, 2542) 
                     เม่ือไดส้ังเกตเน้ือหาจากเร่ืองราวหลายแห่ง
ทัว่โลก  สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วมโลก 
ดงัเร่ืองราวท่ีไดย้กตวัอยา่งมาใหเ้ห็นไวใ้นขา้งตน้ พบวา่ 
เป็นเร่ืองราวท่ี น่าแปลกมากตรงกัน ท่ีว่า  จะมีการ
กล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดนํ้ าท่วมโลกว่า   เม่ือบรรดา
เหล่ามนุษยผ์ูมี้พฤติกรรมท่ีไม่ชอบธรรม ไม่เช่ือฟังเทพ  
เทพก็จะทาํการบนัดาลให้เกิดนํ้ าท่วมโลกให้ชีวิตมนุษย์
เห ล่ านั้ น ส้ิน สุดลง  และก็จะมีม นุษย์ผู ้ ซ่ึ งมีความ
ประพฤติท่ีชอบธรรม เช่ือฟังในบญัญติัของเทพจาํนวน
น้อยมากท่ีถูกเทพเลือกให้มีชีวิตรอด โดยไม่โดนนํ้ า
ท่วมตายนั้นเอง 
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