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This thesis aims to study Tang Tham Luang rite (Mahajati Sermon) in the Northern of Thailand, to
compare the literary aesthetics, the social and culture, and the contents between The Northern Mahajati Soysangkron
version and the Jataka Commentary.
The study reveals that the content and the sequence of the Mahajati Soysangkron version is mostly
the same as that of the Jataka Commentarary, only some details were different.
The comparison found three methods that the poet used for changing the details that are addition,
omission and alteration. The addition is used the most to increase the northern lifestyles and culture into the content.
Moreover the addition and the alteration could make the content reasonable and realistic and could display
characters’ backgrounds, appearances and emotions which emphasize their individual characteristics. The omission
was used to cut some unimportant details without changing the main substance.
The literary aesthetics study found that the poet mostly used aliteration, word repetition , description
and simile. Moreover, the poet mostly used the pathetic and the erotic sentiment that made the readers and
the audiences appreciated in the poetic flavor and literary aesthetics.
The social and culture study found that though the Tang Tham Luang trite has been altered, the role of
the northern Mahajati Soysangkron still remain in the Tang Tham Luang eite. Moreover, the study found that the
northern poets have their own literary aesthetic identity.
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บทที ๑
บทนํา
๑. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ราวพุทธศตวรรษที ๑๙ – ๒๑ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยหรื อทีเรี ยกว่าดินแดน
ล้ านนาพระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก ๑พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ ามาสู่ดินแดนล้ านนา
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จามเทวีได้ ทรงนิมนต์ภิกษุผำ้ รู ้ ูพระไตรปิ ฎกมาด้ วย ๕๐๐ รูปางพุทธศาสนาทีเข้ ามาเผยแผ่ในครังนี
ส

ครั งแรก เมื อพระนางจามเทวีย้ายจากแคว้ นละโว้ สู่แคว้ น หริ ภุญ ชัย เมื อพ.ศ.๑๒๒๖ พระนาง
๒

เป็ นพุทธศาสนานิกายเถรวาท ทีพระเจ้ าอโศกมหาราชได้ โปรดให้ พระโสณะเถระและพระอุตรเถระ

มาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภู มิ พุทธศาสนานิกายนีได้ เจริ ญรุ่ งเรื องในแคว้ นหริ ภุญชัย จึงทําให้
อาณาจั ก รล้ านนาในระยะแรกเริ มจึ ง นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาในนิ ก ายนี และรู้ จั ก กั น ในชื อว่ า
นิกายพืนเมืองเดิม๓
พุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื องในอาณาจักรล้ านนาเป็ นอย่างมากเมือพญากือนาได้ อาราธนา
พระสุมนเถระจากอาณาจักรสุโขทัยขึนมาอยู่ทีวัดพระยืน จังหวัดลําพูน เมือ พ.ศ. ๑๙๑๒ และได้
บวชแปลงพระเชือเก่า๔อันสืบเนืองมาจากสมัยพระนางจามเทวีให้ บวชใหม่เป็ นจํานวนมาก จากนัน
พระสุมนเถระจึงเข้ ามาสู่เชียงใหม่และบวชแปลงภิกษุตลอดจนชําระบทสวดและทํานองสวดต่ างๆ
ให้ ถูกต้ อง พญากือนามีความสนพระทัยในพุทธศาสนาเป็ นอย่างมากจึง สร้ างวัดบุปผารามหรื อ
วัดสวนดอกไม้ เดิม เป็ นพระราชอุท ยานของพญากื อ นา ถวายให้ พ ระสุม นเถระจํ า วัด วัดนี จึง
กลายเป็ นศูนย์กลางของสงฆ์นิกายรามัญในลําดับต่อมา๕ จากนันพุทธศาสนาก็เจริญมากขึน
๑

ลิ ขิ ต ลิ ขิ ต านนท์ , ยุ ค ทองแห่ ง วรรณกรรมพุ ท ธศาสนาของล้ า นนาไทย(เชี ย งใหม่ : คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับที ๑๐มกราคม – มีนาคม, ๒๕๓๓), ๒๒.
๒

อุดม รุ่งเรืองศรี ,วรรณกรรมล้ านนา(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,๒๕๔๖),๑๘๗.
สุรพล ดําริห์กลุ ,ล้ านนา สิงแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม(กรุงเทพฯ : มรดกไทย,๒๕๔๒),๑๕๖.
๔
การบวชแปลงเชือเก่า หมายถึง การบวชซําเพือเปลียนแปลงจากนิกายเดิมเป็ นนิกายใหม่ ในทีนี หมายถึง การ
เปลียนแปลงจากนิกายพืนเมืองเดิมมาเป็ นนิกายลังกาวงศ์
๕
อุดม รุ่งเรืองศรี ,วรรณกรรมล้ านนา,๑๘๖.
๓

๑

๒
ความเจริญของพุทธศาสนานิกายรามัญนี ทําให้ ภิกษุล้านนาหลายรูปเดินทางไปศึกษายัง
นอกอาณาจักร โดยเฉพาะทีเมืองลังกาในราว พ.ศ. ๑๙๖๗ เมือภิกษุกลุ่มนีกลับมายังอาณาจักร
ล้ านนาได้ นิมนต์ภิกษุชาวลังกา ๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุและพระอุตตมปั ญญาให้ มาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้ านนาด้ วย ภิกษุลงั กาทังสองรู ปได้ จําวัดทีวัดป่ าแดงหลวงและได้
เรี ยกภิกษุกลุม่ นีว่า นิกายสีหล๖
รัชสมัยของพญาติโลกราชภิกษุชาวล้ านนาในสมัยนีมีความเชียวชาญในภาษาบาลีและมี
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ทําสังคายานาพระไตรปิ ส
ฎกขึำนทีวัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด)ใน

ความรู้ แตกฉานในพระไตรปิ ฎก อีกทังยังมีการศึกษาปริ ยตั ิธรรมอย่างละเอียดลึกซึง จึงเกิดการ
ครังนีถือได้ วา่ เป็ นการทําสังคายานาพระไตรปิ ฎกครังที ๘ ของโลกและครังแรกในประเทศไทยด้ วย

พระไตรปิ ฎกฉบับทีชําระในสมัยพญาติโลกราชถือเป็ นหลักปฏิบตั ิของภิกษุนิกายต่างๆในล้ านนา
สืบมา๗
ภูมิความรู้ ของภิกษุ ชาวล้ านนาทังทีศึกษาในอาณาจักรล้ านนาและเมืองลังกา ทําให้ มี
การศึก ษาภาษาบาลี อ ย่ า งกว้ า งขวาง ภิ ก ษุ ที มี ค วามสามารถสูง จะได้ รั บ การสนับ สนุน จาก
ราชสํานักล้ านนาให้ ศกึ ษาต่อในเมืองลังกา ๘ เมือกลับมาจากเมืองลังกาแล้ วภิกษุเหล่านีจึงได้ แต่ง
คัมภีร์ทงที
ั เป็ นภาษาบาลีและภาษาล้ านนาด้ วย จากการสํารวจของสมหมาย เปรมจิตต์และคณะ
พบคัมภีร์พทุ ธศาสนาทีสําคัญดังนี๙

๖

๑. มหาชาติชาดก

จํานวน ๑,๔๒๔ ผูก

๒. ชาดกทัวไป

จํานวน ๙๐๗ ผูก

๓. ตํานานปูชนียวัตถุ

จํานวน ๒๐๙ ผูก

สุรพล ดําริห์กลุ ,ล้ านนา สิงแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรม,๑๖๐.
๗
สรัสวดี อ๋องสกุล,ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา(กรุงเทพฯ : อมรินทร์ ,๒๕๕๑),๑๖๒.
๘
อุดม รุ่งเรืองศรี ,วรรณกรรมล้ านนา,๑๘๗.
๙
เรืองเดียวกัน,๑๙๙.

๓
วรรณกรรมพุทธศาสนาเหล่านีสามารถแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภทกว้ างๆ คือ วรรณกรรมที
แต่ง หรื อเรี ย บเรี ย งด้ วยภาษาบาลี แ ละวรรณกรรมที แต่ง เป็ นภาษาล้ านนา ๑๐ วรรณกรรมพุท ธ
ศาสนาที แต่ง เป็ นภาษาล้ านนา สามารถแบ่ง ตามเนื อหาได้ คือ วรรณกรรมชาดก วรรณกรรม
ตํานาน วรรณกรรมตํารา วรรณกรรมคําสอน เป็ นต้ น๑๑
วรรณกรรมพุทธศาสนาเหล่านีแต่งโดยภิกษุล้านนารู ปสําคัญๆหลายรูปเช่น พระโพธิรังสี
แต่ง จามเทวีวงศ์ สิหิงคนิทาน พระรัตนปั ญญาเถระ แต่ง ชินกาลมาลีปกรณ์ พระสิริมงั คลาจารย์
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แต่ง เวสสันตรทีปนี จักรวาลทีปนีสงั ขยาปกาสกฎีกา และมังคลัตถทีปนี พระพุทธญาณเจ้ าและ
นอกจากนันยัง มี ปั ญ ญาสชาดก ๑๒ซึ งไม่ ป รากฏนามผู้แ ต่ง ปั ญ ญาสชาดกนี มี ค วาม

แพร่ ห ลายเป็ นอย่ า งยิ ง กล่ า วคื อ มี ก ารแปลเป็ นฉบับ ภาษาต่า งๆ เช่ น ฉบับ ลาว ฉบับ เขมร
ฉบับเชียงตุงและฉบับพม่า ๑๓ความแพร่ หลายนีทําให้ ปัญญาสชาดกส่งอิทธิ พลไปถึงอาณาจักร
อยุธยาโดยเป็ นต้ นกํ าเนิดของวรรณคดีไ ทยหลายเรื อง เช่น สมุทรโฆสชาดก เป็ นทีมาของเรื อง
สมุทรโฆษคําฉันท์ในสมัยอยุธยา สุวรรณสังขชาดก เป็ นต้ นเค้ าของเรื องสังข์ทองพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รั ชกาลที ๒ สุธ นชาดก นํ าไปแต่ง เป็ นบทละครนอก
ในสมัยอยุธยา เป็ นต้ น๑๔
วรรณกรรมเหล่านีไม่เพียงแต่แสดงถึงความสามารถทางอักษรศาสตร์ ของภิกษุชาวล้ านนา
เท่านันแต่วรรณกรรมเหล่านียังมีส่วนในการกําหนดแนวคิด ค่านิยม จริ ยธรรม ตลอดจนโลกทัศน์
ของสังคมล้ านนาสมัยนันและสมัยต่อๆมาด้ วย๑๕
๑๐

พรรณเพ็ญ เครื อไทย(บรรณาธิ ก าร),วรรณกรรมพุท ธศาสนาในล้ า นนา(เชี ย งใหม่ : สถาบัน วิ จัย สัง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๔๐),๑๔.
๑๑
เรืองเดียวกัน,๑๖-๑๗.
๑๒
ปั ญญาสชาดก เป็ นชาดก ๕๐ เรือง แบ่งออกเป็ น ปฐมภาค ปั จฉิมภาคและชาดกแทรก เข้ าใจว่าแต่งในสมัยพญา
แก้ ว (พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) เป็ นการเรียบเรียงชาดกนอกนิบาตในล้ านนาทีมีอยู่แล้ วให้ เป็ นภาษาบาลี
๑๓
ชาวพม่าเรียก ปั ญญาสชาดก ว่า “ซิมเมปั ณณาสซาต” หมายถึง ปั ญญาสชาดกของเชียงใหม่
๑๔
สรัสวดี อ๋องสกุล,ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา,๑๗๑.
๑๕
มัชฌิมา วีรศิลป์,การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสันดรชาดก สํานวนไผ่ แจ้ เรี ยวแดง(วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๙),๔.

๔
ในบรรดาวรรณคดีพุทธศาสนาจํานวนมากดังทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เรื องมหาชาติเป็ น
เรื องทีชาวล้ านนารู้จกั และคุ้นเคยมากทีสุด จากการสํารวจของ สมหมาย เปรมจิตต์ ๑๖พบเอกสาร
ใบลานตามวัดต่างๆในภาคเหนือกว่า ๕๐๐วัด พบว่ามหาเวสสันดรชาดกมีมากกว่าคัมภีร์พุทธ
ศาสนาอืนๆมี ผ้ ูแปลแต่ง ๑๗เป็ นสํ านวนต่างๆโดยเรื องมหาชาตินี แต่ละสํ านวนมี เ นื อหาสันยาว
ต่างกันชาวล้ านนาจะรู้ จกั ในชือมหาเวสสันดรชาดก หรื อ ธรรมมหาเวสสันดรชาดก ซึงนิยมแต่ง
และสร้ างถวายวัด สิงฆะวรรณสัย ได้ สํารวจเรื องมหาชาตินี ๑๘เมือพ.ศ. ๒๕๒๓ พบทังหมด ๑๓๐
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สํานวน ต่อมาสมหมาย เปรมจิตต์ ได้ สํารวจเพิมเติมในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พบเรื องมหาชาติเพิมขึน
๑๙

สร้ อยสังกร หิงแก้ วมโนเนือง อินทร์ ลงเหลา พระยาฟื น สร้ อยรวมธรรม เป็ นต้ น

เรื องมหาชาตินี เป็ นที รู้ จัก และนิ ย มมากในอาณาจัก รล้ า นนาเนื องจากความเชื อและ
ค่านิยมเรื องอานิส งส์ของการสร้ างมหาชาติ อุดม รุ่ ง เรื องศรี ได้ ให้ ความเห็นถึงการสร้ างคัมภี ร์
เกียวกับมหาชาติไว้ วา่
การที มี การสร้างธรรมมหาชาติ และชาดกต่างๆ เป็ นจํ านวนมากนัน อาจะเป็ น
เพราะความบันดาลใจที ได้รับการกระตุน้ จาก “อานิ สงส์ สร้ างธรรม” และอาจ
เป็ นเพราะต้องการแสดงถึงความสามารถของผูแ้ ต่งด้วยก็ได้๒๐

การสร้ างคัมภี ร์มหาชาติเพือถวายวัดนัน อาจกล่าวได้ ว่า เกิดจากปั จจัยในการนิยมฟั ง
เทศน์ของชาวล้ านนา ทังนีมาจากความเชือจากคัมภีร์เรื องมาเลยยฺวตั ถุ ว่าผู้ใดได้ ฟังเรื องมหาชาติ
จบภายในหนึ งวัน จะได้ ไ ปสู่ส วรรค์ ชันดาวดึง ส์ ห รื อ จะได้ ไ ปสู่ยุค ของพระศรี อ ริ ย เมตไตรย
๑๖

สมหมาย เปรมจิตต์,มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะห์ ทางสังคมและวัฒนธรรม(เชียงใหม่ : มิงเมือง,๒๕๔๔),

๑๕-๑๖.
๑๗

แปลแต่ง หมายถึง การแปลวรรณกรรมจากภาษาบาลีมาเป็ นภาษาไทย และมีการแต่งเพิมรายละเอียดต่างๆเข้ า
ไปให้ เข้ ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนันๆด้ วย
๑๘
สิงฆะวรรณสัย ,ปริ ทัศน์ วรรณคดีลานนาไทย(เชียงใหม่ : โครงการตํารา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เชียงใหม่,๒๕๒๓),๒๙-๓๐.
๑๙
สมหมาย เปรมจิตต์,มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะห์ ทางสังคมและวัฒนธรรม,๑๕.
๒๐
อุดม รุ่งเรืองศรี ,วรรณกรรมล้ านนา,๑๙๙.

๕
จากความเชือนีจึงทําให้ ชาวล้ านนานิ ยมฟั งเทศน์โดยเฉพาะเรื องมหาชาติ จึงทําให้ เกิดประเพณี
“สร้ างธรรม”คือ การจัดทําคัมภีร์พทุ ธศาสนาโดยเฉพาะเรื องมหาชาติ เพือให้ ภิกษุได้ ใช้ ในการเทศน์
ความนิยมในการสร้ างธรรมนีได้ รับความนิย มมากจึงทําให้ มหาชาติของล้ านนามีจํานวนสํานวน
มากถึง ๒๐๐ สํานวน
การเทศน์ เ รื องมหาชาติในล้ า นนานับ ว่า เป็ นเรื องใหญ่ สํ าหรั บ ชาวล้ า นนาเพราะเรื อง
มหาชาตินนได้
ั ผนวกเข้ าไปกับประเพณีตงธรรมหลวง
ั
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กลอ การเทศน์
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ง แบบตังธรรมนีส่วนมากจะ
การตังธรรมหลวงเป็ำนการเทศน์เฉพาะกาล กล่าวคืา
ส

จัดขึนในวัน “ยีเพ็ง” คือ วันเพ็ญเดือน ๑๒ เดือน ๓ และเดือน ๔ ของล้ านนา ซึงชาวบ้ านและวัดจะ
กําหนดเรื องในการตังธรรมก่อน ซึงอาจเป็ นธรรมในหมวดทศชาติชาดก ปั ญญาสชาดก มหาชาติ
หรื อชาดกนอกนิบาติอืนๆแต่โดยมากแล้ วมักจะเป็ นเรื องมหาชาติ ๒๑ประเพณี นีจะต้ องใช้ เวลา
ยาวนานถึง ๗ วันชาวล้ านนาจึง มักเรี ยกการตังธรรมเช่นนีว่า “ตังธัมม์หลวง”๒๒อุดม รุ่ งเรื องศรี
๒๓
กล่าวถึงพิธีตงธรรมหลวง
ั
ไว้ วา่

การตังธัมม์ หลวงนี บางครั งก็ เป็ นเวลาที ศรั ทธาชาวบ้านสร้ างคัมภี ร์ช าดก
ถวายวัดเลยถื อโอกาสตังธัมม์ หรื อเริ มการใช้คมั ภี ร์ทีตนสร้ างถวายวัดนันด้วย
และส่วนมากมักจะปิ ดท้ายด้วยการเทศน์มหาชาติ คือ ก่อนจะเทศน์ มหาชาติ
ก็ จะเทศน์ เรื องอื นไปเรื อยๆ พอจวนจะถึ งวันสุดท้าย ๑ วันจะเทศน์ “คาถา
พัน” “มาลัยต้น” “มาลัยปลาย” และ “อานิ สงส์มหาชาติ ชาดก” พอรุ่งขึนก็จะ
เริ มเทศน์กณ
ั ฑ์ ทศพรตังแต่เช้ามื ดเรื อยไปจนครบ ๑๓ กัณฑ์ ซึงมักจะไปเสร็ จ
ในเวลาประมาณทุ่มเศษ ถ้าเป็ นฉบับ ที สันก็ อ าจจบในเวลาพลบคํ าพอดี
การเลื อ กตังธัมม์ ห ลวงนี บางที ก็ ไ ม่ นํ าเรื องอื นเข้ามาเทศน์ ร่ วม คงเทศน์
เฉพาะเวสสันดรชาดกแต่เป็ นหลายสํานวนในคราวเดียวถึง ๗ วันก็ได้ ในการ
๒๑

เรืองเดียวกัน,๒๐๐.
๒๒
การเลือกตังธรรมหลวงนี บางทีก็ไม่นําเรืองอืนเข้ ามาเทศน์ร่วม คงเทศน์เฉพาะเรืองมหาชาติแต่เป็ นหลายสํานวน
ในคราวเดียวถึง ๗ วันก็ได้
๒๓
อุดม รุ่งเรืองศรี ,วรรณกรรมล้ านนา,๒๐๐.

๖
เทศน์ มหาชาติ นีก็ ต้องพยายามจัดบรรยากาศให้คล้ายกับที พรรณนาไว้ใน
เรื องมหาชาติ รวมทังที กล่าวไว้ในอานิ สงส์มหาชาติ อีกด้วย

ความนิยมเรื อง มหาชาติ ของชาวล้ านนานียังปรากฏเด่นชัดในการใช้ สํานวนภาษาของ
ชาวล้ านนา กล่าวคือ ชาวล้ านนายังมีการเปรี ยบเทียบระหว่างการกระทําในชีวิตประจําวันของ
ชาวล้ านนากับพฤติกรรมตัวละครในเรื องมหาชาติหรื อเวสสันดรชาดก เช่น “ใจดีเหมือนพระยา
เวสสันดร” ซึงหมายถึง คนทีใจดีหรื อใจกว้ างมากๆ “ปุ๋มหลามเหมือนพราหมณ์ เฒ่า” หมายถึง
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ส านนาจะใช้สํานวนว่า “ขีโลภเหมือนปู่ พราหมณ์” ไม่เพียงเท่านัน
ปู่ พราหมณ์” ส่วน “คนโลภ”ชาวล้

คนทีตะกละกินจนพุง่ ยืนเหมือนกับชูชก อีกสํานวนหนึงทีมีความหมายคล้ ายกัน คือ “ขีกละเหมือน
๒๔

วรรณคดีเรื องมหาชาตินียังส่งอิทธิพลถึงวรรณคดีเรื องอืนๆของชาวล้ านนาด้ วย เช่น ในวรรณกรรม

คําสอนเรื องเจ้ าวิฑรู สอนหลาน มีการกล่าวอ้ างถึงพระนางมัทรี ทีเอ็นดูเหล่าสนมของพระเวสสันดร
ไว้ วา่
โคลงที ๒๓๙
มี ใจรักอวบอ้วน

ปรานี

รักหมู่ทาสาทาสี

หมู่ขอ้ ย

เสมอเหมื อนดังมัทรี

เมี ยพระเวส

รักหมู่ฝงู เมี ยน้อย

เผ่าผูส้ นทนา๒๕

วันนัน

วรรณคดีอีกเรื องหนึงทีมีการกล่าวอ้ างถึงลักษณะพฤติกรรมของพระนางมัทรี ก็คือ โคลง
พระลอสอนโลก ซึงได้ กล่าวถึงพระนางมัทรี ทียําเกรงพระเวสสันดรไว้ วา่

๒๔
๒๕

เรืองเดียวกัน, ๕.
เรืองเดียวกัน,หน้ าเดียวกัน.

๗
โคลงที ๖๒
เอาเมี ยใจเพดดัง

ทาสี

ปรนนิ บตั ิ แต่คล่องดี

น้อมไหว้

อุปมาดังมัทรี

ยําพระเวสสันตรแหล่

คือเอาผัวเป็ นเจ้า

ถูกถ้วนคดีธรรม๒๖
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ตัวละครอืนๆอย่างชูชก ก็เป็ นทีรู้จกั และมักจะใช้ กล่าวเปรี ยบเทียบในเชิงไม่ดี เช่น ในโคลง
วิฑรู สอนโลกกล่าวเปรี ยบเทียบกับชูชกไว้ ว่า
โคลงที ๒๔๓
ชูชกผูถ้ ่อยช้า

ชิ นพราหมณ์

ทวยไต่ขอนงราม

ลูกเต้า

พระเมื องบ่มีความ

ถนี

เอาหน่อนงสองเจ้า

ยื นหื อเป็ นทาน๒๗

ใดเฮย

ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าเรื องมหาชาตินนอยู
ั ่ในวิธีคิดและวิถีชีวิตของชาวล้ านนา
อาจจะกล่าวได้ วา่ เรื องมหาชาตินีเป็ นทีนิยมเป็ นอย่างยิงในสังคมชาวล้ านนา
ในบรรดามหาชาติล้านนามีมากถึง ๒๐๐ สํานวน แต่มีสํานวนทีชาวล้ านนาประทับใจและ
ให้ ความนิยมมาก คือ สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง สํานวนสร้ อยสังกร สํานวนอินทร์ ลงเหลา สํานวน
พระยาฟื น และสํานวนสร้ อยรวมธรรม ในบรรดามหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆเหล่านี สํานวนสร้ อย
สังกรได้ รับความนิยมมากทีสุด เนืองจากเป็ นสํานวนทีปริ วรรตเป็ นอักษรไทยมาตรฐานจึงทําให้
ภิ ก ษุ ที ไม่ ส ามารถอ่า นอัก ษรธรรมได้ สะดวกในการใช้ เ ทศน์ อี ก ทัง สํ า นวนสร้ อยสัง กรนี ยัง มี
๒๖

เรืองเดียวกัน, ๖.
เรืองเดียวกัน,หน้ าเดียวกัน.

๒๗

๘
ความไพเราะกว่าสํานวนอืนๆ กล่าวคือ เป็ นสํานวนทีได้ รับการชําระจากสํานวนอืนอย่างน้ อยก็ได้
ชํ า ระจากสํ า นวนไม้ กุ ๒๘ อาจจะกล่ า วได้ ว่ า สํ า นวนสร้ อยสัง กรมี วัต ถุป ระสงค์ ชํ า ระเพื อให้
มีความไพเราะทางวรรณศิลป์ ดังทีพระธรรมราชานุวตั ร ผู้ชําระได้ กล่าวไว้ ในคําปรารภว่า
...ข้าพเจ้าได้พยายามเรี ยบเรี ยงธรรมมหาชาติ ลานนา โดยให้มีถ้อยคําสัมผัส
กันมากที สุด ที ชาวลานนาเรี ยกว่า “สร้ อย” จึ งให้นามว่า “ธรรมมหาชาติ ภาค
พายัพฉบับสร้อยสังกร” ความจริ งไม่ใช่ธรรมที ข้าพเจ้าแต่งขึนเอง แต่คดั ลอก
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เอาธรรมมหาชาติ ห ลายฉบับ แล้ว แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม ให้ เหมาะสม คื อ
สํานวนโวหารบางแห่งที เห็นว่าไม่เหมาะสม แต่ก็พยายามรักษาภาษาลานนา
โบราณ ไม่ให้ภาษาสมัยใหม่ปะปนเพือประโยชน์แก่ผสู้ นใจภาษา๒๙

วัตถุประสงค์ของมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกรแตกต่างจากมหาชาติสํานวนไผ่แจ้ เรี ยวแดงที
มัช ฌิม า วี ร ศิล ป์ ๓๐ได้ ศึก ษาเรื อง “การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสัน ตรชาดก สํ านวน
ไม้ ไ ผ่แจ้ เ รี ยวแดง”โดยใช้ ฉ บับ ไม้ ไ ผ่แจ้ เ รี ยวแดง ที อุดม รุ่ ง เรื องศรี ปริ วรรตและชํ า ระต้ นฉบับ
โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการปริ วรรตและชําระว่าเพือเป็ นการรักษารูปภาษาล้ านนามากกว่า
เพือให้ เกิดความงามทางวรรณศิลป์ดังทีมัชฌิมา วีรศิลป์ ได้ กล่าวว่า
“...วัตถุประสงค์ ของ อุดม รุ่ งเรื องศรี ในการสร้ างสรรค์ เรื องเวสสันตรชาดก
ฉบับ ไม้ไผ่ แจ้ เรี ยวแดง คื อ ต้อ งการแสดงให้คนทัวไปได้ชื นชมและเห็ นถึ ง
คุณค่าของวรรณกรรมล้านนาซึงบันทึกไว้ดว้ ยอักษรล้านนา...๓๑

มหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรจึง น่า สนใจที จะนํ า มาศึก ษาในด้ า นที มี ค วามสํ า คัญ ต่อ
ประเพณีตงธรรมหลวง
ั
รวมทังเปรี ยบเทียบเนือเรื องกับอรรถกถามหานิบาตชาดกว่ามีความเหมือน

๒๘

ประคอง นิมมานเหมินท์,มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะทีเป็ นวรรณคดีท้องถิน, ๑๐.
พระธรรมราชานุวตั ร,มหาชาติภาคพายัพสํานวนเอกสร้ อยสังกร(เชียงใหม่ : สงวนการพิมพ์,๒๕๐๘), ก.
๓๐
มัชฌิมา วีรศิลป์,การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสันดรชาดก สํานวนไผ่ แจ้ เรี ยวแดง.
๓๑
เรืองเดียวกัน, ๘.
๒๙

๙
หรื อ ต่า งกัน อย่า งไร ส่ ว นด้ า นวรรณศิล ป์ ที ว่า มี ค วามงามนันงามอย่า งไร และในฐานะที เป็ น
วรรณกรรมทีเกิดในท้ องถินล้ านนาน่าจะแสดงลักษณะสังคมล้ านนาหรื อไม่อย่างไร
จากการศึก ษามหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรในเบื องต้ น ผู้วิ จัย พบว่า มี ค วามงามทาง
วรรณศิลป์ซึงอาจทําให้ สํานวนสร้ อยสังกรมีความงดงามทางภาษาและเหมาะสมสําหรับใช้ เทศน์
ด้ วยดังทีพระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บุษนารี ย์ )๓๒ให้ ความเห็นว่า ถ้ อยคํา ภาษา ทีใช้ ในสํานวน
ไผ่แจ้ เรี ยวแดงมีถ้อยคําสํานวนขนาดยาวจึงไม่ได้ รับความนิยม ส่วนสํานวนสร้ อยสังกรอาจจะเป็ น
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การเทศน์มหาชาติแบบล้ส
านนาทีมีการเทศน์แบบใช้ ทํานอง(ระบํา)คล้ ายกับการร้ องเพลงจึงทําให้

เพราะความไพเราะทางวรรณศิล ป์ ที ได้ รั บ การขัด เกลามากกว่า สํ า นวนอื นๆจึ ง ทํ า ให้ เ อื อต่อ
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีได้ รับความนิยมใช้ เทศน์ในทุกวัดของล้ านนา
ส่ว นด้ า นเนื อหาของมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรนัน ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาในเบื องต้ น โดย
เปรี ยบเทียบกับอรรถกถา เวสสันตรชาดก ใน พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที ๔ ภาค
ที ๓ มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ดําเนินการจัดพิมพ์ การดําเนินเรื องของมหาชาติ
สํ า นวนสร้ อยสัง กรนันแม้ จ ะดํ า เนิ น เรื องตามอรรถกถา เวสสัน ตรชาดก แต่ม หาชาติ สํ า นวน
สร้ อยสัง กรนันมี รายละเอี ยดที แตกต่างกับอรรถกถา เวสสันตรชาดก การศึกษาเปรี ยบเทียบนี
จะทําให้ เห็นความเหมือนหรื อความต่างซึงนําไปสู่ข้อสันนิษฐานที ว่าเวสสันตรชาดก ในอรรถกถา
มหานิบาตชาดกเป็ นต้ นเค้ าของเรื องมหาชาติในล้ านนา
ส่วนการศึกษาด้ านสังคมและวัฒนธรรมทีปรากฏในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร จะทําให้
เห็นว่ากวีล้านนาได้ สอดแทรกสังคมและวัฒนธรรมใดบ้ าง ทีกวีล้านนาเลือกใช้ เพือปรับเปลียน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาให้ กลายเป็ นวรรณกรรมท้ องถินล้ านนา ซึงจะทําให้ เห็นความเหมาะสม
ลงตัวและกลมกลื นอย่างแนบเนียน อีกทังยัง ทําให้ ชนรุ่ นหลัง เข้ าใจถึง สภาพสังคม วัฒ นธรรม
วิถีชีวิตและความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมล้ านนานันด้ วย
๓๒

พระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บุษนารีย์),ศึกษาคุณค่ าการเทศน์ มหาชาติในล้ านนา(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
,๒๕๔๙).

๑๐
การศึ ก ษามหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กร นันไม่ เ พี ย งแต่ จ ะทํ า ให้ เห็ น คุณ ค่ า ทังทาง
ด้ านวรรณศิลป์และคุณค่าทางสัง คม แต่เ รื องมหาชาติยัง เป็ นวรรณคดีทีมี บทบาทอยู่ในสัง คม
ล้ านนาทังอดีตและปั จจุบนั กล่าวคือ ในปั จจุบันก็ยังพบการตังธรรมหลวงโดยการใช้ มหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรในการเทศน์เนืองจากมหาชาติสํานวนนี มีการปริ วรรตเป็ นอักษรไทยภาคกลาง
อีกทังยังมีความงามด้ านวรรณศิลป์ด้ วย
ด้ วยเหตุนีผู้วิจัยจึง สนใจทีจะศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
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ส ประเพณี ความเชือและความเป็ นอยู่ของชาวล้านนาโดยทีปรากฏ
ศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรม

เพือให้ เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญทางวรรณคดีของเรื องมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกร และเพือ
ในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรซึงจะทําให้ เห็นโลกทัศน์ของชาวล้ านนาทีมีตอ่ สังคมล้ านนาอีก
ด้ วย
๒. ข้ อตกลงเบืองต้ น
เพือให้ เกิดความเข้ าใจระหว่างผู้วิจยั กับผู้อา่ น ผู้วิจยั จะใช้ คําย่อในการเขียนงานวิจยั ดังนี
๑. มหาชาติล้านนา สํานวนสร้ อยสังกร

ย่อว่า

สร้ อยสังกร

๒. อรรถกถามหานิบาตชาดก เวสันตรชาดก

ย่อว่า

อรรถกถา

๓. เอกสารทีเกียวข้ อง
การวิจยั ในครังนีมีเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับเรื องมหาชาติจํานวนมาก ผู้วิจยั จึง แบ่ง
เอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวข้ องกับเรื องมหาชาติเป็ น ๓ ประเภท ประเภทแรก คือ เอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวกับเรื องมหาชาติ ผู้วิจยั คัดสรรมาเป็ นแนวทางการศึกษา ๒ เล่ม เอกสารประเภทนี
จะช่ว ยด้ า นแนวความคิด และวิ ธี ก ารศึก ษาเกี ยวกับ การศึก ษาวรรณคดี เ รื องมหาชาติซึงเป็ น
วรรณคดีเฉพาะเรื อง ประเภททีสอง คือ เอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวกับวรรณกรรมล้ านนาและ
มหาชาติท้องถิน ผู้วิจยั คัดสรรมาเป็ นแนวทางการศึกษา ๖ เล่ม เอกสารประเภทนีช่วยเป็ นข้ อมูลที
ใช้ ศึกษาในเบืองต้ นและยังทําให้ เห็นถึงข้ อสังเกตต่างๆในเรื องมหาชาติล้านนาทังเชิงกว้ างและ

๑๑
เชิงลึก ส่วนเอกสารประเภทสุดท้ าย คือ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับการเทศน์มหาชาติล้านนา
ผู้วิจัยคัดสรรมาเป็ นแนวทางศึกษา ๑ เล่ม เอกสารประเภทนี ช่วยด้ านแนวคิดและวิธี การสํารวจ
ภาคสนามในการเก็บข้ อมูลประเพณีตงธรรมหลวง
ั
ดังมีรายละเอียดดังนี
๓.๑ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับวรรณกรรมเรื องมหาชาติ
สมาน โซ๊ ะเหม๓๓ ได้ ศึกษาเรื อง “มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก : การศึกษาเชิง
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วิเคราะห์” ศึกษาวรรณกรรมชาดกเรื องมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก ซึงเป็ นวรรณกรรม
รวม ๙ สํานวน คือ ขรัวอิน โพธิกรุ หมอปาน มหานิยม แม่พร้ อม คัมภีร์เก่า เจ้ าเณร อักษรเอม
และมหาสุวรรณ ผลการศึกษาในด้ านอักษรและอักขรวิธีทีใช้ บนั ทึกพบว่า คัมภีร์มหาชาติ ฉบับ
เมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชชู ก จารด้ วยอักษรขอม ซึงมีรูปแบบและอักขรวิธีหลายสมัยด้ วยกัน ตังแต่สมัย
กรุ ง ศรี อยุธ ยาตอนปลาย รัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ในรั ชกาลที ๑ จนถึงรั ชกาลที ๖ การวิเ คราะห์
มหาชาติฉ บับ เมื องเพชรบุรี กัณ ฑ์ ชูช กในเชิ ง สัง คมซึงแสดงให้ เ ห็น ถึง ค่า นิย ม ความเชื อ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาวบ้ านเมืองเพชรบุรี ว่าเกิ ดจากการผสมผสานระหว่างพุทธ
ศาสนา ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ ประกอบกับขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆในท้ องถิน
กุลนิจ คณะฤกษ์ ๓๔ ได้ ศึกษาเรื อง “การศึกษาร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส” การศึกษาในด้ านเนือเรื องพบว่า เนือเรื องและ
การดําเนินเรื องของร่ายยาวมหาเวสสันดร พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส เหมือนกับเรื องเวสสันดรชาดกในอรรถกถาชาดกเป็ นส่วนใหญ่ มีเพียงรายละเอียดเท่านัน
ทีแตกต่างกัน ความแตกต่างในรายละเอียดเนือเรื องแสดงให้ เห็นว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรม
พระปรมานุชิ ตชิ โนรส ทรงใช้ วิ ธี การปรั บเนื อเรื อง ๕ วิธี ได้ แก่ การเพิมเหตุการณ์ ในเนื อเรื อง
๓๓

สมาน โซ๊ ะเหม,มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ ชูชก : การศึกษาเชิง วิเคราะห์ (วิท ยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๒๘).
๓๔
กุลนิ จ คณะฤกษ์ , การศึกษาร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
,๒๕๔๒).

๑๒
การตัดเหตุการณ์ในเนือเรื อง การเพิมรายละเอียดของเนือเรื อง การตัดรายละเอียดของเนือเรื อง
และการเปลียนแปลงรายละเอียดของเนือเรื อง โดยใช้ วิธีการเพิมรายละเอียดของเนือเรื องมากกว่า
วิธีอืนๆ จากการศึกษาทีมาของเนือเรื องพบว่า ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธ์ สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีทีมาจากหลายแห่ง คือ จากมหาชาติคําหลวง กาพย์
มหาชาติ ร่ ายยาวมหาเวสสันดรชาดกสํานวนอืนๆ และจากพุทธประวัติ ด้ านศิลปะการประพันธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงใช้ กลบทถึง ๔ ชนิด แทรกในคําประพันธ์
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ร่ายยาว ด้ านศิลปะการใช้ ภาษา ทรงสร้ างและสรรคําพิเศษ ใช้ โวหารภาพพจน์หลายชนิด และ

๓.๒ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับวรรณกรรมล้ านนาและมหาชาติท้องถินล้ านนา
มณี พยอมยงค์ ๓๕ ได้ ศึกษาเรื อง “วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง
ภาคเหนื อ ภาคอี ส านและภาคใต้ ” ผลการศึก ษาพบว่า ลักษณะการแต่ง มหาชาติทัง ๔ ภาค
แต่งเป็ นร่ ายเหมือนกันหมด มีความแตกต่างกันบ้ างคือ มหาชาติภาคกลางร่ ายวรรคหนึงจะยาว
กว่าของภาคอืน มหาชาติภาคอีสานมีสมั ผัสน้ อย มหาชาติภาคเหนือนิยมสัมผัสนอกสัมผัสใน และ
มีเนือความแต่ละวรรคสันเหมือนคํากลอนของภาคกลาง ส่ว นมหาชาติภาคใต้ แต่งกาพย์แทรกไว้
บางตอน ด้ านสํานวนโวหาร กวีภาคกลางใช้ ศพั ท์สงู (บาลี สันสกฤต) และสํานวนโวหารสละสลวย
มาก เหมาะสมกับผู้ได้ รับการศึกษาแล้ ว ส่วนมหาชาติภาคเหนือ อีสานและใต้ สํานวนโวหารใช้
ภาษาท้ องถิ น ไม่สละสลวยเท่าของภาคกลางแต่เ ป็ นสื อให้ ค นทัวไปเข้ าถึง วรรณกรรมได้ ง่ า ย
การพรรณนาสถานที มหาชาติภ าคกลางแสดงความงามของธรรมชาติ เช่น กัณ ฑ์ ม หาพน
เป็ นการพรรณนาธรรมชาติตามจินตนาการของกวี มหาชาติภาคเหนือ อีสานและใต้ พรรณน า
ความงามของธรรมชาติอย่างสมจริ ง เพราะกวีอยู่ในสภาพแวดล้ อมป่ าเขาธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง
เช่น มหาชาติภาคใต้ อยู่ใกล้ ทะเล กวีจึงได้ แทรกชีวิตสัตว์นําและต้ นไม้ ทะเลลงไปในการพรรณนา
ธรรมชาติ มหาชาติภาคกลางมีคติธรรมและคําพังเพยมากทีสุด รองลงไปคือมหาชาติภาคเหนือ
๓๕

มณี พยอมยงค์,วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ,๒๕๑๙).

๑๓
อี ส าน และภาคใต้ ตามลํ าดับ จริ ยธรรมทุก ภาคมี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กัน ในด้ า นสัง คมวิ ท ยา
มหาชาติภาคกลางและภาคใต้ แสดงลักษณะเป็ นสังคมเมืองทีไม่มีความใกล้ ชิดเอาใจใส่ตอ่ คนใน
สังคมเดียวกัน มหาชาติภาคเหนือและภาคอีสานมีลกั ษณะเป็ นสังคมชนบทมากทีสุด
ประคอง นิมมานเหมินท์ ๓๖ ได้ ศึกษาเรื อง “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะทีเป็ น
วรรณคดีท้องถิน” ได้ นําวรรณกรรมเรื องมหาชาติล้านนาทัง ๕ สํานวน คือ พระยาฟื น สร้ อยสังกร
ไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง สร้ อยรวมธรรม และ อินลงเหลา มาศึกษาในทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
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ใกล้ เคียงกันมาก มีข้อแตกต่

ปรั ช ญาและสุน ทรี ย ศาสตร์ ผลการศึก ษาพบว่ า มหาชาติทัง ๕ สํ า นวนของล้ า นนา มี ค วาม

ของเนื อความบางตอนซึงอาจจะเกี ยวข้ อ งกับ สภาพท้ อ งถิ น ซึงผู้แ ต่ง แต่ล ะสมัย ก็ พ ยายาม
สอดแทรกสิงทีตนเห็นเข้ าไปในงานวรรณกรรม สําหรับการศึกษาถึงลักษณะวรรณกรรมท้ องถิน
มหาชาติล้านนานันมีความสมบูรณ์ทางวรรณกรรมท้ องถิน อีกทังงานวิจยั เรื องนียังทําให้ เห็นภาพ
สะท้ อนของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมของท้ องถินทีแทรกอยูภ่ ายในเรื องมหาชาติอีกด้ วย
เรณู อรรถฐาเมศร์ ๓๗ ได้ ศึกษาเรื อง “โลกทัศน์ชาวล้ านนาไทยจากวรรณกรรม” ซึงเป็ น
การศึกษาโลกทัศน์ ของชาวล้ านนา โดยวิเคราะห์จากวรรณกรรมท้ องถินล้ านนาที ปริ วรรตแล้ ว
๑๐ เรื อง เป็ นวรรณกรรมศาสนา ๓ เรื อง วรรณกรรมบันเทิง อันเนืองจากศาสนา ๒ เรื อง และ
วรรณกรรมคําสอน ๕ เรื อง ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเหล่านีสามารถวิเ คราะห์โลกทัศน์ชาว
ล้ านนาไทยได้ ๕ ประเด็น คือ โลกทัศน์ทีมนุษย์ มีต่อมนุษย์ โลกทัศน์ ทีมีต่อความสัมพันธ์ ทาง
การเมืองและสภาพทางการเมือง โลกทัศน์ทีมีต่อครอบครั วเครื อญาติ โลกทัศน์ทีมนุษย์ มีต่อ
ธรรมชาติและสิงเหนือธรรมชาติ และโลกทัศน์ทีมีตอ่ การอบรมสังสอน

๓๖

ประคอง นิมมานเหมินท์,มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะทีเป็ นวรรณคดีท้องถิน.
เรณู อรรถฐาเมศร์ ,โลกทั ศ น์ ชาวล้ านนาไทยจากวรรณกรรม(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ,๒๕๒๘).
๓๗

๑๔
สมหมาย เปรมจิ ต ต์ ๓๘ ได้ ศึ ก ษาเรื อง “เวสสัน ดรชาดก : วิ เ คราะห์ ท างสัง คมและ
วัฒนธรรม” ซึงได้ ศกึ ษาลักษณะเฉพาะของเรื องเวสสันดรชาดกในล้ านนาและศึกษาความสัมพันธ์
และอิ ท ธิ พ ลของเรื องเวสสัน ดรชาดกที มี ต่ อ สัง คมและวัฒ นธรรมสัง คมล้ านนาในปั จ จุ บัน
จากการศึกษาพบว่า เรื องเวสสันดรชาดกของล้ านนามีลกั ษณะเฉพาะ คือ มีเนือความตามต้ นฉบับ
เดิม ในภาษาบาลี แต่มี ก ารแต่ง สํ า นวนแตกต่า งกัน ออกไปหลายสํ า นวน แต่ล ะสํ านวนจะเพิ ม
เรื องราวและเหตุการณ์ ของล้ านนาเข้ าไปด้ วย เพือปรั บสํานวนให้ ตรงกับอรรถรสทีชาวล้ านนา
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ชืนชอบ ในด้ านความสัมพันธ์ ของเรื องเวสสันดรชาดกทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมล้ านนา พบว่า

ตังธรรมหลวงของล้ านนา นอกเหนื อจากนันยั ง มีอิทธิ พ ลต่อความเชือเรื อง บุญ กรรม ทําดีได้ ดี
ทํ าชัวได้ ชัว การทํ า บุญ การช่วยเหลื อกันด้ ว ยวัตถุสิ งของ การทํ าทานของพระเวสสัน ดรเป็ น
แบบอย่างของการทําบุญทําทานให้ แก่ชาวล้ านนา และเรื องเวสสันดรชาดก ยังมีอิทธิพลต่องาน
ศิล ปกรรมในล้ า นนาเห็ น ได้ จ ากจิ ต รกรรมฝาผนัง ในโบสถ์ หรื อ ผื น ผ้ า ที มี ภ าพพระเวสสัน ดร
นอกเหนือจากนันยังมีการเขียนเป็ นภาพสีพิมพ์ออกจําหน่ายทัวไปอีกด้ วย
มัช ฌิม า วี รศิล ป์ ๓๙ได้ ศึกษาเรื อง “การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสันดรชาดก
สํ านวนไม้ ไ ผ่แจ้ เ รี ยวแดง” ผลการศึกษาพบว่า เรื องเวสสันดรชาดก สํ านวนไม้ ไ ผ่แจ้ เ รี ย วแดง
เป็ นวรรณกรรมท้ องถินทีมีความสัมพันธ์กบั พิธีตงธรรมหลวง
ั
จึงทําให้ มีการสืบสร้ างเรื องเวสสันดร
ชาดกในล้ านนา ด้ านเนือหาเรื องเวสสันดรชาดก สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง เปรี ยบเทียบกับนิบาต
ชาดก พบว่า เนือเรื องและการดําเนินเรื องของเวสสันดรชาดก สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงเหมือนกับ
นิบาตชาดก แต่กวีมีการใช้ กลวิธีในการปรับเปลียนเนือหา ๕ กลวิธี คือ การเพิมเหตุการณ์ในเรื อง
การตัดเหตุการณ์ ในเรื อง การเพิมรายละเอี ยดของเนื อเรื อง การตัดรายละเอี ยดของเนื อเรื อง
การเปลี ยนแปลงรายละเอียดของเนื อเรื อง ด้ านวรรณศิลป์ มี การใช้ คําฉายา สํานวนอ้ อมค้ อม
การซ้ อนคํา การใช้ คําซํา คําอัพภาส และคําสร้ อย โวหารภาพพจน์ทีใช้ ได้ แก่ อุปมา อุปลักษณ์
บุคลาธิ ษฐาน และอติพ จน์ โวหารในการดําเนินเรื อง ได้ แก่ การบรรยาย การพรรณนา และ
อรรถาธิ บ าย วัฒ นธรรมที พบในเรื องเวสสันดรชาดกเป็ นวัฒ นธรรมเกี ยวกั บวัต ถุ คื อ อาหาร
๓๘
๓๙

สมหมาย เปรมจิตต์,มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะห์ ทางสังคมและวัฒนธรรม.
มัชฌิมา วีรศิลป์,การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสันดรชาดก สํานวนไผ่ แจ้ เรี ยวแดง.

๑๕
เครื องมื อเครื องใช้ และการแต่งกาย วัฒ นธรรมที ไม่เ กี ยวกับวัตถุ คือ ประเพณี การจัดงานศพ
การละเล่นของล้ านนา วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ ของคนในสังคม บทบาททางสังคมของชายและ
หญิง และความเชือ
ไพรศาล สังข์เอียม๔๐ ได้ ศกึ ษาเรื อง “การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้ านในมหาชาติล้านนา
ฉบับสร้ อยสังกร” ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาชาวบ้ านทีพบมากทีสุดคือด้ านปรัชญาศาสนา
และประเพณีเนืองจากเป็ นวรรณคดีเกียวกับศาสนารองลงมาคือด้ านศิลปกรรมด้ านโภชนาการ
ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชนด้ านภาษาและ
วรรณกรรมด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้ านแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้ านพบน้ อยทีสุด
คื อ ด้ านเกษตรกรรมซึ งแสดงให้ เห็ น ว่ า วิ ถี ชี วิ ต ของชาวล้ านนาส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ปั ญญา
ด้ านเกษตรกรรมอยู่แล้ วเนืองจากประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็ นหลักเนือหาในเรื องมหาชาติ
ล้ านนาฉบับสร้ อยสังกรจึงไม่ได้ กล่าวถึงภูมิปัญญาด้ านเกษตรกรรมมาก
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๓.๓ เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับการเทศน์มหาชาติล้านนา
พระมหาพีระพงษ์ พยัคกาฬ๔๑ ได้ ศกึ ษาเรื อง “ความสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชนในการ
จัดการการเทศน์มหาชาติของล้ านนา”ผลการศึกษาพบว่า การเปลียนแปลงการจัดการการเทศน์
มหาชาติในแต่ละช่วงสมัยมีความแตกต่างกันคือในสมัยแรก(พ.ศ.๒๔๗๙-๒๕๑๙) จะมีการเตรี ยม
ความพร้ อมของชาวบ้ านซึงสัมพันธ์ กบั ระบบนิเวศวัฒนธรรมในวิถีการผลิตด้ านการเกษตรซึงเป็ น
ประเพณีมีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านจัดทํากันเองภายในชุมชนพระสงฆ์และชาวบ้ านมีส่วนร่ วม
มากแตกต่างกันตามหน้ าทีฐานะทางเศรษฐกิจและเพศวัยมีการจัดฟั งธรรมประมาณ๔-๕ปี ต่อหนึง
ครั งพระสงฆ์ และชาวบ้ านมี ส่ ว นร่ วมในการสรุ ปประเมิ น ผลร่ วมกั น ในสมั ย ที สอง
(พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๑) จะมีการเตรี ยมความพร้ อมโดยองค์กรภายนอกเข้ ามารื อฟื นประเพณี
พิธีกรรมร่ วมกับพระสงฆ์ในวัดและชาวบ้ านส่วนหนึงซึงเป็ นประเพณีมีขนาดใหญ่ในระดับเมือง
จัดทําโดยองค์กรภายนอกชุมชนร่วมกับพระสงฆ์ในวัดและกลุ่มชาวบ้ านมีชาวบ้ านเพียงบางส่วน
เข้ าร่ วมในพิธีและมีผ้ รู ้ ูจากภายนอกเป็ นผู้ให้ คําแนะนําเกียวกับความรู้ด้านประเพณีทีถูกต้ องตาม
๔๐

ไพรศาล สังข์เอียม,การวิเคราะห์ ภูมปิ ั ญญาชาวบ้ านในมหาชาติล้านนา ฉบับสร้ อยสังกร(การค้ นคว้ าแบบ
อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๕๑).
๔๑
พีระพงษ์ พยัคกาฬ,พระมหา,ความสัมพันธ์ ร ะหว่ างวัด กับชุมชนในการจัดการการเทศน์ มหาชาติของ
ล้ านนา.

๑๖
แบบแผนมีการจัดฟั งธรรมทุกปี ชาวบ้ านมีส่วนร่ วมในการสรุ ปประเมินผลน้ อยลงในสมัยทีสาม
(พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๖) จะมี การเตรี ยมความพร้ อมจากองค์กรร่ วมจัดหลายองค์กรทังองค์กร
การศึกษาองค์กรสงฆ์องค์กรการเมืองในระดับท้ องถินและระดับชาติองค์กรภาคเอกชนและองค์กร
ชุมชนระหว่างพิธีกรรมพิธีกรรมประเพณีมีขนาดใหญ่มากขึนในระดับนานาชาติจดั ทําโดยองค์กร
ร่วมจัดหลายองค์กรแต่ชาวบ้ านทีรวมตัวกันเป็ นองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมน้ อยมีการจัดฟั งธรรมทุกปี
หลังพิธีกรรมชาวบ้ านไม่มีสว่ นร่วมในการสรุปประเมินผลความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการ
จัดการเทศน์มหาชาติ
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๔. ความมุ่งหมายและวัส
ตถุำประสงค์ ของการศึกษา

๑. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบเนือหาของมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรกับอรรถกถาและคุณค่า
ทางวรรณศิลป์ในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร

๒. เพือศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเชือล้ านนาทีปรากฏจาก
เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๓. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีตงธรรมหลวงกั
ั
บมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๕. สมมติฐาน
เรื องมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกร ยัง มีบทบาทอยู่ในสังคมล้ านนาในปั จจุ บนั เนืองจาก
แสดงถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณีทีน่าสนใจและมีความงามทางวรรณศิลป์อีกด้ วย
๖. ขอบเขตของการศึกษา
๑. ผู้วิจัยจะศึกษาเรื องมหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กร โดยใช้ หนังสื อเรื อง มหาชาติภาค
พายัพ ฉบับสร้ อยสัง กร สํ านวนเอก ที พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺต สิ ว เถระ) เป็ นผู้ป ริ ว รรต
พิมพ์ครังแรก พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงพิมพ์ ส. ธรรมภักดี

๑๗
๒. การศึกษาเปรี ยบเทียบเนือหา ผู้วิจยั จะศึกษาเปรี ยบเทียบมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกร
กับ อรรถกถามหานิบาตชาดก เวสสันตรชาดก ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย
ชาดก เล่มที ๔ ภาคที ๓ จัดพิมพ์โดย มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
๓. คําศัพท์เฉพาะ ผู้วิจยั จะอธิบายไว้ ทีดัชนีคําศัพท์ ในภาคผนวก
๗. วิธีดาํ เนินการศึกษา
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เสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิ
ส เคราะห์ (Analytical Description)

การดําเนินการวิจยั ในครังนีใช้ วิธีการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) และ

๑. สํารวจและรวบรวม หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจยั และเอกสารทีเกียวข้ องกับ
การวิจยั เพือใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา
๒. ศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรอย่างละเอียด เพือเก็บรวม
รวบข้ อมูลของบทสังวาสโดยนําความรู้ จากศาสตร์ แขนงต่างๆเข้ ามาใช้ ในการวิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณกรรมประเภทนิทาน เช่น จิต วิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น เพือ
เป็ นประโยชน์ในการทําความเข้ าใจบทบาทและหน้ าทีของวรรณกรรมเรื องนี
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑ ศึกษาเปรี ยบเทียบเนือหามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรกับอรรถกถา
๓.๒ วิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางวรรณศิลป์ทีปรากฏในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๓.๓ วิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเชือของคน
ล้ านนาจากเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๓.๔วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีตงธรรมหลวงกั
ั
บวรรณกรรมล้ านนา
เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๔. เรี ยบเรี ยงข้ อมูลและเสนอเป็ นบท

๑๘
๕. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
๖. เสนอผลงานการศึกษาค้ นคว้ าแบบพรรณนาวิเคราะห์ ในรูปแบบวิทยานิพนธ์
๘. แหล่ งข้ อมูล
๑. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
๒. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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๔. สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๙. ประโยชน์ ทคาดว่
ี
าจะได้ รับ
๑. ได้ ทราบถึงคุณค่า ความสําคัญและบทบาทของวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกร
๒. ได้ ทราบถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเชือของคนล้ านนา
๓. เพือเป็ นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีท้องถินประเภทอืนต่อไป

บทที ๒
การศึกษาการเทศน์ มหาชาติในล้ านนา(ประเพณีตงธรรมหลวง)
ั

๑. ประวัตคิ วามเป็ นมาของการเทศน์ มหาชาติล้านนา(ประเพณีตังธรรมหลวง)
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ส นชาดก เรื องหนึงของพระพุทธเจ้ าเมือครังยังเสวยพระชาติเป็ น
เวสสัน ตรชาดกเป็
๑.๑ ความเป็ นมาของการเทศน์มหาชาติล้านนา (ประเพณีตงธรรมหลวง)
ั
๑

พระเวสสันดร เรื องราวของพระเวสสันดรนันมีทงสิ
ั น ๑๓ กัณฑ์ จับเรื องตังแต่หลังจากพระพุทธเจ้ า
ตรั ส รู้ และได้ เ สด็จ ไปโปรดพระประยูร ญาติ เมื อพระประยูร ญาติทั งหลายทอดพระเนตรเห็ น
พระพุ ท ธเจ้ า ซึ งอ่ อ นศัก ดิ กว่ า ก็ ไ ม่ แ สดงความเคารพและทรงแสดงกิ ริ ย ากระด้ า งกระเดื อง
พระพุทธเจ้ าจึงทรงเหาะขึนไปในอากาศทรงแสดงฉัพพรรณรังสี แล้ วจึงโปรยธุลีพระบาทลง บน
พระเศี ย รของเหล่ า พระประยูร ญาติ เมื อพระประยูร ญาติ ท อดพระเนตรดัง นันจึ ง ทรงแสดง
ความเคารพ ขณะนั นบั ง เกิ ด ฝนโบกขรพรรษสร้ างความอั ศ จรรย์ ใ จและความฉงนแก่
พระประยูรญาติทงหลาย
ั
พระพุทธเจ้ าจึงทรงแสดงชาดกเรื องพระเวสสันดรประทานอธิบายให้ แก่
พระประยูรญาติทงหลายฟั
ั
งว่า เรื องฝนโบกขรพรรษเคยตกมาแล้ วครังหนึงเมือพระพุทธเจ้ าทรง
เสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร
เรื องเวสสันตรชาดกนีอาจจะกล่าวได้ ว่า เป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาทีนิยมแพร่หลาย
มากที สุ ด ในแถบสุ ว รรณภู มิ ซึ งจะเห็ น ได้ จ ากการแพร่ ก ระจายของเรื องเวสสัน ตรชาดกใน
๑

คําว่า “ชาดก” มาจากคําว่า ชาตกะ หมายถึง การเกิด,ผู้เกิดแล้ ว ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา หมายความถึง
เรื องราวของพระพุทธเจ้ าเมือครังเสวยพระชาติเป็ นสัตว์และมนุษย์ ซึงแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ นิบาตชาดก หมายถึง
ชาดกทีได้ ตกลงกันไว้ ซงมี
ึ ทงสิ
ั น ๕๔๗ เรือง โดยแบ่งออกเป็ น ๕ หมวดตามจํานวนคาถา สําหรับเรืองเวสสันตรชาดกเป็ นนิบาต
ชาดก หมวดมหานิบาตชาดก ซึงอยู่ในพระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย เนืองจากมีจํานวนคาถามากกว่า ๘๐ คาถา
ส่วนชาดกประเภททีสองนัน คือ พาหิรชาดก หมายถึง ชาดกทีอยู่นอกนิบาตมีทงสิ
ั น ๕๐ เรื องหากนับจํานวนชาดกแท้ จริ งแล้ ว
ปรากฏว่ามี ๖๑ เรือง(ฉบับสํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคารจัดพิมพ์) รวมเรียกกันว่า ปั ญญาสชาดก(หมายถึงชาดกห้ าสิบเรื อง)ซึง
ภิกษุชาวล้ านนาได้ รจนาไว้ ในปี พ.ศ.๒๐๐๐-๒๒๐๐

๑๙

๒๐
พระไตรปิ ฎกทีเป็ นภาษาบาลี ตามท้ องถินต่างๆ เช่น ลาว พม่า สิบสองปั นนา รวมทังประเทศไทย
อีกด้ วย
เรื องเวสสันตรชาดกนีเป็ นทีรู้จกั และนิยมมากในอาณาจักรล้ านนาและอาณาจักรใกล้ เคียง
เกิ ด จากปั จ จัย ในการนิ ย มฟั งเทศน์ ข องชาวล้ านนา ทังนี มาจากความเชื อจากคัม ภี ร์ เ รื อง
มาเลยยฺวตฺถ๒ุ ว่าผู้ใดได้ ฟังเรื องมหาชาติจบภายในหนึงวัน จะได้ ไปสู่สวรรค์ชนดาวดึ
ั
งส์หรื อจะได้
ไปสู่ยคุ ของพระศรี อริ ยเมตไตรย จากความเชือนีจึงทําให้ ชาวล้ านนานิยมฟั งเทศน์โดยเฉพาะเรื อง
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มหาชาติ จึงทําให้ เกิดประเพณี “สร้ างธรรม” คือ การจัดทําคัมภี ร์พุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื อง
มหาชาติ เพือให้ ภิกษุได้ ใช้ ในการเทศน์ และเกิดจากความเชือและค่านิยมเรื องอานิสงส์ของการ
สร้ างคัมภีร์มหาชาติถวายวัด

ความนิยมในการสร้ างธรรมนี ได้ รับความนิยมมากจึง ทํ าให้ มหาชาติของล้ านนานันมี
จํานวนสํานวนมากถึง ๒๐๐ สํานวน การทีมีมหาชาติล้านนาจํานวนมากทําให้ สนั นิษฐานได้ ว่า
ในดิ น แดนล้ า นนาคงมี ก ารเทศน์ ม หาชาติ เ วสสัน ดรชาดกมาเป็ นเวลานานแล้ ว หลัง จากที
พระพุทธศาสนาได้ เผยแผ่เข้ ามาในดินแดนนี แต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอทีจะบอกได้ ว่าการเทศน์
มหาชาติในล้ านนามีความเป็ นมาอย่างไร
การเทศน์มหาชาติของล้ านนานันน่าจะมีทีมา ๒ ทาง ทางแรกมาจากการแปลคาถาพันที
เป็ นภาษาบาลี ๑ ,๐ ๐ ๐ พระคาถา ๓ซึ งพ ระยากื อนาทรงให้ พ ระใน ๓ นิ ก ายแป ล๔
ประคอง นิมมานเหมินท์ ได้ สนั นิษฐานว่า เมือพระทัง ๓ นิกายแปลสําเร็ จแล้ วจึงน่าจะมีการใช้ สวด
และเทศน์ อี ก ทังกรุ ง สุโ ขทัย อาจจะรั บ ประเพณี ก ารฟั ง เรื องเวส สัน ดรมาจากภาคเหนื อ ซึ ง
ข้ อสันนิษฐานนีสอดคล้ องกับข้ อสันนิษฐานของพระครูอดุลสีลกิตติ(ประพัฒน์ฐานวุฑฺโฒ บุญชุม่ )๕
๒

ชาวล้ านนาเรียกคัมภีร์นีว่า “มาลัยโผด” (ภาษาล้ านนาเสียง /ปร/ ออกเป็ นเสียง /ผ/ฉะนัน คําว่า มาลัยโผด จึงตรง
กับคําว่า มาลัยโปรด ในภาษาไทยมาตรฐาน)
๓
ประคอง นิมมานเหมินท์,มหาชาติล้านนาการศึกษาในฐานะเป็ นวรรณคดีท้องถิน, ๓๐.
๔
พระ ๓ นิกายในรัชสมัยพระยากือนา ได้ แก่ นิกายดังเดิม(นิกายรามัญหรื อนิกายมอญ) นิกายพระสุมนเถระและ
นิกายสีหล
๕
พระครู อดุลสีลกิตติ(ประพัฒน์ฐานวุฑฺโฒ บุญชุ่ม),ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อความนิยมมหาชาติเวสสันดรชาดก
ในล้ านนา,๑๙.

๒๑
ทางทีสองน่าจะมีทีมาจากนิกายดังเดิม กล่าวคือ การเทศน์มหาชาติในล้ านนานันน่าจะมี
มาแต่เดิมก่อนทีพระพุทธศาสนานิกายพระสุมนจะมาเจริ ญพระพุทธศาสนาในแถบนี กล่าวคือ
น่าจะมีการเทศน์มหาชาติล้านนามาแต่นิกายดังเดิม นิกายดังเดิมนีบ้ างเรี ยกว่า นิกายพืนเมือง
โบราณ๖ซึงได้ รับมาจากมอญเป็ นพระพุทธศาสนานิกายมหายานปรากฏหลักฐานโบราณคดีในวัด
ปงสนุกเหนือและวัดไหลหินหลวง เช่น ธรรมาสน์ในการเทศน์และการวางผังของวัด
อีกหลักฐานหนึงทีเห็นได้ ว่าการเทศน์มหาชาติล้านนานันมีทีมาจากการสวดของพระใน
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นิกายมหายาน คือ การสร้ างธรรม หรื อ การสร้ างคัม ภี ร์ม หาชาติถวายวัด จากการศึกษาของ
สมหมาย เปรมจิ ต ต์ ร วมทั งการสํ า รวจหนั ง สื อ โบราณล้ านนาของสถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่พ บว่า คัมภี ร์มหาชาติ ของล้ านนาส่วนมากพบที วัดในจัง หวัดลําปางซึง
โดยมากเป็ นวัดในนิกายมหายาน เป็ นได้ วา่ การเทศน์มหาชาติล้านนานีอาจจะพัฒนารูปแบบขึนเอง
เมือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ ามาสู่ล้านนา และอาจจะมาจากการสวดแบบมีทํานอง ๗
จนพัฒนากลายเป็ นทํานองเทศน์ตา่ งๆในปั จจุบนั
ส่วนข้ อสันนิษฐานเกี ยวกับการถ่ายทอดการเทศน์มหาชาติจากล้ านนาสู่กรุ ง สุโขทัยนัน
ผู้วิ จัย มี ค วามเห็ น ที แตกต่า งจากประคอง นิ ม มานเหมิ น ท์ แ ละพระครู อ ดุล สี ล กิ ต ติ เนื องจาก
การเทศน์ ม หาชาติ ข องสุ โ ขทัย นันน่ า จะมี ค วามนิ ย มมาก่ อ นรั ช สมัย ของพญาลิ ไ ทย ฉะนัน
อาจจะเป็ นไปได้ วา่ การเทศน์มหาชาติของกรุงสุโขทัยก็มีแบบฉบับเป็ นของตนเอง ซึงไม่น่าจะได้ รับ
การถ่ายทอดไปจากอาณาจักรล้ านนา
การเทศน์ เรื องมหาชาติในล้ านนานับว่าเป็ นเรื องสํ าคัญสํ าหรั บชาวล้ านนาเพราะเรื อง
มหาชาตินนั ได้ ผนวกเข้ าไปกับประเพณีตงธรรมหลวง
ั

๖

นิกายดังเดิมหรื อนิกายพืนเมืองโบราณนีเป็ นนิก ายมหายานทีได้ รับมาจากมอญอีกทอดหนึง กล่าวคือ นิ กาย
ดังกล่าวมีลกั ษณะของวัตรปฏิบตั ิและข้ อวินยั บางประการทีมีลกั ษณะของนิกายมหายาน เช่น พระสามารถฉันข้ าวเย็น พระ
สามารถร้ องเพลง หรื อแม้ แต่พระสามารถดืมนําเมาได้ เป็ นต้ น นอกจากนีแล้ วยังมีหลักฐานทางโบราณคดีทีแสดงให้ เห็นถึง
ความเป็ นมหายานหลายแหล่ ง เช่ น วัด ปงสนุก เหนื อ และวัด ไหล่ หิ น หลวง เป็ นต้ น สัม ภาษณ์ ธิ ติ พ ล กัน ติ ว งศ์ , ผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.
๗
การสวดแบบมีทํานอง ยังปรากฏให้ เห็นในพระพุทธศาสนานิกายมหายานในธิเบต ประเทศจีน

๒๒
การตังธรรมหลวงเป็ นการเทศน์เฉพาะกาล กล่าวคือ การเทศน์แบบตังธรรมนีส่วนมากจะ
จัดขึนในวัน “ยีเพ็ง” คือ วันเพ็ญเดือน ๑๒ เดือน ๓ และเดือน ๔ ของล้ านนา ซึงชาวบ้ านและวัดจะ
กําหนดเรื องในการตังธรรมก่อน ซึงอาจเป็ นธรรมในหมวดทศชาติชาดก ปั ญญาสชาดก มหาชาติ
หรื อชาดกนอกนิ บาติอืนๆแต่ส่วนมากแล้ วมักจะเป็ นเรื องมหาชาติ ๘ ประเพณี นีจะต้ องใช้ เวลา
ยาวนานถึง ๗ วัน การตังธรรมหลวงนีบางครังก็ไม่นําเรื องอืนเข้ ามาเทศน์ คงเทศน์เฉพาะเรื อง
มหาชาติแต่เป็ นหลายสํานวนในคราวเดียวถึง ๗ วันก็ได้ ชาวล้ านนาจึงมักเรี ยกการตังธรรมเช่นนี
๙
ว่า “ตังธัมม์หลวง” อุดม รุ่งเรื องศรี กล่าวถึงพิธีตงธรรมหลวง
ั
ไว้ วา่
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ถวายวัดเลยถื อโอกาสตังธัมม์ หรื อเริ มการใช้คมั ภี ร์ทีตนสร้ างถวายวัดนันด้วย
การตังธัมม์ หลวงนี บางครั งก็ เป็ นเวลาที ศรั ทธาชาวบ้านสร้ างคัมภี ร์ช าดก

และส่วนมากมักจะปิ ดท้ายด้วยการเทศน์มหาชาติ คือ ก่อนจะเทศน์ มหาชาติ
ก็ จะเทศน์ เรื องอื นไปเรื อยๆ พอจวนจะถึ งวันสุดท้าย ๑ วันจะเทศน์ “คาถา
พัน” “มาลัยต้น” “มาลัยปลาย” และ “อานิ สงส์มหาชาติ ชาดก” พอรุ่งขึนก็จะ
เริ มเทศน์กณ
ั ฑ์ ทศพรตังแต่เช้ามื ดเรื อยไปจนครบ ๑๓ กัณฑ์ ซึงมักจะไปเสร็ จ
ในเวลาประมาณทุ่มเศษ ถ้าเป็ นฉบับที สันก็อาจจบในเวลาพลบคําพอดี การ
เลื อกตังธัมม์ หลวงนี บางที ก็ไม่นําเรื องอื นเข้ามาเทศน์ ร่วม คงเทศน์ เฉพาะ
เวสสันดรชาดกแต่เป็ นหลายสํานวนในคราวเดี ยวถึง ๗ วันก็ได้ ในการเทศน์
มหาชาติ นี ก็ ต้องพยายามจัดบรรยากาศให้ค ล้ายกับที พรรณนาไว้ในเรื อง
มหาชาติ รวมทังที กล่าวไว้ในอานิ สงส์มหาชาติ อีกด้วย

กล่าวโดยสรุ ป มหาชาติล้านนามีความสําคัญต่อชาวล้ านนามาก ดังเห็นได้ จากการสร้ าง
คัมภี ร์มหาชาติจํานวนมาก และการเทศน์เรื องมหาชาติ ด้ วยเชือว่าหากได้ ฟังเรื องพระเวสสันดร
ชาดกแล้ วจะได้ ไ ปเกิ ดในภพภูมิ ทีดี คื อ เกิ ดบนสวรรค์ชันดาวดึง ส์ แ ละเกิ ด ในยุคพระศรี อาริ ย์
ส่วนประวัตคิ วามเป็ นมาของการเทศน์มหาชาติในล้ านนาสันนิษฐานว่ามีทีมา ๒ ทาง คือ อาจจะมา
จากการพัฒนารูปแบบขึนเองภายในล้ านนาและอาจจะมาจากการขึนมาเจริญพระพุทธศาสนาของ

๘
๙

อุดม รุ่งเรืองศรี ,วรรณกรรมล้ านนา,๒๐๐.
เรืองเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.

๒๓
พระสุม นเถระ ปั จ จุบัน การเทศน์ ม หาชาติล้ า นนาได้ ผ นวกเข้ า ไปเป็ นส่ ว นหนึ งของประเพณี
ตังธรรมหลวงซึงเป็ นประเพณีทีสําคัญประเพณีหนึงในล้ านนา
๑.๒ ประวัติความเป็ นมาเกี ยวกับวรรณกรรมล้ านนาเรื อง มหาชาติภาคพายัพ สํานวน
สร้ อยสังกร
มหาชาติชาดก ๑๐ หรื อ มหาชาติ หรื อ เวสสันตรชาดก เป็ นคาถาชาดกเรื องที ๕๔๗ ใน
ขุททกนิกายของพระสุตตันตปิ ฎก ต่อมามีการขยายความเป็ นอรรถกถาเพือให้ เนือเรื องสมบู รณ์
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เป็ นวรรณกรรมพุทธศาสนาที
ั บโวหารเทศนาและฉบั บแปลร้ อยแก้ ว
ส สําคัญของภาคเหนือ มีทงฉบั

เรื องมหาชาติเป็ นวรรณกรรมพุทธศาสนาร้ อยแก้ ว มีสมั ผัส มีคาถาบาลีแทรกตลอดทังเรื อง ถือได้ ว่า
ชาวล้ านนาในอดีตนิยมเรื องมหาชาติทําให้ มีการคัดลอกต้ นฉบับเรื องมหาชาติอย่างแพร่ หลาย

เรื องมหาชาติในล้ านนาแพร่กระจายอยูท่ กุ จังหวัดในภาคเหนือ เท่าทีพบมีอายุตงแต่
ั พทุ ธศตวรรษที
๒๒ จนถึงพุทธศตวรรษที ๒๖
สําหรั บมหาชาติ ภาคพายัพ สํ านวนสร้ อยสัง กรนัน พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว)
ได้ แก้ ไขมหาชาติฉบับสร้ อยสังกรแล้ วเรี ยบเรี ยงเป็ นมหาชาติภาคพายัพ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๕๒๔๙๖ พิม พ์เผยแพร่ เมื อ พ.ศ. ๒๔๙๗ และแก้ ไขเพิมเติมเมือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ใช้ ชื อว่า มหาชาติ
ภาคพายัพ สํานวนเอก ฉบับสร้ อยสังกร ในตอนท้ ายของมหาชาติฉบับนีได้ ตดั ข้ อความตอนต้ นเรื อง
มาลัยวัตถุและอานิสงส์พระเวสสันดรออกด้ วย
ในบรรดามหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆเหล่านี สํานวนสร้ อยสังกรได้ รับความนิยมมาก
ทีสุด เนืองจากเป็ นสํานวนทีปริวรรตเป็ นอักษรไทยมาตรฐานจึงช่วยให้ ภิกษุทีไม่สามารถอ่านอักษร
ธรรมได้ สะดวกใช้ เทศน์ ได้ สํานวนสร้ อยสังกรนียังมีความไพเราะกว่าสํานวนอืนๆ กล่าวคือ เป็ น
สํานวนทีได้ รับการชําระจากสํานวนอืนอย่างน้ อยก็ได้ ชําระจากสํานวนไม้ กุ ๑๑ อาจจะกล่าวได้ ว่า

๑๐

สรุ ปความจาก สยาม ภัทรานุประวัติ .มหาชาติชาดก ใน นามานุกรมวรรณกรรมล้ านนา,(สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว),กรุงเทพฯ:สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว),๒๕๕๔), ๓๓๙-๓๔๓.
๑๑
ประคอง นิมมานเหมินท์,มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะทีเป็ นวรรณคดีท้องถิน, ๑๐.

๒๔
สํ า นวนสร้ อยสั ง กรมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ชํ า ระเพื อให้ มี ค วามไพเราะทางวรรณศิ ล ป์ ดั ง ที
พระธรรมราชานุวตั ร ผู้ชําระได้ กล่าวไว้ ในคําปรารภว่า
...ข้าพเจ้าได้พยายามเรี ยบเรี ยงธรรมมหาชาติ ลานนา โดยให้มีถ้อยคําสัมผัส
กันมากที สุด ที ชาวลานนาเรี ยกว่า “สร้ อย” จึ งให้นามว่า “ธรรมมหาชาติ ภาค
พายัพฉบับสร้อยสังกร” ความจริ งไม่ใช่ธรรมที ข้าพเจ้าแต่งขึนเอง แต่คดั ลอก
เอาธรรมมหาชาติ ห ลายฉบับ แล้ว แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม ให้ เหมาะสม คื อ
ไม่หนาเกิ นไปหรื อบางเกิ นไป มี ถ้อยคําสัมผัสคล้องจองหรื อรับกัน และแก้ไข
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ภาษาสมัยใหม่ปะปนเพือประโยชน์แก่ผสู้ นใจภาษา

สํานวนโวหารบางแห่งที เห็นว่าไม่เหมาะสม แต่ก็พยายามรักษาภาษาลานนา
๑๒

มหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรมี วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการชํ า ระเพื อแสดงความงามทาง
วรรณศิลป์เพือให้ เกิดความไพเราะในการเทศน์ ซึงความไพเราะทีเกิดจากความงามทางวรรณศิลป์
นี ทําให้ มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรได้ รับความนิยมใช้ เทศน์ในงานประเพณี ตงธรรมหลวงของ
ั
เกือบทุกวัด
ไม่เพียงเท่านันความนิยมของมหาชาติฉบับนียังนําไปเทศน์ในงานอวมงคลอย่างพิธีศพ
แบบล้ านนาดังที วีรยุทธ นาคเจริ ญ ๑๓ได้ ศึกษาเรื องวรรณกรรมที ใช้ เทศน์ ในพิธีศพแบบล้ านนา
พบว่า พิธีศพแบบล้ านนาใช้ วรรณกรรมอยู่ ๓ รูปแบบ คือ วรรณกรรมประเภทอานิสงส์ วรรณกรรม
คําสอน และวรรณกรรมประเภทต่างๆทีถูกใช้ ตามความนิยมนี ท้ องถิน ซึงวรรณกรรมมหาชาติเป็ น
วรรณกรรมประเภทสุดท้ ายและนิยมใช้ มากที สุด โดยเฉพาะกัณ ฑ์ มัทรี กุมารและชูช ก เป็ นต้ น
ด้ ว ยเหตุดัง ที กล่า วมานี อาจจะกล่า วได้ ว่า มหาชาติ ภาคพายัพ สํ า นวนเอก ฉบับ สร้ อยสัง กร
เป็ นฉบับทีได้ รับความนิยมมากทีสุดของล้ านนาก็วา่ ได้

๑๒

พระธรรมราชานุวตั ร,มหาชาติภาคพายัพสํานวนเอกสร้ อยสังกร, ก.
๑๓
วีรยุทธ นาคเจริ ญ,การศึกษาวิเคราะห์ วรรณกรรมทีใช้ เทศน์ ในพิธีศพแบบล้ านนา(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาและวรรณกรรมล้ านนา ภาควิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), ๙๑-๙๒.

๒๕
๒. การศึกษาประเพณีตงธรรมหลวงแบบดั
ั
งเดิมและแบบปั จจุบัน
ประเพณีตงธรรมหลวงเป็
ั
นงานสําคัญอีกงานหนึงในสังคมล้ านนา การกําหนดการตังธรรม
นั นมั ก จะสั บ หลี ก กั บ ประเพณี ท านข้ าวสลากภั ต ต์ คื อ ปี ใดมี ก ารตั งธรรมจะไม่ ทํ า บุ ญ
ทานข้ าวสลากภัตต์และหากปี ใดทําบุญทานข้ าวสลากภัตต์ก็จะไม่ตงธรรม
ั
ซึงธรรมเนี ยมเช่นนี
มณี พยอมยงค์ ไ ด้ สัน นิ ษ ฐานว่า น่า จะเริ มใช้ ธ รรมเนี ย มเช่น นี ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ประเพณี
ตังธรรมหลวงของชาวล้ านนานันมีขันตอนการจัดพิธีทีชัดเจนและกระทําสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั
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แต่มีการปรับเปลียนบ้ างให้ เหมาะสมกับยุคสมัยเพือให้ เห็นขันตอนการจัดพิธีตงธรรมหลวงตั
ั
งแต่
อดีตถึงปั จ จุบันอย่า งชัดเจนจึง จะกล่าวถึงประเพณี ตงธรรมหลวงแบบดั
ั
งเดิม และแบบปั จจุบัน
ตามลําดับ

๒.๑ การตังธรรมหลวงแบบดังเดิม
ประเพณีตงธรรมหลวงแบบดั
ั
งเดิมนันแบ่งออกเป็ น ๓ ขันตอน ดังนี
๒.๑.๑ การเตรี ยมงาน
ทางวัดจะเรี ยกประชุมคณะกรรมการวัด มัคนายก ผู้นําชุมชนและชาวบ้ านเพือ
ช่วยกันกําหนดวันและเวลาทีจะจัดเทศน์ การกําหนดช่วงเวลาการตังธรรมหลวงแต่เดิมไม่ปรากฏว่า
มีกําหนดในเดือนใดแต่เท่าทีปรากฏพบว่าการเทศน์ มหาชาติหรื อตังธรรมหลวง มักนิยมจัดใน
เทศกาลออกพรรษาประมาณเดือน ๑๑ หรื อ ข้ างขึนเดือน ๑๒ หรื อเรี ยกว่าเดือนยี ซึงถูกกําหนด
ตามปฏิทินสุริยคติ คือ ประมาณเดือนพฤศจิ กายน ประเพณี ตงธรรมหลวงนอกจากจะจั
ั
ดตาม
ประเพณีในเดือนยีเป็ งแล้ วยังจัดในช่วงเดือน ๗-๘ (ตรงกับเดือน ๕-๖ของภาคกลาง) และในเดือน
๘ นันส่วนใหญ่ จ ะตังธรรมกันในพิธี ไ หว้ พ ระธาตุประจํ าปี เกิ ดซึงจะจัดขึนในวันเพ็ญ เดือน ๘๑๔
นอกจากการกําหนดวันและเวลาในการตังธรรมหลวงแล้ ว คณะกรรมการจัดงานจะต้ องกําหนด
ด้ ว ยว่ า การตังธรรมหลวงในครั งนั นๆจะเป็ น การตังธรรมปล่ อ ย หรื อ การตังธรรมบํ า รุ ง
สําหรับ "การตังธรรมปล่อย" หมายถึง หลังการเทศน์จบลงหากกัณฑ์เทศน์นนได้
ั ปัจจัยเท่าใดก็จะ
๑๔

,๑๓๕.

พีระพงษ์ พยัคกาฬ,พระมหา,ความสัมพันธ์ ระหว่ างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์ มหาชาติของล้ านนา

๒๖
ถวายพระเทศน์หรื อองค์เทศน์ทงหมด
ั
ส่วน "การตังธรรมบํารุง" หมายถึง การตังธรรมหลวงครังนีได้
ปั จจัยกัณฑ์เทศน์เท่าใดก็จะนําเงินถวายวัดทังหมดเพือบํารุงก่อสร้ างภายในวัด
เมือทางวัดกําหนดวันและเวลาทีจะจัดตังธรรมหลวงแล้ ว จึงเรี ยกประชุมชาวบ้ าน
ผู้มีความศรัทธาทีจะร่ วมจัดพิธีตงธรรมหลวงซึ
ั
งชาวล้ านนาเรี ยกว่า “ศรัทธาชาวบ้ าน” เพือบอกให้
ศรั ท ธาชาวบ้ านรั บกัณ ฑ์ เ ทศน์ ซึงมี ๑๓ กัณ ฑ์ (เรี ยก จบหนึงหรื อ กัปหนึง) และธรรมพิ เ ศษอี ก
๘ กัณฑ์ ได้ แก่ คาถาพัน ปฐมมาลัย(มาลัยเก๊ า) ทุตยิ มาลัย(มาลัยป๋ าย) อานิสงส์เวสสันดร อานิสงส์
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ผางประที ป(ผะตีด) พุทธาภิ เษก ธรรมจัก รและปฐมสมโพธิ การรั บกัณ ฑ์เทศน์ และธรรมพิเศษ
เหล่านีเรี ยกว่า “ตกธรรม”๑๕

๒.๑.๒ การจัดเตรี ยมสถานทีและเครื องบูชา

เมือศรัทธาชาวบ้ าน “ตกธรรม” แล้ วจะมีการจัดสถานทีโดยจะมีการขัดราชวัตร
ประดับ ฉัต รธง ช่อ น้ อ ย(ธงขนาดเล็ ก ) ตุง ไชย(ธงชัย )และรู ป สัต ว์ บูช า ได้ แ ก่ ช้ า งร้ อย ม้ า ร้ อย
เพือนํามาเข้ าประกอบฉากการไถ่สองกุมารในกัณฑ์มหาราช รอบๆธรรมาสน์บษุ บกปราสาท จะจัด
ให้ คล้ ายกับป่ า มีเขาวงกต ฝั งต้ นกล้ วย ต้ นอ้ อย กุ๊ก ข่า รวมทังแขวนโคมไฟต่างๆ จากนันจะจัดทีตัง
กัณฑ์เทศน์และทีตังเครื องบูชาคาถาพระเวสสันดรประจํากัณฑ์ตา่ งๆซึ งรวมกันมีถึงพันคาถา บางที
มีเครื องสืบชะตาก็มี การตังบาตรนํามนต์วงด้ ายสายสิญจน์เรี ยกว่า ฝ้ายมงคล และมีเครื องบูชา
เฉพาะอีกคือ ข้ าวตอกเต็มเกวี ยน เทียนเล่มหมืน ผางประทีปพันดวง ดอกไม้ พันดอก ช่อพันช่อ
(ธงขนาดเล็กจํานวน ๑,๐๐๐)และข้ าวพันก้ อน
๒.๑.๓ การเทศน์มหาชาติ
เมือถึงวันทีกําหนด รุ่งเช้ าของวันทีจะเทศน์มหาชาติก็จะเริ มเทศน์ธรรมพิเศษต่างๆ
ก่อน เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ครันจะเริ มเทศน์มหาชาติจะมีการตีกลองบูชาประกอบด้ วยกลอง
๑๕

ข้ อสังเกตประการหนึง คือ หากศรัทธาชาวบ้ านรับกัณฑ์เทศน์ ทีต้ องมีการเทศน์โดยเน้ นความไพเราะเป็ นพิเศษ
เช่น กัณฑ์ ชูชก กัณฑ์ กุมาร กัณฑ์มทั รี และกัณฑ์มหาราช มัก จะนิมนต์พระนักเทศน์ หรื อองค์เทศน์ ทีมีชือเสียงและมีความ
ชํานาญในการเทศน์กณ
ั ฑ์นนๆ
ั เพือเอาใจศรัทธาชาวบ้ าน ซึงเรี ยกว่า “ฉลองศรัทธา” บางครังศรัทธาชาวบ้ านก็จะนิมนต์พระ
หลายรูปในกัณฑ์เดียวเพือประชันกันก็มี

๒๗
ขนาดใหญ่ หุ้มสองหน้ า ยาวประมาณ ๑.๕๐ เมตร เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เมตร กลองเล็ก
ยาวเท่ากัน เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๕ เซนติเมตร บางแห่งมีฉาบและฆ้ องตีเป็ นพุทธบูชาและ
เป็ นการเตือนศรัทธาชาวบ้ าน เช่น ถ้ าตีรัวเร็ วเป็ นการตีบอกเหตุ ตีกลองประมาณครึงชัวโมงแล้ วจะ
มีการ “ขึนท้ าวทังสี” เมือศรัทธาชาวบ้ านมาพร้ อมกันจึงจะเริมพิธีไหว้ พระรับศีล จากนันจึงเริ มเทศน์
กัณฑ์ทศพร(ตัสสะปอน) ในตอนเช้ าจะเทศน์กัณฑ์หิมพานต์และทานกัณฑ์ ๑๖เวลาสายจึงต่อด้ วย
กัณฑ์วนปเวศน์ ชูชก(ล้ านนาเรี ยก ตุ๊จก ซึงเป็ นกัณฑ์เทศน์ทีตลกขบขัน) ตอนบ่ายจะเริ มจากกัณฑ์
จุลพน และต่อด้ วยมหาพน ส่วนเวลาใกล้ คําจะเป็ นกัณฑ์กุมาร มัทรี ๑๗ส่วนช่วงเวลากลางคืนจะ
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ห่าแก้ ว ๗ ประการศรัทธาชาวบ้

เทศน์กณ
ั ฑ์สกั กบรรพ์ มหาราชและนครกัณฑ์ตามลําดับ ส่วนการเทศน์นครกัณฑ์นนเมื
ั อถึงฉากฝน
ศรัทธาชาวบ้ านจะแย่งนําเงินนีไปเป็ นขวัญถุง เรี ยกว่า เงินฝนห่าแก้ ว อนึ ง เมือเริ มการเทศน์กณ
ั ฑ์
ใดจะมีการจุดผางประทีปและบูชาด้ วยเครื องบูชาตามจํานวนพระคาถาด้ วย เช่น กัณฑ์ทศพรมี ๑๙
พระคาถา ศรัทธาก็จะเตรี ยมผางประทีปและเครื องบูชามาอย่างละ ๑๙ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามเมือ
ถึงการเทศน์คาถาพันก็จะจุดผางประทีปและเครื องบูชาจํานวนหนึงพันด้ วย ซึงการตังธรรมนีจะ
สินสุดในเวลาดึก ศรัทธาชาวบ้ านส่วนใหญ่จงึ จัดเตรี ยมเครื องนอนมานอนทีวัดด้ วย
๒.๒ การตังธรรมหลวงในปั จจุบนั
ผู้วิ จัย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มูล ภาคสนาม ๒ วัด ในพื นที จัง หวัดเชี ยงใหม่ คื อ วัด โลกโมฬี
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดเชียงหมัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึงทัง ๒ วัดนันมี
จุดประสงค์ ในการจัดตังธรรมหลวงแตกต่างกัน คื อ วัดโลกโมฬี มี จุดประสงค์ เ พื ออนุรั ก ษ์ แ ละ
สืบสานประเพณี ส่วนวัดเชียงหมันมีจดุ ประสงค์ คือ รักษาประเพณีตงธรรมหลวงและเพื
ั
อสืบชะตา
รองเจ้ าอาวาส ผลของการศึกษาพบว่าทังสองวัดยังให้ ความสําคัญกับการตังธรรมหลวงโดยอาจจะ

๑๖

การเทศน์ ท านกัณฑ์นัน คนล้ านนาเรี ยกกัณฑ์นี ว่า ตานะขัณฑ์ กันข้ าว เนื องจากเวลาเทศน์ กัณฑ์ นี เป็ นเวลา
รับประทานอาหารเช้ า ทังศรัทธาเจ้ าของกัณฑ์และองค์เทศน์ก็ยงั จะไม่ได้ รับประทานอาหารเช้ า จึงเรี ยกว่า ตานะขัณฑ์กนข้
ั าว
ตรงกับภาษาไทยมาตรฐานว่า “ทานกัณฑ์อดข้ าว”
๑๗
เมือจบกัณฑ์ มัท รี นี ถ้ าตรงกับเดือนยี เป็ ง จะมีก ารเทศน์ อานิ สงส์ ผางประที ป ซึงศรัทธาชาวบ้ านจะจุดเที ย น
จุดประทีปและโคมไฟให้ สว่าง

๒๘
มี ก ารเพิ มพิ ธี ก รรมสื บ ชะตาเข้ าไปด้ วย อี ก ทั งยั ง มี ก ารเปลี ยนแปลงรายละเอี ย ดเกี ยวกั บ
การตังธรรมหลวงบางประการ ซึงมีรายละเอียดดังนี
๒.๒.๑ วัดโลกโมฬี
๒.๒.๑.๑ ขันเตรี ยมงาน
ทางวัดเรี ยกประชุม คณะกรรมวัด และได้ กําหนดวันตังธรรมหลวงซึงตรงกับวันขึน
๑๕ คํา เดือนยี ปี พ.ศ.๒๕๕๔ นีตรงกับวันที ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึงทางวัดจะกําหนด
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การตังธรรมหลวงของวัดโลกโมฬีนีจะเป็ นการตังธรรมปล่อย จากนันจึงให้ คณะกรรมการวัดเป็ น

วัน ตังธรรมหลวงเป็ นวัน ขึ น ๑๕ คํ าเดื อ นยี ของทุก ปี เพื อให้ ต รงกับ เทศกาลลอยกระทง และ

ผู้ป ระชาสัม พันธ์ สํ า หรั บ วัด โลกโมฬี เ ป็ นวัดเครื อ ข่า ยของวัด พระธาตุด อยสุเ ทพ จึ ง ทํ าให้ ก าร
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ นไปอย่ า งกว้ างขวางมี ห น่ ว ยงานของรั ฐ เข้ ามาช่ ว ยการประชาสั ม พั น ธ์
ทังมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงใหม่และโรงเรี ยนหอพระ เป็ นต้ น
ด้ า นการตกธรรมนันมี ทังศรั ท ธาชาวบ้ า นรั บ เป็ นเจ้ า ภาพในแต่ล ะกัณ ฑ์ แ ละมี ทัง
หน่วยงานของรัฐรับเป็ นเจ้ าภาพ
๒.๒.๑.๒ การจัดเตรี ยมสถานทีและเครื องบูชา
การจัด เตรี ย มงานของวัด โลกโมฬี ด้ า นการจัด เตรี ย มมณฑลพิ ธี มี ก ารขัด ราชวัต ร
ประดับ ฉัต รธง ช่อ น้ อ ย(ธงขนาดเล็ ก ) ตุง ไชย(ธงชัย )และรู ป สัต ว์ บูช า ได้ แ ก่ ช้ า งร้ อย ม้ า ร้ อย
เพือนํามาเข้ าประกอบฉากการไถ่สองกุมารในกัณฑ์มหาราช รอบๆธรรมาสน์บษุ บกปราสาท จะจัด
ให้ คล้ ายกับป่ า มีเขาวงกต ต้ นกล้ วย ต้ นอ้ อย กุ๊ก ข่า รวมทังแขวนโคมไฟต่างๆ จากนันจะจัดทีตัง
กัณฑ์เทศน์และทีตังเครื องบูชาคาถาพระเวสสันดรประจํากัณฑ์ตา่ งๆซึงรวมกันมีถึงพันคาถา บางที
มีเครื องสืบชะตาก็มี การตังบาตรนํามนต์วงด้ ายสายสิญจน์เรี ยกว่า ฝ้ายมงคล และมีเครื องบูชา

๒๙
เฉพาะอีกคือ ข้ าวตอกเต็มเกวียน เทียนเล่มหมืน ผางประทีป ๑๘พันดวง ดอกไม้ พนั ดอก ช่อพันช่อ
และข้ าวพันก้ อนนอกจากนีแล้ วยังพบเทียนส่องธรรมและเทียนคาถาพันอีกด้ วย
๒.๒.๑.๓ ขันตอนการเทศน์มหาชาติ
วัดโลกโมฬีได้ แบ่งการตังธรรมออกเป็ น ๒ วัน คือ วันดา(วันก่อนวันงาน)และวันเทศน์
(วันงาน) ซึงในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นีตรงกับวันที ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔และวันที ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๔ ตามลําดับ๑๙
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เทศน์ ป ฐมมาลัย (มาลัย เก๊ า )และเทศน์ ทุติย มาลัย (มาลัย ป๋ าย) สิ นสุด การเทศน์ ดัง กล่า วเวลา
วันดา(วันก่อนวันงาน)จะเทศน์สหัสคาถาหรื อคาถาโดยเริ มเวลา ๑๕.๐๐ น.จากนันจึง

ประมาณ ๑๙.๐๐ น.จากนันมัคนายกจะนัดหมายศรัทธาชาวบ้ านเรื องวันเทศน์
วันเทศน์(วันงาน) จะเริมเทศน์ตงแต่
ั เวลา ๐๖.๐๐ น.โดยเริ มจากการทําพิธีขนท้
ึ าวทังสี
จากนันศรัทธาชาวบ้ านจะไหว้ พระรับศีล เมือศรัทธาชาวบ้ านและองค์เทศน์พร้ อมแล้ ว มัคนายกจึง
เริ มอาราธนาธรรมซึงเป็ นการสรุ ปเนื อหาของกัณ ฑ์ ทีเทศน์ โดยเริ มจากกัณ ฑ์ ทศพร หิม พานต์
ทานกัณฑ์ วนปเวศน์ เวลาบ่ายจะเริ มจากกัณฑ์ชูชก จุลพน มหาพน สําหรับกัณฑ์มหาพนนีเมือมี
การเทศน์ถึงพืชผักผลไม้ ศรัทธาชาวบ้ านจะลุกขึนหยิบนําพืชผักผลไม้ มารับประทานด้ วย เวลาคํา
ประมาณ ๑๘.๐๐ น.จะเริ มเทศน์จากกัณฑ์กมุ าร มัทรี สักกบรรพ์ มหาราช ฉกษัตริ ย์ และสุดท้ าย
เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.จะมีการเทศน์นครกัณฑ์
เมือถึงนครกัณฑ์จะมีการโปรยฝนห่าแก้ วด้ วย อนึง ก่อนการเริ มทุกๆกัณฑ์มคั นายกจะ
กล่าวอาราธนาธรรมก่อน จากนันองค์เทศน์ จะมีการใส่กาพย์เ ค้ า กาพย์กลางและกาพย์ปลาย
โดยกาพย์ปลายนีบางกัณฑ์มีการอวยพรหรื อการนําสถานการณ์ เฉพาะหน้ าเข้ ามาใส่กาพย์ด้วย
สําหรับการจุดผางประทีปตามจํานวนพระคาถาของแต่ละกัณฑ์จะมีศรัทธาชาวบ้ านจุดด้ านนอก
วิหารเมือองค์เทศน์เริ มเทศน์กัณฑ์นนๆ
ั ส่วนเครื องดนตรี ประกอบการเทศน์นนวั
ั ดโลกโมฬีมีเพียง
๑๘

ผางประทีป หมายถึง ตะครัน

๑๙

เนืองจากวันงานของทังสองวัดตรงกัน ผู้วิจัยพิจาณาแล้ วว่า ทังสองวัดมีระยะทางห่างกันไม่มากจึงเก็บข้ อมูล
ภาคสนามทังสองวัดและได้ ใช้ วิธีการบันทึกวีดีทศั น์ในวัดโลกโมฬีและวัดเชียงหมันด้ วย

๓๐
กังสดาลส่งสัญญาณว่าจบการเทศน์ของแต่ละกัณฑ์เท่านัน วัดโลกโมฬีสินสุดการตังธรรมเวลา
๒๐.๓๐ น. ไม่มีการเทศน์อานิสงส์ผางประทีปต่อจากการตังธรรมแต่มีการจุดผางประทีปพันดวง
และปล่อยโคมไฟ
๒.๒.๒ วัดเชียงหมัน
วั ด เชี ย งหมั น มี จุ ด ประสงค์ ก ารตั งธรรมหลวงที แตกต่ างกั บ วั ด โลกโมฬี คื อ
มีการสืบชะตาของรองเจ้ าอาวาสด้ วย ฉะนัน จึงมีพิธีกรรมสืบชะตาซ้ อนอยู่ในการตังธรรมหลวง
ด้ วย
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๒.๒.๒.๑ ขันเตรี ยมงาน

ทางวัดเรี ยกประชุมคณะกรรมการวัด และได้ กําหนดวันตังธรรมหลวงซึงตรงกับ
วันขึน ๑๕ คํา เดือนยี ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับวันที ๑๐ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึงทางวัดจะ
กําหนดวันตังธรรมหลวงเป็ นวันขึน ๑๕ คําเดือนยีของทุกปี เพือให้ ตรงกับเทศกาลลอยกระทง และ
การตังธรรมหลวงของวัดเชียงหมันนีจะเป็ นการตังธรรมปล่อย จากนันจึงให้ คณะกรรมการวัดเป็ น
ผู้ประชาสัมพันธ์ โดยมีหน่วยงานราชการเข้ ามาสนับสนุน คือ เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ ามาเป็ น
ผู้จดั การตังธรรมหลวง จึงทําให้ การประชาสัมพันธ์ เป็ นไปอย่างกว้ างขวาง เช่นมีพิธีการต่างๆทัง
พิธี เ ปิ ดและพิธี ปิ ดมี หน่วยงานของรั ฐ เข้ ามาช่ว ยการประชาสัม พันธ์ แ ละร่ วมเป็ นเจ้ าภาพ เช่น
มหาวิทยาลัยเชี ย งใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏ เชียงใหม่
โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย โรงเรี ยนหอพระ กองทัพบก กองทัพอากาศและ
ส่วนงานราชการของจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้ น ในขันเตรี ยมงานนีศรัทธาชาวบ้ านของวัดเชียงหมันมี
ส่วนร่วมน้ อยมากเพราะหน่วยงานราชการเป็ นผู้ดําเนินการเกือบทังสิน
ส่วนการตกธรรมนันมีทงศรั
ั ทธาชาวบ้ านรับเป็ นเจ้ าภาพในแต่ละกัณฑ์และมีทงั
หน่วยงานของรั ฐ รั บเป็ นเจ้ า ภาพ บางกัณ ฑ์ เ ทศน์ มี เ จ้ า ภาพร่ วมทังที เป็ นศรั ทธาชาวบ้ า นและ
หน่วยงานต่างๆ

๓๑
๒.๒.๑.๒ การจัดเตรี ยมสถานทีและเครื องบูชา
การจัดเตรี ยมงานของวัดเชียงหมัน ด้ านการจัดเตรี ยมมณฑลพิธีมีการขัดราชวัตร
ประดับ ฉัต รธง ช่อ น้ อ ย(ธงขนาดเล็ ก ) ตุง ไชย(ธงชัย )และรู ป สัต ว์ บูช า ได้ แ ก่ ช้ า งร้ อย ม้ า ร้ อย
เพือนํามาเข้ าประกอบฉากการไถ่สองกุมารในกัณฑ์มหาราช รอบๆธรรมาสน์บษุ บกปราสาท จะจัด
ให้ คล้ ายกับป่ า มีเขาวงกต ต้ นกล้ วย ต้ นอ้ อย กุ๊ก ข่า รวมทังแขวนโคมไฟต่างๆ จากนันจะจัดทีตัง
กัณ ฑ์ เ ทศน์ แ ละที ตังเครื องบูชาคาถาพระเวสสัน ดรประจํ ากัณ ฑ์ ต่างๆซึงรวมกันมี ถึง พัน คาถา
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บางครังมีเครื องสืบชะตาก็มี การตังบาตรนํามนต์วงด้ ายสายสิญจน์เรี ยกว่า ฝ้ายมงคล และมีเครื อง
บูชาเฉพาะอีกคือ ข้ าวตอกเต็มเกวียน เทียนเล่มหมืน ผางประทีปพันดวง ดอกไม้ พนั ดอก ช่อพันช่อ
และข้ าวพันก้ อนนอกจากนีแล้ วยังพบเทียนส่องธรรมและเทียนคาถาพันอีกด้ วย
วัดเชียงหมันจัดงานโดยมีพิธีกรรมทีซ้ อนอยู่ในการตังธรรมหลวง คือ พิธีสืบชะตา
จึงต้ องมีการจัดเตรี ยมเครื องสืบชะตา เรี ยกว่า เครื องพลีกรรม มีรายละเอียดดังนี ไม้ คําขนาดใหญ่มี
ง่าม ๓ เล่มยาว๑วาของเจ้ าชะตา ไม้ คําเล็กเท่าอายุมีง่ามมัดรวมกัน ๑ มัด ไม้ สะพาน ลวดใช้ ด้าย
ผูกกระดาษเงินทอง หมากพลู บุหรี เมียง ช่อและธง ฉัตรขาว แผ่นเงินทอง ตุงค่าคิง ๒๐ เทียนค่าคิง๒๑
ผางประที ป เท่าอายุ หน่อ กล้ วย หน่อ อ้ อ ย มะพร้ าวงอก กล้ ว ยเครื อ มะพร้ าวขะแนง ขัน ตัง ๒๒
พานบายศรี สายสิญจน์ นํามนต์ ใบคา ใบมะยมและใบต้ นโชค๒๓
วัดเชียงหมันใช้ ดนตรี เครื องปี พาทย์เครื องคูเ่ ป็ นสัญญาณบอกเหตุตา่ งๆแทนการ
ใช้ กลองบูชาซึงใช้ เพลงบรรเลงตามทีมนตรี ตราโมทเป็ นผู้กําหนดใช้ ในการขึนต้ นลงท้ ายของการ
เทศน์ในแต่ละกัณฑ์

๒๐

ตุงค่าคิง หมายถึง ธงทีมีขนาดความยาวเท่ากับอายุของเจ้ าชะตา
๒๑
เทียนค่าคิง หมายถึง เทียนทีมีขนาดความยาวเท่ากับอายุของเจ้ าชะตา
๒๒
ขันตัง หมายถึง พานขนาดกลางใช้ เป็ นพานบูชาพระรัตนตรัย
๒๓
ต้ นโชค ตรงกับ ต้ นไคร้ ย้อย ของภาคกลาง

๓๒
๒.๒.๑.๓ ขันตอนการเทศน์มหาชาติ
วัดเชียงหมันได้ แบ่งการตังธรรมออกเป็ น ๒ วัน คือ วันดา(วันก่อนวันงาน)และวัน
เทศน์ ( วัน งาน) ซึงในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี ตรงกับ วัน ที ๙ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๔และวัน ที ๑๐
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามลําดับ
วันดา(วันก่อนวันงาน)จะเทศน์สหัสคาถาหรื อคาถาพันโดยเริ มเวลา ๑๗.๐๐ น.
โดยมีพิธีการแทรกเข้ ามา คือ จัดพิธีเปิ ดโดยมีนายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์

ม
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ล
ก
ั
าง
น
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(มาลัยเก๊ า)และเทศน์ทุตส
ิยมาลัย(มาลัยป๋ าย) สินสุดการเทศน์ดงั กล่าวเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.
มาเป็ นประธานในการเปิ ดงานตังธรรมหลวงของวัดเชี ยงหมัน จากนันจึง เริ มเทศน์ ปฐมมาลัย

จากนันมัคนายกจะนัดหมายศรัทธาชาวบ้ านเรื องวันเทศน์

วันเทศน์(วันงาน) จะเริ มเทศน์ ตงแต่
ั เวลา ๐๕.๐๐ น. โดยเริ มจากพิธีสืบชะตารอง
เจ้ าอาวาสวัดเชียงหมันในวาระทีอายุครบรอบ ๖๐ ปี เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.เริ มทําพิธีขนท้
ึ าวทัง
สี จากนันศรัทธาชาวบ้ านจะไหว้ พระรับศีล เมือศรัทธาชาวบ้ านและองค์เทศน์พร้ อมแล้ ว มัคนายก
จึงเริ มอาราธนาธรรมซึงเป็ นการสรุ ปเนือหาของกัณฑ์ทีเทศน์ โดยเริ มจากกัณฑ์ทศพร หิมพานต์
ทานกัณฑ์ วนปเวศน์ เวลาบ่ายจะเริ มจากกัณ ฑ์ชูช ก ในกัณ ฑ์ ชูช กของวัดเชียงหมันนี ได้ นิม นต์
พระครู ใบฎีกาสมศักดิ จิรวฑฺฒโน มาเป็ นองค์เทศน์ซึงมีลกั ษณะการเทศน์แบบปาฐกถาโดยมีการ
เริ มต้ นด้ วยการใส่กาพย์เค้ า๒๔และเดินธรรม๒๕ ตอนท้ ายลงท้ ายด้ วยการใส่กาพย์ปลาย ๒๖ตามขนบ
การเทศน์ จากนันจึงเทศน์กณ
ั ฑ์จลุ พน มหาพน ส่วนกัณฑ์มหาพนนีเมือมีการเทศน์ถึงพืชผักผลไม้
ศรั ทธาชาวบ้ านจะลุกขึนหยิบนําพืช ผักผลไม้ มารั บประทานด้ วย เวลาคําประมาณ ๑๘.๐๐ น.
จะเริมเทศน์จากกัณฑ์กมุ าร มัทรี สักกบรรพ มหาราช ฉกษัตริ ย์ และสุดท้ ายเวลาประมาณ ๒๐.๐๐
น.จะมีการเทศน์นครกัณฑ์ เมือถึงกัณฑ์จะมีการโปรยฝนห่าแก้ วด้ วย อนึง ก่อนการเริ มทุกๆกัณฑ์
มัคนายกจะกล่าวอาราธนาธรรมก่อน จากนันองค์เทศน์จะมีการใส่กาพย์เค้ า กาพย์กลางและกาพย์
๒๔

การใส่กาพย์เค้ า หมายถึง การเทศน์สรุปเนือเรืองของกัณฑ์ทีจะเทศน์ก่อนทีจะเทศน์ทงหมด
ั
๒๕
การเดินธรรม หมายถึง การเทศน์ด้วยการดําเนินเนือเรืองตามชาดก
๒๖
การใส่กาพย์ปลาย หมายถึง การเทศน์สรุปเนือเรืองของกัณฑ์ทีเทศน์อีกครังหนึงเพือเป็ นการยําเนือเรือง และยัง
เป็ นการกล่าวขอบคุณศรัทธาชาวบ้ านด้ วย

๓๓
ปลาย โดยกาพย์ปลายนีบางกัณฑ์มีการอวยพรหรื อการนําสถานการณ์เฉพาะหน้ าเข้ ามาใส่กาพย์
ด้ วย ส่วนการจุดผางประทีปตามจํานวนพระคาถาของแต่ละกัณฑ์จะมีศรัทธาชาวบ้ านจุดด้ านนอก
วิหารเมือองค์เทศน์เริ มเทศน์กัณฑ์ นนๆ
ั ส่วนเครื องดนตรี ประกอบการเทศน์นนวั
ั ดเชี ยงหมันใช้
เครื องดนตรี ปีพาทย์เครื องคูแ่ ละกังสดาลส่งสัญญาณว่ามีการเริมต้ นการเทศน์และจบการเทศน์ของ
แต่ละกัณฑ์ วัดเชียงหมันสินสุดการตังธรรมเวลา ๒๐.๐๐ น. จากนันจึงแจกจ่ายพืชผักผลไม้ ทีใช้
ประดับตกแต่งมณฑลพิธีให้ ศรัทธาชาวบ้ านนํากลับไปบริ โภคด้ วย จากนันจึงมีการจุดผางประทีป
พันดวงและปล่อยโคมไฟและเริ มการเทศน์อานิสงส์ผางประทีปต่อจากการตังธรรมหลวงในเวลา
๒๐.๓๐ น.เป็ นต้ นไป
ผลการศึกษาขันตอนการจัดงานตังธรรมหลวงแบบดังเดิมและขันตอนการจัดงาน
ตังธรรมหลวงในปั จจุบนั สามารถสรุ ปให้ เห็นความแตกต่างและเห็นการธํ า รงรักษาของประเพณี
ดังกล่าวได้ ดงั ตารางต่อไปนี
ตารางที ๑เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดงานตังธรรมหลวงแบบดังเดิมและแบบปั จจุบนั

ขันตอนตังธรรม
หลวง
๑.การเตรี ยมงาน
๑.๑ การจั ด เตรี ยม
สถานที
๑.๒ การจั ด เตรี ยม
เครื องบูชา
๑ . ๓ ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
อาหารทีใช้ ทําบุญและ
เลียงแขก
๒.วันดา
๒.๑ เทศน์คาถาพัน
๒.๒ มาลัยเค้ า
๒.๓ มาลัยปลาย

แบบดังเดิม

แบบปั จจุบัน
วัดโลกโมฬี
วัดเชียงหมัน

ชาวบ้ านช่วยกันเตรี ยม วัดเป็ นผู้จดั การ
ชาวบ้ านช่วยกันเตรี ยม วัดเป็ นผู้จดั การ
ชาวบ้ านช่วยกันเตรี ยม วัดเป็ นผู้จดั การ

ใช้ เทศน์ในวันเทศน์

หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น
ผู้จดั การ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น
ผู้จดั การ
ชาวบ้ านช่วยกันเตรี ยม

เ ท ศ น์ ใ น เ ว ล า เ ท ศ น์ ใ น เ ว ล า
๑๕.๐๐น.-๑๙.๐๐น. ๑๗.๐๐น.-๒๑.๐๐น.

๓๔
ตารางที ๑ เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดงานตังธรรมหลวงแบบดังเดิมและแบบปั จจุบนั (ต่อ)

๓.วันเทศน์
๓.๑ ขึนท้ าวทังสี
๓.๒ อาราธนาธรรม

๓.๓ การตังธรรม
๓.๓.๑ การใส่กาพย์
๓.๓.๒ การเดินธรรม

ขึ นก่ อ นมี การเทศน์ ขึนก่อนเทศน์มหาชาติ
คาถาพัน
มี ส องแบบ คื อ แบบ คื อ แ บ บ อ า ร า ธ น า
อาราธนาธรรมสรุ ป ธรรมสรุปเนือหา
เนื อหาและอาราธนา
ธรรมแบบธรรมวัตร

ขึ นหลัง จากสื บ ชะตา
ก่อนการเทศน์มหาชาติ
คื อ แ บ บ อ า ร า ธ น า
ธรรมสรุปเนือหา

มีทงั ๓ แบบ
มีทงั ๓ แบบ
มีทงั ๓ แบบ
ใช้ ระบํ า ในการเดิ น ใช้ ระบํ า ในการเดิ น ใช้ ร ะบําเดินธรรมและ
ธรรม
ธรรม
มี ก า ร เ ท ศ น์ แ บ บ
ปาฐกถา
๓.๔ การจุดประทีป
มี ทั งจุ ด ประที ป ตาม มี ทั งจุ ด ประที ป ตาม มี ทั งจุ ด ประที ป ตาม
จํ า นวนพระคาถาของ จํ า นวนพระคาถาของ จํ า นวนพระคาถาของ
กั ณ ฑ์ แ ล ะ จุ ด ผ า ง กั ณ ฑ์ แ ล ะ จุ ด ผ า ง กั ณ ฑ์ แ ล ะ จุ ด ผ า ง
ประทีปพันดวง
ประทีปพันดวง
ประทีปพันดวง
๓.๕ กิ จ กรรมระหว่า ง มีในกัณ ฑ์มหาพน(กิ น มี ใ นนครกั ณ ฑ์ ( โปรย มีในกัณ ฑ์มหาพน(กิ น
การเทศน์
ผลไม้ )และนครกัณ ฑ์ ฝนห่าแก้ ว)
ผลไม้ )และนครกัณ ฑ์
(โปรยฝนห่าแก้ ว)
(โปรยฝนห่าแก้ ว)

๓๕
ตารางที ๒ ดนตรี ทีใช้ ประกอบการเทศน์มหาชาติ

แบบดังเดิม

แบบปั จจุบัน

วัดโลกโมฬี
วัดเชียงหมัน
ก ล อ ง บู ช า ตั ง ธ ร ร ม ไม่ใช้ เครื องดนตรี มีแต่กงั สดาลใช้ ใช้ เครื องดนตรี ปีพาทย์เครื องคูแ่ ละ
หลวง๒๗
เป็ นสัญญาณแจ้ งเหตุ
ใช้ เพลงตามทีมนตรี ตราโมทเป็ นผู้
กําหนด

ข้ อมูลจากตารางทําให้ เห็นว่าชาวล้ านนายังคงรักษาประเพณีตงธรรมหลวงไว้
ั
อย่างดีแม้ ว่า
จะมีการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ โดยยังคงรักษาขันตอนสําคัญๆของการจัดเตรี ยม
งาน การลํ า ดับ พิ ธี ก รรมและอุป กรณ์ เ ครื องใช้ ใ นการตังธรรม แต่เ นื องจากสภาพสัง คมและ
วิถีการดํารงชีวิตทีเปลียนแปลงไปจึงทําให้ มีการเปลียนแปลงรายละเอียดบ้ าง
ปั จ จัยที สํ า คัญ ประการหนึง คื อ ปั จ จัยเรื องเวลา จึง ทํ าให้ มี การเปลี ยนแปลงวัน เทศน์
กล่าวคือ การตังธรรมหลวงแบบดังเดิม จะมีการเทศน์ธรรมอืนๆมาก่อน ๖ วันแล้ วจึงจะเทศน์ธรรม
พิเศษได้ แก่ เทศน์คาถาพัน มาลัยเค้ าและมาลัยปลาย ในวันที ๗ แล้ วจึงเริ มตังธรรมมหาชาติจนจบ
การเทศน์อานิสงส์ผางประทีป ในการตังธรรมหลวงในปั จจุบนั ลดจํานวนวันลงเหลือเพียง ๒ วัน คือ
วันดาและวันเทศน์ แต่ยงั คงรักษาขันตอนการเทศน์มีการเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับวันงาน
คือ วันดา(วันแรก)จะใช้ เทศน์คาถาพัน มาลัยเค้ าและมาลัยปลาย และในวันเทศน์(วันทีสอง)จึงจะ
ตังธรรมหลวง จากตารางจะเห็นได้ ว่า วัดโลกโมฬี ตัดการเทศน์อานิสงส์ผางประทีปออกแต่ยงั คงมี
การจุดผางประทีปพันดวงตามขนบอยู่ ส่วนวัดเชียงหมันนันยังคงรักษาขันตอนการเทศน์ไว้ ได้ อย่าง
ครบถ้ วน คือ ในตอนท้ ายก่อนการจุดผางประที ปพันดวงจะเทศน์ อานิสงส์ ผ างประที ปเดียวกับ
การตังธรรมหลวงแบบดังเดิม

๒๗

มีทํ านองประกอบการเทศน์ ดังนี ทศพร ทํ านองชัย ยะดิถี หิ มพานต์ ทํ านองฟาดแส้ แบบบูชาธรรม ทานขัน ธ์
ทํานองล่องน่าน วนประเวสน์ ทํ านองมะนาวล่องของ ชูชก ทํานองเสือขบตุ๊ จุลพน ทํานองฟาดแส้ แบบม้ ายํ าไฟ มหาพน
ทํานองริวใบบง กุมาร ทํานองนําตกตาด มัทรี ทํานองมะนาวล่องของ สักกบรรพ์ ทํานองชัยยะดิถี มหาราช ทํานองฟาดแส้ เข้ า
ฆ้ อง ฉกษัตริย์ ทํานองชัยยะดิถี นครกัณฑ์ ทํานองชัยยะดิถีและฟาดแส้ แบบบูชาธรรม

๓๖
ปั จ จัย อี ก ประการหนึ งที ทํ า ให้ การตังธรรมหลวงในปั จ จุบัน เปลี ยนแปลงไป คื อ
การเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชาวล้ านนา กล่าวคือ ล้ านนาในปั จจุบนั ได้ เป็ นส่วนหนึงของราชอาณา
ไทย ซึงตลอดระยะเวลา ๑๕๐ ปี ตังแต่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที ๕
ทรงผนวกอาณาจักรล้ านนาเข้ าเป็ นส่วนหนึงของราชอาณาจักรสยามแล้ ว พระองค์ ทรงมีนโยบาย
ทางการเมือง การปกครองและการศึกษาให้ เป็ นแบบเดียวกัน มีการสร้ างมาตรฐานทังทางด้ าน
ภาษา วัฒ นธรรมและประเพณี จึง มี ผลทํ าให้ วิถีชี วิตชาวล้ านนาค่อยๆเปลี ยนแปลงไป ดัง เช่น
ช่วงเวลาในการตังธรรมหลวงในล้ านนาแต่เดิมนันไม่ปรากฏว่ามีกําหนดเป็ นเวลาใด
เมื อพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ช กาลที ๕ ทรงยกย่อ งการเทศน์
มหาชาติ ใ ห้ เ ป็ นประเพณี ข องบ้ า นเมื อ งแล้ ว จึง มี ก ารกํ า หนดวัน จัด งานให้ ใ กล้ เ คี ย งกัน ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละภาคของไทย ๒๘จากปั จจัยด้ านการเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชาวล้ านนานี
เองจึงทําให้ มีการเปลียนแปลงด้ านดนตรี ในการใช้ ประกอบการเทศน์ด้วย จากข้ อมูลในตารางที ๒
จะพบว่า การตังธรรมหลวงแบบดังเดิมใช้ กลองบูชาเป็ นเครื องประกอบการเทศน์ ส่วนในปั จจุบนั ใช้
วงปี พาทย์ เครื องคู่บรรเลงแทนซึงเพลงต่า งๆที ใช้ บ รรเลงนันใช้ เ พลงที นายมนตรี ตราโมทเป็ น
ผู้ประพันธ์ ขึน จะเห็นได้ ว่า ชาวล้ านนาได้ ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยล้ านนาและไทยกลาง
มากขึน เช่นเดียวกับการเทศน์(ตังธรรม) ทีการตังธรรมแบบดังเดิมจะมีการใส่กาพย์และการเดิน
ธรรมซึงการเดินธรรมแบบดังเดิม นี องค์เทศน์ จะเทศน์ เ ป็ นทํ านองซึงชาวล้ านนาเรี ยกว่า ระบํา
สําหรับเมืองเชียงใหม่ระบําทีนิยมใช้ มากทีสุด คือ ระบํามะนาวล่องของ ๒๙ในขณะทีปั จจุบนั องค์
เทศน์บางรูปใช้ วิธีการปาฐกถาแสดงธรรมเนืองจากเห็นว่า การใช้ ระบําและภาษาล้ านนานันทําให้
ผู้ฟังหรื อศรัทธาทีมาจากภาคอืนจะไม่เข้ าใจ ๓๐ ซึงการเทศน์ด้วยวิธีนีก็ยงั คงรักษารูปแบบการเทศน์
แบบดังเดิมอยู่ คือ ยังคงมีการใส่กาพย์และเดินธรรม แต่เปลียนแปลงรายละเอียดในการเดินธรรม
๒๘

พีระพงษ์ พยัคกาฬ,พระมหา,ความสัมพันธ์ ระหว่ า งวัดกับ ชุมชนในการจัดการการเทศน์ มหาชาติของ
ล้ านนา,๑๓๕.
๒๙
ระบําการเทศน์ มหาชาติ ตรงกับคําว่า "ทํานองการเทศน์" ในภาษาไทยมาตรฐาน ในล้ านนามีระบําทีใช้ ในการ
เทศน์แตกต่างกันตามท้ องถินต่างๆ เช่น ระบําแมงปู้ชมดวง(แมลงภู่ชมดวง) นิยมในเขตจังหวัดลําปาง ระบํามะนาวล่องของ
(มะนาวล่องโขง) นิยมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย เป็ นต้ น
๓๐
สัมภาษณ์ พระครู ใบฎี กาสมศักดิ จิรวฒฺฒโน อายุ ๕๘ ปี วัดใหม่สนั ติสุข อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่, ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๔.

๓๗
คือ เมือเดินธรรมไปจนถึงเนือเรื องทีต้ องการปาฐกถาแล้ วจึงหยุดเดินธรรมแบบระบํา แล้ วจึงจะ
ปาฐกถาเทศนาธรรมต่ อ ไป เมื อจะจบการเทศน์ ข องกั ณ ฑ์ นันๆจึ ง ใส่ ก าพย์ ป ลายตามขนบ
การตังธรรม
ปั จจัยทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงการตังธรรมหลวงอีกประการหนึง คือ ปั จจัยเรื อง
เงินทุนสนับสนุน จะเห็นได้ จากข้ อมูลตารางที ๑ ในหัวข้ อการจัดเตรี ยมงานนันการตังธรรมหลวง
แบบดังเดิมศรั ทธาชาวบ้ านจะเป็ นผู้จัดการตังแต่ การจัด เตรี ยมสถานที การนิ ม นต์ องค์ เ ทศน์
การประชาสัมพันธ์ บอกบุญและตกธรรม ผู้วิจยั มีความเห็นว่าอาณาจักรล้ านนาในอดีตมีความคิด
ต่อการตังธรรมหลวงว่าเป็ นงานสํ าคัญ และเป็ นงานใหญ่ สําหรั บชาวล้ านนา ฉะนัน การระดม
กํ าลัง คนและการระดมกํ าลังทรัพย์ ไม่ไ ด้ เป็ นเรื องยากอย่างเช่นปั จจุบนั ระบบหัววั ดหรื อระบบ
ศรัทธาวัด๓๑ในอดีตคงมีความเข้ มแข็งเป็ นอย่างยิงซึงระบบดังกล่าวเป็ นทุนทางด้ านแรงงานในการ
จัดเตรี ยมสถานทีและเครื องสักการะ สิงของเครื องใช้ ตกแต่งบางอย่างสามารถหาได้ จากชุมชน
เพราะการตังธรรมหลวงจะต้ องใช้ งบประมาณสนับสนุนเป็ นจํานวนมาก
อีกทังการตังธรรมหลวงยังได้ รับการอุปถัมภ์จากขุนนาง ข้ าราชการและทีสําคัญทีสุด
คื อ อยู่ใ นพระราชูป ถัม ภ์ ข องกษั ต ริ ย์ ล้ า นนาทุก พระองค์ ดัง ปรากฏความในตํ า นานพื นเมื อ ง
เชียงใหม่๓๒ ว่า
เถิ งวันเดื อน ๕ เพงเมงวัน ๑ สมเด็จพระเปนเจ้าค็ได้สดับฟั งธัมมเทสนา
พระพุทธะเจ้าตังแต่เตมี ยชาดก ลํ าดับทัง ๑๐ ชาติ เถิ งเวสสันตระ ได้
ปูชาแลหื อทานเถิ งพระติ ไตรรัตตนะเจ้าทังสามด้วยเครื องไทยทานเปนอัน
มาก สมเด็จพระเปนเจ้าสถิ ตสําราญนังเมื องอยู่ได้ ๓ เดือน
๓๑

ระบบหัววัด หรื อ ศรัทธาวัด เป็ นระบบการจัดการของวัดล้ านนาในอดีต หัววัดจะมีวัดที เป็ นหัวหน้ าของวัด

ทังหลายในกลุ่ม เดี ย วกัน เช่ น หัว วัด พระสิง ห์ จะมี วัด พระสิ ง ห์ เ ป็ นหัว หน้ าของวัด ในกลุ่ม นี เป็ นต้ น และแต่ล ะวัด จะมี
คณะศรัทธาหรื อพุทธศาสนิกชนทีศรัทธาและอุปถัมภ์วดั นันๆ วัดแต่ละวัดจะมีคณะศรัทธามากน้ อยขึนอยู่กบั ความน่าเชือถือ
ความน่าเลือมใสและวัตรปฏิบตั ิของพระในวัดนันๆด้ วย ช่วงพ.ศ.๒๕๐๐ เป็ นต้ นมาคณะศรัทธาเหล่านีรู้จกั กันในอีกชือหนึงว่า
กลุม่ หนุ่มสาว
๓๒
ศูนย์ วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่. ตํานานพืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ปี .(เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิง
เมือง,๒๕๓๘),๑๓๕.

๓๘
จากการเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในงานตังธรรมหลวงของผู้วิจยั พบว่า งานตังธรรมหลวง
ของวัดโลกโมฬีก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๔ หน่วยงานของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จะเข้ ามามี
บทบาทและมีส่วนร่ วมอย่างเห็นได้ ชดั กล่าวคือ เป็ นผู้ดําเนินการเกือบทังสินแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๔ นี
มหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างเช่นทุกปี อาจจะเป็ นเพราะเกิดข้ อท้ วงติงและไม่
เห็นด้ วยในกลุม่ ศรัทธาชาวบ้ าน ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวลดบทบาทลงเหลือเพียงการเข้ าร่วม
ตังธรรมหลวงเท่านัน แต่ในวัดเชียงหมันนันมีการร่วมมือกันระหว่างศรัทธาชาวบ้ านและหน่วยงาน
ราชการ โดยทางวัด ให้ คณะกรรมการชุ ม ชนเป็ นผู้ มี บ ทบาทในการดํ า เนิ น การในขั นตอน
การตังธรรมหลวง ส่วนหน่วยงานราชการนันทางวัดให้ เป็ นผู้จดั การด้ านการจัดเตรี ยมงาน จึงทําให้
เกิดการผสานกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนและภาครัฐ ถึงแม้ ว่าการตังธรรมหลวงของวัดเชียงหมัน
จะไม่ ไ ด้ ใ หญ่ โ ตเหมื อ นครั งที วัด สวนดอกจัด ตังธรรมหลวงเมื อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ๓๓แต่ก็ เ ป็ นงาน
ประเพณีทีเกิดจากความมุง่ มันและความร่วมมือของศรัทธาชาวบ้ านกับหน่วยงานราชการ เป็ นทีน่า
สังเกตว่า การตังธรรมหลวงของวัดเชียงหมันนันกลับไม่มีข้อพิพาท ข้ อท้ วงติง หรื อข้ อคัดค้ านจาก
ศรัทธาชาวบ้ านวัดเชียงหมัน
ผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่า การดําเนินงานขันแรก คือ ขันจัดเตรี ยมงานจึงมีความสําคัญ
เป็ นอย่างยิง โดยเฉพาะขันทีเจ้ าอาวาสหรื อผู้นําชุมชนเรี ยกประชุมหารื อ ฉะนัน อาจจะกล่าวได้ ว่า
วัดเชี ย งหมันมี ผ้ ูนํ าชุม ชนที เข้ ม แข็ ง และมี ศัก ยภาพสูง ที จะผสานหน่ว ยงานราชการกับ ศรั ทธา
ชาวบ้ านเข้ าด้ วยกัน ดังทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่า การตังธรรมหลวงนันชาวล้ านนาถือว่าเป็ นเรื อง
สําคัญและเป็ นเรื องใหญ่ เมือสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวล้ านนาเปลียนแปลงไปความคิดเรื อง
การตังธรรมหลวงเป็ นเรื องสําคัญนันก็เปลียนตาม คือ ชาวล้ านนาในปั จจุบนั ให้ ความสําคัญกับ
การตังธรรมหลวงน้ อยลงด้ วยเห็นว่าเป็ นการจัดตามประเพณีเท่านัน ฉะนัน วัดจึงขาดทุนทังทุนด้ าน
แรงงานและทุนทรั พ ย์ วัด จึง มี น โยบายที จะร่ ว มมื อ กับ องค์ก ร หรื อหน่ว ยงานของทางราชการ
เพือทีจะหาทุนด้ านแรงงานและทุนทรัพย์ชดเชยกับส่วนทีเคยได้ รับจากชาวบ้ าน
๓๓

วัดสวนดอกร่วมมือกับองค์กรต่างๆทังมหาวิทยาลัย องค์การท่องเทียว องค์การบริ หารท้ องถินและกองทัพ จึงทํา
ให้ เกิดงานตังธรรมหลวงทีมีรูปแบบใหญ่โต มีการรื อฟื นขนบธรรมเนียมการตังธรรมหลวงแบบดังเดิม แต่หลังจากการตังธรรม
หลวงครังนัน มีข้อครหาและข้ อท้ วงติติงจากศรัทธาชาวบ้ านอย่างกว้ างขวาง จึงทําให้ การจัดตังธรรมหลวงของวัดสวนดอกหลัง
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ องค์กรต่างๆลดบทบาทเหลือเพียงการเข้ าร่วมงานเท่านัน

๓๙
ดัง ที กล่าวไว้ แล้ วข้ า งต้ น อาจจะสรุ ปการเปลี ยนแปลงประเพณี ตงธรรมหลวงตาม
ั
“ตัวแบบ” (idea type) ดังที กาญจนา แก้ วเทพ๓๔ ได้ เสนอคุณลักษณะพิธีกรรมแบบประเพณีและ
แบบใหม่ในงานวิจัยเรื อง การสือสารในพิธีกรรม พิธีกรรมในการสือสาร ไว้ ว่า พิธีกรรมเป็ นการ
สือสารอย่างหนึงซึงมีกฎเกณฑ์ทีแสดงความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนี ๑.บทบาท
หน้ าทีหรื อประโยชน์ ๒.สือทีใช้ ประกอบ ๓.ขนาด ๔.ลักษณะ ๕.จุดเน้ น ๖.คุณภาพ ๗.วงจร ๘.วิธี
เข้ าพิธีกรรม ๙.การตอบสนอง ๑๐.การเหนียวรัง ๑๑.ขันตอน ๑๒.การสือสาร ๑๓.ปลายทาง ซึง
สามารถประยุ ก ต์ นํ า มาอธิ บ ายการเปลี ยนแปลงของประเพณี ตังธรรมหลวงได้ ดัง ตาราง
เปรี ยบเทียบดังนี
ตารางที ๓ ตารางเปรี ยบเทียบประเพณีตงธรรมหลวงแบบดั
ั
งเดิมและปั จจุบนั

เกณฑ์

ประเพณีตังธรรมแบบดังเดิม

๑. บทบาทหน้ าที (ประโยชน์)

เพื อส่ ว นรวม / ชุ ม ชน เป็ น
ความรู้ สึ ก ร่ ว มในการกระทํ า
แบบรวมหมู่ (collectivity)
สือพืนบ้ าน

๒. สือทีใช้ ประกอบ

๓. ขนาด

มีขนาดเล็ก / คนในชุมชน (เครื อ
ญาติ)

๔. ลักษณะ
๕. จุดเน้ น

เฉพาะที (Subculture)
ความศัก ดิ สิ ท ธิ / พิ ธี เ รี ย บง่ า ย
เน้ นการเข้ าถึงจิตใจ
ความลึกซึงทางจิตวิญญาณ

๖. คุณภาพ
๓๔

๔๔.

ประเพณีตังธรรมหลวง
ปั จจุบัน
เพื อส่วนตัว (individual) ดัง จะ
เห็นในวัดเชี ย งหมันที มี การสื บ
ชะตาของรองเจ้ าอาวาส
ประยุก ต์ สื อพื นบ้ า นให้ เ ข้ า กับ
สื อ ม ว ล ช น เ ช่ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการตกธรรม
มี ข น า ด ใ ห ญ่ คื อ ร่ ว ม กั บ
หน่ว ยงานราชการ รวมทังเปิ ด
ให้ บุคคลภายนอกเข้ ามามีส่วน
ร่วม
เฉพาะที (Subculture)
ลดทอนความศั ก ดิ สิ ท ธิ เน้ น
ความสนุกสนาน
เน้ นอารมณ์

ดู กาญจนา แก้ วเทพและคณะ,สือเก่ า สือใหม่ ใจเชือมร้ อย(กรุงเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์, ๒๕๕๔),๔๓-

๔๐
ตารางที ๓ ตารางเปรี ยบเทียบประเพณีตงธรรมหลวงแบบดั
ั
งเดิมและปั จจุบนั (ต่อ)

๗. วงจร
๘. วิธีเข้ าสูพ่ ิธีกรรม
๙. การตอบสนอง
๑๐. การเหนียวรัง
๑๑. ขันตอน
๑๒. การสือสาร
๑๓. ปลายทาง

รักษาขนบ
ใช้ ความศรัทธา

รักษาขนบ
ใ ช้ ค ว า ม ศ รั ท ธ า แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์
เพือผลบุญ / ความเชือเรื องโลก เพือรักษาประเพณี
พระศรี อารย์
ใช้ ศรัทธาจากตัวองค์เทศน์ / วิถี ใช้ ความสัมพันธ์ ขององค์กรจาก
ชุมชน
ภาครัฐ
ยังคงรักษาความศักดิสิทธิ
เริ มต้ นจากความศักดิสิทธิ และ
สินสุดด้ วยความบันเทิง
เน้ นปั ญญา / จิตวิญญาณ
เน้ นความสนุกสนาน
เน้ นความสุขทางใจสอดคล้ อง เน้ น ความสบายใจ ที ได้ รั ก ษา
กับหลักการทางพุทธศาสนา
ประเพณีดงเดิ
ั ม

ตารางข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่า การตังธรรมหลวงในปั จจุบนั นันเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทาง
วัฒนธรรมในสภาวะปั จจุบนั อาจจะไม่ได้ ตงอยู
ั ่บนพืนฐานทางวัฒนธรรมดังเดิมทังหมด เพราะ
ประเพณีตงธรรมหลวงนี
ั
ได้ ลดทอนความสัมพันธ์จากระบบนิเวศทางวัฒนธรรม ๓๕ไปแล้ วและได้ ก่อ
เกิดกระบวนการปรับเปลียนและประยุกต์พิธีกรรมมากขึน โดยอาศัยแบบแผนและเนือหาพิธีกรรมที
เคยร่วมเรี ยนรู้ในอดีตจากนันจึงนํามาปรับเปลียนเพือให้ เข้ ากับบริ บททางสังคมในปั จจุบนั

๓๕

หมายถึงวิธีการศึกษาหาข้ อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึงเป็ นผลกระทบจากการปรับตัวเข้ ากับสภาวะ
แวดล้ อม (ของมนุษย์แต่ละสังคม) นิเวศน์ วิทยาวัฒนธรรมจึงแตกต่างไปจากนิเวศน์ วิทยาสังคม (Social Ecology)เพราะ
นิเวศน์วิทยาวัฒนธรรมมุง่ แสวงหากฎเกณฑ์เพืออธิบายทีมาของลักษณะและแบบแผนวัฒนธรรมบางประการทีมีอยู่ในแต่ละ
สภาวะแวดล้ อม มากกว่ามุ่งแสวงหาหลักการทัวไปทีใช้ ได้ กบั ทุกวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อม" สิงทีสําคัญทีสุดในแนวคิดนี
คือ"แก่นวัฒนธรรม"(Cultural Core)ซึงหมายถึงกลุม่ ของลักษณะหรือแบบแผนวัฒนธรรมทีมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดมากทีสุดกับ
กิจกรรมเพือการดํารงชีพและการจัดการทางเศรษฐกิจทังนีจะมุง่ สนใจการนําวัฒนธรรมทางวัตถุ (ระบบเทคนิควิทยาทีใช้ หรื อ
เครืองมือเทคโนโลยี) มาใช้ แตกต่างกันอย่างไรและก่อให้ เกิดการจัดการทางด้ านสังคมทีแตกต่างกันอย่างไรในสภาวะแวดล้ อม
ทีแตกต่างกัน เพราะสภาวะแวดล้ อมแต่ละแห่งอาจเป็ นตัวช่วยหรือข้ อจํากัดใช้ เทคนิควิทยาเหล่านีก็ได้

๔๑
ประเพณีตงธรรมหลวงในปั
ั
จจุบนั ยังคงรักษาส่วนสําคัญบางประการของพิธีกรรมไว้
ในขณะที ก็ มี การปรั บเปลี ยนและประยุกต์พิธี กรรมให้ เ ข้ าบริ บททางสัง คมด้ วย หากจะอธิ บาย
ปรากฏการณ์การดํารงอยูแ่ ละการเปลียนแปลงนีอาจจะอธิบายได้ ดงั นี
ประการแรก แม้ ว่าสัง คมล้ านนาจะเจริ ญ ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
แต่อิทธิพลจากความเชือและความศรัทธาในศาสนายังคงมีอยู่มาก จะเห็นได้ จากการรักษาเรื อง
"อานิสงส์พระเวสสันดร" "อานิสงส์ผางประทีป" และ "การขึนท้ าวทังสี" ทีทังสองวัดยังคงรักษาไว้
ในขณะทีพิธีกรรมอืนๆได้ ปรับเปลียนไป
แม้ ว่าสัง คมล้ านนาอาจจะได้ ความความคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือ สามารถเข้ าใจ
ธรรมชาติว่าธรรมชาติ คือ ธรรมชาติ ธรรมชาติไ ม่ใช่สิงศักดิสิทธิ และไม่ใช่สิงที เหนือธรรมชาติ
แต่ความคิดและความศรัทธาในพระพุทธศาสนากลับทําให้ สังคมล้ านนายังคงยอมรับ อีกทังยัง
ผสานความคิดวิทยาศาสตร์ กบั พระพุทธศาสนาเข้ าด้ วยกัน กล่าวคือ คนล้ านนาเข้ าใจและยอมรับ
ว่ า พิ ธี ก รรมบางพิ ธี ก รรม เช่ น ขึ นท้ าวทังสี ในประเพณี ตังธรรม ไม่ ใ ช่ สิ งที เหนื อ ธรรมชาติ
แต่คนล้ านนาปั จจุบนั ยอมรับว่าเป็ นการสือสารอย่างหนึงหรื อสือสารกับเทพเจ้ า เพือถูกต้ องตาม
ขนบประเพณี ใ นการกระทํ า พิ ธี ก รรม ในขณะที อดี ต คนล้ า นนามี ค วามคิ ด เกี ยวกับ พิ ธี ก รรม
ขึนท้ าวทังสีว่าเป็ นการสือสารกับเทพเจ้ า เพือเป็ นการบอกกล่าวถึงการกระทําพิธีรวมทังอัญเชิญเข้ า
มาในปริ ม ณฑลพิ ธี เ พื อให้ พิ ธี ก รรมนันๆประสบความราบรื น และสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี
การยอมรับเช่นนีอาจจะกล่าวได้ วา่ คนล้ านนาปั จจุบนั มีความคิดทีประนีประนอมระหว่างความคิด
แบบวิทยาศาสตร์ กบั ความคิดแบบพระพุทธศาสนา
การประนีประนอมความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เช่นนีอาจจะ
ทํ าให้ พิธี ก รรมในประเพณี ตงธรรมหลวงสามารถดํ
ั
ารงอยู่ใ นโลกสมัย ใหม่ไ ด้ ด้ วยรู ปแบบของ
พิธีกรรม(form)ทีเหมือนเดิมแต่เนือหา(content)ทีปรับเปลียนไปตามสภาพสังคม

๔๒
ประการถัดมา คือ ประเพณีตงธรรมหลวงเป็
ั
นระเบียบทางสังคมทีจําเป็ นสําหรับสังคม
ล้ านนาทุกสมัย ดังที N. Couldry๓๖ได้ ให้ ข้อคิดเห็นเกี ยวกับการก้ าวสู่การเป็ นสังคมยุคใหม่ คือ
สัง คมสมัย ใหม่จ ะกลายเป็ นสัง คมเมื อ งมากขึน (unbranization) สายสัม พัน ธ์ แ บบเดิม ๆ เช่ น
ระบบเครื อญาติ เพือนบ้ าน ศรั ทธาสมาชิกวัดเดียวกัน คนบ้ านเดียวกัน ศิษย์ร่วมสํานักเดียวกัน
ฯลฯ จะค่อยแตกสลายไป ทําให้ คนกลายเป็ นปั จเจกมากยิงขึน (individualization)
ประเพณี ตงธรรมหลวงเป็
ั
นประเพณี ทีสามารถระดมคนและสานสายสัม พันธ์ เดิม ๆ
กลับ มาได้ ซึงปรากฏในขันตอนต่า งๆของขันตอนการเทศน์ ตังแต่ขันเตรี ยมงานจะเห็น ได้ ว่า
เมือเจ้ าอาวาสเรี ยกศรัทธาวัดมาประชุมและเริ มมีการตกลงรับกัณฑ์เทศน์ รวมทังการจัดอาหาร
เลียง ดังทีได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อการศึกษาตังธรรมหลวงในปั จจุบนั ถึงการเข้ ามามีส่วนร่ วมของ
องค์กรรัฐแต่ชุมชนกลับไม่เห็นด้ วย ดังกรณีในวัดสวนดอกและวัดโลกโมฬี เพราะคนในชุมชนกลับ
มองว่า "องค์กรรัฐ" เป็ นกลุ่มแปลกแยก ไม่ใช่คนในชุมชนรวมทังเป็ นการกีดกันคนในชุมชนให้ ออก
ห่างจากวัด ปรากฏการณ์ นีอาจจะกล่าวได้ ว่า ประเพณี ตงธรรมหลวงสร้
ั
างความเป็ นสังคมโดย
ประเพณีตงธรรมหลวงสร้
ั
างจิตสํานึกร่ วม (collective consciousness) อย่างน้ อยทีสุดจะเห็นได้
จากการตกธรรมที ศรั ทธาจะรั บเป็ นเจ้ า ภาพกัณ ฑ์ เทศน์ บางครั งอาจจะมี ก ารนิม นต์ พ ระหรื อ
องค์เทศน์ ทีเป็ นทีรู้ จักในชุมชน หรื ออาจจะเป็ นองค์เทศน์ทีเคยเป็ นคนในชุมชนนันๆมาเทศน์ ดัง
กรณีของวัดเชียงหมันได้ นิมนต์พระครู ใบฎีกาสมศักดิ จิรวฑฺฒโน ซึงเคยเป็ นฆราวาสในชุมชนและ
เคยอุปสมบททีวัดเชียงหมันมาเทศน์ซึงได้ รับความนิยมจากศรัทธาชาวบ้ าน อีกทังยังทําให้ ศรัทธา
ชาวบ้ านรู้สึกถึงจิตสํานึกร่วม หรื อเป็ นสํานึกของการเป็ นเราด้ วยเหตุนี "พิ ธีกรรมจึ งเป็ นรู ปแบบการ
กระทําทางสังคม(social action)ทีช่วยธํ ารงรักษาระเบี ยบทางสังคมได้อย่างทรงพลังทีสุด"๓๗
นอกจากนั นแล้ วประเพณี ตั งธรรมหลวงยั ง แสดงมุ ม มองเชิ ง ปั จเจกอี ก ด้ วย
Durkheim๓๘เสนอว่า

๓๖

อ้ างใน กาญจนา แก้ วเทพและคณะ,สือเก่ า สือใหม่ ใจเชือมร้ อย(กรุ งเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์
,๒๕๕๔),๔๗.
๓๗
เรืองเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
๓๘
เรืองเดียวกัน, ๔๘.

๔๓
การเกิ ดขึนและดํารงอยู่ของพิ ธีกรรมนันยังสื บเนื องมาจากความต้องการ
บางอย่ า งของมนุ ษ ย์ กล่ า วคื อ ในขณะที มนุ ษ ย์ มี ประสบการณ์ กั บ
ชี วิต ประจํ า วัน ที มี ล ัก ษณะเป็ นประจํ าสมํ าเสมอ คล้ายคลึ ง กัน ค่ อ นข้า ง
ราบเรี ยบ ฯลฯ แต่มนุษย์ เราก็ตอ้ งการ "ช่วงเว้นวรรค" ต้องการชี วิตที ผิ ดแผก
แตกต่างไปจากชี วิตประจํ าวัน หรื อ ต้องการ "ก้าวพ้น" ไปจากการกระทํ าใน
ชี วิตปกติ ต้องการสัมผัสกับอารมณ์ ความรู้ สึกที มากกว่า เข้มข้นกว่า ลํ าลึ ก
กว่าปกติ ซึงเรี ยกว่า "ชี วิตที เข้มข้นจริ งจัง"

ความคิดของ Durkheim อาจอธิบายเกียวกับช่วงเวลาทีจัดประเพณีตงธรรมหลวงได้
ั
กล่าวคือ ประเพณีตงธรรมหลวงมั
ั
กจะจัดช่วงเดือนพฤศจิกายนซึงตรงกับประเพณีลอยกระทงหรื อ
ประเพณี ยีเป็ งของล้ านนา การทีจัดประเพณี ตงธรรมหลวงในช่
ั
วงเวลาดังกล่าวนีอาจจะมาจาก
สองเหตุผล คือ ประการแรกมาจากความเชือเรื องอานิสงส์การตังธรรม๓๙
ประการที สองอาจจะมาจากความต้ องการละวางจากชี วิตที เข้ ม ข้ นจริ ง จัง ซึงอาจ
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของคนล้ านนาในช่วงนัน เป็ นช่วงปลายฤดูฝนเข้ าสู่ฤดูหนาวเป็ นช่วงทีชาว
ล้ านนาเริ มจะเก็บเกียวผลผลิตอีกทังยังมีความสะดวกในการเดินทางติดต่อค้ าขาย ผู้คนเริ มว่าง
จากการทําไร่ไถ่นา
ด้ ว ยเหตุนี ประเพณี ตังธรรมหลวงจึ ง เป็ นงานใหญ่ แ ละงานสํ า คัญ ประจํ า ปี ของ
ชาวล้ านนา ประเพณีนีจึงเป็ นเหมือนการเว้ นวรรคจากชีวิตทีเข้ มข้ นจริ งจังเพือหาชีวิตอย่างปั จเจก
หากจะเปรี ยบเทียบประเพณี ตงธรรมหลวงกั
ั
บพิธีกรรมในปั จจุบนั อาจจะคล้ ายคลึงกับการร่ วม
พิธีกรรมสมัยใหม่อย่าง การหยุดเทียวพักผ่อนและ การไปชมคอนเสิร์ต ประเพณีตงธรรมหลวงจึ
ั
ง
ช่ ว ยให้ คนล้ านนาได้ มี ช่ ว งละวางจากการทํ า กิ จ กรรมแบบปกติ เ พื อให้ คนล้ านนาเกิ ด
ความผ่อนคลายจากการทํางาน อีกทังยังกระชับความสัมพันธ์ท างสังคมด้ วยการนําปั จเจกให้ เข้ า
มาใกล้ ชิดกันมากขึนโดยอาศัยพิธีกรรมอย่างการฟั งเทศน์มหาชาติ ซึงจะทําให้ เกิดจิตสํานึกร่ วม
ด้ วย

๓๙

ได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อประวัติความเป็ นมาของการตังธรรมหลวง

๔๔
อย่างไรก็ตาม เมือสังคมล้ านนาพัฒนาสู่ความเป็ นสังคมสมัยใหม่มากขึน ประเพณี
ตังธรรมหลวงยิงต้ องพัฒ นารู ปแบบมากขึนด้ วย เนืองจากในสัง คมสมัยใหม่เป็ นสัง คมที พบกับ
ความไม่ แ น่ น อน ความวิ ต กกั ง วล ความตึง เครี ย ด ที มาจากภัย สัง คม เช่ น เศรษฐกิ จ ตกตํ า
ความขัดแย้ งทางการเมือง สงครามและอาชญากรรม เป็ นต้ น หรื อภัยที มาจากธรรมชาติ เช่น
นําท่วม คลืนยักษ์ สึนามิ ไฟไหม้ ป่าและธรณีถล่ม เป็ นต้ น ด้ วยสภาพปั ญหาต่างๆทีกล่าวมาข้ างต้ น
คนในสังคมอาจจะเกิดความหวันกลัว ขาดเครื องบรรเทา ปลอบประโลมทางใจ
ประเพณี ตังธรรมหลวง ไม่ เ พี ย งแต่จ ะเป็ นกุศ ลพิ ธี เ ท่า นัน แต่ยัง เป็ นบุญ พิ ธี ด้ ว ย
กรอบคิดทางพระพุทธศาสนาประการหนึง คือ เรื องบุญและเรื องกรรม จึงเป็ นเหมือนเครื องบรรเทา
ปลอบประโลมใจ อี กทังยัง ให้ ค วามหวัง ให้ เ ผชิ ญ กับ ปั ญ หาต่า งๆผ่า นพิ ธี ก รรมการเทศน์ ดัง ที
กาญจนา แก้ วเทพ๔๐ กล่าวว่า หากตราบใดที สังคมยังคงมี ความเสี ยง (risk society) ตราบนัน
ศาสนาและพิธีกรรมก็จะไม่มีวนั จางหายไปจากสังคมมนุษย์
M. Weber๔๑ยังได้ กล่าวถึงการทีพิธีกรรมเป็ นการกระทําทางสังคม คือ การกระทําที
บุคคลแสดงออกมาโดยทีการกระทํานันมีส่วนเกียวข้ องกับคนผู้อืน M. Weber ได้ แบ่งการกระทํา
ทางสั ง คมเป็ น๔ ประเภท ดั ง นี ประการแรก การกระทํ า ที มี เ ป้ าหมายและมี เ หตุ มี ผ ล
(goal-oriented, rational action) ประการทีสอง การกระทําทีเป็ นไปตามค่านิยมและมีเหตุมีผล
(value-oriented, ration action)ประการที สาม การกระทําที เป็ นไปตามอารมณ์ /ความรู้ สึก
ปราศจากเหตุผ ล (emotional/affective action)และประการสุดท้ าย การกระทําที เป็ นไปตาม
ประเพณี (tradition action)
หากนําแนวคิดของ M.Weber มาวิเคราะห์ประเพณีตงธรรมหลวงจะพบว่
ั
า ประเพณี
ตังธรรมหลวงจะอยู่ในประเภท (ก) (ข)และ(ง) ในกรณี ของประเพณี ตงธรรมหลวงจะเห็
ั
นได้ ว่า
เป้าหมายทีอยู่เ บืองหลัง ของพิธี กรรม คือ การสานสายสัม พันธ์ ของคนในชุมชน หากจะมองใน
ระดับผิวแล้ วนันการใช้ ความเชือเรื องบุญอาจจะไม่มีเหตุมีผล แต่หากมองถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชนอาจจะกล่าวได้ ว่า เรื องบุญ เป็ นเหตุผลประการหนึง ดังเช่น
๔๐

เรืองเดียวกัน,๔๙.
เรืองเดียวกัน, ๕๓.

๔๑

๔๕
การถวายสังฆทาน พุทธศาสนิกชนไม่มีเหตุผลทีจะให้ ความสะดวกสบายแด่พระสงฆ์แต่กลับคิดถึง
ว่าจะได้ บญ
ุ
ฉะนั น ประเพณี ตังธรรมหลวงอาจจะมี เ ป้ าหมายเชิ ง ผิ ว คื อ การหวั ง ผลบุ ญ
ส่วนเป้าหมายเชิงลึก คือ การสานสายสัมพันธ์ของคนในสังคม ในขณะทีเรื องบุญเป็ นเหตุผลหลัก
ของการดํารงรักษาประเพณีตงธรรมหลวงของคนล้
ั
านนา
ประการสุ ด ท้ าย ประเพณี ตังธรรมหลวงเป็ นความทรงจํ า ร่ วมของคนในชุ ม ชน
Durkheim๔๒ได้ กล่าวถึง ความทรงจําร่วมทีทําหน้ าทีผูกพันกลุ่มแต่ละกลุ่ม สังคมแต่ละสังคมเอาไว้
ด้ วยกัน ในประเพณี ตงธรรมหลวงใช้
ั
วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติหรื อพระเวสสันดร ซึงใน
ปั จ จุบัน วรรณกรรมล้ า นนาเรื องมหาชาตินี นิ ยมใช้ สํ า นวนสร้ อยสัง กร เรื องพระเ วสสัน ดรเป็ น
วรรณกรรมชาดกทีปรากฏในพระไตรปิ ฎก สุตตันตปิ ฏกขุททกนิกาย เรื องนีเป็ น "เรื องเล่า" ทีนิยม
และรู้ จักกันอย่างแพร่ หลายทีสุดในบรรดาเรื องเล่าประเภทชาดกของพระพุทธศาสนา "เรื องเล่า"
เรื องนี เป็ นสิ งที ผูก ยึ ด ความเป็ นพุท ธศาสนิ ก ชนเข้ า ด้ ว ยกัน เนื องจาก "เรื องเล่ า " เรื องนี เป็ น
"มหาชาติ" กล่าวคือ เป็ นพระชาติสุดท้ า ยของพระโพธิ สัตว์ แ ละบําเพ็ญ บารมี ครบทังสิ บบารมี
โดยเฉพาะเรื องทานบารมี "เรื องเล่า" ชุดนีได้ รับการเสริ มและตอกยําด้ วย "เรื องเล่าชุดรอง" อย่าง
วรรณกรรมเรื องพระมาลัยหรื อมาเลยฺยวตฺถุ เพือตอกยําความรู้สึกทีเป็ นพุทธศาสนิกชนและนําไปสู่
"ความทรงจําร่วม" เรื องพระเวสสันดร ดังปรากฏในศิลปะแขนงต่างๆ ทัง จิตรกรรมฝาผนัง ประเพณี
รวมทังวรรณกรรม เป็ นต้ น
เมือวิเคราะห์วรรณกรรมล้ านนาเรื อง มหาชาติภาคพายัพ สํานวนสร้ อยสังกร ซึงเป็ น
วรรณกรรมล้ า นนาที สํ าคัญ เรื องหนึ ง การนํ า "เรื องเล่า หลัก " (Grand Narrative) อย่างเรื อง
"เวสสันตรชาดก" มาแปล-แต่ง ในรู ปของวรรณกรรมท้ องถิ นซึงจะถูกเปลียนเป็ น "เรื องเล่ารอง"
(Sub Narrative) ซึงในการเปลียนแปลงจากวรรณกรรมชาดก(หลัก) ๔๓มาเป็ นวรรณกรรมท้ องถินนี
๔๒

เรืองเดียวกัน, ๖๗-๖๘.
๔๓
ชาดก เป็ นคัมภีร์ลําดับที ๑๐ ในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกายและเป็ นลําดับที ๗ ในนวังคสัตถุศาสน์ พระพุทธเจ้ า
ทรงใช้ ชาดกสังสอนพุท ธบริ ษัท เพือทีจะให้ เข้ าใจในคําสอนได้ ง่ายขึ น ดู ทรงศักดิ ปรางค์วัฒนากุล,วรรณกรรมท้ องถิน
เปรี ยบเทียบ,๑๔๑.

๔๖
เป็ นการอธิบายคําสอนโดยยกหัวข้ อหลักธรรมมาสอนในรู ปแบบของนิทานชาดก ซึงทําให้ หัวข้ อ
หลักธรรมล้ วนๆทีค่อนข้ างยากมาเป็ นเรื องทีเข้ าใจง่ายมากขึน การดัดแปลงวรรณกรรมชาดกมา
เป็ นวรรณกรรมท้ องถินอาศัยกรรมวิธีทีไม่สลับซับซ้ อนมากนัก๔๔ และยังมีการแทรกทัศนคติ ค่านิยม
ประเพณี วัฒ นธรรมและสัง คมของท้ อ งถิ นลงไปด้ ว ย ดัง จะเห็ น จาก วรรณกรรมล้ า นนาเรื อง
มหาชาติภาคพายัพ สํานวนสร้ อยสังกร ซึงจะเห็น "เรื องเล่าหลัก" คือ เรื องพระเวสสันดรชาดก และ
มี "เรื องเล่ า รอง" แทรกเป็ นระยะตลอดทังเรื อง ดัง เช่ น กัณ ฑ์ ม หาราช เมื อพระเจ้ าสัญ ชัย
พระราชทานเลี ยงให้ กับชูช ก ชูช กได้ กินอาหารพื นเมื องล้ านนามากมายหลายชนิ ด ดัง ที กวี ไ ด้
บรรยายไว้ วา่
...บัดนี ได้มาพบของกิ นแพงต่ างๆ ชิ นส้มค่างกับมันหมู สองมื อ ถู เ ข้าปาก
เยี ยะจะจุบจะจาบซะซุยซะซาย กิ นทัง ลาบควายและแกงแคเป็ ดแกงแคเห็ ด
เผ็ดวะวี วะวี กิ นทัง ปิ งจี และปลาเผาแคบหมูมนั เอาใส่ระรัน เถ้ายิ นมันค่อย
เคี ยว ปากพราหมณ์ เบี ยวเมื อบนกิ นทังแกงอ่อมต้มจนดังซะซบ ปิ งไก่รูดทัง
ตัว กิ นทังขางัวและห่านต้ม กิ นทังชิ นส้มและปลาเจี ยวแกงหนังเหนี ยวใส่ส้ม
อ่อย เคียวบ่ย่อยสักอัน...๔๕

อาหารทีชูชกได้ รับพระราชทานในกัณฑ์มหาราชนีเป็ นอาหารทีในสังคมล้ านนาในอดีตถื อ
ว่าเป็ นของหายาก ชาวบ้ านไม่สามารถจะซือหาได้ เนืองจากวัตถุดบิ ทีนํามาใช้ เป็ นเครื องปรุงอาหาร
นันมี ร าคาแพง ดัง ที กวี ไ ด้ บ รรยายไว้ ว่า บัด นี ได้ ม าพบของกิ น แพงต่ า งๆคํ า ว่า “ของกิ น แพง”
หมายถึง อาหารทีมีราคาแพง อาหารเหล่านี ได้ แก่ แกงหนัง ห่านต้ ม ปลาเจียว แกงแคเป็ ด เป็ นต้ น
ส่วนอาหารทีปรากฏในระดับชาวบ้ านล้ านนา เช่น แคบหมู มันหมู แกงอ่อมและลาบควาย เป็ นต้ น
อาหารเหล่านีแม้ จะเป็ นอาหารในระดับชาวบ้ านแต่ก็ใช่ว่าจะได้ กินกันทุกวัน เพราะอาหารเหล่านี มี
วัตถุดบิ ทีราคาสูงและมีวิธีการทําทียาก อาหารในระดับชาวบ้ านนีจึงพบตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น
สงกรานต์ ลอยกระทงและตังธรรมหลวง เป็ นต้ น

๔๔

ดู บทที ๓ การศึกษาเปรี ยบวรรณกรรมล้ านนาเรื อง มหาชาติภาคพายัพ สํานวนสร้ อยสังกรกับอรรถกถามหา

นิบาตชาดก
๔๕

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต),มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก,๓๓๔.

๔๗
กลวิธีนีเป็ นกลวิธีสะดวกต่อกวีล้านนาเป็ นอย่างยิง อีกทังยังเป็ นการผสมผสานระหว่าง
เรื องเล่าหลักและเรื องเล่ารองเข้ าด้ วยกันอย่างแนบเนียนทีสุด เรื องเล่าเหล่านีจะถูก "เล่าใหม่" ด้ วย
"ผู้เล่า" ซึงจะพบเรื องเล่าใหม่เกี ยวกับพระเวสสันดรชาดก ในรู ปของวรรณกรรมล้ านนาประเภท
ชาดกทีมีสํานวนต่างๆในล้ านนามากกว่า ๒๐๐ สํานวน ในขณะทีผู้เล่าจะยังคงเล่าเรื องหลักแต่จะ
ค่อยๆแทรกเรื องเล่ารองของชุมชนของตนลงไปเพือให้ สมาชิกในท้ องถินนันๆเกิดความเข้ าใจ และ
ยังสามารถเกิดอารมณ์ร่วมด้ วย ซึงความคิดนีสอดคล้ องกับ Halbwachs๔๖ทีตังข้ อสังเกตไว้ ว่า เรื อง
เล่าในประวัติศาสตร์ จะถูกปรับแต่งใหม่ เสมอในคนแต่ละรุ่ นที มี ปัญหาที ต้องเผชิ ญแตกต่างกัน...
ศาสนาเองก็เป็ นรูปแบบหนึงของความทรงจํ าร่ วมที กล่าวมาเช่นเดี ยวกัน
ฉะนัน จึงอาจจะกล่าวโดยสรุปได้ ว่า วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ เป็ นความทรงจํา
ร่ ว มของคนในสัง คมพระพุท ธศาสนา ในทํ า นองเดี ย วกัน วรรณกรรมล้ า นนาเรื องมหาชาติ
ภาคพายัพ สํานวนสร้ อยสังกรก็เป็ นความทรงจําร่ วมของสังคมล้ านนาทีนับถื อพระพุทธศาสนา
นันเอง
ดังทีกล่าวถึงการดัดแปลงวรรณกรรมชาดกให้ เป็ นวรรณกรรมท้ องถินแล้ วนัน จะสังเกตได้
ว่า วรรณกรรมชาดกซึงเดิมเป็ น "เรื องเล่าหลัก" ได้ ปรับเปลียนมาเป็ น "เรื องเล่ารอง" ในทางกลับกัน
"เรื องเล่ารอง" นันกลับถูกผลักให้ กลายเป็ น "เรื องเล่าหลัก" ของสังคมในเวลาต่อมา จากความคิดนี
จะเห็นได้ จาก วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ ภาคพายัพ สํานวนสร้ อยสังกร ทีได้ รับการดัดแปลง
จากวรรณกรรมชาดกในพระไตรปิ ฎก พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย มาเป็ นวรรณกรรมท้ องถิน คือ
"ค่าวธรรม"๔๗เป็ นชือเรี ยกรูปแบบฉันทลักษณ์ของล้ านนาประเภทหนึงซึงตรงกับฉันทลักษณ์ประเภท
"ร่าย" ของภาคกลาง เมือพระธรรมราชานุวตั รได้ รวบรวม ชําระและปริ วรรต วรรณกรรมล้ านนาเรื อง
พระเวสสันดรจากสํานวนต่างๆแล้ วให้ ชือใหม่วา่ "สํานวนสร้ อยสังกร" ซึงหมายถึง สํานวนทีรวบรวม
ความไพเราะทางวรรณศิลป์ ความนิยมของสํานวนสร้ อยสังกรนีแพร่หลายเป็ นอย่างมาก อาจกล่าว
ได้ ว่า สํานวนสร้ อยสังกร นีเป็ น "เรื องเล่ารอง" ทีพระธรรมราชารุ วตั รใช้ เล่าเรื องพระเวสสันดร ด้ วย
การปริ วรรตออกเป็ นอักษรไทยมาตรฐานทําให้ สํานวนสร้ อยสังกรแพร่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ
๔๖

อ้ างใน กาญจนา แก้ วเทพและคณะ,สือเก่ า สือใหม่ ใจเชือมร้ อย,๓๗-๖๗.
ทรงศักดิ ปรางค์วฒ
ั นากุล,วรรณกรรมท้ องถินเปรี ยบเทียบ, ๗๖.

๔๗

๔๘
และอาจจะกล่าวได้ ว่าในภายหลังได้ ใช้ เป็ นมาตรฐานของการเทศน์มหาชาติล้านนาด้ วย จะเห็นได้
ว่า "เรื องเล่าหลัก" ได้ รับการดัดแปลงให้ เป็ น "เรื องเล่ารอง" และ "เรื องเล่ารอง" ได้ รับการดัดแปลง
และถูกผลักขึนไปเป็ น "เรื องเล่าหลัก" อีกครังหนึง ซึงอาจจะแสดงได้ ดงั รูปภาพที ๑
รู ปภาพที ๑ แสดงการปรับเปลียนเรื องเวสสันดรชาดกมาเป็ นมหาชาติล้านนา

• พระเวสสันดรชาดก จาก
พระสุตนั ตปิ ฎก ขุททก
นิกาย

เรื องเวสสันดร

มหาชาติล้านนา
• การดัดแปลงจาก
วรรณกรรมชาดกให้ เป็ น
วรรณกรรมท้ องถิน

• การชําระและปริ วรรตให้
กลายเป็ น สํานวนสร้ อย
สังกร (สํานวนมาตรฐาน)

มหาชาติ

สํานวนสร้ อยสังกร

ด้ วยเหตุทีกล่าวมาข้ างต้ นนี วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ ภาคพายัพ สํานวนสร้ อย
สังกรจึงเป็ นกลไกสําคัญในประเพณีตงธรรมหลวง
ั
ซึงเป็ นการตอกยําและผลิตซําเรื อง "ทานบารมี"
ในพระพุทธศาสนาให้ กลายเป็ นเรื องสําคัญ ข้ อสังเกตอีกประการหนึง คือ การกลายจาก "เรื องเล่า
รอง" เป็ น "เรื องเล่าหลัก"
ผลการศึกษาเกียวกับประเพณี ตงธรรมหลวงแบบดั
ั
งเดิมและการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
เพือศึกษาขันตอนของประเพณี ตงธรรมหลวงในปั
ั
จจุบนั ทําให้ เห็นว่าชาวล้ านนานันยังคงรักษา
ขันตอนสําคัญๆของพิธีการจัดงานตังธรรมหลวงไว้ ซึงผู้วิจยั สันนิษฐานว่าการทีชาวล้ านนายังคง
รักษาพิธีการจัดงานตังธรรมหลวงไว้ นนเป็
ั นเพราะยังคงเชือในอานิสงส์จากการฟั งเทศน์มหาชาติ
หรื อธรรมเวสสันดรให้ จบภายในหนึงวันแล้ วจะได้ ไปเกิดในยุคของพระศรี อริ ยเมตไตรยหรื ออาจได้
ไปเกิ ดบนสวรรค์ชันดาวดึง ส์ ส่วนการเปลี ยนแปลงรายละเอี ยดนันเป็ นเพี ยงบางประการ เช่น

๔๙
เปลียนแปลงให้ เข้ ากับเวลาและการเปลียนแปลงเพือให้ เข้ ากับวิถีชีวิตของชาวล้ านนาในปั จจุบนั
แต่ก็ไม่ได้ ทําให้ สารัตถะของการตังธรรมหลวงเสียไปด้ วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจจะอนุมานได้ ว่าชาว
ล้ านนายังเห็นความสําคัญทีจะสืบสานและการธํารงรักษาประเพณีตงธรรมหลวงแต่
ั
อาจจะมีการ
ปรับเปลียนรายละเอียดของพิธีการให้ กระชับมาขึนเพือให้ เข้ ายุคสมัยในปั จจุบนั
๓. การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างเรืองเวสสันดรชาดกกับประเพณีตงธรรมหลวง
ั
๓.๑ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรื องเวสสันดรชาดกในอรรถกถามหานิบาตชาดกกับ
ประเพณีตงธรรมหลวง
ั
ผลการศึกษาเกียวกับประเพณีตงธรรมหลวงทั
ั
งการจัดงานแบบดังเดิมและการจัดงานใน
ปั จจุบนั แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าเรื องเวสสันดรชาดกได้ เข้ าไปมีบทบาทในการตังธรรมหลวงทัง
สองแบบ โดยสามารถแบ่งความสัมพันธ์ ออกเป็ น ๒ ลักษณะ ได้ แก่ ความสัมพันธ์ ด้านสถานที
และความสัมพันธ์ด้านเหตุการณ์
๓.๑.๑ ความสัมพันธ์ด้านสถานทีพบว่าชาวบ้ านได้ จดั เตรี ยมสถานทีให้ สอดคล้ อง
กับสถานทีซึงปรากฏอยู่ในเรื องเวสสันดรชาดกกล่าวคือ ในเวสสันดรชาดกตอนทีพระเวสสันดร
พระนางมัทรี พระกัณหาและพระชาลีเดินทางเข้ าป่ าเพือไปบําเพ็ญศีลทีเขาวงกตซึงเป็ นเขาทีป่ ามี
ความคดเคียวและมีความสวยงาม จึงทําให้ ศรัทธาชาวบ้ านนําฉากเขาวงกตมาจัดเตรี ยมสถานทีตัง
ธรรมหลวงแบบดังเดิม กล่าวคือ ศรัทธาชาวบ้ านช่วยกันจัดตกแต่งบริ เวณมณฑลพิธีให้ คดเคียวไป
มา อ้ อมค้ อมและซับซ้ อน เพือให้ มีความคล้ ายคลึงกับเขาวงกตสถานทีตังอาศรมของพระเวสสันดร
ในเรื องเวสสันดรชาดก ไม่เ พี ยงเท่านันศรั ทธาชาวบ้ านยัง ปั นสัตว์ ต่า งๆ เช่น รู ปช้ า งและรู ปม้ า
เป็ นต้ น แล้ วนํามาวางไว้ ทีบริ เวณธรรมาสน์ อีกทังยังประดับด้ วยต้ นไม้ ประเภทกล้ วย อ้ อยและ
ดอกไม้ ตา่ งๆ บางวัดอาจจะมีผลไม้ ต่างๆด้ วย เช่น มะม่วง ส้ มโอรวมทังพืชผั กทีสามารถบริ โภคได้
เพือให้ สอดคล้ องกับบรรยากาศสถานทีของป่ าเขาวงกตทีตังอาศรมของพระเวสสันดรซึงเต็มไปด้ วย
สัตว์และพรรณไม้ ตามทีปรากฏในเวสสันดรชาดก๔๘ดังความว่า

๔๘

มหามกุฏราชวิทยาลัย,พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓,๖๘๗-๗๐๕.

๕๐
ที บริ เวณอาศรมนัน มี หมู่ไม้มะม่วง มะขวิ ด ขนุน ไม้รัง ไม้หว้า สมอพิ เภก
สมอไทย มะขามป้ อม ไม้โพธิ พุทรา มะพลับทอง ไม้ไทร ไม้มะสัง ไม้มะซาง
มี รสหวาน งามรุ่ งเรื อง และมะเดื อผลสุก อยู่ในที ตํ าทังกล้วยงาช้าง กล้วย
หอม... อาศรมเป็ นสถานที เกลื อนกล่นด้วยละอองเกสรปทุมชาติ … ทังมัจฉา
ชาติ และเต่าว่ายไปตามกันเห็นปรากฏ… วนประเทศนันฟุ้งไปด้วยกลิ นต่างๆ
หอมตลบไป วนประเทศนันเหมื อนดังชวนเชิ ญชนผู้มาถึ งแล้วให้ยินดี ด้วย
ดอกไม้และกิ งไม้ทีมี กลิ นหอม แมลงผึงทังหลายก็ ร้องตอมอยู่โดยรอบ ด้วย
กลิ นดอกไม้…ที ป่ านันมี เหล่ าราชสี ห์ เสื อโคร่ ง ยักขิ นี ปากเหมื อมลา และ
เหล่าช้าง เนื อฟาน ทราย กวางดง ละมัง ชะมด สุนขั จิ งจอก กระต่าย บ่าง
สุนขั ใน จามรี เนื อสมัน ชะนี ลิ งลม ค่าง ลิ ง ลิ งโทน กวาง ละมัง หมี โคถึ ก
ระมาด สุนขั ป่ า พังพอน กระแต มี มากที ใกล้สระนัน กระบื อป่ า…

๓.๑.๒ ความสัมพันธ์ด้านเหตุการณ์พบว่าในขันตอนต่างๆของการตังธรรมหลวง
ได้ มีการนําเหตุการณ์จากเรื องเวสสันดรชาดกไปเกียวข้ องกับพิธีกรรม เช่น ในเรื องเวสสันดรชาดก
ในกัณฑ์ฉกษัตริย์ได้ กล่าวว่าพระเจ้ ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระกัณหาและพระชาลี ได้ จดั ทัพมา
รับพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ทีป่ าเขาวงกตกลับคืนสู่เมืองสีพีเมือกษัตริ ย์ทงหกพระองค์
ั
ได้ พบ
หน้ าก็ กรรแสงจนสิ นสติ ท้ าวสักกเทวราชทรงดํ าริ ให้ เ กิ ด ฝนโบกขรพรรษเพื อให้ กษั ต ริ ย์ ทั งหก
พระองค์ทรงฟื นพระองค์๔๙ดังความว่า
ครังนันท้าวสักกเทวราชทรงดําริ ว่ากษัตริ ย์ทงั ๖ องค์ พร้ อมด้วยราชบริ ษัทถึง
วิ สญ
ั ญี ภาพ ไม่มีใครแม้คนหนึงสามารถจะลุกขึนรดนําลงบนสรี ระของใครได้
เอาเถอะ เราจักยังฝนโบกขรพรรษให้ตกลง ณ สมาคมแห่ งกษัต ริ ย์ ทงั ๖
พระองค์ ชนเหล่าใดใคร่ ให้เปี ยกชนเหล่านันก็เปี ยก เหล่าชนที ไม่ตอ้ งการให้
เปี ยก แม้สกั หยาดเดียวก็ไม่ตงอยู
ั ่ในเบื องบนแห่งชนเหล่านัน เพี ยงดังนํากลิ ง
ไปจากใบบัว ฉะนัน ในกาลนันกษั ต ริ ย์ ท ัง ๖ พระองค์ ก็ ก ลับ ฟื นพระองค์
มหาชนทราบความมหัศจรรย์ ว่า ฝนโบกขรพรรษ ตก ณ สมาคมพระญาติ
แห่งมหาสัตว์และแผ่นดิ นไหว
๔๙

เรืองเดียวกัน,๘๐๐-๘๐๑.

๕๑
การตังธรรมหลวงทังสองแบบนันเมือองค์เทศน์เทศน์ กัณฑ์ฉกษัตริ ย์เมื อถึงเหตุการณ์ ที
ฝนโบกขรพรรษตกนัน พระและศัรทธาชาวบ้ านจะช่วยกันโปรยข้ าวตอกดอกไม้ มะนาวและเหรี ยญ
กษาปณ์(เงิน)ซึงเรี ยกว่า ฝนห่าแก้ ว ศรัทธาชาวบ้ านทังเด็กและผู้ใหญ่จะแย่งกันเก็บเพือนํามาเป็ น
ขวัญถุง
๓.๒ การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างเรืองเวสสันดรชาดกสํานวนสร้ อยสังกรกับการ
ตังธรรมหลวง
มหาชาติล้านนาทีแต่งเป็ นสํานวนร้ อยกรองทีนิยมนํามาใช้ เทศน์ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มี
ความคล้ ายคลึงกันจะแตกต่างกันเฉพาะลักษณะปลีกย่อย เช่น การใช้ คําสํานวนและ รายละเอียด
ของเนือความบางตอนเกียวกับสภาพท้ องถินทีผู้แต่งแต่ละสมัยได้ พยายามสอดแทรกสิงทีตนพบ
เห็นลงไป๕๐
ในบรรดามหาชาติล้านนาทีมีมากถึง ๒๐๐ สํานวน แต่มีสํานวนทีชาวล้ านนาประทับใจ
และให้ ความนิยมมาก คือ สํ านวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง สํ านวนสร้ อยสัง กร สํ านวนอินทร์ ลงเหลา
สํานวนพระยาฟื น และสํานวนสร้ อยรวมธรรม และในบรรดามหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆเหล่านี
สํ า นวนสร้ อยสัง กรได้ รั บ ความนิ ย มมากที สุด เนื องจากเป็ นสํ า นวนที ปริ ว รรตเป็ นอัก ษรไทย
มาตรฐานจึงทําให้ ภิกษุทีสามารถอ่านอักษรธรรมได้ ใช้ เทศน์ได้ ง่ายขึน อีกทังสํานวนสร้ อยสังกรนี
ยังมีความไพเราะกว่าสํานวนอืนๆ กล่าวคือ เป็ นสํานวนทีได้ รับการชําระจากสํานวนอืนอย่างน้ อยก็
ได้ ชํ าระจากสํานวนไม้ กุ ๕๑ อาจจะกล่าวได้ ว่า สํานวนสร้ อยสังกรมีวัตถุประสงค์ ชํ าระเพื อให้ มี
ความไพเราะทางวรรณศิลป์
การตังธรรมหลวงในปั จ จุ บัน ทั งวั ด โลกโมฬี แ ละวัด เชี ย งหมั นใช้ มหาชาติ สํ า นวน
สร้ อยสังกรเทศน์เกือบทุกกัณฑ์ เนืองจาก ๒ เหตุผล คือ ประการแรก มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
ได้ ปริ วรรตออกเป็ นภาษาไทยมาตรฐานจึงทําให้ สามเณรและพระในปั จจุบนั หัดอ่านและหัดเทศน์
ได้ ง่าย
๕๐

สมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บุษนารีย์),พระมหา,ศึกษาคุณค่ าการเทศน์ มหาชาติในล้ านนา, ๔๔.
ประคอง นิมมานเหมิท์, มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะทีเป็ นวรรณคดีท้องถิน, ๑๐.

๕๑

๕๒
เหตุผลประการทีสอง ผู้วิจัย พบว่า ปั จ จุบันมี การสอนเทศน์มหาชาติทีวัดลอยเคราะห์
ตําบลศรี ภูมิ อํ าเภอเมื อง จัง หวัดเชี ยงใหม่ ซึงการหัดเทศน์ นีพระอาจารย์ ผ้ ูสอน(พ่อครู )จะใช้
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรเป็ นตําราหัดเทศน์ จึงทําให้ มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรแพร่หลายและ
ได้ รับความนิยมมากขึน แม้ ว่าปั จจุบนั จะมีการปริ วรรตมหาชาติสํานวนอืนๆออกมาเช่น สํานวนไม้
ไผ่แจ้ เรี ยวแดง ที อุดม รุ่งเรื องศรี ได้ ปริ วรรตเผยแพร่ตงแต่
ั ปีพ.ศ.๒๕๔๕ เป็ นต้ นมาแต่กลับไม่ได้ รับ
ความนิยมเท่ากับมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร ดังที พระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก๕๒ได้ ให้ ความเห็น
ว่า ถ้ อยคํา ภาษา ทีใช้ ในสํานวนไผ่แจ้ เรี ยวแดงมีความเรี ยบง่ายเป็ นประโยคสันๆ และยัง ไม่มี
ลักษณะเป็ นคําประพันธ์เพราะขาดสัมผัสแต่ก็ให้ ภาพให้ ความหมายเป็ นอย่างดี
ส่วนสํานวนสร้ อยสังกรอาจจะเป็ นเพราะความไพเราะทางวรรณศิลป์ทีได้ รับการขัดเกลา
มากกว่าสํานวนอืนๆจึงอาจจะทําให้ เอือต่อการเทศน์มหาชาติแบบล้ านนาทีมีการเทศน์แบบใช้
ทํานองหรื อระบําคล้ ายกับการร้ องเพลง ๕๓ อย่างไรก็ตามแม้ ว่ามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรจะยัง
ได้ รับความนิยมและยังมีการสืบทอดอยู่ แต่ความนิยมการเทศน์แบบปาฐกถาก็เริ มมีบทบาทใน
การเทศน์ ม ากขึ น ดัง ที จะเห็ น ได้ จ ากการเทศน์ ข องพระครู ใ บฎี ก าสมศัก ดิ จิ ร วฑฺ ฒ โน ที วัด
เชียงหมัน เป็ นต้ น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นควรเป็ นอย่างยิงที จะเผยแพร่ วรรณกรรมเรื องเวสสันดร
ชาดกหรื อเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรให้ เป็ นทีรู้จกั และมีการสืบทอดอย่างกว้ างขวางมากขึน
ผลการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างประเพณี ตังธรรมหลวงกับ เรื องมหาชาติ สํ านวน
สร้ อยสัง กร พบว่า ประเพณี ตงธรรมหลวงยั
ั
ง เป็ นประเพณี ทีมีบทบาทในสังคมล้ านนาปั จจุบัน
แม้ ว่าขันตอนของพิธี กรรมจะเปลี ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ช าวล้ านนายังคงรักษาขันตอน
พิธีกรรมสําคัญเอาไว้ ได้ ดังจะเห็นได้ จ ากความสัมพันธ์ ระหว่างเนือเรื องทีชาวล้ านนายังรักษา
ขันตอนของการโปรยฝนห่าแก้ วและการเก็บ กินผลไม้ ซึงเป็ นเหตุการณ์ตอนหนึงในเรื องเวสสันดร
ชาดก ส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างสถานทีกับเรื องเวสสันดรชาดกพบว่า ชาวล้ านนายังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมการจัดสถานทีให้ คล้ ายกับเขาวงกต โดยสมมติให้ ธรรมาสน์เป็ นศูนย์กลางของ
๕๒

สมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บุษนารีย์),พระมหา,ศึกษาคุณค่ าการเทศน์ มหาชาติในล้ านนา, ๔๔.
สัมภาษณ์ ธิติพล กันติวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๔.
๕๓

๕๓
เขาวงกตและมีการตกแต่งบริ เวณโดยรอบให้ เป็ นป่ าหิมพานต์ อาจกล่าวได้ ว่า ชาวล้ านนายังคง
รักษาประเพณี ตงธรรมหลวงไว้
ั
ไ ด้ โดยการปรั บเปลี ยนขันตอนเพื อให้ เข้ ากับบริ บททางสัง คมที
เปลียนแปลงไป
ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรกับประเพณีตงธรรม
ั
หลวง พบว่า องค์เทศน์หรื อพระนักเทศน์นิยมใช้ มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรเพือใช้ เทศน์ กัณฑ์ที
ได้ รับความนิยมมากของมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร คือ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มทั รี
อาจเป็ นเพราะมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีมีความงดงามทางวรรณศิลป์จึงทําให้ เอือต่อการเทศน์
แบบมี ทํา นองที ชาวล้ านนาเรี ย กว่า ระบํา ด้ ว ยเหตุผลนี มหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรจึง ได้ รั บ
การผลิตซําด้ วยการพิมพ์ซําถึง ๗ ครัง ตังแต่พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๕๒ อีกทังเหล่าบรรดาพระครู หรื อ
พ่อครู ก็นิยมใช้ มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีเพือหัดเทศน์ให้ ลูกศิษย์ของตน จึงทําให้ มหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรนียังมีบทบาทอยู่มากในสังคมล้ านนา กล่าวโดยสรุ ป ประเพณีตงธรรมหลวง
ั
ยังคงสามารถดํารงอยูไ่ ด้ เนืองจากชาวล้ านนายังเห็นความสําคัญของประเพณีนีอยู่ ประเพณีนียัง
ทําให้ เกิดการผลิตซําวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร อาจกล่าวได้ ว่า ประเพณี
ตังธรรมหลวงมีสว่ นช่วยรักษามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรด้ วย

บทที ๓

การศึกษาเปรียบเทียบเนือหาระหว่ างเรืองมหาชาติ ภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร กับ
อรรถกถามหานิบาตชาดกเวสสันตรชาดก

เรื องมหาชาติในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด สันนิษฐานว่ามีต้นเค้ ามาจากเรื อง
เวสสันตรชาดกในนิบาตชาดกทังสิน การปรับเปลียนเรื องเวสสันตรชาดกให้ อยู่ในลั กษณะของ
วรรณกรรมท้ องถิน กวีย่อมต้ องใช้ กลวิธีตา่ งๆเพือให้ เข้ ากับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของตน
มหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรก็ เ ช่น เดีย วกัน กวี ผ้ ูประพันธ์ ย่อมใช้ กลวิ ธี ต่างๆปรั บ เปลี ยนเรื อง
เวสสันตรชาดกให้ อยู่ในลักษณะของวรรณกรรมท้ องถินล้ านนา โดยอาจจะสอดแทรกความคิด
ความเชือ ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมของล้ านนาลงไปในวรรณกรรม
บทที ๓ นีจะเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบเนือหาของมหาชาติ ภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร
กับอรรถกถา มหานิบาตชาดกซึงจะช่วยทํ าให้ เ ห็นถึง สิ งที กวี ได้ สอดแทรกความคิด ความเชื อ
ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมของล้ านนาตลอดจนนํ าไปสู่ความเข้ าใจสังคมและวัฒนธรรม
ล้ านนาได้ ซึงผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ทฤษฎีทางคติชนวิทยา คือ ทฤษฎี การแพร่กระจายของนิทาน ของ
ศิราพร ฐิ ตะฐาน ณ ถลาง๑มาใช้ ในการศึกษาครังนีด้ วยเพือให้ เห็นกลวิธีการปรับเปลียนวรรณกรรม
ชาดกมาเป็ นวรรณกรรมท้ องถิน อีกทังยังจะทําให้ เห็นความคิด ความเชือค่านิยม ประเพณีและ
วัฒนธรรมของล้ านนาอีกด้ วย อาจกล่าวได้ ว่า วรรณกรรมเรื องนีมีทีมาจากเรื องเวสสันตรชาดกซึง
เป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาซึงเป็ นทีนับถือและแพร่ หลายเป็ นอย่างมาก กวีจึงไม่สามารถจะ
ปรับเปลียนโดยวิธีการสลับเหตุการณ์ให้ ตา่ งไปได้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการปรับเปลียนออกเป็ น ๓ วิธีคือ

๑

ดู ศิราพร ฐิ ตะฐาน.ทฤษฎีการแพร่ กระจายของนิทาน.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,๒๕๒๓).

๕๔

๕๕
การเพิมรายละเอียด การเปลียนแปลงรายละเอียดและการตัดรายละเอียด ซึงผู้วิจยั จะได้ กล่าว
ตามลําดับดังต่อไปนี
๑. การเพิมรายละเอียด
รายละเอียดทีเพิมเข้ ามาในเนือเรื อง หมายถึง รายละเอียดของเหตุการณ์ในมหาชาติภาค
พายัพ สํานวนสร้ อยสังกร ทีต่างไปจากอรรถกถามหานิบาตชาดก จากการศึกษาพบว่าการเพิม
รายละเอี ย ดในมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสั ง กรนี พบการเพิ มรายละเอี ย ด ๔ แบบ คื อ
การเพิมรายละเอี ยดเกี ยวกับตัวละคร การเพิมรายละเอียดเกี ยวกับฉาก การเพิมรายละเอี ยด
เกี ยวกับ เหตุก ารณ์ และการเพิ มรายละเอี ย ดเกี ยวกับ พระพุท ธศาสนา ส่ว นเรื องสัง คมและ
วัฒนธรรมของชาวล้ านนาจะกล่าวไว้ ในบทที ๕ เรื อง การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมทีปรากฏใน
เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๑.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกับตัวละคร
๑.๑.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกับลักษณะของตัวละคร เช่น
ในกัณฑ์หิมพานต์กวีได้ กล่าวถึงพระนางผุสดีได้ รับพรจากพระอินทร์ พระนางจึง
จุตลิ งไปประสูติในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้ ามัททราช พระนางผุสดีเจริ ญพระชันษา
ขึนทังยังมีรูปโฉมงดงามอีกด้ วย
ตารางที ๔ เปรี ยบเทียบรายละเอียดเกียวกับลักษณะของพระนางผุสดี

อรรถกถาฯ๒
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๓
พระนางผุสดีราชธิ ดานันทรงเจริ ญด้ วยบริ วาร ใส่ชือว่าผุสสดี งามลําเลิ ศนางแก้ วเกิดจําเริ ญ
ใหญ่ ในกาลมีพระชนม์ได้ ๑๖ ปี ได้ เป็ นผู้ทรง ใหญ่ ด้ วยยศบริ วารอันมากดีหลีเ มือเถิง กาละ
พระรูปอันอุดม
อายุ ๑๖ ปี ขวบข้ าว เจ้ าก็ทรงรู ปโฉมนมพรรณ
วรรณะอันงาม ประกอบด้ วยปั ญจกัลยาณีวิเสส
เป็ นต้ นว่างามด้ วยพระเกสเกล้ าเกสี มีผมอัน
๒
๓

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓,๖๐๘-๖๐๙.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๓๙-๔๐.

๕๖
ตารางที ๔ เปรี ยบเทียบรายละเอียดเกียวกับลักษณะของพระนางผุสดี(ต่อ)

หยังลงเถิงน่องเถียว มีปลายเกลียวขมวดขึนเมือ
บนชุเส้ นแล
ตัวอย่างข้ างต้ น เห็นได้ ว่าในอรรถกถากล่าวเพียงว่าพระนางผุสดีมีรูปอันอุดม หมายถึง
มี ส รี ระร่ างกายที สมบูรณ์ ในขณะที มหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กรกล่า วถึง รายละเอี ยดมากขึน
กล่าวคือ พระนางผุส ดีมีความงามตามเบญจกัลยาณี คือ งามด้ วยพระเกศาทียาวถึง น่องและ
ปลายพระเกศาเป็ นเกลียวขมวดขึน
ตัวละครฝ่ ายหญิงตัวนีจึงต้ องมีความพิเศษกว่าตัวละครฝ่ ายหญิงอืน เนืองจากพระนาง
ผุสดีมีบทบาทเป็ นทังภรรยาและแม่ กล่าวคือ เป็ นพระมเหสีของพระเจ้ าสัญชัยแห่งกรุ งสีพีซึงเป็ น
เมืองทียิงใหญ่กว่าเมืองอืน และทีสําคัญกว่านัน คือ เป็ นพระมารดาของพระโพธิสตั ว์ บทบาทของ
การเป็ นพระมารดานีเองทีทําให้ พระนางผุสดีจะต้ องมีลกั ษณะพิเศษ เนืองมาจากพระโพธิสตั ว์เป็ น
บุคคลทีมีความพิเศษกว่ามนุษย์ทวไป
ั การให้ รายละเอียดทีเพิมขึนนียังเป็ นการสนับสนุนตัวละคร
เอกของเรื อง คือ พระเวสสันดร ด้ วยว่าเป็ นบุคคลทีพิเศษ กล่าวคือ พระนางผุสดีมีความงดงาม
กว่าหญิงทังหลายในเมืองจึงทําให้ พระเวสสันดรมีรูปร่ างสรี ระงดงามตามพระมารดา
การพรรณนาความงามของพระนางผุสดีทีเพิมขึนจากอรรถกถานีไม่เพียงแต่ทําให้ ผ้ อู ่าน
ผู้ฟังเกิดจินตนาการเกียวกับตัวละครแล้ ว การเพิมรายละเอียดของตัวละครนียังทําให้ เห็นว่ากวี
ต้ องการสือถึงความเพียบพร้ อมทางด้ านสรี ระพระมารดาของพระโพธิสตั ว์ จึงได้ เพิมรายละเอียด
ทีว่าพระนางผุสดีงดงามตามเบญจกัลยาณีอนั เป็ นความคิดเรื องผู้หญิงในอุดมคติ ของชาวล้ านนา
ด้ วย๔

๔

อุดมคติ

เรื องคติผ้ หู ญิ ง ในอุดมคติ ผู้วิจัย ได้ ก ล่าวไว้ ในบทที ๕ หัวข้ อ ค่านิ ย มในล้ า นนา เรื อง ความคิดเรื องผู้ห ญิ ง ใน

๕๗
๑.๑.๒ การเพิมรายละเอียดเกียวกับความเป็ นมาของตัวละคร เช่น
ในกั ณ ฑ์ หิ ม พานต์ นั นกวี ก ล่ า วถึ ง พระนางมัท รี เ มื อได้ ป ระสู ติ พ ระชาลี แ ล้ ว
เมือพระชาลีพอทรงพระดําเนินได้ พระนางมัทรี ก็ประสูติพระราชธิดาอีก ๑ พระองค์ คือ พระกัณหา
สาเหตุทีพระกัณหาทรงได้ พระนามนีเนืองจาก พระประยูรญาติทรงรับพระกัณหาด้ วยหนังหมี
ตารางที ๕ เปรี ยบเทียบเกียวกับความเป็ นมาของพระกัณหา

อรรถกถาฯ๕

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๖

พระนางมัท รี ก็ ป ระสูติพ ระราชธิ ด า พระญาติ พระมารดาประสูติได้ บุตตี คนทังหลายก็รับรอง
ทั งหลายรั บ พระราชธิ ดานั นด้ วยหนั ง หมี เอาด้ วยหนัง หมี ดํ าผื น ใหญ่ นัย ะนึงว่ารั บ เอา
เพราะฉะนันจึง ขนานพระนามว่า กัณ หาชิ น า ด้ วยผ้ าดําเหมือนหนังหมี เขาจึงใส่ชือราชบุตตี
ลูกแก้ ว งามเลิศแล้ วว่ากัณหาชินานันแล

ราชกุมารี

กวีได้ อธิบายเกียวกับสาเหตุทีต้ องขนานพระนามของพระกัณหาว่า มาจากการที
พระประยูรญาติได้ รับพระกัณหาด้ วยหนังหมีสีดําหรื ออาจจะเป็ นผ้ าสีดําผืนใหญ่เหมือนกับหนังหมี
เมือพิจ ารณาข้ อความนีแล้ วจะพบว่าแตกต่างกับอรรถกถามหานิบาตชาดก คือ ในอรรถกถาฯ
กล่าวเพียงว่าเป็ นหนังหมี แต่ไม่ได้ กล่าวถึงสีของหนังหมี กวียงั ได้ เพิมรายละเอียดสีของหนังหมีนนั
อาจจะเป็ นเพี ย งสัญ ลักษณ์ หรื อความหมายแฝง “นัยะนึ งว่ ารับเอาด้วยผ้าดํ าเหมื อนหนัง หมี ”
แท้ จริงแล้ วอาจจะเป็ นผ้ าดําผืนใหญ่ การแทรกข้ อคิดเห็นนีอาจจะเป็ นการอธิบายเพือให้ คนฟั งเกิด
จินตภาพได้ ง่ายขึน อีกทังยังเป็ นการพยายามอธิบายความหมายของคําว่า “กัณหา” ซึงหมายถึง
สีดํา ให้ ชดั เจนยิงขึนด้ วย

๕

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๑๓.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๔๘.

๖

๕๘
การเพิมรายละเอียดเกียวกับความเป็ นมาของตัวละครยังจะสามารถเห็นได้ จาก
กัณฑ์ชชู กกวีล้านนาได้ เพิมรายละเอียดสถานะและฐานะของชูชก ซึงในอรรถกถาฯ ไม่ปรากฏ ดังที
กวีล้านนาได้ บรรยายไว้ ดงั นี
ตารางที ๖ เปรี ยบเทียบความเป็ นมาของชูชก

อรรถกถาฯ๗

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๘

กาลนันมีพราหมณ์คนหนึงชือว่า ชูชก เป็ น ...ในกาลนัน ยัง มีพราหมณ์ ผ้ ูหนึงชื อว่าชูชกะ
ชาวบ้ า นพราหมณ์ ชื อทุนนวิฏ ฐะ ใน กาลิง ครั ฐ อยู่ใ นสาวัต ถี น คระเมื อ งใหญ่ ไฟวู่ไ หม้ เ คหา
เทียวภิกขาจารได้ ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะ ฝากไว้ เสียโภคาเครื องบริ โภค เป็ นทุกข์เส้ าโสกเดินมา
ที สกุลพราหมณ์ แ ห่ง หนึงแล้ วไปเพื อประโยชน์ เถิงรัฏฐาเมืองกลิงคราฐ ก็มาสร้ างฆราวาส ใน
แสวงหาทรั พ ย์ อี ก เมื อชู ช กไปช้ านาน สกุ ล บ้ านอันชือว่าทุนนวิฏฐคาม ชูชกพราหมณ์ ยิน
พราหมณ์ นนก็
ั ใช้ กหาปณะเสียหมด ภายหลัง ชู ลําบาก ตกทุกข์ยากเข็ญใจ จึงเดินไปแสวงหา
ชกกลับมาทวง ก็ไม่สามารถจะให้ ทรัพย์นนจึ
ั งยก ขอเล่าไจ้ ๆ ก็ได้ ข้าวของอันจักจ่าย ประมาณได้
ธิ ดาชือนาง อมิตตาปนาให้ ชูชก ชูชกจึง พานาง ร้ อยกหาปนะ จัดเป็ นอรรถะแท้ ว่าได้ พนั เงินตรา
อมิตตาปนาไปอยู่บ้านทุนวิฏฐพราหมณ์คามใน ผิจกั จํานับลําดับมาแต่ต้นได้ สีสิบกําชือว่าร้ อย
กาลิง ครั ฐ นางอมิ ตตาปนาได้ ปฏิ บัติพราหมณ์ กหาปนะแลเรื อนแห่งพราหมณ์ นนเท่
ั ามีสีเสา
เอาไม้ เพาหนุ่มมาแปลงเยียะย่องแย่งๆ แม้ นว่า

โดยชอบ

หมาขึนแกว่งหางก็ไกว แมวไอก็เฟื อนก็ช้าย หา
ทีจักไว้ ถงคําบ่ได้ จักไว้ บนหัวก็วา่ เป็ นช่อง จักไว้
หน้ าปล่องก็เยียวว่าโจรจักจก มันจิงพกเอาคํา
ไปเล่าซะไซ้ ไ ปฝากไว้ ทีกระกูลขี ไร้ บ่มี สัง เถ้ า
หวังใจไฝ่ ห้ อย ยังนางสาวหน้ อยชิงริง อันเป็ น

๗
๘

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๗๓.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๐๘-๑๐๙.

๕๙
ตารางที ๖ เปรี ยบเทียบความเป็ นมาของชูชก(ต่อ)

ถูนยิงผู้ไร้ คันว่าฝากไว้ แล้ วก็หนีไปขอแถมเล่า
จัก มาถามของเก่ า แห่ ง ตน หนี ไ ปเมิ น ชะรํ า
พรํ าว่าได้ หลายปี หนีไปเมินหลายกว่าเขาก็ว่า
มันเมือมรณ์ จิงไขถงถอนเอาคําออกจ่ายเถ้ า
ส่ า ยล่ า ยคื น มา เยี ย ะถามหาจะจดจะจาด
เหมื อ นดังจั ก ทิ งยาดเทเอา เมื อนันกระกู ล
พราหมณ์ ถ่อยไร้ บ่มี สังใช้ ค่าหนี คําพราหมณ์
เท่ า มี ลู ก ยิ ง เดี ย วรามชะช่ อ น ชื อว่ า นาง
เนืออ่อนอมิตตตา จิงจัดดาขายกว่าเป็ นค่าหนี
คําพราหมณ์ เมือนันแลนา

กวี ไ ด้ เพิ มรายละเอี ย ดของเนื อเรื องเพื อเพิ มความสมจริ ง ให้ แก่ ตั ว ละคร
ดังตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า เมือเปรี ยบเทียบกับอรรถกาจะเห็นรายละเอียดทีเพิมขึนมา ๓ ส่วน
คือ เหตุทีชูช กจะต้ องเป็ นขอทาน ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสัง กร ให้ เหตุผลว่า เหตุทีชูช กต้ อง
ขอทานเป็ นเพราะบ้ านของชูชกไฟไหม้ ส่วนทีสอง คือ เหตุทีชูชกจะต้ องนําเงินและทองไปฝากกับ
ตระกูลพราหมณ์ก็เนืองจากบ้ านของชูชกไม่ปลอดภัยและไม่แข็งแรง ส่วนทีสาม คือ เหตุทีชูชกนํา
เงินและทองไปฝากพราหมณ์ ตระกูลยากจนเพราะพราหมณ์ ในตระกูลนีมี ลูกสาวงามซึงเป็ นที
หมายปองของชูชก ดังทีชูชกได้ วางแผนไว้ ว่า มันจิ งพกเอาคํ าไปเล่าซะไซ้ไปฝากไว้ทีกระกูลขี ไร้ บ่
มี สงั เถ้าหวังใจไฝ่ ห้อย ยังนางสาวหน้อยชิ งริ ง อันเป็ นถูนยิ งผู้ไร้ เมือพิจารณาจะพบว่ามหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรจะให้ เหตุผลเพือเพิมนําหนักของเรื องมากขึนด้ วย
๑.๑.๓ การเพิมรายละเอียดเกียวกับพฤติกรรมตัวละคร
ตัวละครในเรื องมหาชาตินนอาจจะแบ่
ั
งเป็ น ๒ กลุ่ม คือ ตัวละครหลักซึงหมายถึง
ตัวละครทีกวีใช้ ดําเนินเรื องเป็ นหลัก เช่น พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหาและพระชาลี

๖๐
ส่วนกลุม่ ทีสอง คือ ตัวละครประกอบ ซึงหมายถึงตัวละครทีกวีใช้ เสริ มหรื อประกอบตามเหตุการณ์
ต่างๆเพือให้ เรื องสามารถดําเนินไปได้ เช่น ชูชก นางอมิตดา พระเจ้ ากรุงสัญชัยและพระนางผุสดี
เป็ นต้ น สําหรับการเพิมรายละเอียดเกียวกับพฤติกรรมตัวละครนีจะได้ กล่าวเป็ นลําดับดังนี
๑.๑.๓.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกับพฤติกรรมตัวละครหลัก เช่น
ในกัณฑ์หิมพานต์เมือพระเวสสันดรทรงบริ จาคช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ให้ แก่
พราหมณ์ ทัง ๘ แล้ ว ชาวเมื อ งสี พี เ กิ ด ความไม่ พ อใจจึ ง ทู ล ขอให้ พ ระเจ้ าสัญ ชัย ทรงขับ ไล่
พระเวสสันดรออกจากเมือง จากนันพระเวสสันดรได้ ตรัสสังเสียพระนางมัทรี พระนางมัทรี ได้ ทูล
ตอบว่าการทีจะให้ พระราชสวามีเสด็จไปประทับยังเขาวงกตพระองค์เดียวนันเป็ นการไม่สมควร
ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
ตารางที ๗ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของพระนางมัทรี ๑

อรรถกถาฯ๙
พระราชบุตรี พ ระนามว่ามัทรี ผ้ ูง ามทัว

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๑๐
นางมัทที จิงกล่าว กับพระบาทเจ้ า

สรรพางค์ ไ ด้ ก ราบทูล ถามพระราชสวามี ว่ า ผัวตน ว่าข้ าแด่หน่อพระทสพลเจ้ าพี คําอันนี
พระองค์ ตรั สพระวาจาซึงไม่เคยมี หนอ ตรั ส บ่จําเริ ญ เจ็บเสียบในแก่ข้า พระเจ้ าฟ้าจักละ
วาจาชัวแท้ ข้ า แต่พ ระมหาราชเจ้ า พระองค์ ลูก เต้ า และเมี ย ตน เข้ าดอยดงป่ าไม้ บ่ ใ ช่
เสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่สมควร

จารี ตประเวณีแม้ นเจ้ าจักหนีไปในทีใดดังอัน
ข้ าน้ องชันก็ขอตามไปในทีนันแล

เมือเทียบความแล้ วในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรกวีได้ เพิมเหตุผลและอารมณ์
ความรู้สกึ ของตัวละคร คือ พระนางมัทรี ให้ มากขึนด้ วย ในอรรถกถาฯไม่ได้ กล่าวถึงความเจ็บปวด
ของพระนางมัทรี ต่างกับมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรทีกล่าวถึงความเจ็บปวดของการพลัดพราก
๙

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๒๘.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๖๒-๖๓.

๑๐

๖๑
พระราชสวามีของพระนางมัทรี กวีได้ พรรณนาไว้ ว่า คําอันนี บ่จําเริ ญ เจ็บเสี ยบในแก่ข้า อีกทังกวี
ยังได้ ให้ เหตุผลเพิมเติมทีพระนางมัทรี ไม่ประสงค์ให้ พระเวสสันดรเสด็จไปยังเขาวงกตพระองค์
เดียว คือ พระเวสสันดรจะทรงละทิงพระราชโอรสและพระราชธิดาได้ อย่างไร พระเจ้าฟ้าจักละ
ลูกเต้า และเมี ยตน เข้าดอยดงป่ าไม้ อีกทังยังเป็ น บ่ใช่ จ ารี ตประเวณี การทีพระนางมัทรี ได้ ทูล
เช่นนันก็ เ พื อให้ พ ระเวสสันดรเกิ ด ความเห็น พระทัยของพระนางมัทรี ด้วย เนื องจากการที พระ
เวสสันดรเสด็จไปเข้ าวงกตทําให้ เกิดความความทุกข์พระทัยแก่พระนางมัทรี และครอบครัวด้ วย
การที พระนางมั ท รี ทู ล ขอตามเสด็ จ พระเวสสั น ดรนั นไม่ เ พี ย งแต่ จ ะเพื อทรงปรนนิ บัติ แ ด่
พระเวสสันดรแต่เพือความสบายพระทัยของพระนางมัทรี ด้วย
ตัวอย่างนียังสะท้ อนให้ เห็นถึงสภาพครอบครัวของชาวล้ านนาได้ อีกด้ วย กล่าวคือ
พระเวสสันดรทรงเป็ นหัวหน้ าครอบครัว เมือไม่มีหวั หน้ าครอบครัวเลียงดูสมาชิกในครอบครัวแล้ ว
อาจจะเกิดความทุกข์ใจจนนํามาสู่ความเดือดร้ อนได้ ดังเช่น พระนางมัทรี ทีทรงเล็ง เห็นแล้ วว่า
"กรี ยาอันข้าตายกับบาทเจ้า อันมี ชีวิตอันแควนดี กว่าร้อยเท่าพันที ได้พดั พรากจากพระบาทเจ้าบุญ
ใส ข้าจักหือเพินดังไฟกองใหญ่ จักปาวตกใส่กองไฟ" จากความข้ างต้ นอาจจะทําให้ เห็นว่าพระนาง
มัทรี ทรงเข้ าพระทัยดีวา่ การทีไม่มีหวั หน้ าครอบครัวกับการมีหวั หน้ าครอบครัวนันชีวิตความเป็ นอยู่
ก็แตกต่างกันไปด้ วย ดังทีพระนางมัทรี กล่าวว่า ขอร่วมตายกับพระเวสสันดรเสียดีกว่าเพราะการที
มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระเวสสันดรนันดีกว่าการพลัดพรากจากพระเวสสันดรร้ อยเท่าพันเท่า ด้ วยเหตุ
ดังกล่าวมานีพระนางมัทรี จงึ ทรงเลือกทีจะตามเสด็จพระเวสสันดร
ในทานกัณฑ์ หลังจากทีพระเวสสันดรทรงรับสังลาพระเจ้ า สัญชัยผู้เป็ นพระราช
บิดาแล้ ว พระเจ้ าสัญชัยมีพระดํารั สเพือทรงวิง วอนพระสุณิสา(ลูกสะใภ้ ) คือ พระนางมัทรี แต่
พระนางมัท รี ท รงปฏิ เ สธที จะประทับ ในเมื อ งสี พี เนื องด้ ว ยมี พ ระประสงค์ จ ะโดยเสด็ จ ตาม
พระเวสสันดร

๖๒
ตารางที ๘ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของพระนางมัทรี ๒

อรรถกถาฯ๑๑

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๑๒

พระนางมัทรี ราชบุตรี ผ้ งู ามทัวองค์ได้ กราบ ทีนนั นางมัทที จิงไหว้ พ ระบาทไท้ บตา ว่าข้ าแต่
ทูล พระสสุ ร ะว่ า หม่ อ มฉั น ไม่ ป รารถนา พระมหาราชเจ้ าคันว่าข้ าได้ พ ลัดพราก จากลูก
ความสุข ที ต้ อ งพรากจากพระเวสสัน ดร เจ้ าตนชือว่าเวสสันดรราช แม้ นได้ อยู่ปราสาทอัน
ของหม่อมฉัน

แล้ ว ด้ ว ยคํ า มี น างนาฏสนมแวดล้ อ ม แหนแห่
อ้ อ มเป็ นบริ ว าร ข้ า ก็ ห าความสุข สํ า ราญบ่ไ ด้
ข้ าจักไปสู่ป่าไม้ เป็ นเพือนพระเหง้ าไท้ ราชสามี
ชะแล

การเพิมรายละเอียดในตอนนีจะเห็นได้ วา่ ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรได้ แ สดงภาพของ
ความ สุขสบายของพระราชมนเทียรในเมืองสีพี แม้นได้อยู่ปราสาทอันแล้วด้วยคํ า มี นางนาฏสนม
แวดล้อม แหนแห่อ้อมเป็ นบริ วาร แม้ ว่าพระราชมนเทียรเมืองสีพีจะมีความสุขสบายเพียงใด แต่
พระนางมัทรี กลับมีพระดําริ ว่าการพลัดพรากจากพระราชสวามีนนจะทํ
ั
าให้ พระองค์ทรงเป็ นทุกข์
จะเห็นได้ ว่ากวีได้ เพิมรายละเอียดเพือทําให้ คณ
ุ ลักษณะของการเป็ นภรรยาทีดี กล่าวคือ เมือสามี
ได้ รับความลําบาก ภรรยาทีดีก็ยอ่ มต้ องตามไปปรนนิบตั สิ ามี
เนือความอีกตอนหนึงทีทําให้ เห็นว่าพระนางมัทรี ทรงมีความเป็ นภรรยาทีดี คือ ในตอนที
พระนางมัทรี ทรงดํารัสตอบพระเจ้ าสัญชัย

๑๑

มหามกุฏราชวิทยาลัย.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๔๖.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๗๘.

๑๒

๖๓
ตารางที ๙ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของพระนางมัทรี ๓

อรรถกถาฯ๑๓

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๑๔

สตรี ใ ดเข็ญ ใจก็ ร่ว มทุกข์ กับ สามี ผ้ ูเ ข็ญ ใจใน เมือผัวทุกข์ไร้ โศกหาข้ าวของบ่ได้ เข็ญใจยิงผู้
คราวถึง ทุก ข์ สตรี ใ ดมังมี มี เ กี ยรติ ก็ ร่ วมสุข นันไปตามบ่ ข าด ยามเมื อผัว ได้ เ สวยราช
ด้ วยสามี ผ้ ู มั งมี ใ นคราวถึ ง สุ ข เทวดาและ สมบัติ เ ป็ นกษั ต ริ ย์ ต นเป็ นใหญ่ ยิ ง ผู้ นั นก็
มนุษย์ย่อมสรรเสริ ญสตรี นนั เพราะสตรี นนทํ
ั า ปรากฏทรงยสเป็ นดีกับด้ วยผัวตนดังอัน ยิงผู้
กรรมทีทําได้ โดยยาก

นันเทวดาก็สกั เสินยกยอว่ายิงผู้นนกะทํ
ั
าการ
อันกะทํายาก เมือผัวทุกข์ลําบากก็บล่ ะเสีย

กวีได้ อธิบายถึงความสําคัญของสามี คือ เมือสามีได้ เป็ นกษัตริ ย์ ภรรยาก็จะดํารงอยู่ ในยศ
ทีดีด้วย การขยายความของกวีทําให้ เห็นค่านิยมเรื องสามีเป็ นฉัตรแก้ วกันเกศ คือ สามีเป็ นเหมือน
ร่มบังศีรษะ ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรกวีได้ เน้ นถึงพฤติกรรมของภรรยาอย่างพระนางมัทรี ซึง
เป็ นพระมเหสีของกษัตริ ย์ ในพระพุทธศาสนาได้ แบ่งประเภทของภรรยาไว้ ทงหมด
ั
๗ ประเภท๑๕
ซึงพระนางมัทรี อยูใ่ นประเภทที ๖ คือ สขีภริยา(ภรรยาเยียงสหาย) กล่าวคือ พระนางมัทรี ยอมทีจะ
ตามเสด็จพระเวสสันดรไปยังเขาวงกตเพือปรนนิบตั ิพระสวามี พระนางมัทรี ทรงมีสํานึกของการ
เป็ นสขีภรรยาด้ วยดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่ "เมื อผัวทุกข์ ไร้โศกหาข้าวของบ่ได้เข็ญใจยิ งผู้นนไปตาม
ั
๑๓

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๕๐.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๘๒.
๑๕
๑. วธกาภริยาภรรยาเยียงเพชฌฆาตได้ แก่ภรรยาผู้มีจิตประทุษร้ ายปรารถนาความเสือมเสียหายแก่สามี ดูหมิน
และคิดทาลายสามีชอบคบชายอืน๒. โจรีภริยาภรรยาเยียงโจรได้ แก่ภรรยาทียักยอกล้ างผลาญทรัพย์สมบัติที สามีหามาได้ ไม่
ว่าโดยศิลปกรรม (การช่าง ) พาณิชยกรรม (การค้ าขาย) และกสิกรรม (การทํานาการทําสวน) ๓. อัยยาภริ ยาภรรยาเยียงนาย
ได้ แก่ภรรยาทีไม่ใส่ใจการงานเกีย จคร้ านกินมากปากร้ ายใจเหียมพูดจาหยาบคายข่มสามีภรรยา๓ชนิดแรกเป็ นฝ่ ายร้ าย
๔. มาตาภริยาภรรยาเยียงมารดาได้ แก่ภรรยาทีหวังดีตลอดเวลาคอยห่วงใยรักษาสามีเหมือนมารดาดูแลบุตรประหยัดรักษา
ทรัพย์สมบัติทีสามีหามาได้ ๕. ภคินีภริ ยาภรรยาเยียงน้ องสาวได้ แก่ภรรยาทีเคารพสามีดงั น้ องกับพีละอายต่อบาปคล้ อยตาม
สามี๖. สขีภรรยาภรรยาเยียงสหายได้ แก่ภรรยาที พบเห็นสามีเมือใดก็ปลาบปลืมดีใจเหมือนได้ เห็นหน้ าเพือนหลังจากทีไม่ได้
เห็นกันเป็ นเวลานานได้ รับการศึกษาอบรม (เป็ นหญิงมีตระกูล) มีความประพฤติดี (คือมีศีล) รู้จกั ปฏิบตั ิต่อสามี๗. ทาสีภริ ยา
ภรรยาเยียงทาสได้ แก่ภรรยาทียอมอยู่ใต้ อํานาจของสามีคล้ อยตามสามีถกู ขู่ตะคอกก็อดทนได้ ไม่โกรธตอบ
๑๔

๖๔
บ่ขาด ยามเมื อผัวได้เสวยราชสมบัติเป็ นกษัตริ ย์ตนเป็ นใหญ่ ยิ งผู้นนก็
ั ปรากฏทรงยสเป็ นดี กบั ด้วย
ผัวตนดังอัน" จะเห็นได้ ว่า พระนางมัทรี ทรงเห็นว่าหน้ า ทีหนึงของภรรยา คือ เมือสามีทุกข์ก็ต้อง
ช่ ว ยเหลื อ สามี และยามสามี ค วามสุ ข ภรรยาก็ ย่ อ มได้ รั บ ความสุ ข ในลาภ สรรเสริ ญ ด้ วย
ในขณะเดียวกันพระนางมัทรี ทรงเป็ นภรรยาในประเภทที ๗ ด้ วย คือ ทาสีภริยาด้ วยเช่นกัน๑๖
อี ก ตัว อย่า งหนึงที แสดงให้ เ ห็ น ถึง พฤติก รรมของตัว ละครหลัก อย่า งพระนางมัท รี คื อ
ในทานกัณ ฑ์ เมือพระนางมัทรี ทรงตัดสินพระทัยในการตามเสด็จพระเวสสันดรไปยัง เขาวงกต
พระเจ้ าสัญชัยทรงทัดทานไม่ให้ พระนางมัทรี ตามเสด็จเนืองจากทรงเป็ นผู้หญิงและต้ องทรงเลียง
บุตรทัง ๒ พระองค์ ถึงอย่างไรก็ตามพระนางมัทรี ก็ยงั ทรงมุ่งมันทีจะนําพระราชโอรสและพระราช
ธิดาตามเสด็จพระเวสสันดร
ตารางที ๑๐ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของพระนางมัทรี ๔

อรรถกถาฯ๑๗

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๑๘

เหล่าบุรุษต้ องการสตรี หม้ ายผู้มีผิวขาว ถือตัว เหตุนนั ข้ าอยู่ผ้ เู ดียวบ่ได้ จักเข้ าป่ าไม้ ตามผัว
ว่า รู ปงามเลิ ศ ให้ ท รั พ ย์ เ ล็ ก น้ อ ยฉุด คร่ า สตรี ชะแล สุก จฺ ฉ วี เวธเวรา ข้ า แด่พ ระราชเจ้ า
หม้ ายผู้ไ ม่ปรารถนาไป ดุจฝูง กาตอนจิ กคร่ า ผู้ช ายทัง หลาย ฝู ง มี ใ จจงใฝ่ มัก ใจใคร่ แ ม่
นกเค้ าไปฉะนัน

หม้ าย๑๙แม่ร้าง ๒๐ เขาย่อมล้ างขัดเลาเอาผิ ว
นุ่งผ้ าเสืออันใหม่ ใส่ใจว่าตัวเขางามดี มีข้าว
ของสะเล็กสะน่อยก็เอามาอ่อยหือแก่ยิง คัน
เข้ าใกล้ ก็มา่ ยเป็ นชู้ แม้ นบ่ส้ เู ขาก็ชกั หือท่าว

๑๖

ดู รายละเอียดเพิมเติม ในบทที ๕ หัวข้ อ ค่านิยมของคนล้ านนา เรือง บทบาทของผู้หญิง
มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๔๙.
๑๘
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๘๑.
๑๙
แม่หม้ าย หมายถึง หญิงทีเป็ นหม้ ายเพราะสามีเสียชีวิต
๒๐
แม่ร้าง หมายถึง หญิงทีเป็ นหม้ ายเพราะการหย่าร้ าง
๑๗

๖๕
ตารางที ๑๐ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของพระนางมัทรี ๔ (ต่อ)

เหนื อดิน เหมื อนดังกาดอม นกเค้ าช้ า งช่า ง
ลู๒๑
่ ปากอ้ างชิงกัน ก็มีแล
การเพิมรายละเอียดในความตอนนีจะเห็นว่าพระนางมัทรี ทรงอธิบายว่าการหาพระสวามี
ใหม่นนเป็
ั นเรื องลําบากสําหรับการเป็ นหญิงหม้ าย โดยทรงอ้ างว่าผู้ชายนันเมือเห็นว่าผู้หญิงเป็ น
หม้ ายจะสร้ างภาพลักษณ์เสียใหม่ โดยทีนําทรัพย์สินเล็กน้ อยมาล่อลวง ผู้ชายเหล่านันเหมือนกับ
นกกาทีจิกคร่ านกเค้ าช้ าง กวีได้ ใช้ ความเปรี ยบเทียบว่าพระนางมัทรี เหมือนกับนกเค้ าช้ างทีถูก
นกกาเข้ ามารุมจิกคร่า ทําให้ เห็นว่าทัศนคติทีว่าการหย่าร้ างเป็ นสิงทีไม่ดี กล่าวคือ การหาสามีใหม่
นันประกอบด้ ว ยบริ บ ททางสัง คมต่า งๆ จะเห็ น ได้ จ ากการเลื อ กคู่ค รองของกษั ต ริ ย์ ที จะต้ อ ง
พิจารณาจากความเหมาะสมทังชาติตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทังยังต้ องพิจารณา
คุณสมบัตขิ องคูค่ รองนันๆด้ วย
พริ มา อ่วมเจริ ญ๒๒ได้ ศึกษาวรรณกรรมคําสอนล้ านนาเรื องคดีโลกคดีธรรม พบว่าคําสอน
ของล้ านนาในคําสอนเรื องความรัก การเลือกคูค่ รองและการครองเรื อน กล่าวถึงการเลือกคูค่ รอง
ว่า การเลื อกคู่ครองนันหากเป็ นลูกสาวให้เลื อกคนที ประพฤติ ตนเหมื อนดังพ่อหรื อพี ชายของตน
และหากเป็ นลูกชายให้เลือกผูห้ ญิ งทีประพฤติ ตนเหมื อนดังพีสาวของตน๒๓
ไม่เพียงเท่านัน ความลําบากสําหรับการเลือกคู่ครองใหม่ของพระนางมัทรี ยงั เห็นได้ จาก
การที พระนางมัทรี เ ป็ นพระราชธิ ดาของพระเจ้ ามัท ราชซึงเป็ นพระวงศ์เ ดียวกั บพระเวสสัน ดร
เนืองจากธรรมเนียมของการเลือกคูค่ รองของกษัตริ ย์ในสังคมตะวันออกในอดีตมักจะเลือกคูค่ รอง
ในพระวงศ์เดียวกันหรื ออย่างน้ อยทีสุดก็ต้องอยู่ในวรรณะเดียวกัน วรรณคดีไทยหลายเรื องจะพบ
แนวความคิดนีซึงถื อว่าเป็ นความเหมาะสมประการหนึง ดังทีกวีได้ บรรยายไว้ ว่า "จิ งถ้านถูกเจี ยร
๒๑

ลู่ หมายถึง แย่ง

๒๒

พริ มา อ่วมเจริ ญ.การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วรรณกรรมคําสอนล้ านนาเรื องคดีโลกคดีธรรม.(วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), ๙๙.
๒๓

เรืองเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.

๖๖
จากับด้วยราชมารดาตนแม่หือไปนําราชธิ ดาแต่ขะกูลพระยาตนบุญมัททราชอันเป็ นเชื อชาติ วงสา
ตนชื อว่ามัททีงามวิ ลาสหือมาเป็ นใหญ่แก่นางนาฏสนม"
จากความคิดเรื องการเลื อกคู่ครองของล้ านนานี ทํ าให้ เ ข้ าใจความลํ าบากพระทัยของ
พระนางมัทรี มากขึนด้ วย กล่าวคือ การจะเลือกคูค่ รองให้ ได้ สามีในอุดมคติดงั กล่าวนันยากลําบาก
กว่าการทีจะต้ องไปทนทุกข์ทรมานในเขาวงกตเสียอีก
เหตุผลอีกประการหนึง คือ การเป็ นหม้ ายนันเป็ นภัยต่อตัวผู้หญิงด้ วยดังจะเห็นได้ จากการ
เปรี ยบเทียบของกวีทีว่า แม้นบ่ สู้เขาก็ ชักหื อท่ าวเหนื อดิ น เหมื อนดังกาดอม นกเค้าช้ า งช่ า งลู่
เนืองจากพระนางมัทรี ทรงเล็งเห็นแล้ วว่าภัยอย่างหนึงของการเป็ นหม้ ายจากการหย่าร้ างนันเป็ น
ภัยอย่างหนึงโดยเฉพาะผู้หญิงทีคุณสมบัตติ ามเบญจกัลยาณีอย่างพระนางมัทรี อาจจะกล่าวได้ ว่า
ในขณะทีผู้หญิงมีสามีในอุดมคติดงั ทีกล่าวไว้ แล้ วในข้ างต้ น ทํานองเดียวกันผู้ชายก็มีภรรยาใน
อุดมคติเช่นกันและพระนางมัทรี ก็เป็ นภรรยาในอุดมคติของชายทังหลายด้ วยพระนางมัทรี ทรงมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมทีจะเป็ นมเหสีหรื อภรรยาดังทีกวีได้ บรรยายไว้ ว่า "...หื อไปนําราชธิดาแต่ ขะกู
ลพระยาตนบุญมัททราชอันเป็ นเชือชาติวงสาตนชื อว่ามัทที งามวิลาสหื อมาเป็ นใหญ่แก่นาง
นาฏสนม" คุณสมบัติทงสองประการของพระนางมั
ั
ทรี ได้ แก่ ทรงประสูติ ในราชตระกูลมัทราชซึง
เป็ นวรรณะกษัตริย์ถือว่าเป็ นชนชันปกครอง มีฐานะสูงส่งและสามารถอนุมานได้ ว่าต้ องคุณสมบัติ
ของพระราชธิ ดาของกษัตริ ย์อย่า งครบถ้ วนสมบูรณ์ อย่า งน้ อยที สุด คือ ต้ องได้ รับการศึกษาดี
ต้ องได้ รับการอบรมกิริยามารยาท รวมทังต้ องมีฐานะทางเศรษฐกิจทีดี
คุณสมบัติประการทีสอง คือ งามวิลาส แม้ ว่ากวีไม่ได้ พรรณนาถึงความงามของพระนาง
มัทรี อย่างทีได้ พรรณนาไว้ ในความงามของพระนางผุสดี ๒๔กวีใช้ สร้ อยพระนามของพระนางมัทรี ว่า
"งามวิลาส" มีความหมายว่า งาม เปล่งปลัง ผุดผ่อง และมีเสน่ห์
ฉะนัน อาจจะสรุ ปได้ ว่า ความงามของพระนางมัทรี คงไม่แพ้ กับ พระนางผุส ดีก็ ว่า ได้
ด้ วยเหตุดงั กล่าวนีพระนางมัทรี จึงเป็ นภรรยาในอุดมคติของชายทังหลาย จึงไม่แปลกทีพระนาง
มัทรี จะทรงประเมินคุณสมบัติของพระองค์กับความเสียงทีจะเกิดในภายหน้ าไว้ ว่า พระองค์ทรง
เหมือนนกเค้ าช้ างทีถูกนกการุ มจิกคร่ า เพราะการเป็ นหม้ ายจากการหย่าร้ างเป็ นภัยของผู้หญิงที
เพียบพร้ อมอย่างหนึงด้ วย
๒๔

ดังได้ พรรณนาอย่างละเอียดถึงความงามของสตรีชนชันสูงไว้ แล้ วในตอนความงามของพระนางผุสดี

๖๗
ส่วนในกัณ ฑ์ วนปเวศน์ พ ระยาเจตราชทังหลายได้ ทูล ขอให้ พ ระเวสสันดรทรง
ครองราชย์ ที เมื อ งเจตรั ฐ แต่พ ระเวสสัน ดรไม่ท รงยิ น ยอม ด้ ว ยเหตุผ ลที ว่ า เมื อพระองค์ ท รง
ครองราชย์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้ ชาวสีพีขัดเคืองใจจนนําไปสู่การทําสงครามระหว่างสองเมือง
ซึงพระองค์ไม่ทรงประสงค์เช่นนัน
ตารางที ๑๑ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของพระเวสสันดร

อรรถกถาฯ๒๕

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๒๖

ก็และครันตรัสอย่างนีแล้ ว พระมหาสัตว์แม้ พวก เต ราชโน ท้ าวพระยาทังหลายจิงกล่าวว่า เทว
พระยาเจตราชทูลวิงวอนโดยอเนกปริ ยาย ก็ไม่ ข้ าแต่มหาราชเจ้ า ผิว่าปวัติเหตุการณ์นนอั
ั นใด
ทรงปรารถนาราชสมบัติ

มี ในเมื องเชตุต ราฐ ขอเจ้ า จุ่ง เสวยราชสมบัติ
อันมีในเมืองเจตราฐ เป็ นเจ้ าอํานาจเหนือเมือง
เจ้ า จัก บ่เ คิง สัง สักสิ ง จัก สมฤทธิ ยิ งชุป ระการ
พระมหาสัตว์เจ้ า จิงกล่าวเป็ นคาถา น เม ฉนฺโท
มติอ ตฺถิ ร ชฺ ช สฺ ส มนุสฺ ส าสิ ตฺ ดัง นี เป็ นคํ า เค้ า ว่า
ดูราเพือนชาวเราทังหลาย เราบ่ขวายเป็ นใหญ่
เป็ นเจ้ าแก่ ไ พร่ ป ระชา เป็ นท้ าวพระยาสอน
ประชานราษฎร์ ชาวสีพี ขับเราคลาคลาดจาก
เมืองมาผิว่าเราอยู่เสวยราชชาวสีพีทังเสนาอา
มาตย์และปุโรหิต จักตามมาเคียดใหญ่ ก็จกั ได้
ผิดเถียงกัน เราจักเอากันไปสู่ ทีอยูด่ อยวงกฏ

การเพิมรายละเอียดดังกล่าวจะพบว่า มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรขยายความ
เกี ยวกับความ “ไม่ทรงปรารถนาราชสมบัติ” ในอรรถกถาฯ กล่าวคือ เหตุทีพระเวสสันดรไม่ทรง
ปรารถนาราชสมบัติข องเมื องเจตรั ฐ นันเป็ นเพราะพระองค์ทรงกลัวว่าหากชาวสี พี ทราบเรื อง
๒๕

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๖๗.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๙๘.

๒๖

๖๘
การครองราชย์ของพระองค์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้ ชาวสีพีโกรธเคือง ผิ ว่าเราอยู่เสวยราชชาวสี พีทงั
เสนาอามาตย์ แ ละปุโรหิ ต จักตามมาเคี ยดใหญ่ ก็ จัก ได้ผิ ดเถี ย งกัน การเพิมรายละเอี ยดของ
เหตุการณ์นีจึงทําให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจถึงเหตุผลทีพระเวสสันดรไม่ทรงปรารถนาราชสมบัติของเมืองเจตรัฐ
ด้ วย
ในกัณฑ์ชชู กเมือชูชกไปทวงเงินทีฝากไว้ กบั เพือนพราหมณ์แต่เพือนพราหมณ์ไม่
สามารถหาเงินมาใช้ คืนได้ จึงได้ ยกลูกสาว คือ นางอมิตดา ให้ แทนนัน ชูชกเมือรู้ ว่าจะได้ ภรรยา
สาวจึงกล่าวคําประจบเอาใจนางอมิตดา
ตารางที ๑๒ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของชูชก ๑

อรรถกถาฯ

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๒๗
ดูร านางรู ป หล่ อ น้ องรั ก ปานใจ เจ้ าจัก มั ก
เครื องประดับอันใด กูพีก็จกั หือสร้ าง ว่าจักมัก

ไม่ปรากฏความ

หน้ าต้ างและคําสร้ อยใส่ปลายแขน ๒๘ รู้ว่าเจ้ า
จักมักทีแหวนคู่นิว รู้ ว่าเจ้ าจักมักเสือสิว ๒๙ใส่
ไหมคํา๓๐ รู้ ว่าเจ้ าจักมักจําปาเทศรู้ ว่าเจ้ าจัก
มักชมพู๓๑วิเศษ และผ้ าสเพาเทศทรงจง รู้วา่

๒๗

เรืองเดียวกัน,๑๑๐.

๒๘

คําสร้ อยใส่ปลายแขน หมายถึง สร้ อยข้ อมือทีทํามาจากทองคํา

๒๙

เสือสิว หมายถึง เสือสีเขียวแก่ อาจเป็ นสีใบไม้ หรือตรงกับคําว่า สีเขียวหัวเป็ ด จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญด้ าน
ผ้ าทอล้ านนาได้ ให้ ความเห็นว่า "เสือสิว" อาจใช้ สีแดงในการย้ อมเนืองจากคนล้ านนาในอดีตมักใช้ เส้ นไหมคําหรื อกะไหล่
ทองคําทอร่วมกับไหมสีแดงมากกว่าสีอืน สัมภาษณ์ บุญถิน อินดาฤทธิ,รองศาสตราจารย์ ประจําคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา
อาชีวศึกษา, ๒ มีนาคม ๒๕๕๖.
๓๐
ไหมคํา หมายถึง วัสดุสําหรับทอผ้ าทํามาจากเส้ นใยจากหนอนไหม อาจนํามาทอรวมกับกะไหล่ ทองคําซึงเป็ น
วัสดุทีทํามาจากโลหะผสมทองคํานํามาตีให้ เป็ นเส้ นขนาดเท่าเส้ นใยไหมแล้ วจึงนํามาทอ ชาวล้ านนาในอดีตมักจะเรี ยกผ้ าทีได้
จากวัสดุดงั กล่าวว่า ผ้ าไหมคํา หากเป็ นผ้ าถุงหรือซิน เรียกว่า "ซินไหมคําเคิบ"
๓๑
ชมพู หมายถึง สีชมพู ซึงเป็ นสีมีกรรมวิธีทํายากทีสุด ในบางครังคําว่า "ชมพู" จึงมีความหมายโดยนัยว่า วิเศษ,มี
ค่ามาก

๖๙
ตารางที ๑๒ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของชูชก๑ (ต่อ)

เจ้ าจักมักสินตํารงตาใหญ่๓๒ กูพีก็จกั หาหือได้
ชุอนั อันชะแลนา

การเพิมรายละเอียดของตัวละครหลักทีเป็ นพุทธปรปั กษ์ อย่างชูชก ทําให้
ลักษณะของตัวละครต่างไปจากอรรถกถาฯ กล่าวคือ ในอรรถกถาฯกล่าวถึงว่านางอมิตตดาเป็ น
ภรรยาชูชกเนืองจากบิดามารดาของนางยกนางให้ ชูชกเพือใช้ หนีทรัพย์สินทีนําของชูชกไปใช้ สอย
จนหมด และนางอมิตตดาจํายอมเป็ นภรรยาของชูชกด้ วยความจําเป็ น ในขณะทีมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกร แสดงให้ เห็นว่าชูชกนันเป็ นผู้ทีมีวาทศิลป์มากจนนําไปสู่การโน้ มน้ าวใจนางอมิตตดา
อาจจะกล่าวได้ ว่า นางอมิ ต ตดาในมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรนันยอมเป็ นภรรยาของชูช ก
เนืองจากได้ รับการโน้ มน้ าวใจ
ชูชกแม้ ว่าจะชราภาพแล้ ว แต่ยัง ต้ องการภรรยาที ยัง สาว จึงใช้ วิธี การ
ประจบเอาใจนางอมิตดา กล่าวคือ ชูชกรู้ว่าตัวนันชราภาพไม่มีคณ
ุ สมบัติทีจะดึงดูดใจสาวงามได้
จึงใช้ คุณสมบัติอืนเพือดึงดูดใจนางอมิตดา คือ ใช้ สิงมีค่ามาล่ อใจนางอมิตดา เช่น หน้ าต้ าง๓๓
สร้ อยข้ อมือทองคําและแหวนโดยชูชกกล่าวว่าจะให้ แหวนนางอมิตดาสวมทุกนิว เสือและซินทีทอ
จากไหมดินทอง รวมถึงผ้ าซินตาใหญ่ ผ้ าสไบและซินสีดอกจําปาเทศ ๓๔ทีพิเศษและมีค่า ชูชกก็จะ
หามาให้ นางอมิตดา
สิงของดังกล่าวมานีเป็ นสิงลําค่าและมีราคาแพงของชาวล้ านนา ซึงอาจ
ทําให้ นางอมิตดาทีได้ ฟังคําของชูชกลืมความน่ารังเกียจของชูชกไปได้ บ้างเพราะแม้ จะมีรูปชัวแต่ก็
๓๒

สินตํารงตาใหญ่ หมายถึง ผ้ าซินทีมีลายขวาง คือ มีลายขวางขนาดเล็กและมีลายขวางขนาดใหญ่คนเป็
ั นระยะ
ซินชนิดนีเป็ นชนิดเดียวกับ "ซินก่าน" หรือ ผ้ าถุงลายขวาง
๓๓
เครืองประดับสําหรับสอดไว้ ทีรูของติงหู บางครังเรียกว่า ด๋อกหู
๓๔
จําปาเทศ หมายถึง ดอกไม้ ชนิดสีเหลืองชนิดหนึง ความนีอาจจะหมายถึง ผ้ าซินทีมีสีอย่างดอกจําปาเทศ คือ
สีเหลืองนวลหรื อเหลืองอมส้ ม อาจจะกล่าวได้ ว่าสีดอกจําปาเทศอาจจะเป็ นสีทีนําเข้ าจากต่างประเทศซึงไม่ใช่สีของล้ านนา
ความนีจึงอาจจะหมายถึงผ้ าซินทีมีคา่ เป็ นของนําเข้ าจากต่างประเทศก็เป็ นได้

๗๐
มีทรั พ ย์ ทีสามารถทํ าให้ น างสุขสบายกว่าสตรี อืน หากพิจารณาตามบริ บททางสัง คมแล้ วนาง
อมิ ต ดาเป็ นสตรี จึง ไม่ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ หน้ า ที ของภรรยามี เ พี ย งต้ องดูแ ลกิ จ การในบ้ านและ
ปรนนิบตั ิสามี ฉะนัน สิงของลําค่าทีชูชกนํามาดึงดูดใจนางอมิตดานันจึงอาจจะทําให้ นางรู้ สึกถึง
ความมันคงในชีวิตคูข่ องนาง
ในกัณฑ์ชชู กเมือนางอมิตดาร้ องไห้ เพราะถูกนางพราหมณีดา่ ว่า ชูชกไม่
ทราบสาเหตุจงึ ถามนางอมิตดา ดังทีกวีได้ บรรยายว่า
ตารางที ๑๓ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของชูชก ๒
อรรถกถาฯ๓๕

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๓๖

...นางอมิตตาปนาได้ รับบริ ภาษแต่สํานักนาง ...ชูชกพราหมณ์ก็เชือนตาผ่อ หันเมียรักร้ องไห้
พราหมณ์เหล่านัน ก็ถือหม้ อนําร้ องไห้ กลับไป ร่ อมาหา อดเวทนาบ่ไ ด้ จะไจ้ รีบมาถาม ว่า
เรื อน ครันชูชกถามว่า ร้ องไห้ ทําไม เมือจะแจ้ ง ดูรานางงามน้ องพี เจ้ าได้ ยินคําแสบไหม้ ทีเจ็บ
ความแก่ ชู ช กจึ ง กล่ า วคาถานี ว่ า ข้ าแต่ ใจ เป็ นฉันใดจิง ร้ องไห้ รู้ ว่านางไปจกลวงไม้
พราหมณ์ ฉันจะไม่ไปสู่แม่นําเพือนําตักมาให้ แตนร้ ายไล่ขบนาง รู้ ว่ านางไปจกลวงไม้ ซาง
ท่ า น ข้ าแต่ พ ราหมณ์ พราหมณี ทั งหลาย อัน ใหย่ แตนชี ไ ชไล่ข บมื อ ว่านางไปจกลวง
บริภาษฉันเพราะเหตุทีท่านเป็ นคนแก่...

ไม้ ดู่ แมงพู่นนั อยู่หนขบมื
ั
อนาง รู้ว่านางไปจก
ลวงไม้ ซางงูจองอางซ่างล่างผกถ่อมถ้ า ขึนง่า
ไม้ ขนปากขบคน
ึ
มาจนมาใกล้ ไล่ตอดเลยงํา งู
เหลือมดําเห่าห้ อม มีตวั ยาวก่านปล้ อง ตัวน้ อง
เงื อกและหลานงู จู่หลู้มาไล่ต้อนเจ้ าแม่น้อง
อ่อนคิงบาง

๓๕

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๗๕.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๑๖-๑๑๗.

๓๖

๗๑
ตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่าการทีกวีเพิมรายละเอียดในตอนนีเพือให้ เห็นว่าชูชกมี
ความรักและเป็ นห่วงนางอมิตดามาก กวีไ ด้ ให้ ชูชกพรรณนาถึง สัตว์ ร้ายทีเป็ นอันตรายทังแตน
แมงพู่ งูจงอาง งูเหลือม งูเห่าและงูก่านปล้ อง๓๗
กวีได้ เพิมรายละเอียดพฤติกรรมของชูชก คือ การทีให้ ชูชกกล่าวด้ วยความตกใจ
ในบทพรรณนาของชูชกกวีได้ แทรกความรู้และความเชือเกียวกับสัตว์ร้ายที มีพิษไว้ อย่างแยบคาย
การทีชูชกรอบรู้ ในเรื องต้ นไม้ ว่ามีสตั ว์ร้ายใดบ้ างทีอาศัยอยู่ในต้ นไม้ นนๆ
ั เช่น ในต้ นไผ่นนมี
ั แตน
และงูจงอาง หรื อ ในไม้ ประดูจ่ ะมีแมลงภู่ เป็ นต้ นอาจจะเป็ นไปได้ ว่ากวีมีความรู้เกียวกับความเชือ
เรื องสัตว์ร้ายของชาวล้ านนา ในตัวอย่างดังกล่าวนันจะเห็นว่า ในกอไผ่จะมีงูหลายชนิดอาศัยอยู่
ความเชือของชูชกนีมาจากการทีชูชกมีความรู้ทีมาจากความเชือเรื องงูสิงฝากพิษ๓๘
๑.๑.๓.๒ การเพิมรายละเอียดเกียวกับพฤติกรรมตัวละครประกอบ
ตัวละครประกอบที มี บทบาทตัวหนึง คือ พระนางผุสดี หากพิจารณา
อย่างถ้ วนถีจะพบว่ากวีให้ ความสําคัญกับพระนางผุสดีในช่วง ๓ กัณฑ์แรกเป็ นอย่างยิง กล่าวคือ
เริมเรื องด้ วยการกล่าวถึงพระนางผุสดีเป็ นชายาของพระอินทร์ ได้ รั บพรให้ จตุ ิมาประสูติเพือเตรี ยม
เป็ นพุทธมารดา มีความงามตามเบญจกัลยาณี ส่วนทานกัณฑ์นีพระนางผุสดียงั ได้ ทรงมีบทบาท
ของแม่และภรรยาอีกด้ วย ดังตัวอย่างต่อไปนี
เมือพระนางผุสดีทรงรับรู้ เรื องราวทีชาวเมืองสีพีจะขับไล่พระเวสสันดร
เนืองจากพระองค์ทรงบริจาคช้ างปั จจัยนาคนันจึงเข้ าเฝ้าพระเจ้ าสัญชัยเพือทูลยับยัง

๓๗
๓๘

งูก่านปล้ อง หมายถึง งูสามเหลียม ทีลําตัวมีลายเป็ นบังๆสีดําสลับสีเหลือง
ดูเพิมเติม บทที ๕ หัวข้ อ ความเชือเรื องงู

๗๒
ตารางที ๑๔ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของพระนางผุสดี

อรรถกถาฯ๓๙

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๔๐

ชาวสีวีให้ ขบั ไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดรัฐ ข้ าแต่มหาราชเจ้ า รวงเผิงอันตัวแม่มีแหลมอัน
มณฑลของพระองค์ ก็จกั เป็ นเหมือนรังผึงร้ าง แก่เฝ้าแหนบ่ได้ คนเข้ าใกล้ เอากินง่าย สันใด
เหมือนมะม่วงหล่นลงบนดิน ฉะนัน พระองค์ อัน นึง ไม้ ม่วงต้ นใดเป็ นลูก หาคนรั กษาบ่ไ ด้
อันหมู่เสวกามาตย์ละทิงแล้ ว จักต้ องลําบาก เทียรย่อมเป็ นสาธารณ์แก่คน สันใด บ้ านเมือง
อยูพ่ ระองค์เดียว

แห่งมหาราชเจ้ าจักเป็ นสาธารณ์ ๔๑แก่ท้าวพระ
ยาทังหลายต่างประเทศ เหตุมหาราชเจ้ าขับ
ลูกเต้ าตนหนี

การเพิมรายละเอี ยดของตัวอย่า งนีพบว่ากวี ไ ด้ ขยายความเปรี ยบ คือ
รังผึงและผลมะม่วงจะเห็นได้ ว่าในอรรถกถาฯได้ กล่าวเพียงว่ า การทีพระเจ้ ากรุ งสัญชัยทรงขับไล่
พระเวสสันดรนันเหมื อนกับรั งผึงร้ าง และเหมือนกับมะม่วงที หล่นพื น แต่ในมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกรนันจะเห็นได้ ว่า กวีได้ ขยายความเปรี ยบของอรรถกถาฯเพือให้ ผ้ ฟู ั ง ได้ เข้ าใจมากขึน คือ
พระเจ้ า สัญ ชัยเหมื อนกับผึงที มี เ หล็ กในแก่ แต่ไ ม่ส ามารถเฝ้ารั ง ผึงคือ บ้ านเมื องได้ อี ก ทังยัง
เหมือนกับต้ นมะม่วงทีไม่มีผ้ เู ฝ้ารักษา มะม่วงเหล่านันก็จะเป็ นอาหารของมนุษย์ผ้ อู ืนได้ ง่ายความ
เปรี ยบนี หมายถึง พระเจ้ าสัญชัยไม่ทรงสามารถรักษาบ้ านเมืองไว้ ได้ ทําให้ กษัตริ ย์เมืองอืนมาตี
เมืองสีพีราชได้ ด้ วยเหตุทีว่าพระเจ้ าสัญชัยทรงขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง
ความเปรี ยบในตอนนีทําให้ เห็นว่า พระนางผุสดีไม่เพียงจะเป็ นพระมเหสี
ทีทรงเป็ นห่วงพระเจ้ า สัญชัยว่าการขับไล่พระเวสสันดรนันทําให้ เหมือนอยู่พระองค์เดียว คือ ไม่มี
ผู้สืบราชบัลลังก์ แต่พระนางผุสดียังทรงเป็ นแม่เมืองทีดี คือ มองการณ์ ไกลถึงความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนชาวสี พี ร าชจนต้ อ งตรั ส ข้ อ ความดัง กล่า วเพื อเตื อ นพระสติข องพระเจ้ า สัญ ชัย สิ งที
๓๙

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๓๓.
๔๐
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๖๘.
๔๑
สาธารณ์ หมายถึง ชัวช้ า,ตํา,เลว และยังมีอีกความหมายหนึง คือ ทัวๆไป เช่น ของสาธารณ์ หมายถึง ของทีอยู่
ทัวๆไป

๗๓
พระนางผุสดีได้ ทรงเตือนพระเจ้ าสัญชัย คือ บ้ านเมืองเหมือนกับรังผึง พระเจ้ าสัญชัยทรงเป็ นผึงที
มีเหล็กในทีแก่แล้ ว มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรใช้ คําว่า "มีเหล็กแหลมอันแก่"
เป็ นทราบกันทัวไปอยู่แล้ วว่า "ผึง" มี "เหล็ก ใน" ทีใช้ เพือป้องกันศัตรู แต่
ต้ องยอมแลกด้ วยชีวิต ไม่เหมือนต่อและแตนทีมีเหล็ก ในไว้ ล่าเหยือ ฉะนัน ต่อและแตนเมือต่อย
เหยือแล้ วจึงไม่ตาย ต่างจากผึงทีเมือต่อยศัตรูแล้ วจะต้ องตาย
การทีพระนางผุสดีเปรี ยบพระเจ้ าสัญชัยกับผึงนันย่อมแสดงให้ เห็นว่า
พระนางผุสดีต้องการจะเตือนเรื องพระสังขารทีจะร่วงโรยไปตามกาลเวลาและประการสําคัญ คือ
พระเจ้ าสัญชัยไม่ทรงมีพระกําลังทังพระสังขาร พระราชหฤทัยและกําลังไพร่ พ ล พระองค์จึงทรง
เหมือนผึงทีคอยรักษารัง เมือผึงต่อยศัตรู แล้ วก็ย่อมตาย ทํานองเดียวกัน พระนางผุสดีทรงมองว่า
หากมีอริ ราชศัตรูมาชิงเมืองสีพีราช พระเจ้ าสัญชัยคงไม่ทรงสามารถต้ านทานกองทัพเหล่านันได้
ซึงจะนําความเดือดร้ อนมาสู่ประชาชนชาวสีพีราช เหมือนกับความเปรี ยบทีพระนางผุสดีตรัสว่า
ไม้ม่วงต้นใดเป็ นลูกหาคนรักษาบ่ได้ เที ยรย่อมเป็ นสาธารณ์ แก่คน สันใด บ้านเมื องแห่งมหาราช
เจ้าจักเป็ นสาธารณ์ พระนางผุสดีเปรี ยบประชาชนชาวเมืองสีพีราชกับผลมะม่วงทีไม่มีผ้ ูรักษา
นันคือ ผู้ปกครอง(กษัตริย์)
ั
าสัญชัย
ดังทีได้ กล่าวไปแล้ วว่า ในพระทัศนะของพระนางผุสดีนนพระเจ้
ทรงมีพระปรี ชาลดถอยลงมาก ฉะนัน ผู้ปกครองทีเหมาะสมทีสุด คือ พระเวสสันดร ซึงมีศกั ดิและ
สิทธิพร้ อมด้ วยความเหมาะสมทีจะเป็ นผู้ปกครองแผ่นดินสี พีราช กล่าวคือ พระเวสสันดรทรงได้ รับ
พระราชทานโปรดเกล้ าฯสถาปนาให้ เป็ นกษัตริ ย์แทนพระเจ้ าสัญชัย ดังทีปรากฎความในกัณฑ์
หิมพานต์วา่ ก็อสุ สาภิ เสกลูกแก้ว บุตตา หื อเป็ นพระยาบรมนาถ ในเชตุตราฐนคร ก็มีแล จํ าเนี ยร
แต่มหาสัตว์เจ้าเวสสันดรได้เสวยราชสมบัตินครเมื องใหญ่ เจ้าก็จ่ายข้าวของเป็ นทาน
อี กทังยัง เป็ นผู้ทีพระมารดาทรงเล็ ง เห็น ถึง พระปรี ช าสองประการ คื อ
ประการแรกพระเวสสันดรทรงมีบญ
ุ ญาธิการมากจึงทรงสามารถปกครองประชาชนชาวสีพีราชโดย
ไม่ต้องอาศัยกํ าลัง ทหาร ดัง ความที ว่า ส่ วนมหาสัตว์ เจ้ าก็ จุติคลาคลาดจากปราสาทเวไชยนต์
ลงมาเอาปฏิ สนธิ กํ าเนิ ด เกิ ดในวรองค์ แห่งราชผุสสดี แม้นว่าเทวดาทังหลายหกหมื นตน ก็ลงมา

๗๔
เอาปฏิ สนธิ ในเรื อนอํ ามาตย์หกหมื นคน แล พระบุญญาธิการของพระเวสสันดรนันสามารถเห็นได้
ตังแต่การประสูติ คือ พระเวสสันดรนันทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ลงมาประสูติ
อีกทังด้ วยพระบุญญาธิการของพระองค์นนยั
ั งส่งให้ เทวดาทังหลายจุติลง
มาในครอบครัวของอํามาตย์ทงหกหมื
ั
นคนด้ วยเพือมาเป็ นบริ วาร พระบุญญาธิการนียังส่งผลให้
ท้ าวพระยามหากษัตริ ย์ทงหลายก็
ั
ทรงยอมสวามิภักดิแก่พระเจ้ าสัญชัยด้ วยเช่นกัน ดังความทีว่า
ด้วยเตชะอานุภาวะแก่นไท้ตนบุญ ท้าวขุนพระยาต่างประเทศราชบ่อาจอดอยู่ได้ ก็ น้อมมาถวาย
ยังบรรณาการ มากนักแล ส่วนประการทีสอง คือ พระเวสสันดรทรงเป็ นผู้มีธรรม ซึงจะเห็นได้ จาก
พระปณิธานของพระเวสสันดรทีสร้ างทานบารมีว่า กูเกิ ดมาชาติ นี มี แต่หือทานพายนอกกูมกั ใคร่
ออกหื ออัชฌัตติ กทาน๔๒ อันเป็ นแก่นสารพายในตน ผิ ว่าคนทังหลายผู้ใด มาขอเอายังหัวใจดังอัน
กูก็จกั เอาหัวใจอันนันหื อเป็ นทานไป แก่คนทังหลายฝูงนันชะแล
การตังพระปณิธานถึงทานบารมีนียังทําให้ ทรงเป็ นทีรั กและทีพึงพาของ
ประชาชนชาวสี พีราชและเมืองข้ างเคียงอีกด้ วย ดังจะเห็นได้ จากตอนทีเมืองกาลิงคราฐเดือดร้ อน
เรื องฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล พระเจ้ ากาลิงคราฐก็ทรงนึกถึงพระเวสสันดรเป็ นพระองค์แรก
ด้ วยเหตุนีเองพระนางผุสดีจึง ทรงเปรี ยบเที ยบพระเวสสันดรกับผู้ดูแล
ผลมะม่วง และทรงชีให้ พระเจ้ าสัญชัยตระหนักถึงการขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง เมื อเมือง
สีพีราชขาดผู้ปกครองทีเข้ มแข็งเช่นนีแล้ วก็ย่อมไม่ต่างจากต้ นมะม่วงทีไม่มีผ้ ดู แู ล ใครก็สามารถ
เก็บเอาผลมะม่วงไปได้ อย่างง่ายดาย ทํานองเดียวกัน เมืองสี พีราชไม่มีผ้ ปู กครองทีเข้ มแข็งก็ย่อม
เสียเมืองได้ โดยง่ายเช่นกัน
ส่วนบทบาทของแม่นนพระนางผุ
ั
สดีเป็ นพระมารดาทีทรงมีความเข้ าใจ
พระโอรสอย่างพระเวสสันดรเป็ นอย่างยิง ดังตัวอย่าง ในทานกัณฑ์ หลังจากทีพระเวสสันดรทรง
รับสังอําลาจากพระเจ้ าสัญชัยแล้ ว จากนันพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้าพระนางผุสดีเพือทูลขออนุญาต
ผนวช

๔๒

อัชฌัตติกทาน หมายถึง ทานภายใน ได้ แก่ เลือด,เนือ

๗๕
ตารางที ๑๕ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมความเป็ นแม่ของพระนางผุสดี

อรรถกถาฯ๔๓

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๔๔

ลูกรักแม่อนุญาตลูกบรรพชาจงสําเร็ จแก่ลกู ก็ ดูร าเจ้ า ลูก รั ก แก่ แ ม่ แม่ก็ อ นุญ าตแก่ บุต ตา
แต่แม่มทั รี กัลยาณีผ้ มู ีตะโพกงามเอวบาง จง ไปจําศีลภาวนาในป่ าช้ าง เพือเสพสร้ างเสวย
อยูก่ บั บุตรธิดา แม่จะทําอะไรในป่ าได้

บุญ อันจักเป็ นคุณแก่เจ้ า ตราบต่อเท้ ายาวะชี
วังด้ วยแท้ ดงนางมั
ั
ททีงามบ่เส้ า จุ่งหืออยู่กับ
ลูก เต้ า ทัง สอง นางจัก ปองกระทํ า ดัง ฤๅได้
ในป่ าไม้ หิมพานต์

ตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่า แก่นของเนือความทังอรรถกถาฯและมหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรนันไม่ต่างกัน คือ กล่าวถึงพระนางผุสดีทรงอนุญาตให้ พระเวสสันดรผนวชได้
แต่ทรงทักท้ วงพระนางมัทรี ให้ ประทับอยูก่ บั พระราชโอรสและพระราชธิดา เมือประทับในป่ าจะทรง
กระทําสิงใดได้
อย่างไรก็ตาม ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร ได้ เพิมรายละเอียดโดยการ
ขยายความจาก อรรถกถาฯว่า เพือเสพสร้างเสวยบุญ อันจักเป็ นคุณแก่เจ้า ตราบต่อเท้ายาวะชี วงั
จะได้ ว่ า พระนางผุส ดี ใ นมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรทรงเข้ า พระทัย พระราชโอรสมากกว่ า
ในอรรถกถาฯ กล่าวคื อ พระนางผุส ดี ทรงเข้ า พระทัยดี ว่า พระเวสสัน ดรนันทรงปรารถนาใน
พระโพธิ ญาณเหนือสิงอืนใด ความเข้ าพระทัยของพระนางผุสดีนีเป็ นการส่งเสริ มแนวความคิด
เกียวกับผู้หญิงทีส่งเสริ มพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ จากในพุทธประวัติ เช่น การออกผนวชของ
พระนางประชาโคตรมีเถรี การเป็ นอุบาสิกาทีคอยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา อย่างนางวิสาขาและ
นางมัลลิกา เป็ นต้ น ซึงแนวความคิดเรื องแม่ทีส่งเสริ มให้ บวชเพือสะสมเนกขัมบารมีนีปรากฏใน
บทบาทของพระนางผุสดีในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร ด้ วย
อีกทังการเพิมรายละเอียดนียังทําให้ เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร
มากขึน กล่าวคือ ผู้ฟังจะเห็นถึงความปรารถนาดีของแม่ พระนางผุสดีแม้ ทรงเศร้ าโศกทีพระราช
๔๓
๔๔

มหามกุฏราชวิทยาลัย.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๔๕.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๗๗.

๗๖
โอรสจะผนวชแล้ วเสด็จไปยังเขาวงกตซึงเป็ นถินทุรกันดาร แต่พระนางผุสดีก็ทรงยอมให้ พระราช
โอรสผนวชเพือจะได้ เป็ นผลบุญกุศลและเพือตามพระประสงค์ของพระราชโอรส
ตัว อย่า งข้ า งต้ น นี อาจทํ า ให้ เ ห็ น พฤติก รรมและบทบาทของตัว ละคร
ประกอบอย่างพระนางผุส ดีได้ ดีขึน กล่าวคือ แม้ แก่นของเนือความในอรรถกถาฯกับมหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรจะไม่ต่างกัน แต่การเพิมการขยายความในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรทําให้
เห็นว่าผู้ฟังเข้ าใจถึงพฤติกรรมและบทบาทของพระผุสดีได้ ดีขนึ อาจกล่าวได้ ว่า ตัวละครประกอบ
หญิงตัวนีแม้ จะไม่มีผลต่อเรื องมากเท่ากับตัวละครหลักหญิงอย่างพระนางมัทรี แต่ก็สามารถเสริ ม
ความคิดเรื องผู้หญิงในอุดมคติของชาวล้ านนาได้ เป็ นอย่างดี
๑.๑.๔ การเพิมรายละเอียดเพืออารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละคร
ในทานกัณฑ์ พระนางผุสดีเมือทรงทัดทานทังพระเวสสันดรและพระนาง
มัทรี ไม่ได้ พระองค์จงึ ทรงใช้ กลวิธีด้วยการพรรณนาความน่าสะพรึงกลัวของป่ าหิมพานต์ พระองค์
ทรงพรรณนาถึงความทุรกันดาร อีกทังยังทรงเปรี ยบเทียบความทุกข์ยากในป่ าหิมพานต์กับสัตว์
ต่างๆด้ วย
ตารางที ๑๖ เปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้ สกึ ของพระนางผุสดี

อรรถกถาฯ๔๕

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๔๖

ตัวแม่แลไม่เห็นลูกรัก ก็จกั ผอมผิวเหลือง จัก อันนึง แม่นกเขียนและนกออก ทังนกจอกและ
แล่นไปในทีนันๆ เปรี ยบดังนางนกเขามีลูก จากพรากหงสา ละลูกไว้ ในรัง ไปแอ่วหาอาหาร
ถู ก เบี ย ดเบี ย นแล้ วเห็ น แต่ รั ง เปล่ า หรื อ ฝูงคนเป็ นพรานนกและแหลวคอด ๔๗ เข้ ามาสับ
เปรี ยบเหมือนนางนกจากพรากตกในเปื อก ตอดเอาลูก ไปกิ น ตัว แม่บิ น คื น มาหาลูก บ่ไ ด้
ตมไม่มีนําฉะนัน

๔๕

ย่อมซบเซาเหงาไหม้ อยูต่ วั เดียวมีสนั ใด กูนาง

มหามกุฏราชวิทยาลัย.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓.(กรุงเทพฯ : เฉลิม
ชาญการพิมพ์,๒๕๒๖), ๖๓๖.
๔๖
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริ วรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก.(พระนคร : ส.ธรรมภักดี,
๒๔๙๘), ๗๑.
๔๗
แหลวคอด หมายถึง นกเหยียวชนิดหนึง

๗๗
ตารางที ๑๖ เปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้ สกึ ของพระนางผุสดี (ต่อ)

ราชผุสสดีบห่ นั หน้ าลูกเต้ า เท่าจักหันปราสาท
อันเปล่า ก็ซบเซาเหงาอยูเ่ ป็ นดังอัน ชะแล
การเพิมรายละเอียดของมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีกวีได้ พรรณนาถึง
ความเศร้ าโศกของแม่โดยเปรี ยบเทียบกับนกชนิดต่า งๆทังนกเขี ยน นกออกและนกกระจอกที
ออกไปหาอาหารเหลือเพียงลูกนกไว้ ทีรังซึงเป็ นเหยือของนายพรานนกและเหยียว ความเศร้ าโศก
ของแม่นกนันเหมือนกับพระนางผุสดีนนเอง
ั
การเพิ มรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ นี ทํ า ให้ ผู้ ฟั งเกิ ด จิ น ตภาพของ
ความเศร้ าโศกของพระนางผุสดีมากขึนด้ วย อีกทังยังเป็ นการเพิมรายละเอียดเพือให้ เข้ ากับบริ บท
ทางวัฒนธรรมของกวีด้วย กล่าวคือ ทังนกเขียน นกออก นกกระจอกและเหยียวหรื อนกแหลวคอด
นันล้ วนแต่เ ป็ นชื อนกในล้ านนาทังสิ น เมื อผู้ฟั ง ฟั ง ความเปรี ยบอย่างเข้ าใจก็จ ะทําให้ เ ข้ าใจถึง
ความรู้ สึกนึกคิดของตัวละครซึงส่ง ผลให้ เกิดความสงสารและความเห็นใจ คือ เกิดกรุณารสต่อตัว
ละครทีเป็ นมีสถานภาพเป็ นแม่อย่างพระนางผุสดีด้วย
ในทานกัณฑ์ พระเวสสันดรได้ ทรงบริจาคทานเป็ นครังสุดท้ ายโดยบริ จาค
สัตตสตกมหาทาน๔๘แล้ ว พระเวสสันดรจึงเสด็จออกจากเมืองสีพีเพือเสด็จไปประทับยังเขาวงกต
ชาวสีพีเกิดความอาลัยในทานบารมีของพระองค์จงึ พากันครํ าครวญถึงคุณความดีของพระองค์

๔๘

สัตตสตกมหาทาน คือ บริจาคสิงของ ๗ อย่างอย่างละ ๗๐๐

๗๘
ตารางที ๑๗ เปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้ สกึ ของชาวเมืองสีพี

อรรถกถาฯ๔๙

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๕๐

ในเมื อพระเวสสันดรมหาราชผู้ยัง แคว้ นแห่ง คนทังหลายเถ้ าทังหนุ่ม เหน้ าและปานกลาง
ชาวสีพีให้ เจริญเสด็จออกแล้ ว เหล่าคนแก่ คน ทัง พ่ อ หมอขับ ผี แ ละคหบดี พ่ อ ค้ า ถ้ วนหน้ า
หนุม่ และคนกลางคนทังหมด ภูต แม่มด ขันที สมณพราหมณ์ ก็ พากันร้ องรํ าไห้ ทัวทิสา ว่า
สตรี ของพระราชา สตรี ในพระนคร พราหมณ์ ดูราชาวเราทังหลายมวลมาก กริ ยาอันขับพระ
สมณะ และเหล่าวนิพกอืนๆ ประคองแขนทัง ยาเวสสันดร หือพลัดพรากจากพาราด้ วยคํา
สองร้ องไห้ วา่ ดูเถอะ พระราชาเป็ นอธรรม

ชาวเมื องมาสนส่อ แก่ท้าวพ่อตนลวดขับหนี
เป็ นอันบ่ดีบช่ อบ บ่ประกอบด้ วยธรรม

การเพิ มรายละเอี ย ดเพื ออธิ บ ายเหตุข องเหตุก ารณ์ นี จะเห็ น ได้ ว่ า
มหาชาติ สํ านวนสร้ อยสังกรพยายามทีจะใช้ การกล่าวถึงเหตุทีต้ องขับไล่พ ระเวสสันดรเพื อให้
เนือความสมเหตุสมผล กล่าวคือ เหตุทีพระเวสสันดรจะต้ องเสด็จไปประทับยังเขาวงกตนันเพราะ
ชาวสี พี ไ ม่พอใจในการบริ จาคช้ า งปั จ จัยนาคให้ แก่พ ราหมณ์ ทัง ๘ ของเมื องกาลิ ง ครั ฐ จนนํ า
ความไม่พอใจนีไปกราบทูลพระเจ้ าสัญชัยเพือให้ ทรงขับไล่พระเวสสันดร อาจจะกล่าวได้ ว่าต้ นเหตุ
ของการขับไล่ คือ ชาวสีพีไม่ใช่พระเจ้ าสัญชัย ในอรรถกถาฯนันจะเห็นว่ามีการเปลียนแปลงต้ นเหตุ
จากชาวสี พี ม าเป็ นพระเจ้ าสัญ ชัย หรื อ อาจจะกล่า วได้ ว่า พระเจ้ า สัญ ชัยทรงเป็ นเหตุทีทํ าให้
พระเวสสันดรต้ องทรงถูกขับไล่ ความในตอนนีจึงไม่สมเหตุสมผล กวีผ้ ปู ระพันธ์จึงเพิมรายละเอียด
คือ ว่าดูราชาวเราทังหลายมวลมาก กริ ยาอันขับพระยาเวสสันดร หื อพลัดพรากจากพาราด้วยคํ า
ชาวเมื องมาสนส่อ การเพิมรายละเอียดในตอนนีจึงเพือให้ สอดรับกับเนือความในตอนต้ นด้ วย

๔๙

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๓๔.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๖๒-๖๘.

๕๐

๗๙
๑.๒ การเพิมรายละเอียดเกียวกับฉาก
ฉาก๕๑ในภาษาอังกฤษใช้ ๒ คํา คือ scene และ setting ในวรรณกรรมบันเทิงคดี
อาจจะใช้ คําว่า "ฉาก" ในความหมายอย่างกว้ างซึงหมายถึง สถานทีทีใช้ ในการดําเนินเรื อง ฉาก
เป็ นองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ที จํ า เป็ นต่ อ การสร้ างสรรค์ ว รรณกรรม วิ ภ า กงกะนัน ท น์ ๕๒ได้ ใ ห้
ความหมายของฉาก ว่า หมายถึ ง เวลาและสถานที อันเป็ นสภาพแวดล้อมของเรื องและของตั ว
ละคร สภาพแวดล้อมนี หมายถึงทังที เป็ นวัตถุธรรมและนามธรรม การศึกษาการเพิมรายละเอียด
ของฉากนีจะใช้ แนวคิดเรื องฉากในความหมายของsetting ซึงมีความหมายและองค์ประกอบดังนี
ฉาก หมายถึง ภูมิหลังทางกายภาพหรื อทางจิตใจทีปรากฏในเหตุการณ์ในบันเทิง
คดีประเภทเรื องเล่า ส่วนทีประกอบกันขึนเป็ นฉาก ได้ แก่ ประการแรก สถานทีจริ งๆทางภูมิศาสตร์
ลัก ษณะภูมิ ประเทศของท้ องถิ นนันๆทัศนี ยภาพ และลัก ษณะของสถานที เช่น ตํา แหน่ง ของ
หน้ าต่างและประตูในห้ อ ง ประการถัดมา คือ เวลาหรื อสมัย ที เหตุการณ์ เ กิ ด ขึน เช่น สมัย ใน
ประวัติศาสตร์ หรื อฤดูกาลของปี และประการสุดท้ าย คือ ภาวะแวดล้ อม เช่น ศีล ธรรม สัง คม
ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวละคร
การศึกษาการเพิมรายละเอียดเกี ยวกับฉาก(setting)นีนอกจากจะทําให้ เห็นถึง
การขยายความของกวีเพือโน้ มน้ าวใจของผู้ฟังแล้ วนัน ฉากยังทําให้ เข้ าใจบุคลิกภาพ ภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจของตัวละครอีกด้ วย จากแนวคิด ข้ างต้ น สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั การศึกษา
เปรี ยบเทียบเนือหาของอรรถกถาฯกับมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๕๓ ดังมีรายละเอียดดังนี

๕๑

ปรับปรุงจาก ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์ วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย(กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๔๕),๓๘๔

และ๓๙๖.
๕๒

วิภา กงกะนันทน์ , วรรณคดีศึกษา(นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
,๒๕๒๐),๖๘-๗๐.
๕๓
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ได้ ให้ ลกั ษณะของฉากท้ องเรื องไว้ ๔ ประการ คือ (๑)สถานทีจริ งๆทาง
ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศของท้ องถินนันๆทัศนียภาพและลักษณะของสถานที เช่ น ตําแหน่งของหน้ าต่างและประตูใน
ห้ อง (๒) อาชีพและการดําเนินชีวิตของตัวละคร (๓)เวลาหรื อสมัยทีเหตุการณ์เกิดขึนเช่น สมัยในประวัติศาสตร์ หรื อฤดูกาล
ของปี (๔) ภาวะแวดล้ อม เช่น ศีลธรรม สัง คม ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ ของตัวละคร ในงานวิจัย เล่มนี ผู้วิจัย ได้
ประยุก ต์แนวความคิดนีมาใช้ เพือศึกษาเนื อหาที แตกต่างกัน ระหว่างอรรถกถาฯและมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร โดยจะ
กําหนดให้ คําว่า "ฉาก" หมายถึง (๑) (๒)และ(๓) เท่านัน เนืองจาก (๔) ได้ กล่าวรวมไว้ แล้ วในการเพิมรายละเอียดเกียวกับ
ตัวละคร

๘๐
๑.๒.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกับภูมิศาสตร์ วัตถุธรรมและสถานที
๑.๒.๑.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกับวัตถุธรรม เช่น
ในกั ณ ฑ์ หิ ม พานต์ ได้ กล่ า วถึ ง การบริ จ าคช้ างปั จจั ย นาค
เมือพระเวสสันดรเสด็จออกมายังโรงทาน พราหมณ์ทงั ๘ ทีปลอมแปลงตัวมาเป็ นขอทาน ได้ ทูลขอ
ช้ างปั จจัยนาคเพือนําไปสูเ่ มืองกาลิงครัฐเนืองจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล
ตารางที ๑๘ เปรี ยบเทียบเกียวกับช้ างปั จจัยนาค

อรรถกถาฯ๕๔
ข้ าแต่สมมติเทพ ข้ าพระองค์ทงหลายจะทู
ั
ลขอ
รั ต นะซึ งแคว้ นแห่ ง ชาวสี พี ใ ห้ เจริ ญ ขอ
พระองค์โปรดพระราชทานช้ างตัวประเสริ ฐซึง
มีงาดุจงอนไถสามารถเป็ นราชพาหนะ

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๕๕
ผู้ข้านีนาเป็ นอนาถาทุกข์ไร้ ใคร่ มักได้ ยัง ช้ าง
แก้ วปั จจัย ตัวงามสีใสประเสริ ฐอันเกิดมาด้ วย
ราชสมภาร มี ง าเงยงามดั ง หั ว ราชรถอด
สงครามกองหน้ า ผ้ งใหญ่หม้ าเต็มงาม แลนา

การเพิ มรายละเอี ย ดของช้ า งปั จ จัย นาคในมหาชาติ สํ า นวน
สร้ อยสังกรนัน จะพบว่ากวีได้ กล่าวถึงความงามของช้ างโดยเริ มจากตัว คือ มีผิวหนังทีสะอาดและ
เปล่งปลัง ส่วนงานันมีความงามดังราชรถศึก การเพิมรายละเอียดนีทําให้ ผ้ ฟู ั งเกิดจินตภาพของ
ช้ างมงคล คือ ช้ างปั จจัยนาคซึงการเน้ นถึงความสุกใสของสีกายของช้ างนัน ทําให้ ผ้ ฟู ั งเห็นภาพ
ของช้ างเผือกมากขึน อีกทังกวียงั ได้ เปลียนแปลงรายละเอียดของช้ างเชือกนีด้ วย กล่าวคือ งาของ
ช้ างในอรรถกถาฯมีลกั ษณะยาวจนใช้ คําเปรี ยบว่า "งาดุจงอนไถ" ซึงหมายถึง ส่วนปลายของงาที
เป็ นรูปยาวเรี ยวและช้ อยขึน
ในขณะทีมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรได้ เปรี ยบงาของช้ างปั จจัย
นาคว่า งามดังหัวราชรถทีใช้ ทําสงคราม การทีกวีล้านนาได้ เปลียนแปลงความเปรี ยบนีจะทําให้
ผู้ฟังเข้ าใจถึงความเป็ นกษัตริ ย์ของพระเวสสันดรทีมีช้างคู่บารมี ทํานองเดียวกันการทีกวีเปรี ยบ
งาช้ างว่างามดังหัวราชรถศึกนีก็ ทําให้ ผ้ ูฟั งเข้ าใจถึง ว่าช้ างเชือกนี เป็ นของกษัตริ ย์ เพราะเพียง
การเปรี ยบเทียบถึงความงามเพียงอย่างเดียวอาจจะทําให้ ผ้ ูฟังไม่เข้ าใจถึงการเป็ นช้ างคู่บารมี
๕๔
๕๕

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๑๗.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๕๓.

๘๑
คุณลักษณะวิเศษของช้ างปั จจัยนาคนีเองทีมีความสําคัญต่อชาวกรุ งสีพี มาก กวีจึงได้ ใช้ คําว่า
“ช้ า งแก้ วปั จ จัย ” และเป็ นช้ า งคู่บุญ ของพระเวสสัน ดร “อันเกิ ดมาด้วยราชสมภาร” ซึงการยํ า
ความสําคัญของช้ างปั จจัยนาคนีทําให้ เรื องสมจริงมากขึน เพราะเมือผู้ฟังเข้ าใจว่าช้ างปั จจัยนาคนี
สําคัญต่อชาวเมืองสีพีมาก ผู้ฟังก็จะเข้ าใจถึงสาเหตุทีชาวเมืองสีพีต้องการขับไล่พระเวสสันดร
อาจจะกล่าวได้ วา่ การเพิมรายละเอียดของช้ างปั จจัยนาคมีผลต่อการดําเนินเรื องด้ วย
ในกัณฑ์หิมพานต์ เมือพระเวสสันดรได้ พระราชทานช้ างปั จจัย
นาคบริ จาคให้ แก่พราหมณ์ทงั ๘ ของเมืองกาลิงครัฐแล้ ว ทําให้ ชาวเมืองสีพีเศร้ าโศกเสียใจเป็ น
อย่างยิง
ตารางที ๑๙ เปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้ สกึ ของชาวเมืองสีพี

อรรถกถาฯ๕๖
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๕๗
ในเมือพระเวสสันดรบรมกษัตริ ย์ผ้ ยู งั ชาวสีพีให้ อันท้ าวเวสสัน ตระประสาทหื อเป็ นทานเสี ย ง
เจริ ญ พระราชทานช้ า งตัวประเสริ ฐ ชาวบุรีก็ บันดาลย้ าวเยื อก ชาวเมืองขํ าเขือกเยื อกเป็ น
เกลือนกล่น เสียงอันอืออึงก็แผ่ไปมากมาย
โกลาหล สั ท ทะสํ า เนี ย งเสี ย งคนร้ องรํ าไห้
เพราะเสียดายช้ างตัวนันไส้ เป็ นแดน ก็มีวนั นัน
แล
กวี ไ ด้ เพิ มรายละเอี ย ดของฉากเกี ยวกั บ ช้ างปั จจัย นาคซึ ง
ในตอนนีกวีได้ กล่าวถึงว่า เมือพระเวสสันดรทรงบริ จาคช้ างปั จจัยนาคให้ แก่พราหมณ์ทงั ๘ ของ
เมื องกาลิง คราฐแล้ ว ประชาชนก็ ไ ด้ เ ศร้ าโศกเสี ย ใจเป็ นอย่า งยิ ง ในอรรถกถาฯกล่าวเพี ย งว่า
ประชาชนทังหลายก็ บ่น (เกลื อนกล่น )และส่ง เสี ย งอัน ดัง สนัน(อื ออึง ) ในขณะที กวี ล้ า นนาได้
พรรณนาถึงความเศร้ าโศกเสียใจของประชาชนไว้ อย่างเห็นภาพว่า ชาวเมื องขํ าเขื อก๕๘เยื อกเป็ น
โกลาหล สัททะสําเนี ยงเสี ยงคนร้องรํ าไห้ ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรจะเห็นได้ ว่ากวีได้ ให้ ภาพ
ของความเศร้ าโศกทีโกลาหล กวีเลือกใช้ คําว่า "ขําเขือก" ซึงมีความหมายแฝงเรื องทิศทาง กล่าวคือ
ประชาชนในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนันไม่เพียงแต่ร้องไห้ เท่านันแต่ยงั มีภาพการเคลื อนไหว
อย่างไร้ ทิศทางด้ วย(โกลาหล) อีกทังกวียังได้ เพิมรายละเอียดของเหตุผลทีประชาชนต้ องร้ องไห้
๕๖

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๑๖-๖๑๗.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๕๒-๕๓.
๕๘
ขําเขือก (ขําเขือก) หมายถึง โกลาหล,วุน่ วาย,อยู่ในสภาวะสงคราม ขําเขือกเยือกไสว ก็วา่
๕๗

๘๒
เสียใจด้ วยว่า เพราะเสี ยดายช้างตัวนันไส้เป็ นแดน ก็มีวนั นันแล การเพิมรายละเอียดของเหตุผลนี
ยังเป็ นการยําถึงเนือความก่อนหน้ าว่า พระเวสสันดรได้ ทรงบริ จาคช้ างปั จจัยนาคทําให้ ประชาชน
เสียใจเป็ นอย่างยิงด้ วย อีกทังยังทําให้ ฉากนีสมจริงมากขึนด้ วย
อี ก ตอนหนึ งที กวี ไ ด้ เพิ มรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ก าร
พระราชทานช้ างปั จจัยนาคของพระเวสสันดร คือ เทวดาบันดาลให้ ชาวเมืองสีพีโกรธพระเวสสันดร
และพากันไปเข้ าเฝ้าพระเจ้ าสัญชัยเพือให้ ทรงขับไล่พระเวสสันดร
ตารางที ๒๐ เปรี ยบเทียบเทวดาบันดาล

อรรถกถาฯ๕๙
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๖๐
ชาวพระนครโกรธพระบรมโพธิ สั ต ว์ ด้ วย เทวดาหากบันดลเข้ าหัวใจ เขาทังหลายเคิง
สามารถเทวดาดลใจให้ คิ ด ผิ ด จึง ชุม นุม กัน เคี ย ดมหาสั ต ว์ เ จ้ าก็ พ ากั น เข้ ามาประสุ ม
กล่าวติเตียนใหญ่แทบประตูวงั
ชุ ม นุ ม กั น ที คุ้ มน้ อยเป็ นโกลาหล คนทั ง
หลายขํ าเขื อก ย้ าวยะเยื อ กโกธาเนคมาทัง
ชาวเมืองในนอก ทังข้ างขอกสีมา ลูกท้ าวพระ
ยาและพ่อค้ าทุกถ้ วนหน้ าจตุรงคะเสนา เขา
พากันไปร้ องทีใกล้ พระเหง้ าไท้ ศรี สญชัย
ตัวอย่างนีจะเห็นได้ วา่ เทวดาได้ บนั ดาล๖๑ให้ ประชาชนชาวเมือง
สีพีราชเกิดความโกรธแค้ นพระเวสสันดร และได้ มาชุมนุมเพือว่ากล่าวพระเวสสันดรยังบริ เวณ
ประตูวงั ในอรรถกถาฯกล่าวเพียงว่าประชาชนได้ ออกมาว่ากล่าวพระเวสสันดรทีบริ เวณประตูวัง
ในขณะทีมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร กล่าวถึง กลุ่มประชาชนเหล่า ต่างๆ ได้ แก่ ประชาชนทีอยู่ใน
เมือง ประชาชนทีอยู่นอกเมือง พระราชโอรสของกษัตริ ย์ พ่อค้ า รวมทังจตุรงคเสนาอํามาตย์และ
ข้ าราชการออกมาเพือชุมนุมประท้ วงทีพระเวสสันดรทรงบริ จาคช้ างปั จจัยนาคให้ แก่พราหมณ์
ทัง ๘ การทีกวีเพิมรายละเอียดถึงกลุ่มประชาชนเหล่าต่างๆทีอยู่ในเมืองสี พีราชนันไม่เพียงแต่จะ
๕๙

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๑๘.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๕๕.
๖๑
เทวบันดาล เป็ นเหตุผลประการหนึงทีกวีนิยมใช้ การใช้ เทวบันดาลจะใช้ ในกรณีทีอาจจะสามารถหาเหตุผลอืนมา
รองรับ เป็ นความหยังรู้ อย่างหนึง วรรณคดีไทยหลายเรื องอ้ างถึงเทวบันดาลในสิงทีตนไม่สามารถอธิ บายได้ เช่น เรื องของ
จิตใจ อุปนิสยั หรือสันดาน อุปสรรคจากสิงเหนือธรรม รวมทังสถานการณ์และเหตุการณ์ทีตนไม่สามารถอธิบายได้
๖๐

๘๓
ทําให้ เห็นว่าเมืองสีพีราชเป็ นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรมากแล้ ว ยังทําให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจถึงการตัดสิน
พระทัยของพระเจ้ าสัญชัยด้ วย กล่าวคือ เหตุทีพระเจ้ าสัญชัยต้ องทรงขับไล่พระเวสสันดรออกจาก
เมืองนันก็เป็ นเพราะ ประชาชนได้ ทลู ขอให้ พระเจ้ าสัญชัยลงทัณฑ์แก่พระเวสสันดรในความผิดที
ทรงบริจาคช้ างปั จจัย
การทีกวีเพิมรายละเอียดของประชาชนเหล่าต่างๆนีทําให้ ผ้ ฟู ั ง
เข้ าใจถึงความเห็นพ้ องต้ องกันของประชาชนทังเมื องสีพีราช ไม่ใช่เป็ นเพียงประชาชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึงทีต้ องการจะขับไล่พ ระเวสสันดรเท่านัน หากเป็ นความเห็นพ้ องต้ องกันของประชาชน
ชาวสีพีราชทังหมด ฉะนัน พระเจ้ าสัญชัยจึงไม่สามารถทัดทานคําร้ องขอของประชาชนส่วนใหญ่ได้
และต้ องจําพระทัยขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองดังทีกล่าวไว้ แล้ วในข้ างต้ น
๑.๒.๑.๒ การเพิมรายละเอียดเกี ยวกับสิ งมีชีวิต อาจจะได้ แก่
คน สัตว์และพืชพรรณต่างๆ เป็ นต้ น เช่น
ในกัณ ฑ์ ชูช ก ตอนที หมาของพรานเจตบุตรไล่ล้ อมชูชกไว้ กวี
ล้ านนาได้ เพิมรายละเอียดชือหมาของพรานเจตบุตร ดังทีกวีล้านนาได้ บรรยายไว้ วา่
ตารางที ๒๑ เปรี ยบเทียบเกียวกับหมาของพรานเจตบุตร

อรรถกถาฯ๖๒

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๖๓

แกหลงทางร้ องไห้ ได้ หลี กไปไกลจากทางไปเขา ...หมาพรานเจตบุตรก็มาห้ อมเห่า เถ้ าเล้ า
วงกต แต่นันแกผู้โลภในโภคะ ไม่มี ความสํ ารวม เก่ากลัวตาย หมาพรานหมายเลียงไว้ เต็ม
เดินไปแล้ ว หลงทางทีจะไปสู่เขาวงกต ถูกฝูงสุนัข ป่ าไม้ ไล่ขบเอา จักกล่าวชือหมาทังหลาย
ล้ อมไว้ นังบนต้ นไม้ ได้ กล่าวคาถาเหล่านี

อันนายพรานเจตบุตรเลี ยงไว้ ตัวหนึงชื อ
ว่าพู้ตบู แก้ ว แกว่นเชือขบเชือคาบ ตัวหนึง
ชือว่าพู้ตาบ มันช่างสาปชอมรอย ตัวหนึง

๖๒

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๘๐.
๖๓
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริ วรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก.(พระนคร : ส.ธรรมภักดี,
๒๔๙๘), ๑๒๗-๑๒๙.

๘๔
ตารางที ๒๑ เปรี ยบเทียบเกียวกับหมาของพรานเจตบุตร (ต่อ)

ชือว่าพู้ดํามอยปกหางครางไปทัวป่ า เสียงทัว
ร่ารวายถี ตัวหนึงชือว่าอ้ ายหรี หางดอก ตัวหนึง
ชือว่าพู้ทอก มันช่างเซาะซอกในลอม หลอน
หันสัตว์ มามันย่อมไล่ คันเข้ าไปใกล้ ปาวเปิ ป
เอา ตัวหนึงชือว่าดาวเสร็ จ แม้ นหลงป่ าได้ ๗
วันมันก็ผนั มารอด ตัวหนึงชือว่าอ้ ายดําปลอด
ตาแหวน ตัวหนึงชือว่าอ้ ายตาแมนหมาเก่าเกือ
ย่อมไล่เนือทันทาง ตัวหนึงว่าแดงด่างมันช่าง
นอนพ่างข้ างเจ้ าอยู่เฝ้าหัวคันใด ตัวหนึงชือว่า
อี ใจไว หันอันใดก็ ขบหยาบแล่นคันคาบยาม
เดียว ตัวหนึงชื อว่าอ้ ายสลับสเลี ยวดําปลอด
ช่างรู้ สอดหารอย คอยดูตาแห่งเจ้ า ตัวหนึงชือ
ว่าอีเท้ า เป็ นหมาเถ้ าแก่แต่พอ่ แม่มนั มา เลงมัค
คาคอยแม่ น ใจรู้ แกว่ น หนทาง หัว ลัว ะและ
ยางสพายแชก ขบแล้ วแบกลงดอย ตัวหนึงชือ
ว่าอ้ ายตามอย หมาใหญ่ หันหัวล้ า นไล่ทันใจ
ตัวหนึงชือว่าไฟเดือนห้ า ตัวหนึงชือว่าฟ้าเดือน
หกหันยาจกบ่ได้ มันฟั งไล่เลยทัน ตัวหนึงชือว่า
มณีวนั หางก่าน หันหมู่ม่านเมงชังไล่ตามหลัง
ขบคาบ ทึงคันหยาบหรอตาย ตัว หนึงชื อว่ า
อ้ ายขาลายแค่งเท้ า หากเป็ นหมาเถ้ าแต่เมินมา
ตัวหนึงชือว่าอีตาแดงเจ้ ามันแพงผูกไว้ มันช่าง
หุมไปยําเต่า ปากมันเห่ายังแลน ตามันแหงน
หารังเผิงและรังรอก หางมันชกซอกเข้ ารู้หนู

๘๕
ตารางที ๒๑ เปรี ยบเทียบเกียวกับหมาของพรานเจตบุตร (ต่อ)

หูมันฟั ง หาเจ้ าเรี ยก ตัวหนึงชือว่าอี กาเจรี ยก
แล่นทันลอม ตัวหนึงชื อว่าขอมเคิงขาบ แล่น
คันคาบเสือหมี ตัวหนึงชือว่าอ้ ายขนยีซอมซ่อ
ช่างหุมหล่อขบเสือ ตัวหนึงชือว่าอีคําเครื อขบ
หยาบ คันมันคาบแล้ วก็บ่วาง เอาพร้ ามาง้ าง
คางจึงออกได้ หันพราหมณ์เข้ ามาใกล้ สรื ดเข้ า
ขบถง ตัวหนึงชือว่าแสนตาวงไววาท ตัวหนึง
ชือว่าสายฟ้าฟาดธรณี หมู่หมาดี ๓๒ ตัวก็มา
ห้ อมเห่าเถ้ าเล้ าเก่ากลัวตาย

ตัว อย่ า งนี กล่า วถึ ง หมาของพรานเจตบุต รล้ อ มเห่ า ชูช กโดย
กล่าวถึงลักษณะของหมาว่า ตัวหนึงชือว่าพู้ตบู แก้ วชํานาญด้ านการกัด ตัวหนึงชือว่าพู้ตาบชอบ
สะกดรอบ ตัวหนึงชือว่าพู้ดํามอยปกหางชอบส่งเสียงดังไปทัวป่ า ตัวหนึงชือว่าอ้ ายหรี หางดอก
ตัวหนึงชือว่าพู้ทอกชอบหลอกล่อสัตว์ป่าแล้ วตะปบไว้ ตัวหนึงชือดาวเสด็จ ๖๔แม้ ว่าจะหลงป่ า ๗ วัน
ก็สามารถหาทางออกได้ ตัวหนึงชือว่าอ้ ายดําปลอดตาแหวน ตัวชือว่าอ้ ายตาแมนเป็ นหมาดังเดิม
ชอบไล่สตั ว์ป่า ตัวหนึงชือว่าแดงด่างชอบนอนเฝ้าเจ้ าของทีหัวบันได ตัวหนึงชือว่าอีใจไวเห็นสิงใดก็
ขบกัด ตัวหนึงชือว่าอ้ ายสลับสเลียว ๖๕ดําปลอดเก่งด้ านตามรอย ตัวหนึงชือว่าอีเท้ าเป็ นหมาแก่
ชํานาญการจดจําทางเห็นชาวลัวะและปากะญอ๖๖สะพานแชก๖๗ก็ชอบกัดแล้ วแบกลงดอย ตัวหนึง
ชือว่าอ้ ายตามอยเป็ นหมาตัวใหญ่เห็นคนหัวล้ านแล้ วชอบไล่กัด ตัวหนึงชือว่าไฟเดือนห้ า ตัวหนึง
ชือว่าฟ้าเดือนหกเห็นคนจน(ยาจก)ไม่ได้ จะรี บไล่กดั ตัวหนึงชือมณีวนั หางก่าน เห็นพวกพม่า(ม่าน)
๖๔

มหาชาติ สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรียวแดง ชือว่า ดาวสระเด็จ
มหาชาติ สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรียวแดง ชือว่า พู้เฉลียว
๖๖
ลัวะ เป็ นชาติพนั ธุ์หนึงของล้ านนา. ปากะญอ บางเรี ยก กะเหรี ยง เป็ นชาวไทยภูเขาปั จจุบนั พบมากในจังหวัด
เชียงใหม่ แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน ชาวล้ านนาในอดีตเรียกปากะญอว่า "ยาง" มีนยั ยะเชิงดูถกู
๖๗
ภาชนะสานทรงสอบสําหรับใส่สิงของ ใช้ สะพายหลังแบกไป
๖๕

๘๖
มอญ(เมง)แล้ วเกลียดชังจึงไล่กัดจนตาย ตัวหนึงชือว่าอ้ ายขาลายเป็ นหมาแก่ ตัวหนึงชือว่าอีตา
แดงเจ้ าของได้ ผกู เอาไว้ เพราะชอบไปเหยียบเต่าเหยียบตะกวด(แลน) ตาของมันสอดส่ายหารังผึง
และรังกระรอก หางของมันหารูหนู หูมนั ฟั งเสียงเจ้ าของ ตัวหนึงชือว่าอีกาเจรี ยกวิงเร็ ว ตัวหนึงชือ
ว่าขอมเคิงขาบ สามารถวิงคาบเสือและหมี ตัวหนึงชือว่าอ้ ายขนยีซอมซ่อ ชอบกัดเสือ ตัวหนึงชือ
ว่าอี คํา เครื อชอบกัดหยาบเวลาคาบแล้ ว ไม่ช อบวางจนต้ อ งเอาพร้ ามาง้ างที คางจึง จะออกได้
เห็นพราหมณ์เข้ ามาใกล้ ก็จะเข้ ากัดทีถุง ตัวหนึงชือว่าแสนตาไววาท ตัวหนึงชือว่าสายฟ้าฟาดธรณี
ตั ว อ ย่ า ง นี ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร เ พิ ม ร า ย ล ะ เ อี ยดชื อ ห ม า แ ล ะ
ความสามารถหมาซึงเป็ นหมาของพรานเจตบุตรข้ อสังเกตประการหนึงของการกล่าวถึงหมาของ
กวีนนั กวีจะใช้ โครงสร้ างการกล่าวคล้ ายๆกั นทุกตัว กล่าวคือ กวีตงชื
ั อหมาโดยให้ มีสมั ผัสกับตัว
ถัดไปจากนันจะใช้ คําสร้ อยเพือขยายลักษณะและจะกล่าวถึงคุณสมบัติของหมาตัวนันๆ อาจจะ
เขียนโครงสร้ างการสร้ างชือหมาได้ ดงั นี ตัวหนึงชือ + ชือหมา + คําสร้ อย +ลักษณะ ผู้วิจยั จะได้
กล่าวรายละเอี ยดของหมาในบทที ๕ หัวข้ อการศึกษาด้ านสัง คมที ปรากฏในมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกร
สําหรับการเพิมรายละเอียดของฉากในตอนนีทําให้ เห็นว่า กวี
ต้ องการให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจถึงความหวาดกลัวของชูชกทีต้ องถูกหมาทีมีความดุร้ายไล่กดั ไม่เพียงแต่กวี
จะให้ ภาพของหมาทัง ๓๒ ตัวรุ มไล่ ชูชกด้ วยการทังเห่าทังกัดแล้ ว คุณลักษณะของหมาทัง ๓๒
ตัวนันทําให้ ชูชกต้ องกลัวถึงอันตรายทีกําลังเข้ ามา ความหวาดกลัวของชูชกนีสามารถรับรู้ ได้ จาก
กลวิธีการนําเสนอของกวีด้วยการเล่าขู่อย่างเป็ นลําดับดังนี กวีเล่าถึงว่าชูชกได้ วิงหนีหมาทัง ๓๒
ตัวของพรานเจตบุตรแล้ วจึงเริ มพรรณนาถึงความน่ากลัวของหมาทัง ๓๒ ตัว โดยกล่าวถึงว่าหมา
นันเห่าเพือเตือนภัย จากนันเห็นคนแปลกหน้ าซึงแปลกแยกกว่าคนในเขาวงกต ตามมาด้ วยการที
หมาจะทําร้ ายเฉพาะคนทีแปลกหน้ า รวมถึงพราหมณ์ ชนชาติพนั ธุ์อืนและคนยากจน ในตอนท้ าย
กวีได้ ยําว่าหมาเหล่านีมีความดุร้ายและพร้ อมทีจะทําร้ ายคนแปลกหน้ าทันที กวีได้ เล่าลําดับเรี ยง
จากหมาทีคอยเตือนภัย หมาทีทําร้ ายคนแปลกหน้ า และสุดท้ ายยําด้ วยความน่ากลัวของหมาที
ดุร้ายจึงทําให้ ผ้ ฟู ั งเห็นภาพความหวาดกลัวของชูชกได้ อย่างชัดเจนมีอรรถรสในการฟั งมากขึน

๘๗
สิ งที น่ า สนใจประการหนึ งของฉากนี คื อ กวี ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ว่ า
หมาจะต้ องกัดชูชกอย่างแน่นอนด้ วย ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า ตัวหนึงชื อว่าอ้ายสลับสเลี ยวดําปลอด
ช่างรู้ สอดหารอย คอยดูตาแห่งเจ้า ตัวหนึงชื อว่าอี เท้า เป็ นหมาเถ้าแก่ แต่พ่อแม่มนั มา เลงมัคคา
คอยแม่น ใจรู้แกว่นหนทาง หัวลัวะและยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย ตัวหนึงชื อว่าอ้ายตา
มอย หมาใหญ่หันหัวล้ านไล่ ทันใจ ตัวหนึงชื อว่าไฟเดือนห้า ตัวหนึงชื อว่าฟ้าเดื อนหกหันยาจกบ่
ได้ มันฟั งไล่เลยทัน ตัวหนึ งชื อว่ามณี วนั หางก่ าน หันหมู่ม่านเมงชั งไล่ตามหลังขบคาบ ทึ งคัน
หยาบหรอตาย...ตัวหนึงชื อว่าอีคําเครื อขบหยาบ คันมันคาบแล้วก็บ่วาง เอาพร้ามาง้างคางจึ งออก
ได้ หันพราหมณ์ เข้ ามาใกล้ สรืดเข้ าขบถง จะเห็นได้ ว่า ลักษณะของคนทีหมาจะต้ องเข้ าทําร้ าย
มีลกั ษณะร่วมกับชูชกทังสิน กล่าวคือ หมาจะทําร้ ายผู้ทีเป็ นชาติพนั ธุ์(คนแปลกแยก/คนชายขอบ)
มีลกั ษณะหัวล้ าน เป็ นยาจก และเป็ นพราหมณ์ทีแบกถุงในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร เรี ยก แชก
ลักษณะทีกล่าวมาแล้ วนันเป็ นลักษณะของชูชกทังสิน กล่าวคือ ชูชกปลอมตัวมาเป็ นคนยากจน
มีลกั ษณะทางกายภาพซึงกวีอนุมานว่าคนชราจะต้ องหัวล้ าน เป็ นคนทีแปลกหน้ าและทีสําคัญกวี
ยังเน้ นว่าชูชกนันเป็ นพราหมณ์
การเน้ นยําลักษณะเช่นนีทําให้ เห็นว่ากวีต้องการชีนําให้ ผ้ ู ฟั งคิด
ตามไปว่า คนทีหมาจะเข้ าทําร้ ายนันต้ องเป็ นชูชกเท่านัน และพยายามนําเรื องว่า พรานเจตบุตร
หวันว่าชูชกจะมาขอทานกับพระเวสสันดรในตอนถัดไปด้ วย
ลักษณะหนึงในการเทศน์กัณฑ์ชูชกนันองค์เทศน์จะทําเสียงขึน
ลงทั งเสี ย งใหญ่ แ ละเสี ย งเล็ ก เพื อให้ เกิ ด อารมณ์ ห รรษาแก่ ผ้ ู ฟั งด้ วย ผู้ ฟั งอาจจะรั บ รู้ ถึ ง
ความหวาดกลัวของชูชกแต่ก็ตลกขบขันในความหวาดกลัวนันด้ วย
๑.๓ การเพิมรายละเอียดเกียวกับเหตุการณ์
การเพิมรายละเอียดเหตุการณ์พระยาเจตราชทูลวิงวอนพระเวสสันดร ในกัณฑ์
วนปเวศน์ พระยาเจตราชทังหลายได้ ทูล ขอให้ พ ระเวสสัน ดรทรงครองราชย์ ที เมื อ งเจตรั ฐ
แต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินยอม ด้ วยเหตุผลทีว่าเมือพระองค์ทรงครองราชย์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้
ชาวสีพีขดั เคืองใจจนทําให้ เกิดทําสงครามระหว่างสองเมือง ซึงพระองค์ไม่ทรงประสงค์เช่นนัน

๘๘
ตารางที ๒๒ เปรี ยบเทียบเหตุการณ์พระยาเจตราชทูลของพระเวสสันดรของเมือง

อรรถกถาฯ๖๘

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๖๙

ก็ แ ละครั นตรั ส อย่า งนี แล้ ว พระมหาสัต ว์ แ ม้ เต ราชโน ท้ าวพระยาทังหลายจิงกล่าวว่า เทว
ั นใด
พวกพระยาเจตราชทูลวิงวอนโดยอเนกปริ ยาย ข้ าแต่มหาราชเจ้ า ผิว่าปวัติเหตุการณ์นนอั
ก็ไม่ทรงปรารถนาราชสมบัติ

มีในเมื องเชตุตราฐ ขอเจ้ าจุ่งเสวยราชสมบัติ
อันมีในเมืองเจตราฐ เป็ นเจ้ าอํานาจเหนือเมือง
เจ้ าจักบ่เคิงสัง สักสิง จักสมฤทธิ ยิงชุประการ
พระมหาสัตว์เจ้ า จิงกล่าวเป็ นคาถา น เม ฉนฺ
โท มติอตฺถิรชฺชสฺสมนุสฺสาสิตฺ ดังนีเป็ นคําเค้ า
ว่า ดูราเพือนชาวเราทังหลาย เราบ่ขวายเป็ น
ใหญ่ เ ป็ นเจ้ า แก่ ไ พร่ ป ระชา เป็ นท้ า วพระยา
สอนประชานราษฎร์ ชาวสีพีขบั เราคลาคลาด
จากเมื อ งมาผิ ว่ า เราอยู่เ สวยราชชาวสี พี ทัง
เสนาอามาตย์ แ ละปุโ รหิ ต จัก ตามมาเคี ย ด
ใหญ่ ก็จักได้ ผิดเถี ยงกัน เราจักเอากันไปสู่ ที
อยูด่ อยวงกฎ(๙๘.)

การเพิ มรายละเอี ย ดดัง กล่า วจะพบว่า มหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กร
ขยายความเกี ยวกั บ ความ “ไม่ ท รงปรารถนาราชสมบัติ ” ในอรรถกถาฯ กล่ า วคื อ เหตุ ที
พระเวสสันดรไม่ทรงปรารถนาราชสมบัตขิ องเมืองเจตรัฐนันเป็ นเพราะพระองค์ทรงเกรงว่าหากชาว
สีพีทราบเรื องการครองราชย์ของพระองค์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้ ชาวสีพีโกรธเคือง ผิ ว่าเราอยู่เสวย
ราชชาวสี พี ทัง เสนาอามาตย์ แ ละปุโ รหิ ต จัก ตามมาเคี ย ดใหญ่ ก็ จัก ได้ผิ ด เถี ย งกัน การเพิ ม
๖๘

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๖๗.

๖๙

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๙๘.

๘๙
รายละเอียดของเหตุการณ์ นีจึง ทําให้ ผ้ ูฟั งเข้ าใจถึง เหตุผลที พระเวสสันดรไม่ทรงปรารถนาราช
สมบัตขิ องเมืองเจตรัฐด้ วย
๑.๔ การเพิมรายละเอียดเกียวกับพระพุทธศาสนา
ในกัณฑ์ทศพร เมือเจ้ าชายสิทธัตถะได้ ตรัสรู้ ทรงเป็ นสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว จึง
เสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ ในขณะนันเหล่าพระประยูรญาติอาวุโสไม่ยินดีทีจะทํา ความเคารพ
พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า พระองค์จึง ทรงแสดงอิ ทธิ ฤทธิ ด้ วยการเสด็จ ขึนสู่อากาศและทรงโปรย
ละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรของเหล่าพระประยูรญาติ
ตารางที ๒๓ เปรี ยบเทียบเกียวกับพระพุทธศาสนา ๑

อรรถกถาฯ๗๐

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๗๑

เราจักยังพระญาติเหล่านันให้ ไหว้ ทรงพระดําริ ควรตถาคตะหือญาติทังหลายไหว้ ควรชะแล
ฉะนีแล้ ว ทรงเข้ าจตุตถฌานอันเป็ นบาทแห่ง ว่า อันแล้ ว ตนแก้ ว ก็ เ ข้ า จตุตถฌาน อัน เป็ น
อภิ ญ ญา จํ า เดิ ม แต่นันก็ เ สด็ จ ขึ นสู่อ ากาศ เหตุแห่ง อภิ ญญาแล้ ว ก็ออกจากฌานสยอง
เป็ นดุจ โปรยละอองธุ ลี พ ระบาทลงบนเศี ย ร ขึนไปสู่พืนประตูอากาศ เรี ยรายผายลงยังผง
แห่งพระญาติเหล่านัน ทรงทําปาฏิหาริ ย์เช่น อันติดแปดพระบาททังคู่ ตกลงสู่หัวท้ าวพระ
กับยมกปาฏิหาริย์ ณ ควงไม้ คณ
ั ฑามพพฤกษ์ ยาทังหลาย แล้ วก็ผายสําแดงอัจฉริ ยะ อันเป็ น
ลํานํา ลําไฟ เป็ นคู่กันไปเหมือนปางเมือพระ
กะทําในเมืองสาวัตถี ทีใกล้ ต้นไม้ ม่วงต้ นชือว่า
คัณฑาพรุกขะ

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนันทําให้ เห็นว่ากวีมีการขยายความเพือให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังเกิดจินตภาพ กล่าวคือ อรรถกถามหานิบาตชาดกนันกล่าวเพียงแต่การกระทําปาฏิหาริ ย์ของ
๗๐

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๐๐.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๒๖.

๗๑

๙๐
พระสัม มาสัม พุท ธเจ้ า ในขณะที มหาชาติภ าคพายัพ นันได้ เ พิ มเรื องอิ ท ธิ ฤ ทธิ ของพระสัม มา
สัมพุทธเจ้ า อีกทังการบอกลักษณะของอิทธิฤทธิ เช่น “อันเป็ นลํ านํ า ลํ าไฟ เป็ นคู่กนั ไป” เป็ นต้ น
ซึงทําให้ ผ้ ฟู ั งเทศน์มหาชาติเกิดจินตนาการได้ ง่ายอีกด้ วย ไม่เพียงเท่านันกวียงั ได้ กล่าวถึงการแสดง
อิทธิฤทธิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในอดีตด้ วย ดังข้ อความว่า “เหมื อนปางเมื อพระกะทําในเมื อง
สาวัตถี ”การที กวีได้ เพิมเรื องการแสดงอิทธิ ฤทธิ ในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านันทําให้ ผ้ ูฟัง
สามารถเข้ าใจถึงอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ วย
ส่วนการแสดงปาฏิหาริ ย์ทีเรี ยกว่า ยมกปาฏิหาริ ย์ นีไม่ได้ ทรงแสดงปาฏิหาริ ย์ใน
เวสสันตรชาดกเป็ นครังแรก หากทรงเคยแสดงปาฏิหาริ ย์เช่นเดียวกันนีในเมืองสาวัตถี การแสดง
ปาฏิ หาริ ย์ทีเมื องสาวัต ถี นัน มี สาเหตุมาจากทีพระพุท ธเจ้ าทรงห้ ามมิให้ ภิ กษุ แสดงปาฏิหาริ ย์
พวกเดียรถี ย์จึงถื อโอกาสแสดงฤทธิ หลอกลวงชาวบ้ าน และอวดอ้ างว่าพระพุทธองค์ไม่กล้ าทีจะ
แข่งฤทธิกับพวกตน พระเจ้ าปเสนทิโกศลจึงทูลขอให้ ทรงแสดงมหาปาฏิหาริ ย์สงสอนพวกเดี
ั
ยรถีย์
ดังปรากฏในคัม ภี ร์อ รรถกถาภาษาบาลี คือสรภชาดก ซึงกล่าวถึงการแสดงมหาปาฏิหาริ ย์ตาม
คําอาราธนาของพระเจ้ าปเสนทิโกศล โดยการเสด็จดําเนินไปมาอยู่ในอากาศโดยอิริยาบถต่างๆ
และทรงบันดาลให้ เกิดเปลวไฟและคลืนลมออกจากสรี ระทังเบืองบนและเบืองล่างของพระองค์เป็ น
คู่ เรี ยกว่า ยมกปาฏิ หาริ ย์ ยมกแปลว่าคู่ กับทรงบันดาลให้ พ ระองค์ปรากฏไปในทุกส่ว นของ
ท้ องฟ้าและรอบพระองค์เป็ นจํานวนนับไม่ถ้วน๗๒
อาจจะกล่าวได้ ว่า กวีได้ เกริ นนําเรื องมหาชาติ ด้ วยการอ้ างถึงเหตุการณ์
ก่อนทีจะเข้ าเรื องมหาชาติด้วยการเล่าถึง พุทธประวัติ โดยสรุ ปแต่เ พียงเนือความสําคัญมาเล่า
ซึงเป็ นขนบของการแต่ง วรรณคดี ช าดกซึ งในส่ ว นนี เรี ย กว่ า ปั จ จุบัน วัต ถุ ๗๓ การที กวี อ้ า งถึ ง
พุทธประวัตขิ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าว่า “เหมื อนปางเมื อพระกะทําในเมื องสาวัตถี ”นันย่อมแสดง

๗๒

www.84000.org สืบค้ นเมือวันที ๒ มีนาคม ๒๕๕๕.
องค์ประกอบของวรรณคดีชาดก ประกอบไปด้ วย ๔ ส่วน คือ ๑.ปั จจุบนั วัตถุ คือ เหตุการณ์เริ มต้ นซึงเป็ นสาเหตุที
พระพุทธเจ้ าทรงหยิบยกเรืองราวในอดีตหรือทีเรี ยกว่า "ชาดก" มาแสดง ๒.คาถา คือ คําประพันธ์ ร้อยกรองภาษาบาลี ๓.อดีต
วัตถุ คือ เรื องราวในอดีตของพระพุทธเจ้ าที ทรงหยิ บยกมาแสดง ๔.สโมธาน หรื อ ประชุมชาดก คือ การอธิ บายด้ วยการ
เชือมโยงปั จจุบนั วัตถุกบั อดีตวัตถุเข้ าด้ วยกัน โดยระบุวา่ บุคคลในอดีตเป็ นบุคคลเดียวกันทีปรากฏในปั จจุบนั วัตถุ
๗๓

๙๑
ให้ เห็นถึงว่ากวีร้ ู เรื องพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าดีจึงทําให้ กวี เลือกใช้ วิธีการกล่าวโดย
สรุปได้ อีกประการหนึง การกล่าวโดยสรุปนันเป็ นเพราะไม่จําเป็ นต่อเนือเรื องอีกด้ วย
กลวิธี ก ารเล่าเรื องดังกล่าวนันยัง เห็นได้ ตลอดทังเรื อง อีกตัวอย่างหนึงที กวี ใช้
กลวิ ธี ก ารเล่า เรื องแบบผู้อ่า นรู้ เรื องดี อ ยู่แ ล้ ว หรื อ กล่า วอี ก แบบหนึงว่า "กวี ใ ช้ ก ลวิ ธี ก ารแต่ง
แบบรู้ แจ้ ง" ๗๔เช่ น ในกั ณ ฑ์ หิ ม พานต์ พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้ าตรั ส เล่ า เรื องเมื อครั งพระองค์
เสวยพระชาติเป็ นพระเวสสันดร ซึงเป็ นพระชาติสดุ ท้ ายก่อนกลับพระชาติมาเป็ นเจ้ าชายสิทธัตถะ
การดําเนินเรื องนันเป็ นการให้ พระสัม มาสัมพุทธเจ้ าเป็ นผู้ตรัสเล่าเรื องให้ กบั พระสารี บตุ รฟั ง เมือ
พระองค์ทรงเล่ามาถึงตอนทีพระนางผุสดีเจริ ญชันษาและเตรี ยมพระองค์เข้ าสู่การอภิเษกสมรสกวี
ก็ได้ ให้ ตวั ละคร คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสโต้ ตอบกับพระสารี บตุ ร
ตารางที ๒๔ เปรี ยบเทียบเกียวกับพระพุทธศาสนา ๒
มหาชาติ สํานวนสร้ องสังกร๗๕

อรรกถาฯ

เหตุดังอันคาถาพันธนะอันนีชื นช้ อย พระยอด
สร้ อยเทสนา ในจริ ย าปิ ฎกะ แก่ พ ระธรรม
ไม่ปรากฏ

เสนาบดีสารี บตุ รว่า ตโต จุตา สา ผุสสฺตี ขตฺติเย
อุปปฺ ชฺชถเชตุตฺตรมฺหินคเรส ฺ ชเยนสมาคมิ ดังนี
เป็ นต้ น

ตัว อย่ า งข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่า กวี ไ ด้ แ สดงความสามารถและภูมิ ค วามรู้ เกี ยวกับ
พระสุ ต ตัน ตปิ ฎก คื อ จริ ย าปิ ฎก ซึ งอยู่ ใ นพระไตรปิ ฎก ขุ ท ทกนิ ก าย จริ ย าปิ ฎกว่ า ด้ วย
พระพุทธจริ ยาในเรื องการบําเพ็ญพระบารมีมีทงหมด
ั
๓๕ เรื อง จบลงด้ วยสโมธานกถา ทุกเรื อง
๗๔

วรรณกรรมถือว่าเป็ นเรื องเล่าแบบหนึง หากเรื องเล่าทีสมมติว่าผู้เขียน(กวี)เป็ นผู้ร้ ู แจ้ งเข้ าใจเรื องรา วทุกอย่าง
ผู้เขียนก็ทําหน้ าทีผู้เล่าเรื อง(Narrator) ซึงรู้เรื องนันดี นํามาเล่าและอธิบายอย่างเสรี (คือรู้ เรื องและเข้ าใจจิตใจของทุกคนใน
เรือง) ปรับปรุงจาก ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์ วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย, ๒๗๙.
๗๕

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๔๐.

๙๒
เป็ นคําฉันท์ ซึงอรรถกถาของจริ ยาปิ ฎกนีชือว่า ปรมัตถทีปนี รจนาโดย พระธัมมปาละ แห่งพัทร
ติตถวิหารประเทศศรี ลังกา๗๖ ส่วนเรื องมหาชาตินนั เป็ นเรื องที ๙ ทีปรากฏในหมวด อกิตติวรรค
ชือว่า เวสสันตรจริยา กล่าวถึงการบําเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร ๗๗แสดงให้ เห็นว่ากวีเป็ นผู้มี
ความรู้แตกฉานในพระไตรปิ ฎกจนสามารถคิดอ้ างถึง(Allusion)๗๘จริ ยาปิ ฎกได้ การทีกวีล้านนาใช้
กลวิธีการอ้ างถึงนีอาจจะสรุ ปตามที ราชบัณฑิตยสถานกล่าวไว้ ในพจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรม
อังกฤษ-ไทย ไว้ วา่
การอ้างถึงเป็ นการแสดงความรอบรู้ของผูเ้ ขี ยน จุดประสงค์ทวไปของการอ้
ั
าง
ถึงก็เพื อที จะขยายงานเขี ยนวรรณกรรมนันให้ชดั เจนยิ งขึน หรื อให้เกิ ดความ
หลากหลายหรื อให้ถ้อยคํ ามี นําหนักหรื อให้น่าสนใจประทับใจยิ งขึ น และ
การอ้างถึงอาจจะทํ าให้งานเขี ยนนันดี เด่นลึกซึ งขึน ผูเ้ ขี ยน(กวี )มักจะคาดว่า
ผู้อ่านมี พืนความรู้ ร่ วมกับ ผู้เ ขี ยน(กวี ) และมี ความรู้ เ กี ยวกับ สัญนิ ย มทาง
วรรณคดี ทีใช้กนั อยู่ทวไป
ั ตลอดจนมี ความสามารถที จะเข้าใจเรื องที นํ ามา
อ้างถึงนันได้ดว้ ย๗๙

การเพิมรายละเอียดนีเมือผู้ฟังเกิดจินตภาพแล้ วก็ย่อมเห็นถึงความยิงใหญ่ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า กล่าวคือ ทําให้ ภาพของคําว่า "บารมี" ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าชัดมากขึน
๗๖

อุทยั บุญเย็น.พระไตรปิ ฎกสําหรั บผู้เริมศึกษา เล่ ม ๑๖.(กรุงเทพฯ :โพธิเนตร.๒๕๕๐), ๓๑๔-๓๑๕.
จริยาปิ ฎกประกอบด้ วย ๔ หมวด คือ ๑.อกิตติวรรค กล่าวถึงการบําเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสตั ว์แบ่งออกเป็ น
๑๐ เรื อง คือ ๑.๑ อกิตติจริ ยา การบําเพ็ญทานบารมีของอกิตติดาบส ๑.๒ สังขพราหมณจริ ยา การบําเพ็ญทานบารมีของ
สัง ขพราหมณ์ ๑.๓ กุรุ ธัม มจริ ย า การบํ า เพ็ญ ทานบารมี ข องพระเจ้ า ธนัญ ชัย (กรุ ง อิ น ทปั ต ถ์ ) ๑.๔ มหาสุทัส สนจริ ย า
การบําเพ็ญทานบารมีของพระเจ้ าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทสั สนะ(กรุ งกุสาวดี) ๑.๕ มหาโควินทจริ ยา การบําเพ็ญทาน
บารมีของมหาโควิน ทพราหมณ์ (ปุโรหิ ต) ๑.๖ เนมิราชจริ ย า การบําเพ็ญทานบารมีของพระเจ้ าเนมิราช(กรุ ง มิถิ ลา) ๑.๗
จันทกุมารจริยา การบําเพ็ญทานบารมีของจันทกุมาร(โอรสของพระเจ้ าเอกราชกรุงปุปผวดี) ๑.๘ สิวิราชจริยา การบําเพ็ญทาน
บารมีของพระเจ้ าสิวิ ราช(กรุ งอริ ฏฐะ) ๑.๙ เวสสัน ตรจริ ย า การบํ าเพ็ญทานบารมี ของพระเวสสัน ดร(กรุ ง เชตุดร) ๑.๑๐
สสปั ณฑิตจริ ยา การบําเพ็ญทานบารมีของกระต่ายโพธิ สตั ว์ ๒. หัตถินาควรรค เป็ นการบําเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิ สตั ว์
๓. ยุธญ
ั ชยวรรค คือ การบําเพ็ญเนกขัมมบารมีของพระโพธิสตั ว์ และ ๔.สโมธานกถา คือ บทสรุปว่าด้ วยการบําเพ็ญบารมีเพือ
บ่มโพธิญาณให้ แก่กล้ าจัดเป็ น ๓ ปรมัตถบารมี ซึงบารมีทงั ๑๐ ประการมี ๓ ระดับจึงเรี ยกรวมกันว่า บารมี ๓๐ ทัศ ดูเพิมเติม
อุทยั บุญเย็น, พระไตรปิ ฎกสําหรั บผู้เริมศึกษา เล่ ม ๑๖, ๓๑๔-๓๑๗.
๗๘
การอ้ างถึง (Allusion) คือ การกล่าวถึงเรืองอืนนอกเรืองทีเขียน เช่น กล่าวถึงบุคคล นิทาน หรือวรรณกรรมอืนๆ
๗๙
ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์ วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย, ๑๔-๑๕.
๗๗

๙๓
ในขณะทีการกวีใช้ กลวิธีการอ้ างถึง(Allusion)นันเป็ นการแสดงภูมิความรู้ ของกวี อีกทังยังทําให้
ความเชือมโยงระหว่างเวสสันดรชาดกกับพุทธประวัตจิ ากเรื องอืนด้ วย
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบเนือหาด้ านการเพิมรายละเอียดพบว่า กวีล้านนาได้ ใช้
การเพิมรายละเอียด ๔ แบบ คือ การเพิมรายละเอียดเกียวกับตัวละคร การเพิมรายละเอียดเกียว
ฉาก การเพิมรายละเอียดเกียวกับเหตุการณ์ และการเพิมรายละเอียดเกียวกับพระพุทธศาสนา
ในบรรดาการเพิ มรายละเอี ย ดทั งหมด พบว่ า กวี ล้ านนาเลื อ กใช้ กลวิ ธี
การเพิ มรายละเอี ย ดเกี ยวกั บ ตั ว ล ะครมากกว่ า แบบอื น เนื องมาจากเนื อเรื องเอื อต่ อ
การเพิมรายละเอียด กล่าวคือ กวีดําเนินเรื องตามแบบอรรถกถาฯ จึงไม่สามารถจะแทรกเหตุการณ์
หรื อฉากได้ มากเท่ากับการพรรณนารายละเอียดของตัวละครซึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังได้ รับอรรถรสทาง
วรรณคดีมากขึนและยังทําให้ เข้ าใจทีมาของตัวละครมากขึนด้ วย ในขณะเดียวกันกวี พยายามให้
รายละเอียดตัวละครตัวหนึงเพือสนับสนุนภาพลักษณ์ ทีดีของตัวละครอีกตัวหนึงด้ วย กล่าวคือ
ตัวละครประกอบต่างๆ เช่น พระนางผุสดี พระนางมัทรี พระเจ้ าสัญชัย ชูชกและนางอมิตดา กวีได้
เพิมรายละเอียดเพื อสนับสนุนให้ เห็นภาพลักษณ์ของพระโพธิสตั ว์ คือ พระเวสสันดร ชัดเจนขึน
ด้ วย เช่น พระนางผุสดีทีมีรูปโฉมงดงามพิเศษกว่าตัวละครฝ่ ายหญิ งอืนนันเพือให้ เห็นว่าแม้ แต่
พระมารดาของพระโพธิ สัต ว์ ก็ ยัง มี ค วามพิ เ ศษ ฉะนัน ผู้อ่ า นผู้ฟั ง จึ ง สามารถอนุ ม านได้ ว่ า
พระเวสสันดรจะต้ องมีรูปโฉมงดงามตามพระมารดา เช่นเดียวกับการเพิมรายละเอียดเกียวกับทีมา
ของตัวละครอย่างชูชก ซึงทําให้ เห็นลักษณะเป็ นปฏิปักษ์ กบั ตัวละครเอกได้ อย่างชัดเจน อีกทังยัง
ทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังเข้ าใจทีมาทีไปของชูชกด้ วย
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การเพิ มรายละเอี ย ดต่ า งๆนั นเป็ นกลวิ ธี ห นึ งที กวี ใ ช้ เพื อปรั บ
รายละเอี ยดของเนื อหารายละเอี ยดที เพิมขึนในมหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กรนันมี ทังการเพิ ม
รายละเอียดเกียวกับตัวละครและการเพิมรายละเอียดเกี ยวกับเหตุการณ์ โดยกวีได้ นําความคิด
ความเชือและค่านิยมของสังคมล้ านนามาปรับรายละเอียดให้ เข้ ากับบริ บททางสังคมของผู้แต่ง
และผู้อา่ นด้ วย

๙๔
๒. การตัดรายละเอียด
การศึกษาการเปลี ยนแปลงรายละเอียดของเนื อเรื อง ผู้วิจัยจะศึกษารายละเอี ยดที กวี
ปรั บ เปลี ยนรายละเอี ย ดของเนื อเรื องหรื อเนื อความบางตอน ในมหาชาติภ าคพายัพ สํ า นวน
สร้ อยสังกรทีแตกต่างกับเนือความในอรรถกถา มหานิบาตชาดก โดยมีรายละเอียดดังนี
๒.๑ การตัดรายละเอี ย ดเกี ยวกับตัว ละคร เช่น ในกัณ ฑ์ หิ มพานต์ มี ก ารเปลี ยนแปลง
รายละเอียดของชือพราหมณ์ทงั ๘ กล่าวคือ พระราชาเมืองกาลิงครัฐได้ รับสังให้ อํามาตย์ แก้ ไข
เรื องฝนไม่ตกตามฤดูกาลโดยให้ พราหมณ์ทงั ๘ ไปทูลขอช้ างปั จจัยนาคจากพระเวสสันดร
ตารางที ๒๕ เปรี ยบเทียบการตัดรายละเอียดเกียวกับพราหมณ์ทงั ๘

อรรถกถาฯ๘๐
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๘๑
พระราชาตรั ส ว่า สาธุ แล้ ว ให้ ป ระชุม เหล่ า เมื อนั นท้ าวตนทรงอํ า นาจ ก็ รั บ เอาคํ า อา
พราหมณ์ เลือกได้ ๘ คน ชือรามะ ๑ ธชะ ๑ มาตย์ด้วยคํางาม แล้ วก็ชมุ นุมมายังพราหมณ์
ลัก ขณะ ๑ สุ ช าติ มัน ตะ ๑ ยัญ ญะ ๑ สุ ผู้ฉลาด ฝูงองอาจด้ วโวหาร
ชาตะ ๑ สุยามะ ๑ โกณฑัญญะ ๑ พราหมณ์
ชือรามะเป็ นประมุขของพราหมณ์ทงั ๗
การตัดละเอียดของชือพราหมณ์นนอาจจะเป็
ั
นการเปลียนแปลงเพือให้ เป็ นสามัญลักษณะ
ศิราพร ฐิ ตะฐาน๘๒ กล่าวว่า ตัวละครที มี บทเฉพาะตอนแล้วไม่กล่าวถึงอี ก มักจะถูกตัดทิ งไปเพราะ
ไม่ มีบทบาทและความสํ าคัญมากพอ จะเห็นได้ ว่าความตอนนีเข้ าข่ายของการตัดรายละเอียด
ตัวละคร กล่าวคือ พราหมณ์ทงั ๘ ถูกตัดทิงเพราะตัวละครเหล่านีมีบทบาทเพียงครังเดียว อีกทังมี
บทบาทเพี ยงช่วงเดียวแล้ วก็ หมดไป ไม่มีบทบาทสืบเนืองไปยังตอนต่างๆ จึงว่าเป็ นตัวละครที
ไม่สํ าคัญ และกวี อาจจะคิดว่าเป็ นตัวละครฟุ่ มเฟื อย ตัวละครพราหมณ์ ทัง ๘ จึงถูกตัดออกใน
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร

๘๐
๘๑

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๑๔.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๔๙.

๘๒

ศิราพร ฐิ ตะฐาน, รามเกียรติ : ศึกษาในแง่ การแพร่ กระจายของนิทาน, ๑๙๘.

๙๕
อย่างไรก็ตามผู้ฟังก็ยังสามารถเข้ าใจอยู่ว่าพระราชาได้ โปรดให้ พราหมณ์ ไปทูลขอช้ าง
ปั จจัยนาคจากพระเวสสันดรการเปลียนแปลงรายละเอียดนีจึงไม่ได้ ทําให้ เนือความเสียไปแต่ยัง
ทําให้ เนือเรื องกระชับขึนด้ วย
๒.๒ การตัดรายละเอียดเนือความทีไม่สําคัญเช่น การตัดรายละเอี ยดเรื องภาษี อากร ใน
กัณฑ์หิมพานต์ เมือพระโพธิสตั ว์มาบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางผุสดีแล้ ว มีความเจริ ญมากขึน
พระนางและเจ้ ากรุงสัญ ชัยมีพระประสงค์ทีจะทรงทาน ประชาชนฐานะดีขนจึ
ึ งส่งผลให้ มีเงินมาก
ขึนจึงทําให้ สามารถจ่ายภาษีได้ มากขึนด้ วย
ตารางที ๒๖ เปรี ยบเทียบการตัดรายละเอียดทีไม่สําคัญ

อรรถกถาฯ๘๓
จําเดิมแต่กาลทีพระโพธิสตั ว์ถือปฏิสนธิ ส่วน
อากรของพระราชาได้ เจริ ญขึนเหลือประมาณ
เหล่ า พระราชาในชมพูท วี ป ทังสิ นส่ง เครื อง
บรรณาการไปถวายพระเจ้ าสญชัย

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
ไม่ปรากฏความ

การตัดรายละเอียดเรื องภาษี อากร ในมหาชาติภาคพายัพไม่ปรากฏความนี อาจจะเป็ น
เพราะกวีเห็นว่าเป็ นเนือความทีไม่สําคัญจึงได้ ตดั รายละเอียดทิง ดังทีศิราพร ฐิ ตะฐาน ๘๔ได้ ถึง
การละความที ไม่ สํ า คั ญ ว่ า “ความสํ า คั ญ หรื อไม่ สํ า คั ญ ของเนื อหาตอนใดนั นขึ นอยู่ กั บ
วิ จารณญาณและความรู้ สึกของนักเล่านิ ทานเอง...ตามปกติ เนื อหาตอนใดจะสํ าคัญหรื อไม่สําคัญ
ขึ นอยู่กบั ว่ า เนื อหาตอนนันมี ความสํ าคัญมากน้อยเพี ยงไรกับแกนเรื องกับตัวละครเอกของเรื อง
ดังนันเนือหาตอนใดทีไม่ผูกพันเกี ยวโยงกับตัวเอกของเรื องอาจถูกตัดทิ งไปโดยเจตนาของผูเ้ ล่า”
ดังนันอาจเป็ นไปได้ ว่ากวีต้องการจะกระชับเนือความทีกวีเห็นว่าไม่สําคัญทิงเนืองจาก
เรื องภาษี อ ากรนั นกวี ค งเห็ น ว่ า เป็ นสิ งที เยิ นเย้ อและไม่ มี ค วามผู ก พั น เกี ยวโยงกั บ ตัว เอก
(พระเวสสันดร)แต่อย่างใดอีกทังการตัดรายละเอียดเนือความนีก็ไม่ทําให้ เสียเนือความของตอนนี
ด้ วย

๘๓

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๑๐.

๘๔

ศิราพร ฐิ ตะฐาน, ทฤษฎีการแพร่ กระจายของนิทาน, ๓๒-๓๓.

๙๖
๒.๓ การตัด รายละเอี ย ดเนื อความที ไม่ ค้ ุน เคยเช่ น การบริ จ าคสัต ตสตกมหาทาน
ในทานกัณฑ์ตอนก่อนทีพระเวสสันดรจะเสด็จไปประทับยังเขาวงกตนัน พระองค์ทรงบริ จาคทาน
ครั งใหญ่ คือ การบริ จาคสัตตสตกมหาทาน คือ การบริ จาคสิ งของ ๗ อย่างอย่าง ๗๐๐ ได้ แก่
ช้ าง ม้ า โคนม รถม้ า สตรี ทาสีและทาสา ให้ แก่ชาวสีพี
ตารางที ๒๗ เปรี ยบเทียบการตัดรายละเอียดทีไม่ค้ นุ เคย

อรรถกถาฯ๘๕
พระเวสสันดรเป็ นผู้อนั มหาชนในเมืองของตน
บูชาแล้ ว ต้ องเสด็จออกจากเมืองของพระองค์
โดยต้ องการตามคําของชาวสีวี พระเวสสันดร
มหาสัตว์นนพระราชทานช้
ั
าง ๗๐๐ เชือก ล้ วน
ประดับด้ วย คชาลัง การ มีเครื องรัดกลางตัว
แล้ วไปด้ วยทอง คลุมด้ วยเครื องประดับทอง มี
นายหัตถาจารย์ ขีประจํ า ถื อโตมรและขอม้ า
๗๐๐ ตัว สรรพไปด้ วยอัศวาภรณ์ เป็ นชาติม้า
อาชาไนยสิ น ธพ เป็ นพาหนะว่ อ งไว มี น าย
อัศวาจารย์ขีประจํา ห่มเกราะถือธนู รถ ๗๐๐
คัน อันมันคงมี ธงปั กแล้ ว หุ้ม หนัง เสื อเหลื อง
เสือโคร่ งประดับสรรพาลังการ มีคนขับประจํา
ถือธนูห่มเกราะ สตรี ๗๐๐ คน คนหนึงๆอยู่ใน
รถ สวมสร้ อยทองคําประดับกายแล้ วไปด้ วย
ทองคํา มี อลัง การสี เหลือง นุ่ง ห่ม ผาสี เ หลื อง
ประดับอาภรณ์สีเหลือง มีดวงตาใหญ่ ยิมแย้ ม
ก่อนพูด มีตะโพกงามบันเอวบาง โคนม ๗๐๐
ตัว ล้ วนแต่งเครื องเงิน ทาสี ๗๐๐ ทาส ๗๐๐

มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๘๖
ท่านหือทานช้ างม้ าและรถ ปรากฏได้ และสิง
ละเจ็ดร้ อยตัว จักหือทานยิงเจ็ดร้ อยนาง และ
แม่งัวนมเจ็ ดร้ อยตัวเป็ นขนาดทัง ข้ าทาสยิง
ชายและสิงและเจ็ดร้ อย สัตตกมหาทานอันนี
ผิและมีเมือใดดังอัน

๘๕

มหามกุฏราชวิทยาลัย.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓.(กรุงเทพฯ : เฉลิม

ชาญการพิมพ์,๒๕๒๖), ๖๓๙-๖๔๐.
๘๖

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริ วรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก.(พระนคร : ส.ธรรมภักดี

,๒๔๙๘),๗๓-๗๔.

๙๗
ตารางที ๒๗ เปรี ยบเทียบการตัดรายละเอียดทีไม่ค้ นุ เคย (ต่อ)

คน (พระองค์ทรงบําเพ็ญทานเห็นปานนี) ต้ อง
เสด็จออกจากแคว้ นของพระองค์
การตัด รายละเอี ย ดของเนื อความในตอนนี จะเห็ น ว่า กวี ผ้ ูป ระพัน ธ์ ม หาชาติ สํ า นวน
สร้ อยสังกรได้ บรรยายเพียงว่ามีสิงใดบ้ างและมีสิงละกีอย่าง การตัดรายละเอียดนีทําให้ มหาชาติ
สํ า นวนสร้ อยสัง กรไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง คุณ ลัก ษณะของสิ งของที บริ จ าคเหมื อ นกับ ในอรรถกถาฯ
ศิราพร ฐิ ตะฐาน๘๗กล่าวถึงการละความทีไม่ค้ นุ เคยว่า “การละความที ไม่ค้นุ เคยมักเกิ ดขึนในกรณี
ของสาระทางวัฒนธรรม เพราะต่างสังคมก็ต่างวัฒนธรรม...รายละเอี ยดที เป็ นเรื องเฉพาะกลุ่มชน
หรื อเฉพาะสังคม รายละเอี ยดเหล่านันมักถูกตัดทิ งไป เพราะยากแก่การทําความเข้าใจ แม้เล่าไปก็
มี แต่จะทํ าให้คนฟั งเบื อเพราะไม่ รู้สึกคุ้นเคย” จะเห็นได้ ว่าการทีกวีตดั รายละเอียดของเนือความ
ตอนนีเป็ นเพราะสังคมทีมีวฒ
ั นธรรมทีแตกต่างกัน เมือสังคมเปลียนรายละเอียดทางวัฒนธรรมก็
จะเปลี ยนแปลงไป กล่าวคื อ การบริ จาคสัตตสตกมหาทานนันในสัง คมล้ านนาอาจจะไม่ เ คย
ปรากฏมาก่อน เมือจะกล่าวถึงสัตตสตกมหาทานอย่างละเอียดเหมือนในอรรถกถาฯนันไม่เพียงแต่
จะทําให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจยากแล้ ว ยังทําให้ เกิดความเบือหน่ายอีกด้ วย
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบเนือเรื องด้ านการตัดรายละเอียด พบว่า กวีเลือกใช้ ๓ กลวิธี
คือ การตัดรายละเอียดเกียวกับตัวละคร การตัดรายละเอียดสิงทีไม่สําคัญและการตัดรายละเอียด
เกียวกับสิงทีไม่ค้ นุ เคย กวีตดั รายละเอียดออกจากเนือความในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนันเป็ น
รายละเอียดทีกวีเห็นว่าไม่สําคัญหรื อไม่เข้ ากับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมล้ านนา กล่าวคือ
เป็ นรายละเอียดทีกวีเห็นว่าขัดกับคติ ความเชือและค่านิยมของท้ องถินล้ านนา การตัดรายละเอียด
เหล่านีออกนันไม่เพียงแต่จะทําให้ ผ้ ฟู ั งไม่ร้ ูสกึ เบือหน่ายแล้ ว แต่ยงั ทําให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจง่ายขึนด้ วย

๘๗

เรืองเดียวกัน, ๓๔-๓๕.

๙๘
๓. การเปลียนแปลงรายละเอียด
การศึกษาการเปลี ยนแปลงรายละเอียดของเนือเรื อง ผู้วิจัย จะศึกษารายละเอียดที กวี
ปรั บ เปลี ยนรายละเอี ย ดของเนื อเรื องหรื อ เนื อความบางตอน ในมหาชาติ ฉบับ สร้ อยสัง กรที
แตกต่างกับเนือความในอรรถกถามหานิบาตชาดก โดยมีรายละเอียดดังนี
๓.๑ การเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับสถานที
ในกัณฑ์วนปเวศน์กษัตริย์ทงั ๔ เสด็จตังแต่เชตุดรราชธานีจนถึงมาตุลนคร รวมระยะทาง
๓๐ โยชน์ เทวดาจึง บันดาลย่นระยะทางให้ กษัตริ ย์ทัง ๔ เสด็จมาถึง แคว้ นนันด้ วยเวลาเพี ย ง
หนึงวัน
ตารางที ๒๘ เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับสถานที

อรรถกถาฯ๘๘
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๘๙
ตังแต่แม่นําโกนติมาราถึงภูเขาชืออัญชนคิรี ๕ ซํามีดอยอันนึงชือมารัญชรคิรี ไกลก็ได้ ห้าโย
โยชน์ ตังแต่ภูเขาอัญชนคิรีถึงบ้ านพราหมณ์ ชนะคณนา ยังมีบ้านพราหมณ์ อันนึงชือนารี
ชือตุณณวิถนาลิทณ
ั ฑ์ ๕ โยชน์
ทัณฑคาม
ชือสถานทีทีมีการเปลียนแปลงมี ๒ แห่ง คือ ภูเขาอัญชนคิรี มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
ใช้ ชื อว่า มารั ญชนคิรี และหมู่บ้านพราหมณ์ ตุณ ณวิถนาลิ ทัณ ฑ์ มหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กร
ใช้ ชือว่า นารี ทณ
ั ฑคาม การเปลียนแปลงชือสถานทีเช่นนี ศิราพร ฐิ ตะฐาน ๙๐กล่าวว่า ชื อบางชื อ
อาจเพียนไปจากเดิ มเพราะฟั งกันไม่ชดั หรื อฟั งมาผิ ดๆ บางครังอาจมี การเพิ มตัวสะกดลงในคําเดิ ม
หรื อบางครังก็มีการกลายเสี ยงสระจากเสี ยงหนึงไปอี กเสี ยงหนึง ชื อตัวละครตัวเดี ยวกันในสํานวน
ต่างๆจึงไม่ตรงกันทีเดียวนัก การเปลียนแปลงชือสถานทีทังสองแห่งนันผู้วิจยั เห็นว่า น่าจะเกิดจาก
การเปลียนเสียง คือ อัญ(ชนคิรี) เป็ น มารัญ(ชนคิรี)

๘๘

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๕๙.

๘๙

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๙๒.

๙๐

ศิราพร ฐิ ตะฐาน, รามเกียรติ : ศึกษาในแง่ การแพร่ กระจายของนิทาน, ๑๒๔.

๙๙
อีกทังยังเกิดจากการตัดเสียงและยืดเสียง ในคําว่า ตุณณวิถนาลิทณ
ั ฑ์ มหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกร ตัดพยางค์ “ตุณณ” ออกและใช้ กระบวนการยืดเสียงในพยางค์ นาลิ เป็ น นารี จึงทําให้
ชือสถานทีในอรรถกถาฯไม่ตรงกันกับมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๓.๒ การเปลียนแปลงรายละเอียดทีไม่ค้ นุ เคย เช่น ในกัณฑ์หิมพานต์การเปลียนแปลง
รายละเอียดเรื องการสมาทานศีล ในตอนทีเมืองกาลิงครัฐ ๙๑ฝนไม่ตกตามฤดูกาลทําให้ ชาวเมือง
ต้ องได้ รับความเดือดร้ อน พระราชาจึงประชุมชาวเมืองเพือรักษาศีล ๗ วันแต่ฝนก็ยงั ไม่ตก ทําให้
พระราชาต้ องให้ พราหมณ์ทงั ๘ ไปทูลขอช้ างปั จจัยนาคของพระเวสสันดร
ตารางที ๒๙ เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงรายละเอียดทีไม่ค้ นุ เคย

อรรถกถาฯ๙๒
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร๙๓
พระราชาจึงให้ ประชุมชาวเมืองแล้ วรับสังถาม ว่าดูราเพือนทังหลาย เราจักหือห่าฝนไหลหลัง
ว่าเราได้ สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลสิน ๗ วัน ถังตกลงมาชะแล ว่ า อันแล้ ว ก็ ส่ ง หื อคนทัง
ก็ไม่อาจยังฝนให้ ตก จะพึงทําอย่างไร
หลายเมื อ สู่ ยัง ที อยู่แห่ง ตนแล้ ว ก็ ส มาทาน
อธิ ษฐานเอาศีลแปดประการ นานประมาณ
เจ็ดวันบ่ขาด
การเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับการรักษาศีลนันจะพบว่าในมหาชาติภาคพายัพได้
เปลี ยนคํ า ด้ วยการแปลจากอุ โ บสถศี ล เป็ นภาษาไทยว่ า ศี ล แปดเพื อให้ เข้ าใจได้ ทั น ที
การเปลียนแปลงรายละเอียดดังกล่าวนี อาจจะเป็ นไปได้ ว่ากวีต้องการเปลียนแปลงรายละเอียด
เพือให้ ผ้ ูฟังเข้ าใจได้ ง่ายขึน คือ การทีกวีแปลคําภาษาบาลีเป็ นภาษาไทยนันก็เพือให้ ผ้ ูฟังทีเป็ น
ชาวบ้ า นไม่มี ความรู้ ทางภาษาบาลี หรื อไม่เ ข้ าใจภาษาบาลี กวี จึง เลี ยงที จะใช้ ภ าษาบาลี และ
ใช้ คําภาษาไทยเพือให้ เข้ าใจได้ ง่ายกว่า
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบเนือหาด้ านการเปลียนแปลงเนือเรื องของมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกร พบว่า กวีล้านนาใช้ กลวิธีนี ๒ กลวิธี คือ การเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับสถานที
และการเปลียนแปลงรายละเอียดทีไม่ค้ นุ เคย ดังทีกล่าวไปแล้ วว่าการเปลียนแปลงรายละเอียด
๙๑

สะกดตามอรรถกถามหานิบาตชาดก ส่วนมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรใช้ “กาลิงคราฐ”

๙๒

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที ๔ ภาคที ๓, ๖๑๔.

๙๓

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๔๙.

๑๐๐
ต่างๆในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสัง กรนันกวี มีจุดประสงค์เพื อปรับเปลียนรายละเอี ยดจาก
วัฒนธรรมหนึงมาสู่วฒ
ั นธรรมหนึง กล่าวคือ กวีได้ ปรับเปลียนความเป็ นชาดกซึงเป็ นวัฒนธรรม
อินเดียเพือให้ เข้ ากับวัฒนธรรมล้ านนา ดังจะเห็นได้ จากการปรับเปลียนชือภูเ ขา อีกทังกวีล้านนา
ยังปรับเปลียนรายละเอียดเพือให้ เข้ ากับรูปแบบวรรณกรรม คือ วรรณกรรมท้ องถินซึงวรรณกรรม
เรื องนีไม่ได้ เป็ นวรรณกรรมท้ องถินแบบราชสํานักล้ านนาแต่เป็ นวรรณกรรมท้ องถินแบบชาวบ้ าน
กล่าวได้ ว่ามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีเป็ นวรรณกรรมเพือการสวดเทศน์ ให้ ชาวบ้ านฟั ง ฉะนัน
จึ ง ต้ อ งมี ก ารเปลี ยนแปลงรายละเอี ย ดเพื อให้ เ ข้ ากั บ ภู มิ ร้ ู ของชาวบ้ า น ดัง เห็ น ได้ จ ากการ
เปลียนแปลงรูปศัพท์บาลีเป็ นศัพท์สามัญ
จากการศึกษาการเปรี ยบเที ยบเนือหาระหว่างอรรถกถา มหานิบาตชาดกกับมหาชาติ
สํ า นวนสร้ อยสั ง กร พบว่ า กวี ล้ านนาได้ ใช้ ๓ กลวิ ธี เพื อการปรั บ เปลี ยนเนื อหา คื อ
การเพิมรายละเอียด การตัดรายละเอียดและการเปลียนแปลงรายละเอียด การศึกษาครังนีพบว่า
กวี ล้า นนาได้ ใช้ การเพิมรายละเอี ยดมากที สุด การตัด รายละเอี ย ดรองลงมาและใช้ ก ลวิธี การ
เปลียนแปลงรายละเอียดน้ อยทีสุด การปรับเปลียนเนือหาดังกล่าวนีอาจจะมาจากการทีกวีล้านนา
ได้ เลือกสรรนํามหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆมาชําระ อย่างน้ อยทีสุดกวีล้านนาผู้นีได้ นํามหาชาติ
สํานวนอินลงเหลา แม่กุ ไม้ ไ ผ่แจ้ เ รี ยวแดง และพระยาพืนมาชําระ โดยเลือกสรรตอนที สําคัญ
เรี ยบเรี ยงให้ กระชับกลมกลืนกลายเป็ นสํานวนสร้ อยสังกร ทังนีกวีได้ พยายามปรับเปลียนถ้ อยคํา
สํานวนและรายละเอียดเนือหาเพือให้ เข้ ากับวัฒนธรรมและผู้คนล้ านนา เนืองจากเป็ นวรรณกรรม
สวดเทศน์จงึ คํานึงถึงความเข้ าใจของชาวบ้ านเป็ นหลัก การปรับเปลียนเนือหาในมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกร กวีจงึ พยายามปรับให้ เข้ ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมล้ านนานันเอง

บทที ๔
การศึกษาคุณค่ าทางด้ านวรรณศิลป์ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร

วรรณศิลป์ หมายถึง หนังสือทีมีศิลป์ หรื อศิลปะในวรรณคดี หรื อวรรณกรรม วรรณศิลป์
เป็ นคุณสมบัติทีบ่งชีความเป็ นวรรณคดี นันคือ หากงานประพันธ์ นนมี
ั คณ
ุ สมบัติทางวรรณศิลป์
ย่อมได้ รับยกย่องว่าเป็ นวรรณคดี๑
ส่วน รื นฤทัย สัจจพันธุ์ กล่าวว่า "วรรณคดีเป็ นงานศิลปะ ประณีตงดงาม ละเมียดละไม
ลึกซึง โดยมีสนุ ทรี ยภาพทางภาษาเป็ นสือในการแสดงอารมณ์ความนึกคิด และจินตนาการของกวี
ผู้แต่ง"๒ฉะนัน อาจจะกล่าวได้ ว่า การใช้ ภาษาอย่างมีวรรณศิลป์ ทําให้ ผ้ อู ่านวรรณกรรมสามารถ
เข้ าใจถึงสิงทีผู้ประพันธ์ต้องการสือสารกับผู้อ่านและทําให้ ผ้ อู ่านสามารถเข้ าถึงอารมณ์สะเทือนใจ
ของผู้ประพันธ์
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปพงศ์ประพันธ์ ๓ ได้ ทรงกล่าวสรุปหลักของวรรณศิลป์
ไว้ ๖ ประการ ดังนี
๑. วรรณศิ ลป์ เป็ นศิ ลปะการถ่ายทอดความรู้ สึกนึกคิ ดของผู้ประพันธ์ ให้แก่
ผูอ้ ่านผูช้ มโดยไม่ม่งุ หวังประโยชน์ อย่างอื น นอกจากการถ่ายภาพแห่งความ
จัดเจนเท่านัน
๒. วรรณศิ ลป์ ไม่เพียงแสดงสิ งที เกิ ดขึน หรื อแสดงความในใจซึ งได้รับจากสิ ง
ที เกิ ดขึนเท่านัน แต่จะต้องแสดงทังสิ งที เกิ ดขึนและความในใจซึงได้รับจากสิ ง
ที เกิ ดขึนนัน

๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์ วรรณกรรมไทย,๔๖๑.
รืนฤทัย สัจจพันธุ์, ความรู้ ทวไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย(กรุ
ั
งเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๓๓), ๒.
๓
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๔๖๑.
๒

๑๐๑

๑๐๒
๓. ภาษาที เป็ นวรรณศิ ลป์ ต้องมี ลกั ษณะของการแนะภาพให้เกิ ดจิ นตนาการ
๔. เพื อให้ผู้อ่านผู้ชมมี จินตนาการเห็ นภาพอย่างละเอี ยดลออที สุดเท่าที จะ
เป็ นไปได้ วรรณคดี ย่ อ มใช้ป ระโยชน์ จ ากภาษาและถ้อ ยคํ า ในทุก ทางทัง
ความหมายและทังเสียงเพือทําให้จบั ใจผูอ้ ่าน
๕. วรรณคดี ที มี ว รรณศิ ล ป์ จะต้อ งแสดงเอกภาพ สาระทุก ส่ ว นรวมเป็ น
อันหนึงอันเดียวกัน
๖. วรรณคดี ที มี ว รรณศิ ล ป์ จะต้ อ งมี ส ัม พัน ธภาพอย่ า งสนิ ท ทุ ก ส่ ว นมี
ความสัมพันธ์ ต่อกัน ไม่มีส่วนใดแต่งไว้โดยบังเอิ ญ ไม่มีอะไรที ไม่เกี ยวพันกับ
ส่วนอืน

อาจจะกล่าวได้ ว่า "วรรณศิลป์" นันไม่ได้ เ กิดจากความบัง เอิญในการแต่ง หากแต่เป็ น
ความจงใจของกวีทีจะใช้ วรรณศิลป์ทังด้ านความหมายและเสียงเพือให้ ผ้ อู ่านผู้ชมเกิดจินตภาพ
อย่างละเอียดลออทีสุดเพื อทีจะถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิดจากกวีไปสู่ผ้ ูอ่านผู้ชม อีกทัง
การสร้ างสรรค์วรรณศิลป์ยังต้ องมีความเป็ นเอกภาพ และทุกๆส่วนมีความสัมพันธ์ตอ่ กันด้ วย
การศึกษาในครังนีจึงมุ่งเน้ นศึกษาวรรณศิลป์ทีกวีสร้ างสรรค์ขึนเพือให้ ผ้ อู ่านเกิดอารมณ์
สะเทื อนใจซึงจะทํ าให้ เ ห็ นสารที กวี ไ ด้ ตงใจส่
ั
ง ให้ ผ้ ูอ่านอี ก ด้ วย การศึกษาวรรณกรรมล้ า นนา
เรื องมหาชาติภาคพายัพ สํานวนสร้ อยสังกรนี ผู้วิจยั ได้ ใช้ มหาชาติภาคพายัพ สํานวนสร้ อยสังกรที
พระธรรมราชานุวตั รได้ ปริ วรรตไว้ เมือพ.ศ.๒๔๙๘โดยจะแบ่งการศึกษาด้ านวรรณศิลป์ออกเป็ น
๒ ส่วน คือ ฉันทลักษณ์ทีใช้ แต่งเรื องมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกรและสุนทรี ยภาพทีปรากฏในเรื อง
มหาชาติสํานวนสร้ อยสังกร ความงามทางภาษาทังเสียงและคําทีก่อให้ เกิดความหมายทีก่อให้ เกิด
รสแก่ผ้ ฟู ั ง
๑. ฉันทลักษณ์ ทใช้
ี แต่ งเรืองมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
ผู้วิจัยได้ แบ่งหัวข้ อฉันทลักษณ์ ทีใช้ แต่งเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรออกจากหัวข้ อ
วรรณศิลป์ทีปรากฏในมหาชาติ ล้ านนา เนืองจากฉันทลักษณ์ทีใช้ แต่งมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
เป็ นฉันทลักษณ์ทีใช้ เทศน์ แม้ ว่าฉันทลักษณ์ทีใช้ แต่งมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรจะไม่มีลกั ษณะ

๑๐๓
พิเศษหรื อลักษณะเฉพาะ แต่การศึกษาด้ านฉันทลักษณ์จะทําให้ เห็นถึงท่วงทํานอง และจังหวะที
นําไปสู่การสวดเทศน์แบบมีทํานอง ทีชาวล้ านนาเรี ยกว่า "ระบํา" ได้ เป็ นอย่างดี ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
ล้ า นนาใช้ ฉั น ทลัก ษณ์ ป ระเภทค่า วธรรมในวรรณกรรมพระพุท ธศาสนาฉัน ทลัก ษณ์
ประเภทนีไม่มีความซับซ้ อนของคณะไม่มีบงั คับเอก-โทอย่างโคลงจึงได้ รับความนิยมในการใช้ แต่ง
คําประพันธ์มากกว่าฉันทลักษณ์ประเภทอืนๆ
อย่างไรก็ตามข้ อบังคับของค่าวธรรมทีว่าคําสุดท้ ายของวรรคจะส่งสัมผัสไปยังคําทีสาม
หรื อสีของวรรคถัดไปจะเป็ นข้ อบังคับเดียวของฉันทลักษณ์ประเภทนี การแต่งค่าวธรรมให้ ไพเราะ
นันจึงขึนอยู่กับจังหวะและทํานองของการเทศน์ด้วยและด้ วยเหตุทีเป็ นฉันทลักษณ์ทีไม่ซั บซ้ อน
ดังกล่าวจึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กวีได้ แสดงฝี มือในการแต่ง
ฉะนัน ค่าวธรรมในยุคแรก ๆ จึงไม่มีกลบทและการเล่นเสียงเล่นคําแพรวพราวเช่นปั จจุบนั
พระครู อ ดุล สี ล กิ ต ติ ได้ แ บ่ง ประเภทค่ า วธรรมไว้ ๓ แบบ คื อ แบบพลู ไ ต่ ค้ า งช้ างเที ย วคอง
แบบช้ างข้ ามโท่ง หงส์ยา่ งบาท และแบบพิเศษ๔
หากพิจารณาตามประเภทค่าวธรรมนี จะพบว่า มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีใช้ การแต่ง
ค่าวธรรมแบบพลูไต่ค้างช้ างเทียวคองชาวล้ านนาจะออกเสียงว่า /ปูไต่ก้าง จ้ างเตียวคอง/ หมายถึง
การแต่งทีมีลีลาเหมือนกับช้ างเดินอย่างระมัดระวัง รักษาจังหวะและก้ าวย่างอย่างสมําเสมอซึงมี
ทีมาจากชือทํานองหรื อระบํา ลักษณะคําประพันธ์ เช่นนีตรงกับคําประพันธ์ ประเภทร่ ายยาวซึง
เหมือนกับท้ องถินอืน ดังมีลกั ษณะ คือ บทหนึงมีสีวรรค แบ่งเป็ นวรรคหน้ าและวรรคหลัง วรรคละ
๕ คํา คําสุดท้ ายของวรรคหน้ าสัมผัสกับคําที ๓ หรื อ ๔ หรื อ ๕ ของวรรคหลังและคําสุดท้ ายของ
วรรคหลังสัมผัสกับคําที ๓ ของวรรคหน้ าต่อไปจะเป็ นเช่นนีจนหมดความหรื ออาจจะลงท้ ายว่า
และชะแล ชะแลนา ดังนีแหละ นันชา เฮย และ ก็มีและ เป็ นต้ น

๔

พระครูอดุลสีลกิตติ(ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ บุญชุ่ม), ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อความนิยมมหาชาติเวสสันดรชาดก
ในล้ านนา, ๓๓-๔๗.

๑๐๔
รู ปที ๒ แผนผังฉันทลักษณ์ทีใช้ แต่งมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
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ดังตัวอย่างต่อไปนี
...ดูรานางมัทรี สรี สะอาด ปองว่าสองราได้เสวิ ยราชเมื องขวาง แลมึงนางตาย
จาก ชี วิตพรากสันดาน คูพีจักหื อสร้ างวิ มานปราสาท งามวิ ลาสบวร แต่แม่
เรื อนนอนเหนื อแผ่น แทบท้องแท่นปฐวี ปล่องรู ชีสลอด ใส่ตงสอดขัดขวาง
เจื อแป้ นวางลวาดเลื อน บ่ หือขดฅล้ายเฅลื อนไพมา อันช่ างไม้หากรจนา
ตกแต่ง ทุกที แห่งทํากลาง

ตัวอย่างข้ างต้ นอยู่ในกัณฑ์ มทั รี จะพบการกล่าวถึงประเพณีงานศพของกษัตริ ย์ล้านนาซึง
เป็ นตอนที พระเวสสันดรเข้ าพระทัยว่าพระนางมัทรี ได้ สินพระชนม์แล้ วพระเวสสันดรได้ รําพึงรํ าพัน
ถึงพระนางมัทรี และจะจัดงานพระศพให้ อย่างสมพระเกียรติ
มหาชาติสํานวนสร้ อยสังกรนีเป็ นค่าวธรรมขนาดยาวจึงทําให้ กวีเลือกใช้ ฉันทลักษณ์ ที
ไม่ซบั ซ้ อนเพือเอือต่อการสรรคํา ฉันทลักษณ์ ประเภทนียังเอือต่อการเล่นคําเล่นเสียงได้ อย่างดี
เพราะค่า วธรรมมี ลักษณะเป็ นร่ ายจึง มี ความยื ดหยุ่น ของจํ านวนคํ าในแต่ล ะวรรคจึง ทํ าให้ ก วี
สามารถจะเพิมเติมลีลาเฉพาะตัวของกวีได้ อย่างดียิง
จากตัว อย่ า งข้ างต้ น จะพบว่ า กวี ไ ด้ ส รรคํ า ที สัม ผัส เพื อให้ เกิ ด เสี ย งสัม ผัส ที ราบรื น
ต่อเนื องกันทังเรื องเสี ยงสัม ผัส เหล่านี ทํ าให้ เ กิ ดมี จัง หวะอย่า งสมํ าเสมอจึง ทํ าให้ "องค์เ ทศน์ "
หมายถึง พระนักเทศน์ นิยมใช้ มหาชาติสํานวนสร้ อยสังกรในการเทศน์มากกว่าสํานวนอืนของ

๑๐๕
ล้ านนา กล่าวคือ การเทศน์ มหาชาติแบบล้ านนาในแต่ละพืนทีนัน จะมีระบําทีแตกต่างกันออกไป
เช่น จังหวัดเชียงใหม่จะมีระบําสําหรับเทศน์ คือ มะนาวล่องของ จังหวัดลําปาง และพะเยาจะมี
ระบําสําหรับเทศน์ คือ แมงภู่ชมดวง เป็ นต้ นซึงระบําของแต่ละพืนทีจะมีจงั หวะท่วงทํานองและ
ลีลาการเทศน์แตกต่างกันออกไปกวีล้านนาซึงโดยส่วนใหญ่เป็ นพระสงฆ์จําเป็ นต้ องรจนามหาชาติ
เพือให้ สมั พันธ์กบั ระบําของพืนทีของตนจึงทําให้ มหาชาติล้านนามีหลายสํานวนและเป็ นสํานวนที
ใช้ เฉพาะกับระบํานันๆซึงแตกต่างกับมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกรทีองค์เทศน์แต่ละพืนทีสามารถ
นําไปเทศน์ ไ ด้ ทุกระบํา เนื องมาจากกวี ทีแต่ง มหาชาติสํ านวนสร้ อยสังกรใส่ใจรายละเอี ยดใน
การแต่งตังแต่การเลือกใช้ ฉันทลักษณ์ ทีไม่ซับซ้ อนพร้ อมกับสรรคําทีมีเสียงสัมผัส จึง ทําให้ เกิ ด
จังหวะทีราบรื นเมื อนํ าไปเทศน์ จึง เข้ ากับระบําทุกระบําตามความนิยมของแต่ละพืนทีได้ อย่าง
เหมาะสม
๒. วรรณศิลป์ ทีปรากฏในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติสํานวนสร้ อยกรเป็ นวรรณกรรมเรื องหนึงทีมีวรรณศิลป์
อย่างงดงามการทีกวีได้ สรรคําเพือจงใจให้ เกิดความงามทางวรรณศิลป์นันเพือทีจะให้ ผ้ อู ่านผู้ฟัง
เกิดจินตนาการจนนําไปสู่การรับรสและสามารถรับสารทีกวีได้ พยายามถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ฟู ั ง จาก
การศึกษาคุณค่าทางวรรณศิลป์จากเรื องมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกร พบคุณค่าทางวรรณศิลป์
๓ ประการ คือ ด้ านเสียงด้ านคํา และด้ านความหมาย ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๑ ด้ านเสียง
๒.๑.๑ กลวิธีด้านเสียงสัมผัส คําประพันธ์ประเภทร้ อยกรองทุ กประเภทของไทย
จะมี เ สี ย งสัม ผัส เพื อทํ า ให้ เ กิ ดความไพเราะ สัม ผัส ในคํ า ประพันธ์ ร้ อยกรองของไทยแบ่ง เป็ น
๒ ประเภท คือ สัมผัสนอกวรรคและสัมผัสในวรรค
๒.๑.๑.๑ สัมผัสนอกวรรค เป็ นสัมผัสบังคับของคําประพันธ์ ซึงแต่ละคํา
ประพันธ์มีการบังคับสัมผัสนอกไม่เหมือนกัน มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรใช้ คําประพันธ์ประเภท
ค่าวธรรมซึงมีสมั ผัสนอกวรรค คือ คําสุดท้ ายของวรรคหน้ าจะส่งสัมผัสไปยังคําที ๓ หรื อ ๔ หรื อ ๕
ของวรรคหลังเสมอ ดังตัวอย่าง

๑๐๖
...ดูราท่านมหาพราหมณ์ ผู้หวั หงอก กู จักบอกด้วยดี หมากม่ วงมี หลายหมู่
ตังต้นอยู่หิมพานต์ ในสถานบ่ล่วงลํ า สุกดิ บพรํ าดูประจิ ต ไม้หมากกวิดต้น
สูงใบหน้อย ขนุนสุกย้อยค่าหนามหนา ไม้สะบามี ค่าอ้วน ชมพู่ล้วนลูกสุก
แขวน หมากแหนสุกสระอาด ไม้หมากหาดสุกใสงาม...๕

ตัวอย่า งข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่าลัก ษณะของสัม ผัส นอกประการหนึง คื อ
ใช้ เสียงสัมผัสสระทีมีเสียงสระและเสียงพยัญชนะท้ ายพยางค์ เหมือนกัน เช่น ในวรรคแรกคําว่า
“หงอก” ส่งสัมผัสไปยังวรรคทีสองในคําว่า “บอก” ซึง “หงอก” นันมีเสียงสระ /ออ/ ทีมีพยัญชนะ
ท้ ายพยางค์ คือ เสียง /ก/ และมีเสียงวรรณยุกต์ เอก เช่นเดียวกับคําว่า “บอก” จะสังเกตได้ ว่า
สัมผัสนอกวรรคนีอาจจะมี เสียงวรรณยุกต์ทีเหมือนกันหรื อต่างกันได้ เช่น ในคําว่า (หิม)“พานต์”
มีเสียงวรรณยุกต์ สามัญ ซึงส่งสัมผัสไปยังคําว่า (ส)“ถาน”ทีมี เสียงวรรณยุกต์ จัตวาข้ อสังเกต
ประการหนึงมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรแม้ จะมีบงั คับเรื องเสียงสัมผัสนอกแต่กวีไม่ได้ เคร่ งครัด
มาก เนืองจากกวีแต่งเพือใช้ เทศน์ตามระบําซึงมีจงั หวะในการเทศน์จึงทําให้ บางวรรคส่งสัมผัสไป
ยังคําที ๑ หรื อ ๒ บ้ าง จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ จากคําว่า “แขวน” ซึงเป็ นคําสุดท้ ายของวรรค
ที ๙ ส่งสัมผัสไปยังคําว่า “แหน” ซึงเป็ นคําที ๒ ของวรรคที ๑๐ การส่งสัมผัสนอกเช่นนีจึง ทําให้
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรเข้ ากับระบําแบบต่างๆ ของล้ านนาได้ เป็ นอย่างดี
อาจจะกล่าวได้ ว่า รูปแบบเช่นนีเองทําให้ เกิดความยืดหยุ่นในการสรรคํา
ของกวีเพือให้ เข้ ากับจังหวะของการเทศน์ได้ ด้วย
๒.๑.๑.๒ สัมผัสในวรรค คือ สัมผัสคล้ องจองทีอยู่ภายในวรรคเดียวกัน
อาจเป็ นการสัมผัสเสียงพยัญชนะ๖สระ หรื อวรรณยุกต์๗

๕

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๒๐๐.
บ้ างเรียกว่า สัมผัสอักษร
๗
สัมผัสวรรณยุกต์แตกต่างจากสัมผัสพยัญชนะและสระ คือ สัมผัสพยัญชนะและสระจะต้ องมีเสียงพยัญชนะและ
สระเหมือนกัน เช่น สัมผัสพยัญชนะด้ วยเสียง /จ/ ได้ แก่ จิบ-จับ-จรร-จาและสัมผัสสระด้ วยเสีย ง /อา/ ได้ แก่ หนา-บา-มา
สัมผัสวรรณยุก ต์นันจะเป็ นการไล่เรี ย งเสีย งวรรณยุก ต์ เช่น สามัญ เอก โท ได้ แก่ จา-จ่ า-จ้ า, มือ-มือ-มือ เป็ นต้ น สําหรับ
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรปรากฏสัมผัส ๒ ประเภท คือ สัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ
๖

๑๐๗
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรใช้ ฉันทลักษณ์ประเภทค่าวธรรมซึงไม่ได้ มี
ข้ อบังคับเกียวกับการใช้ สมั ผัสใน แต่วรรณกรรมล้ านนาเรื องนีกลับมีการใช้ สมั ผัสในเป็ นจํานวน
มาก อาจกล่าวได้ วา่ กวีใช้ การเล่นเสียงสัมผัสภายในวรรคเกือบทุกวรรคของคําประพันธ์
จากการศึกษาพบการใช้ สัมผัสใน ๓ ประเภท คือ การเล่นสัมผัสเสียง
พยัญชนะ การเล่นสัมผัสเสียงสระและการเล่นสัมผัสทังเสียงพยัญชนะและสระในวรรคเดียวกัน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
ก. การเล่น เสี ยงสัม ผัส พยัญ ชนะ ๘เป็ นการเล่นเสี ย งใดเสี ย งหนึงด้ ว ย
การใช้ อัก ษรตัว ใดตัว หนึงเพื อให้ เ กิ ด เสี ย งกระทบในเสี ย งเดี ย วกัน กลวิ ธี ก ารเล่น เสี ย งสัม ผัส
พยัญชนะนีเป็ นกลวิธีทีกวีล้านนานิยมใช้ มากทีสุด จากการศึกษามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรพบ
การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ๖ ประเภท๙ ดังนี
๑. การเล่ น เสี ย งพยั ญ ชนะเดี ย วกั น เรี ยง ๒ คํ า เรี ยกว่ า
"การเล่นแบบคู่" ดังในกัณฑ์ชูชกตอนทีชูชกกล่าวง้ อนางอมิตตดาไม่ให้ โกรธเพราะชูชกจะไม่ไปขอ
สองกุมารมาเป็ นทาส ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
อย่าจาคําส้มเสียดหัวใจ พีผูเ้ ถ้าก็จกั ค่อยคะยุยคะยายแล่นใช้๑๐

ตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากวีเล่นเสียงพยัญชนะ /ส/ ในคําว่า
ส้ ม-เสียด คําว่า ส้ ม ในทีนีหมายถึง ไม่พึงพอใจ เมือแปลความจากวรรคทีว่า อย่าจาคํ าส้มเสี ยด
หัวใจ จึงหมายถึง อย่าใช้ พดู ทีไม่พงึ พอใจหรื อทิมแทงใจของชูชก

๘

หลวงธรรมาภิมณฑ์ เรี ยกว่า สัมผัสอักษร มี ๗ ประเภท คือ สัมผัสแบบคู่ เทียบคู่ เทียมรถ เทียบรถ ทบคู่ แทรกคู่
และแทรกรถ
๙
ปรับปรุ ง จาก ธรรมาภิมณฑ์,รองอํามาตย์ เอกหลวง(ถึก จิตรถึก).ประชุมลํานํา ประมวลตํารากลอนกานต์
โคลงฉันท์ .(พระนคร : สํานักนายกรัฐมนตรี,๒๕๑๙), ๕๐-๕๓.
๑๐
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๒๒.

๑๐๘
ไม่เพียงเท่านันกวียงั ได้ แสดงฝี มือในการแต่งด้ วยการใช้ สมั ผัส
พยัญชนะแบบเป็ นคู่ถึง๒คู่ในวรรคเดียวกันด้ วยตัวอย่างในกัณฑ์มทั รี เมือพระนางมัทรี ทรงพบกับ
เหล่าพระยาราชสีห์พระนางทรงครํ าครวญอ้ อนวอน ดังทีกวีได้ พรรณนาความว่า
แก่พระยาเนื อทังหลาย อันตรายย้ายฟี ก หลบหลี กจากทางเที ยว กูจกั เคี ยว
เมื อหาลูกแก้ว๑๑

ตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กวีได้ เล่นเสียงพยัญชนะในวรรคที
สามทังคําว่า หลบ-หลีก และ ทาง-เทียว๑๒ลักษณะเด่นของกวีผ้ แู ต่งมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
คือ การเล่นเสียงพยัญชนะแบบเป็ นคู่ คือ การใช้ สมั ผัสพยัญชนะเรี ยงต่อกัน ๒ คําและมี ๒ คู่ ซึงทํา
ให้ มหาชาติ สํานวนนีมีความไพเราะมากยิงขึนด้ วย
๒. การเล่ น เสี ย งพยั ญ ชนะเดี ย วกั น เรี ยง ๓ คํ า เรี ยกว่ า
"การเล่นแบบเทียบคู่" ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ ในกัณฑ์ชชู ก ตอนทีชูชกซ่อมบ้ านก่อนทีจะเดินทางไป
ขอสองกุมารไว้ วา่
ส่วนชูชกพราหมณ์ ก็หยดยาเย่าเรื อนที หลุครํ า ที ใดตํามันก็แปลงหื อสูง๑๓

ตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กวีล้านนาได้ เล่นเสียงพยัญชนะ /ย/
ในคําว่า หยด๑๔-ยา-เย่า(เรื อน) การทีกวีเล่นเสียงพยัญชนะ /ย/ นันทําให้ เห็นถึงความพยายามใน
การซ่อมบ้ านของชูชกเป็ นอย่างยิง กล่าวคือ คําว่า “ยา” หมายถึง รักษาหรื อบูรณะ เมือกวีได้ นําคํา
ว่า “หยด” มาประกอบกับ “ยา” จึงทําให้ เห็นภาพของชูชกค่อยๆซ่อมแซมบ้ านด้ วยความอุตสาหะ
ส่วนคําว่า “เย่า ” นันใช้ เ ป็ นคําซ้ อนกับคําว่า “เรื อน” เมื อนํ าทังสามคํามาเรี ย งร้ อยเข้ าด้ วยกัน
จึงทําให้ เกิดเสียงสัมผัสทีทําให้ เกิดภาพของความอุตสาหะของชูชก

๑๑

เรืองเดียวกัน, ๒๔๙.
๑๒
ภาษาล้ านนา พยัญชนะ “ท” ออกเป็ นเสียง /t/
๑๓
เรืองเดียวกัน, ๑๒๔.
๑๔
หยด ออกเสียงพยัญชนะต้ นเพียงตัวเดียว คือ /ย/

๑๐๙
ไม่เพียงเท่านัน การเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๓ คําเช่นนียังทํา
ให้ เ กิ ด จิ น ตภาพเกี ยวกับ ลัก ษณะด้ วย ดัง ที กวี ไ ด้ พ รรณนาถึ ง ตอนที ชาวเมื องสี พี กล่าวถึง การ
เดินทางไปอาศรมของพระเวสสันดรให้ ชชู กฟั งว่าต้ องเดินทางข้ ามแม่นําซึงกว้ างใหญ่ประดุจแม่นํา
ทัง ๕ สายในกัณฑ์ชชู กว่า
สัตว์และคนร้อนกระหาย มี ยงั ยายหยังรอบ ยุเอานิ นกอบสองมื อ ผิ บ่มีเป็ นดังอัน๑๕

ตัวอย่า งข้ า งต้ น เห็น ได้ ว่ากวี ได้ เ ล่นเสี ย งสัม ผัส พยัญชนะ /ย/
ในคําว่า ยัง-ยาย-หยัง เห็นได้ ว่ากวีได้ เปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงลักษณะของแม่นําทีกว้ างใหญ่และลึก
คําว่า “ยาย” หมายถึง เรี ยงราย และ “หยัง” หมายถึง ความรู้ สึก และในวรรคนีกวีได้ ใช้ คําทีไม่มี
ความหมายอย่างคําว่า “ยัง” แต่เมือนําทังสามคํามาร้ อยเรี ยงเข้ าด้ วยกันจะได้ ความหมายโดยตรง
คือ มีแม่นําเรี ยงรายจนสามารถรู้สึกถึงความกว้ างใหญ่ได้ หรื ออาจจะมีความหมายในเชิงสํานวน
คือ แม่นําทีกว้ างใหญ่และลึกจนไม่สามารถวัดได้ นนเอง
ั
ในกัณ ฑ์ จุล พน กวี ใช้ การเล่น เสี ย งพยัญ ชนะแบบเที ยบคู่เ พื อ
บอกลั ก ษณะของพระเวสสัน ดรอี ก ด้ วย ดัง ที กวี ไ ด้ พรรณนาถึ ง พรานเจตบุ ต รซึ งกล่ า วถึ ง
พระเวสสันดรทีประทับในเขาวงกตไว้ วา่
เจ้าพระยาเวสสันดรแก่นไท้ อยู่ป่าไม้วงกฎ มี ใจอดกะทํ าเพี ยรทุกคําเช้า เนื อ
บ่ เสร้าส่องใสงาม ท่านพราหมณ์ ไปรอดหัน ในที นันก็หากจักหัน๑๖

ตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากวีได้ เล่นเสียงพยัญชนะ /ส/ ในคํา
ว่า (บ่) “เสร้ า”๑๗-ส่อง-ใส ซึงทําให้ เห็นลักษณะทางกายภาพของพระเวสสันดรได้ อย่างชัดเจนมาก
ยิงขึน ว่าพระองค์มีสีพระวรกายทีไม่คลําดํา ทรงมีผิวทีขาวผุดผาดสะอาด ซึงจะสังเกตได้ จากคําว่า
ส่อง-ใส การเล่น เสี ย งพยัญ ชนะเช่นนี ทํ าให้ เ ห็นลัก ษณะทางกายภาพของตัวละครมากยิ งขึน

๑๕

เรืองเดียวกัน, ๑๓๒.
เรืองเดียวกัน, ๑๔๓.
๑๗
เสร้ า ออกเสียงว่า เส้ า
๑๖

๑๑๐
อาจจะกล่าวได้ วา่ การเล่นเสียงพยัญชนะนันไม่เพียงแต่ทําให้ เกิดความไพเราะทางเสียงเท่านัน แต่
ยังสามารถทําให้ เกิดจินตภาพเพิมขึนด้ วย
๓. การเล่ น เสี ย งพยั ญ ชนะเดี ย วกั น เรี ยง ๔ คํ า เรี ยกว่ า
"การเล่นแบบเทียมรถ" ในกัณฑ์ชูชก กวีได้ พรรณนาถึงชูชกซึงตามหาทางไปยังเขาวงกต ชูชกได้
รํ าพึงในใจว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ทีใด และได้ พยายามเข้ าไปถามชาวสีพีว่าพระเวสสันดร
ประทับอยู่ ณ ทีใด ดังความว่า
ที ใดชาวสี พีชุมนุมกันมวลหมู่ พราหมณ์ เข้าสู่ถามหา ว่าพระเวสสันดรท่าน
ท้าวไปอยู่ด่านด้าวแดนใด ข้าคึดใจจงจอด๑๘

กวีได้ เล่นเสียงแบบเทียมรถ ในคําว่า ด่าน-ด้ าว-แดน-ใด ซึงเป็ น
การยําความหมายของข้ อความ กล่าวคือ ในคําว่า ด่าน-ด้ าว-แดน หมายถึง สถานที ซึงการเล่น
เสียง /ด/ เช่นนีเป็ นการยําความหมายของสถานทีว่า ทุกๆทีทีพระเวสสันดรประทับ และใช้ คําว่า
“ใด” เพือแสดงถึงการถาม จะเห็นได้ วา่ กวีต้องการยําความหมายเพือให้ เห็นถึงความอุตสาหะของ
ชูชกในการตามหาพระเวสสันดร
ส่วนกัณฑ์จุลพน กวีได้ พรรณนาถึงชูชกทีนึกถึงอาหารและข้ าว
ของที นางอมิ ต ตดาเตรี ย มใส่ถุง เพื อให้ ชูช กกิ น ระหว่า งเดิน ทางเพื อขอสองกุม ารไปเป็ นทา ส
ดังความว่า
อันนางใจหวานถ้วนถี แปลงหื อพี พามา มี ทงั เข้าหนมแดกงาและเข้าก้อน
นําอ้อย หวานชิ ดช้อยเชี ยงชิ น เป็ นของกิ นแห่งคนเถ้า๑๙

กวีได้ เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ /ช/ ในคําว่า ชิด -ช้ อย-เชียง-ชิน
ไม่เพียงแต่ทําให้ วรรคนีมีเสียงราบรื นในการเทศน์แล้ ว แต่ยงั เป็ นการเน้ นความหมายของอาหารที
นางอมิตตดาจัดให้ ชชู กด้ วย กล่าวคือ ขนมแดกงาและข้ าวก้ อนนําอ้ อยนันมีรสหวาน สังเกตได้ จาก
กวี ได้ ใช้ คําขยายว่า “หวานชิ ดช้ อย” คือ อาหารมี รสหวานแต่ไม่หวานมาก และเป็ นอาหารที มี
๑๘
๑๙

เรืองเดียวกัน, ๑๒๖.
เรืองเดียวกัน, ๑๕๓.

๑๑๑
คุณ ภาพ อี ก ทังยัง มี ราคาสูง ด้ ว ย จะเห็ นได้ จากคํ า ว่า “เชี ย งชิ น ” ซึงมี ค วามหมายว่า ของที มี
คุณภาพและราคาสูง
๔. การเล่นเสีย งพยัญ ชนะเรี ยงกันพยัญ ชนะละ ๒ คู่ เรี ยกว่า
"การเล่นแบบทบคู่" ในกัณฑ์มหาพน กวีได้ พรรณนาถึงบรรยากาศของป่ าหิมพานต์ซึงมีหมู่ไม้ และ
สัตว์ป่านานาพันธุ์อาศัยอยู่ ตอนทีกวีกล่าวถึงหมู่นกนันกวีได้ ใช้ การเล่นเสียงแบบทบคูเ่ พือให้ ผ้ อู ่าน
ผู้ฟังเกิดจินตภาพด้ วย ดังความว่า
เสี ย งเนื องนัน ชุห้อง ลื อ ทัวท้องดอยดง มี ทุก พงป่ าไม้ใ หย่ เกิ ดในไข่ ส องที
ปี กหางรี ยาวมาก ตาขาวหากหลายพัน๒๐

ตัวอย่างข้ างต้ น กวีได้ เล่นเสียงแบบทบคูใ่ นคําว่า ทัว-ท้ อง-ดอยดง การเสียงแบบทบคู่เช่นนีทําให้ เกิดจินตภาพของป่ าหิมพานต์ทีมีหมู่นกจํานวนมาก กล่าวคือ
กวีได้ พรรณนาว่าเสียงนกร้ องนันดังมาก จากความว่า เสี ยงเนื องนัน๒๑ชุห้อง กวีได้ ขยายความว่า
ดังไปทัวทังภูเขาและป่ าไม้ สังเกตได้ จากกวีเลือกใช้ คําว่า “ทัวท้ อง” ซึงหมายถึง ทัวทังป่ า และใช้
คําว่า “ดอยดง” เพือเพิมภาพว่าดังไปทังภูเขาและป่ าไม้
ไม่เพี ยงเท่านัน กวี ยังขยายความของเสี ยงหมู่นกว่าไม่ไ ด้ เ ป็ น
เสียงที น่ารํ าคาญหรื อเสี ยงรบกวน แต่เป็ นเสี ยงทีไพเราะ ดัง กวี ไ ด้ พ รรณนาไว้ ในกัณฑ์ มหาพน
เช่นกันว่า
ตัวพูห้ ย่องเสียงขัน หากเนืองนันชมชื น ซ้ายๆตืนเถิ งใจ๒๒

ตัวอย่างข้ างต้ น กวีได้ เล่นเสียงแบบทบคูใ่ นคําว่า เนือง-นัน-ชมชืน เพือให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังเกิดจินตภาพถึง เสียงของหมู่นก จะเห็นได้ ว่า กวีไ ด้ ใช้ กลวิธีปฏิพ ากย์ คือ
ใช้ คําทีมีความหมายตรงข้ ามกันมาเรี ยงไว้ ด้วยกัน จะสังเกตได้ จากการทีกวีได้ ใช้ คําว่า “เนืองนัน”
ซึงหมายถึง เสียงทีดังมาก และกวีเลือกใช้ คําว่า “ชมชืน” ซึงหมายถึง ชืนชม พึงพอใจ เมือนําทัง ๔
๒๐

เรืองเดียวกัน, ๑๗๒.
นัน หมายถึง เสียงดัง เสียงความวุน่ วาย เสียงกังวาน
๒๒
เรืองเดียวกัน, ๑๗๓.
๒๑

๑๑๒
คํามาเรี ยงร้ อยเข้ าด้ วยกันจึงหมายถึง เสียงของหมู่นกทีดัง กังวานแต่เป็ นเสียงไพเราะเสนาะหู
อาจจะกล่าวได้ วา่ การทีกวีเลือกใช้ กลวิธีการเล่นแบบทบคูน่ ีไม่เพียงแต่เป็ นการเน้ นยําความหมาย
แล้ ว ยังเป็ นการสร้ างจินตภาพของฉากให้ แก่ผ้ อู า่ นผู้ฟังด้ วย
๕. การเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน คํามีลกั ษณะเป็ นคู่กัน จะมี
คํายืนอยู่หนึงคํา แต่คําถัดไปเป็ นเสียงพยัญชนะคนละเสียงหรื อเสียงเดียวกัน ๒๓การเล่นเสียงแบบ
เป็ นชุดนีพบ ๓ ลักษณะดังนี
๕.๑ การเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๒-๓ คู่ โดยมีคํายืนหนึงคํา
และมีเสียงพยัญชนะเดียวกันสัมผัสกัน เรี ยกว่า "การเล่นเสียงเป็ นชุด" เช่น ในกัณฑ์กมุ าร ตอนที
พระชาลีเห็นชูชกแล้ วนึกในพระทัยว่าชูชกไม่เหมือนกับพราหมณ์ขอทานทัวไป จึงทรงแสร้ งเข้ าไป
สนทนาด้ วย ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
พราหมณ์ ผู้นีนา บ่เจี ยรจาคํ าอ้วนอ่อน เหมื อนดังพราหมณ์ แต่ก่อนขอทาน
ทะเยี ยะทะยานทะเยื อก ตาเหลื อกเหลื อมปากเสี ยงแข็ ง ผ่อสะแคงเหงี ยง
หน้า จาหยาบช้าปูนกลัว๒๔

ตัว อย่ า งข้ างต้ น กวี เ ลื อ กใช้ กลุ่ ม คํ า ที ว่ า “ทะเยี ย ะทะยาน
ทะเยือก” ซึงมี ลักษณะการเล่นเสี ยงแบบเป็ นชุด กล่าวคือ มีคํายื นหนึงคําซึงมี เสี ยงเหมือนกัน
ได้ แก่ “ทะ” แต่คําถัดไปนันเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ /ย/ ได้ แก่ เยียะ-ยาน-เยือก เมือนํามารวมกัน
จะสามารถตังกระสวนได้ ว่า ทะ ย ทะ ย ทะ ย การเล่นเสียงแบบเป็ นชุดนีไม่เพียงแต่ทําให้ เกิด
ความไพเราะแล้ ว แต่ยงั ทําให้ เกิดจังหวะทีเข้ ากับระบําของล้ านนาด้ วย
๕.๒ การเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๒ คูโ่ ดยจะส่งสัมผัสจากคํา
ที ๑ ไปสู่คําที ๔ และคําที ๒ ไปสู่คําที ๕ ซึงมีคําอืนคันกลาง ลักษณะคล้ ายกับกลบทกบเต้ นของ
ภาคกลางแต่ต่างกันทีจํานวนคําและสัมผัส เรี ยกว่า การเล่นเสียงเป็ นชุดแบบกลบท อาจจะเขียน
เป็ นแผนผังได้ ดงั นี
๒๓
๒๔

ปรับปรุงจาก ชลลดา เรืองรักษ์ ลิขิต.ตะเลงพ่ ายศรี มหากาพย์ .(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก,๒๕๔๑), ๑๓๑.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๘๖.

๑๑๓
รู ปที ๓ แผนผังการเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๒ คู่

๑

๒

๓

๔

๕

ในกั ณ ฑ์ ม หาพน กวี ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ป่ าไม้ และสัต ว์ ป่ าโดยที กวี
กล่าวถึงพรรณหมากทีขึนปนกันและมีสตั ว์ป่า เช่น ลิง บ่างและชะนี อาศัยอยู่ ดังความว่า
หมากดําแกมหมากด่าง ลางตัวก่านตัวขาว จอนหางยาวหยอกกันย่าง๒๕

ตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กวีใช้ การเล่นเสียงแบบเป็ นชุดใน
คําว่า หมาก-ดํา-แกม-หมาก-ด่าง ซึงคําว่า “หมาก” คําแรกจะส่ง สัม ผัส พยัญ ชนะไปยัง คําว่า
“หมาก” ซึงเป็ นคําที ๔ และคําว่า “ดํา” จะส่งสัมผัสพยัญชนะไปยังคําว่า “ด่าง” ซึงเป็ นคําที ๕ โดย
มีคําว่า “แกม” คันกลางระหว่าง ๔ คํา
ข้ อสังเกตประการหนึงบางครังกวีอาจจะยืดหยุ่นในการเล่นเสียง
เป็ นชุดแบบกลบทได้ ด้วยการส่งสัมผัสเพิมขึนในคําที ๒ กับคําที ๓ หรื ออาจจะเพิมจํานวนคําที
คันกลางได้ เช่น ในกัณฑ์กมุ าร พระนางมัทรี สบุ ินว่ามีชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวดํา นุ่งผ้ าสีแดง มาตัด
พระกรและควักพระทัยของพระนางไป ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
ผืนหนึงนุ่งพายในผืนหนึงสะใบพายนอก ทัดดอกไม้แดงสองหู ผ่อเล็งดูยะยาบ๒๖

ตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า วรรคทีหนึง กวีได้ เล่นเสียงเป็ นชุด
แบบกลบทแต่เพิมสัมผัสพยัญชนะในคําที ๒ กับ คําที ๓ โดยทีคําที ๑ ยังส่งสัมผัสพยัญชนะไปยัง
คําที ๔ และคําที ๒ ยังส่ง สัมผัส พยัญชนะไปยัง คําที ๕ ดัง จะเห็นได้ จ าก “ผืน ” ส่ง สัม ผัส เสี ยง

๒๕

เรืองเดียวกัน, ๑๗๑.
เรืองเดียวกัน, ๑๗๘.

๒๖

๑๑๔
พยัญชนะ /พ/๒๗ไปยังคําว่า “พาย” และ “หนึง”๒๘ส่งสัมผัสไปยังคําว่า “ใน” โดยทีกวีได้ เพิมเสียง
สัมผัสพยัญชนะในคําว่า “หนึง” ซึงเป็ นคําที ๒ ส่งสัมผัสเสียงพยัญชนะ /น/ ไปยังคําว่า “นุ่ง” ซึง
เป็ นคําที ๓ ด้ วย การทีกวีเพิมเสียงสัมผัสพยัญชนะเช่นนีไม่เพียงแต่เป็ นการแสดงฝี มือในการแต่ง
ของกวีแล้ ว แต่ยงั สามารถเพิมความไพเราะให้ กบั มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรด้ วย
นอกจากนีแล้ ว วิธีทียืดหยุ่นการเล่นเสียงเป็ นชุดแบบกลบทของ
กวีล้านนายังสามารถทําได้ ด้วยการเพิมจํานวนคําคันกลาง กวีอาจจะเพิม ๑-๒ คํา เพือให้ เกิดเสียง
ทีเป็ นจังหวะมากยิงขึน ดังเช่น ในวรรคทีสอง กวีได้ เพิมจํานวนคํา ๑ คํา ดังความว่า ผื นหนึงสะใบ
พายนอก จะเห็นได้ วา่ กวีเพิมคําว่า “สะใบ” เข้ ามาแต่เสียงสัมผัสพยัญชนะอืนยังคงเหมือนเดิมซึง
คําว่า “สะใบ” หมายถึง ห่ม การเพิมคําเช่นนีเพื อให้ เกิ ดความหมายทีล้ อกับความในวรรคแรก
กล่าวคือ ในวรรคแรกหมายถึง ผ้ าผืนหนึงใช้ น่งุ ด้ านใน ส่วนวรรคทีสองหมายถึง ผ้ าอีกผืนหนึงใช้
ห่มด้ านนอก การเล่นเสียงเป็ นชุดแบบกลบทนีไม่เพียงแต่ทําให้ เกิดจังหวะในการเทศน์เท่านัน แต่
ยังทําให้ เกิดความหมายทีสอดคล้ องกันด้ วย
๕.๓ การเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๓ คํา โดยมีเสียงพยัญชนะ
อืนคันกลาง ๓ คํา คล้ ายกับกลบทกบเต้ นต่อยหอยของภาคกลางต่างกันทีการเล่นเสียงพยัญชนะ
เรี ยงกัน ๓ คําไม่มีสมั ผัสสระในคําที ๓ กับ คําที ๔ การเล่นเสียงพยัญชนะเช่นนีจะมีจํานวนคําใน
วรรค ๖ คํา โดยคําที๒ จะส่งสัมผัสเสียงพยัญชนะไปยังคําที ๔ และ ๖ ตามลําดับ ซึงสามารถเขียน
แผนผังได้ ดงั นี
รู ปที ๔ แผนผังการเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๓ คํา

๑

๒๗
๒๘

๒

๓

๔

๕

๖

พยัญชนะ “ผ” กับ “พ” มีลกั ษณะทางเสียงเหมือนกัน คือ /ph/ ต่างกันทีเสียงวรรณยุกต์
คําว่า “หนึง” ออกเสียงพยัญชนะต้ นเพียงตัวเดียว คือ /น/

๑๑๕
ดังจะเห็นได้ จาก กัณฑ์กุมาร ตอนทีพระนางมัทรี เสด็จเข้ าเฝ้า
พระเวสสันดร เพือทูลถามถึงเรื องพระสุบนิ ร้ าย ดังความว่า
จิ งมาหาพระเหนือหัวกล่าวแก้ หื อรู้ถีแท้สวัสดี ข้ามัทรี มาผิ ดเมื อ เพือว่าข้าฝั น
ร้ายเมื อกลางคืน นีแลนา๒๙

ตัวอย่างข้ างต้ น จะได้ ว่ากวีใช้ การเล่นเสียงพยัญชนะ /ม/ คําว่า
“มัท(รี )-มา-เมือ” โดยคําว่า “มัท(รี )”เป็ นคําที ๒ ส่งสัมผัสเสียงพยัญชนะ /ม/ ไปยังคําที ๔ คือ “มา”
และคํ า ที ๖ คื อ “เมื อ” โดยมี คํ า ว่า “ข้ า -(มั) ทรี -ผิ ด ” ซึ งเป็ นคํ า ที ๑ ๓ และ๕ คันระหว่ า งคํ า
ตามลําดับ
การเล่นเสียงพยัญชนะเป็ นชุดแบบกลบทนีอาจจะเป็ นกลวิธีของ
กวี อย่า งหนึงที ทําให้ เ กิ ดจังหวะในคําประพันธ์ เมือนํ าไปเทศน์ โดยเข้ าระบําแล้ วจึง ทําให้ เ สี ยง
กระทบกันทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังได้ รับรู้ ถึงอารมณ์ ความรู้ สึก นึกคิดของตัวละคร อีกทังการเล่นเสียง
พยัญชนะเช่นนียังทําให้ เกิดความไพเราะเสนาะหูของผู้ฟังด้ วย
๖. การเล่น เสี ย งสัม ผัส พยัญ ชนะเรี ยงกัน ๒ คํา โดยที มี เ สี ย ง
พยัญชนะอืนส่งสัมผัสพยัญชนะประกบด้ านหน้ าและด้ านหลังซึงสามารถเขียนเป็ นแผนผังได้ ดงั นี
รู ปที ๕ การเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๒ คํา

๑

๒

๓

๔

ในกัณฑ์กุมาร ตอนทีพระนางมัทรี ทรงตามหาสองกุม ารแต่ไ ม่
ทรงพบ พระนางจึงทรงกรรแสงไม่หยุด กวีได้ พรรณนาไว้ วา่
๒๙

เรืองเดียวกัน, ๑๘๐.

๑๑๖
แม่ก็จกั นังไห้แต่วนั เถิ งคํา แต่คําเถิ งเที ยงคืน แต่เที ยงคืนเถิ งรุ่ง๓๐

ตัวอย่างข้ างต้ น กวีได้ เล่นเสียงพยัญชนะ ๒ คู่ คือ คํา-คืน และ
เถิง ๓๑-เที ยง โดยที คําว่า “เถิง ” ซึงเป็ นคําที ๒ ส่ง สัม ผัสพยัญชนะ /ท/ ไปยังคําที ๓ คือ “เที ยง”
ในขณะที คําว่า “คํา” ซึงเป็ นคําที ๑ ส่ง สัม ผัสเสียงพยัญชนะ /ค/ ไปยัง คําที ๔ คือ คําว่า “คืน ”
เห็นได้ วา่ คําที ๑ กับ ๔ มีเสียงสัมผัสพยัญชนะประกบคําที ๒ และ ๓ การเล่นเสียงพยัญชนะเช่นนี
มี ๒ คูแ่ ละคูแ่ รกส่งเสียงสัมผัสประกบคูท่ ี ๒
ในกัณฑ์มทั รี ปรากฏการเล่นเสียงแบบประกบคูเ่ ช่นกัน ดังตอน
ทีพระนางมัทรี ถึงแก่วิสญ
ั ญี พระเวสสันดรทรงเข้ าพระทัยว่าพระนางมัทรี สินพระชนม์ จึงทรงรํ าพึง
รํ าพันถึงพระนางและการจัดพระศพของพระนางมัทรี โดยมีสร้ างพระเมรุ และประดับด้ วยสัตว์
หิมพานต์นานาชนิด ซึงกวีได้ พรรณนาถึงการสร้ างรูปนาคไว้ วา่
ประดับแดงดํ ารายก้านกาบเหลื อม มะมาบมี วรรณ ขะบานใบขัน แนวนี ด
จักหื อช่างขี ดลายลวง๓๒

ตัว อย่ า งข้ า งต้ น กวี ไ ด้ เ ล่น เสี ย งแบบประกบคู่ใ นวรรคที สาม
ซึงกวีได้ ใช้ ค่แู รก คื อ เสียงพยัญชนะ /ข/ ส่งเสียงสัมผัสกันในคําว่า “ขะ” กับ “ขัน” และใช้ เสียง
สัมผัสคูท่ ี ๒ ด้ วยเสียง /บ/ ในคําว่า “บาน” กับ “ใบ”
การเล่นเสียงแบบประกบคู่นีกวีล้านนาทีแต่งมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกรใช้ น้อยกว่าการเล่นเสียงแบบอืน อาจจะเป็ นเพราะการเล่นเสียงสัมผัสเช่นนีไม่ก่อให้ เกิด
จินตภาพมากเหมือนกับการเล่นเสียงสัมผัสแบบอืน
อีกทังด้ วยฉันลักษณ์ แบบค่าวธรรมไม่เหมาะกับการเล่นเสี ยง
สัมผัสเช่นนี อย่างไรก็ตาม การทีกวีเลือกใช้ กลวิธีการเล่นเสียงแบบประกบคูน่ ีย่อมมุ่งหมายเพือให้

๓๐

เรืองเดียวกัน, ๒๐๖.
พยัญชนะ “ถ” และ “ท” มีลกั ษณะทางเสียงเหมือนกัน คือ /th/ แต่ตา่ งกันทีเสียงวรรณยุกต์
๓๒
เรืองเดียวกัน, ๒๖๔.
๓๑

๑๑๗
เกิดเสียงทีกระทบกัน จนนําไปสู่การเกิดจังหวะในการเทศน์ เมือผู้อ่านผู้ฟังได้ อ่านได้ ฟังจะเกิด
ความไพเราะจนนําไปสูอ่ ารมณ์สะเทือนใจได้
กวีผ้ นู ีสามารถใช้ วิธีการเล่นเสียงพยัญชนะถึง ๖ แบบซึงแต่ละ
แบบนันสามารถปรากฏร่ วมกันได้ อย่างแยบยล อาจจะกล่าวได้ ว่าในแต่ละวรรคของคําประพันธ์
สามารถปรากฏกลวิธีการเล่นเสียงได้ มากกว่า ๑ แบบ และกวีผ้ แู ต่งมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนี
ยังนิยมใช้ เสียงสัมผัสพยัญชนะเป็ นอย่างยิง โดยเฉพาะการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะแบบคู่ คือ
การเล่นเสียงพยัญชนะเรี ยงกัน ๒ คํา ซึงลักษณะเด่นของมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร คือ กวีใช้
การเล่นเสียงแบบคูถ่ ึง ๒ คูใ่ นวรรคเดียวกัน อาจจะเป็ นเพราะเป็ นวิธีทีง่ายทีสุด อีกทังยังสามารถ
สรรคําได้ หลากหลายกว่าการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะแบบอืน
อย่างไรก็ตามการเล่นเสียงพยัญชนะของกวีล้านนานันทําให้ เห็น
ถึงจุดมุ่งหมายประการหนึง คือ กวีต้องการให้ เกิดเสียงที กระทบกันเพือให้ เกิดจังหวะในการเทศน์
ซึงทําให้ เข้ ากับทุกระบําของล้ านนา ส่วนผลทีได้ รับจากการเกิดเสียงกระทบกันนัน คือ ทําให้ ผ้ อู ่าน
ผู้ฟังเกิดจินตภาพจนนําไปสู่ความเข้ าใจความรู้ สึก นึกคิดของตัวละคร ภาพบรรยากาศของฉาก
ตลอดจนนําไปสูค่ วามเข้ าใจ “สาร” ทีกวีต้องการ “ส่ง” ให้ แก่ผ้ อู า่ นผู้ฟังด้ วย
๒.๑.๒ การเล่นเสียงสัทพจน์ หมายถึง การใช้ เสียงทีเกิดจากธรรมชาติ เช่ น เสียง
ฟ้าร้ อง เสียงสัตว์ เสียงนํา รวมถึงเสียงทีมนุษย์สร้ างขึน ดังในกัณฑ์กมุ ารเมือพระนางมัทรี สบุ ินร้ าย
ว่ามีคนมาควักดวงพระเนตรและตัดพระกรของพระนาง พระนางจึง เสด็จไปทูลถามพระเวสสันดร
ครันถึงประตูศาลา พระเวสสันดรทรงได้ ยินเสียงประตู ดังความว่า
มหาสตฺโต อันว่า พระมหาสัตเจ้า อันยังอยู่เฝ้ าภาวนา ได้ยินประตูสาลาดัง
กะกกกะกาก ยิ นเสียงหลากแท้หนักหนา๓๓

ตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ กวีเลือกใช้ คําว่า "กะกกกะกาก" กับประตู เสียงกะกก
กะกาก นีทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเกิดจินตภาพมากขึนด้ วย กล่าวคือ เสียง "กะกกกะกาก" นีชาวล้ านนา

๓๓

เรืองเดียวกัน, ๑๗๙.

๑๑๘
เข้ าใจว่าเป็ นเสียงดังกว่าเสียงกุกกัก ภาพทีกวีสร้ างขึนสอดรับกับฉากด้ วย กล่าวคือ ในตอนนีเป็ น
ฉากทีพระนางมัทรี ทรงหวาดกลัวพระสุบนิ จึงรี บเสด็จเพือทูลถามพระเวสสันดรถึงเรื องพระสุบนิ
กลวิธีการใช้ คําเลียนเสียงธรรมชาตินี ในมหาชาติสํานวนสร้ อยสังกรนันมีปรากฏ
น้ อ ยอาจจะเป็ นเพราะกวี ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งการเน้ นฉาก กล่ า วคื อ เสี ย งสั ท พจน์ มัก จะปรากฏและ
มีความสําคัญต่อฉาก เช่น กวีมักจะใช้ พรรณนาฉากทีเป็ นป่ า ฟ้าฝน รวมถึงเสียงทีเกิดอุปกรณ์
ต่างๆ เป็ นต้ น แต่ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรฉากเป็ นส่วนทีเสริ มให้ ตวั ละครเด่นขึน ฉะนัน จึง
พบการใช้ สทั พจน์น้อยกว่าภาพพจน์อืน
๒.๑.๓ การใช้ คําอัพภาสหรื อการกร่อนคําของคําซํา การอัพภาส คือ การทีคําพวก
หนึงทีมีเสียงซํากันด้ วยตัวพยัญชนะ หรื อเรี ยกว่าคําซํา โดยทําให้ พยางค์หน้ าสันเข้ า เช่น ยุ่งยุ่ง
เป็ น ยะยุง่ ย้ ายย้ าย เป็ น ยะย้ าย เป็ นต้ น๓๔ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ ในกัณฑ์มหาราช ตอนทีชูชกได้ รับ
พระราชทานเลียงอาหาร ว่า
...บัดนี ได้มาพบของกิ นแพงต่างๆ ชิ นส้มค่างกับมันหมู สองมื อถู เข้าปาก
เยี ยะจะจุบจะจาบซะซุยซะซาย กิ นทังลาบควายและแกงแคเป็ ด แกงแคเห็ด
เผ็ดวะวี วะวี กิ นทังปิ งจี และปลาเผา แคบหมูมนั เอาใส่ระรัน เถ้ายิ นมันค่อย
เคี ยว ปากพราหมณ์ เบี ยวเมื อบน กิ นทังแกงอ่อมต้มจนดัง ซะซบปิ งไก่รูดทัง
ตัว๓๕

กวี ได้ ใช้ การอัพ ภาส เพื อให้ เห็นกิริยาอาการตะกละของชูช ก เช่นคําว่า จะจุบ
จะจาบ ซะซุย ซะซาย วะวี ระรันและซะซบ เมือผู้อ่านหรื อผู้ฟังได้ อ่านหรื อฟั งจะได้ ภาพของ
ความตะกละของชูชกทีรี บรับประทานอย่างเร่ งรี บด้ วยความดีใจเมือเห็นอาหารทีมีค่าและราคา
แพงซึงทําให้ ผ้ อู า่ นและผู้ฟังเห็นภาพของชูชกทีกินมูมมามส่งเสียงตลอดเวลาทังเสียงเคียวเสียงซด
และเสียงดูดนิวด้ วย

๓๔

วรเวทย์พิสิฐ,พระ, คู่มือลิลติ พระลอ(กรุงเทพฯ : องค์การค้ าของคุรุสภา,๒๕๔๕), ๙.

๓๕

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๓๓๔.

๑๑๙
จากการศึก ษาด้ า นเสี ย งพบว่ า กวี ล้ า นนาใช้ ก ลวิ ธี ท างเสี ย ง ๓ แบบ ได้ แ ก่
ประการแรก การใช้ เสียงสัมผัส เช่น การเล่นเสียงสัมผัสนอกซึงเป็ นบังคับทัวไปของคําประพันธ์
ประเภทร้ อยกรอง มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรมี เสียงสัมผัสนอกอย่างสมําเสมอทําให้ มีเสียงที
ไพเราะและเอือต่อทํานองการเทศน์ทีเรี ยกว่า "ระบํา"
ส่วนการใช้ เสียงสัมผัสใน พบว่ากวีล้านนาใช้ เสียงสัมผัสพยัญชนะมากทีสุดเพราะ
เสียงสัมผัสพยัญชนะเนืองจากเสียงพยัญชนะทําให้ เกิดการกระทบทางเสียงจึงทําให้ เกิดเสียงที
ไพเราะ อีกทังการใช้ เ สียงพยัญชนะยัง ทําให้ เ กิดรู ปคําที มีความหมายจนนํ าไปสู่การรับรสทาง
วรรณคดีอีกด้ วย ส่ วนเสี ย งสัม ผัสสระกวี เ ลื อกใช้ เพื อให้ เ กิ ดสัม ผัสที เอื อต่อการเทศน์ กล่าวคือ
เสียงสระทําให้ ยืดเสียงตามทํานองเทศน์ได้ ง่ายขึน
ประการที สอง การเล่ น เสี ย งสั ท พจน์ พบว่ า กวี ล้ านนานิ ย มใช้ น้ อยกว่ า
การเล่นเสียงอืน เนืองจากเป็ นการเล่นเสียงเพือเสริ มให้ ฉากหรื อตัวละครเด่นขึน ประการสุดท้ าย
การใช้ คําอัพภาสเสียง พบว่ากวี ล้ านนานิยมใช้ คําอัพ ภาพเพื อขยายภาพด้ วยวิธี การทางเสี ยง
บางครังกวีใช้ คําอัพภาสเสียงร่วมกับเสียงสัทพจน์เพือให้ เกิดจินตภาพมากขึนด้ วย
๒.๒ ด้ านคํา
การเล่นคําเป็ นอีกกลวิธีหนึงทีกวีล้านนานิยมใช้ ในการแต่งมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
การเล่นคําช่วยทําให้ เกิดจังหวะ ลีลาและความไพเราะยิงขึน จนนําไปสู่ความหมายทีประทับใจ
และกินใจผู้อ่านผู้ฟังมากขึนด้ วยวิธีการใช้ คํา วลี หรื อ ข้ อความซําๆ ด้ วยความมุ่งหมายทีจะเน้ น
หรื อยําเนือความทีแต่งหรื ออารมณ์ทีผู้แต่งต้ องการแสดงให้ แน่นแฟ้นกระจ่างชัด
๒.๒.๑ การเล่นซําคํา เพือตอกยําความให้ มีนําหนักมากขึน ดังในกัณฑ์มัทรี ใน
ตอนทีพระนางมัทรี กลับมาไม่พบสองกุมารพระนางมัทรี ได้ พยายามตามหาสองกุมารทุกทีแต่ก็
ไม่พบในตอนนีกวีได้ เล่นการซําคําว่า “ทุก” ว่า
ทุกขอกข้างอาราม ทุกดงรามและป่ ากล้วย ทุกสรอกห้วยเครื อหนาม ทุกดง
งามป่ าไม้ ทุก แหล่ ง ไหล้เขาเขี ย ว ทุกรู เ ปลวปากถํ า ทุก ท่ านํ าและลอมคา

๑๒๐
ทุกรู ผาเหวหาด ทุกที ตาดเหวเหิ น ทุกรู ดินและจอมปลวก ทุกบวกนําและสระ
หนอง ทุก หิ น กองหิ น ก่ อ นางก็ ไ ปหยื ด ร้ อ งหา ก็ บ่ ห ัน สองบั วตราหน่ อท้า ว
ในด่านด้าวแดนใด๓๖

ตัวอย่างนีพบว่ากวีได้ เล่นคําว่า “ทุก” ซึงเป็ นการเน้ นนําหนักของเนือความ การที
กวีใช้ คําว่า “ทุก” เพือยําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังรู้ สึกถึงว่าพระนางมัทรี ได้ ออกตามหาลูกทุกทีไม่เว้ นทีใดเลย
ทังรู ดิน จอมปลวกและบวกนํา ซึงเป็ นการยําถึงความรู้ สึกของพระนางมัทรี ทีเป็ นแม่ซึงรุ่ มร้ อนใจ
เทียวตามหาลูกแบบพลิกแผ่นดินโดยไม่ให้ รอดหูรอดตาสักทีเดียว
อีกทังยังเป็ นการพรรณนาภูมิทศั น์ของป่ าหิมพานต์ที ๔ กษัตริ ย์ได้ อาศัยอยู่ ดังใน
บทประพันธ์ นีจะเห็นถึง ป่ าที มี ต้นกล้ วยขึนมาจนเรี ยกว่า “ป่ ากล้ วย” อี กทังด้ านข้ า งอาศรมก็ มี
สระนํา อาศรมของทัง ๔ กษัตริย์อยูบ่ นเขาทีสูง มีถําและเหวลึกด้ วย
ในกัณฑ์กมุ าร หลังจากพระเวสสันดรทรงบริ จาคสองกุมารแล้ ว พระนางมัทรี ทรง
ตามหาสองกุมารแต่ก็ไม่ทรงพบจึงทรงพรรณนาครํ าครวญถึงสองกุมารว่า
ที เหยี ยบลูกกู ทงั สอง ที สุกก็ สกุ เป็ นหนอง ที พองก็ พองเป็ นนํา ที ซํ าก็ ซําเป็ น
เลื อดบ่รู้แห้งเหื อดสักยาม๓๗

ความตอนนี กล่าวถึ งความทุก ข์ ยากลํ า บากของสองกุมารที ต้ องถูก พาไปในที
ทุรกันดารกวีได้ พรรณนาถึงความลําบากในการเดินทางด้ วยเท้ าด้ วยการกล่าวว่าทีทีสองกุมารไป
เหยียบทําให้ เท้ าสุกจนเป็ นหนองพองจนเป็ นนําและชําจนเป็ นเลือด
กวีได้ ใช้ กลวิธีการซําคําโดยใช้ คําว่า "ก็" คันระหว่างคําเพือเป็ นการสมดุลเสียง
กล่าวคือ การสมดุลเสียงทีเหมือนกัน ทัง สุกก็สกุ พองก็พอง ซําก็ซํา ล้ วนแล้ วเป็ นการเน้ นยําความ
กวีใช้ คําว่า "ก็" คันระหว่างการซําคําเช่นนีทําให้ เห็นความสองความได้ ชดั เจนขึนอีกด้ วย เช่น ที สุกก็
สุกเป็ นหนอง คํา ว่า "ที สุก" หมายถึง เท้ าที ระบมก็ สุกจนเป็ นหนอง จะเห็น ได้ ว่า "สุก" คําแรก
๓๖

เรืองเดียวกัน, ๒๕๙.

๓๗

เรืองเดียวกัน, ๒๑๒.

๑๒๑
ทําหน้ าทีเป็ นคําคุณ ศัพ ท์ ทีละคํานามข้ า งหน้ า หมายถึง เท้ าที ระบม ส่วนคําว่า "สุก" คําทีสอง
ทําหน้ าทีเป็ นคํากริ ยา หมายถึง อาการระบมจนเป็ นแผล ทํานองเดียวกันในบาททีสองและสามที
คําแรกทังคําว่าพองและซําทําหน้ าทีเป็ นคําคุณศัพท์และคําทีสองทําหน้ าทีเป็ นคํากริ ยาตามลําดับ
อาจจะกล่าวได้ วา่ กลวิธีการสมดุลเสียงของกวีล้านนาเช่นนี ไม่เพียงจะทําให้ เกิด
จังหวะของ การเทศน์แล้ วยังทําให้ เห็นภาพของการเกิดใหม่วนเวียน กล่าวคือ กวีได้ ใช้ กลวิธีการ
เล่นซําคําเพื อยําให้ เห็นแผลของเท้ าหลายระดับ เริ มจากระดับร้ ายแรงทีสุด คือ การสุกจนเป็ น
หนองใกล้ แตก ระดับพองเป็ นนําแต่ยงั ไม่ติดเชือเป็ นหนองและระดับเบาทีสุด คือ เริ มชํา จะสังเกต
ได้ จากวรรคสุดท้ ายทีกล่าวว่า บ่รู้แห้งเหื อดสักยาม เนืองจากชําแล้ วจึงกลายเป็ นพอง จากพองจึง
กลายเป็ นหนองแล้ วเกิดใหม่วนเวียนเช่นนี การใช้ ซําคําแบบเป็ นจังหวะนีเพือให้ เห็นการเกิดซําแบบ
วนเวียนเป็ นระดับจากรุนแรงทีสุดถึงเบา
๒.๒.๒ การเล่นคําด้ วยการซํากลุ่มคํา กวีล้านนานันมีกลวิธีการเล่นคําด้ วยการซํา
กลุ่มคําทีมีชือเรี ยกเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้ านนา ข้ อสังเกตประการหนึง คือ การเล่นคํา
ด้ วยการซํากลุม่ คํานีล้ านนาใช้ เกณฑ์ตําแหน่งในการแบ่งแยกประเภท มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
พบกลวิธีการเช่นนี ๓ วิธีการดังมีรายละเอียดดังนี
วิธีการที ๑ วิธีการแบบแบกช่อนําพล คือ การใช้ คําซํากันนํามาวางด้ านหน้ าบาท
ลักษณะเดียวกับการเล่นคําซํากันแต่ตา่ งกันทีนํามาวางด้ านหน้ าจะเป็ นกลุ่มคําทีมีผลทําให้ จํานวน
คําในคณะเกินกว่า๕คําตามทีกําหนดไว้ ภาษาล้ านนาเรี ยกว่า คําสร้ อยหรื อสร้ อยคํา ในกัณฑ์ชชู ก
ตอนทีหมาของพรานเจตบุตรไล่ต้อนชูชกขึนต้ นไม้ กวีได้ พรรณนาถึงหมาว่า
ตัวหนึงชื อว่าพูต้ ูบแก้ว แกว่นเชื อขบเชื อคาบ ตัวหนึงชื อว่าพูต้ าบ มันช่างสาป
ชอมรอย ตัวหนึงชื อว่าพู้ดํามอยปกหางครางไปทัวป่ า เสี ยงทัวร่ ารวายถี ตัว
หนึ งชื อว่ า อ้ายหรี ห างดอก ตัวหนึ งชื อว่ า พู้ท อก มัน ช่ า งเซาะซอกในลอม

๑๒๒
หลอนหันสัตว์มามันย่อมไล่ คันเข้าไปใกล้ปาวเปิ ปเอา ตัวหนึงชื อว่าดาวเสร็ จ
แม้นหลงป่ าได้ ๗ วันมันก็ผนั มารอด๓๘

วิธีการเช่นนีเป็ นกลวิธีทีนิยมมากในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร การใช้ คําซําที
เช่นนีไม่เพียงแต่เป็ นการยําผู้ฟังว่ายังกล่ าวถึงหมาของพรานเจตบุตรแล้ ว ผู้ฟังยังมีความรู้ สึกว่า มี
หมาจํานวนมากอีกด้ วย
วิธีการที ๒ แบบสําเภาคืนหนสู่ท่าเก่า คือ ในแต่ละวรรคจะใช้ กลุ่มคําซําคล้ ายกับ
แบบช่อนําพล แต่เปลียนจากด้ านหน้ าเป็ นวางไว้ ด้านหลัง ดังคําประพันธ์ดงั นี
คนนงรามหนุ่มเถ้า แบกดาบเท้านมเนื อ เจ้าก็บ่นบั เนื อหนังยานยานหัวสัน
เจ้าก็ บ่นบั คํ าพํ าเปี ยปุมหลาม เจ้าก็ บ่นบั ขุนตัดความตกแต่ ง เจ้าก็ บ่น บั
ช่างถื อแพ่งพิ มพ์ เมื อง เจ้าก็บ่นบั บัณฑิ ตเรื องนักปราชญ์ เจ้าก็บ่นบั ผูฉ้ ลาด
ด้วยโวหาร เจ้าก็บ่นบั ...๓๙

วิธีการที ๓ แบบตังเค้ าไว้ ไขคําปลาย คือ การนําคํา ทีเป็ นคํากระทู้ตงไว้
ั แล้ วจึง
ตามด้ วยคําอธิ บายถึงความหมายให้ ชดั เจนขึนแสดงเชิงเหตุผล มักจะใช้ คําว่า เพราะ เพราะว่า
ก็เพราะว่า และก็เพือเป็ นต้ น ดังตัวอย่างของคําประพันธ์ดงั นี
มึงนางจุ่งมาหนี กูจกั บอกชี หื อมึงฟั ง คําพายหลังเล่าไว้ กูจกั เล่าให้นางฟั ง
ช้างพังจักหนี เสี ยเถื อน เพราะว่าช้างพูเ้ พื อนบ่มีหลาย แก้วคนชายร่ วมรู้ เมี ย
มี ชู้ เพราะว่าผัวใจดี ราชสี ห์จกั หนี เสี ยดอย เพราะว่าดอยอันนันบ่ มีรูเปลว
ปากถํ า ปลาจัก หนี เสี ยนํ า ก็ เพราะว่านํ าบ่ มี เปอะตม ศรมจักหนี เสี ยครู ก็
เพราะครู อนั นันใบ้...๔๐

๓๘

เรืองเดียวกัน, ๑๒๗.

๓๙

เรืองเดียวกัน, ๑๑๙-๑๒๐.

๔๐

เรืองเดียวกัน, ๒๔๕.

๑๒๓
จากการศึกษาด้ านคํา พบว่า กวีล้านนาใช้ ๒ กลวิธี ได้ แก่ การเล่นซําคําเป็ นกลวิธี
ทีกวีล้านนานิยมใช้ มากทีสุดเนืองจากทําให้ เกิดภาพซําแบบวนเวียนจึงทําให้ เ อือต่อการพรรณนา
ความของกวี
ไม่เพียงเท่านีกลวิธีดงั กล่าวดังช่วยให้ เกิดเสียงซํากันในการเทศน์ซึงทําให้ เกิดการ
ยํ าความจนนํ า ไปสู่ก ารเกิ ด ภาพของผู้ฟั ง ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ส่ ว นการเล่ น คํ า ด้ ว ยการซํ ากลุ่ม คํ า
พบ ๓ วิธีการ คือ วิธีการแบบแบกช่อนําพล แบบสําเภาคืนถินและแบบตังเค้ าไว้ ไขคําปลาย
ผู้ วิ จัย พบข้ อสัง เกตประการหนึ ง คื อ การแบ่ ง การซํ ากลุ่ ม คํ า ของล้ านนานี
กวี ชาวล้ านนาใช้ เกณฑ์ ตําแหน่ง ที ปรากฏในการแบ่ง ซึงผลจากการซํ ากลุ่ม คํ านี ทํ าให้ เ กิ ดผล
เช่นเดียวกันกับการใช้ คําซํา คือ เพือเป็ นการเน้ นความหมายและเพือทําให้ เกิดภาพชัดเจนขึนด้ วย
๒.๓ ด้ านความหมาย
การสร้ างความงามทางความหมาย คือ การสร้ างจินตภาพให้ แก่ผ้ ูอ่านผู้ฟัง โดยการใช้
ความหมาย อาจจะมาจากการใช้ โวหารการเขียนภาพพจน์ การสร้ างอารมณ์ ส ะเทื อนใจ และ
การใช้ คําทีมีความหมายโดยนัยเพือให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังสามารถรับรสทางวรรณคดีจนนําไปสู่ความเข้ าใจ
สารทีกวีต้องการสือได้
ความงามทางความหมายนี เรี ยกว่า "อลัง การทางความหมาย" หรื อ "อรรถาลัง การ"
หมายถึงการใช้ โวหารเปรี ยบเทียบหรื อโวหารแฝงความหมาย เพือให้ มีการตีความได้ ลึกซึงต่างกัน
ไป ในระยะแรกมักเป็ นโวหารอย่างง่ายซึงเปรี ยบว่าสิงหนึงดีงามเหมือนอีกสิงหนึง ต่อมาจึงพลิก
แพลงให้ สลับซับซ้ อนมากขึน จนเป็ นความหมายทีซ่อนเร้ นเจตนาของผู้พดู ๔๑
การศึกษาความงามทางความหมายในครังนี ผู้วิจยั ได้ แบ่งหัวข้ อการศึกษาเป็ น ๓ หัวข้ อ
คือ การใช้ โวหารการเขียน ภาพพจน์และรสทางวรรณคดี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี

๔๑

สรุปความจาก กุสมุ า รักษมณี. วิเคราะห์ วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.(กรุ งเทพฯ : โครงการ
ตําราภาษา-จารึก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๕), ๒๘.

๑๒๔
๒.๓.๑ โวหารการเขียน
โวหาร หมายถึง ชันเชิง หรื อสํานวนการแต่งหนังสื อ ๔๒หรื อการเรี ยงร้ อยถ้ อยคํา
อย่างศิลปะเพือการเน้ นหรื อให้ บงั เกิดผลตามต้ องการ ๔๓การใช้ โวหารเป็ นกลวิธีการใช้ ภาษาในการ
เรี ยงร้ อยข้ อความเพือสร้ างสรรค์งานวรรณกรรม โดยมุ่งประสิทธิผลทางอารมณ์ ทีทําให้ บทกวีถึง
พร้ อมด้ วยแง่งามของเสียงและความหมาย โวหารจึงเป็ นศิลปะและสุนทรี ยภาพแห่งการร้ อยกรอง
ถ้ อยคํา๔๔
จากการศึกษามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร พบว่า กวี ได้ ใช้ การพรรณนาโวหาร
มากทีสุด รองลงมา คือ การบรรยายโวหารและอรรถาธิบาย ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๑.๑ พรรณนาโวหาร คือ ข้ อความสือสารทีให้ รายละเอียด หรื อการ
อธิ บ ายความอย่า งถี ถ้ ว น แต่ไ ม่มี ก ารดํ า เนิ น เรื อง ๔๕เพื อมุ่ง ให้ ผ้ ูอ่า นผู้ฟั ง สัง เกต แลเห็ น ภาพ
พร้ อมกับเกิดความรู้สกึ ประทับใจคล้ อยตามไปด้ วย๔๖
การพรรณนาในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรมีลกั ษณะเป็ นการพรรณนา
เพือเสริมให้ เกิดความสมบูรณ์ของเนือหาเพิมมากขึน ซึงแบ่งออกเป็ น ๒ ประการ คือ การพรรณนา
ทีเกียวกับฉากและบรรยากาศ ส่วนประการทีสอง คือ การพรรณนาที เกียวกับอารมณ์ความรู้ สึก
ของตัวละคร
๒.๓.๑.๑.๑ การพรรณนาทีเกียวกับฉากและบรรยากาศ
๒.๓.๑.๑.๑.๑ การพรรณนาฉากและบรรยากาศฉากใน
เรื องมหาชาติจึง เป็ นฉากที เกิ ดจากจิ น ตนาการ อย่า งไรก็ ตามกวี ผ้ ูแ ต่ง เรื องมหาชาติ สํ า นวน

๔๒

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.(กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๔๖),

๑๐๙๐.
๔๓

เรืองเดียวกัน, ๓๖๕.
๔๔
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๔๓.
๔๕
เรืองเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
๔๖
เรืองเดียวกัน, ๖๙.

๑๒๕
สร้ อยสังกรได้ พยายามสอดแทรกและผสมผสานธรรมชาติทีมีอยู่จริ ง สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวล้ านนาไว้ ได้ อย่างน่าสนใจ ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๑.๑.๑.๑.๑ การพรรณนาฉากทีเกียวกับ
สิ งของและสิ งมี ชี วิ ต เนื องจากฉากในท้ องเรื องมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสั ง กรมั ก กล่ า วถึ ง
สภาพธรรมชาติ สภาพแวดล้ อมของป่ าและเมือง ฉะนัน กวีจึงนิยมพรรณนาสิงทีอยู่ภายในป่ าและ
เมืองด้ วย เช่น
ในกัณฑ์มทั รี ตอนทีพระนางมัทรี รีบเสด็จกลับ
จากการหาผลไม้ ใ นป่ า แต่ใ นขณะที พระนางเสด็ จ กลับ นันก็ ท รงพบกับ ราชสี ห์ ทังสามกวี ไ ด้
พรรณนาถึงความน่าสะพรึงกลัวของสัตว์ร้าย ๓ ตัว ดังนี
นางพระยาก็ จกั ลํ าบาก เสวยทุกข์ ยากเหลื อใจ เทวดาปราศรัยกันดังนี แล้ว
จึงบังคับหื อเทวบุตรสามตนวิ เสส ว่าสูเจ้าจุ่งไปกลายกลับเพส เป็ นเนื อเนตร
สามตัว มี รูปเพิ งกลัวเคิ งคาบ เยี ยะเป็ นดังจักคันคาบแท้ดีหลี ตนหนึงเป็ นดัง
ราชสี ห์มีอํานาจ ตนหนึ งเป็ นดังเสื อเหลื อง ชนปาวปราบ ตัวกล้าหยาบลื อ
เรื อง ไปนอนเนื องไขว่ขว้าง ทัตที หล้างนางมัทรี จักดันคี รีเที ยวท่อง อย่าหื อ
นางท้าวหย่ องเที ย วมา...เทวดามี ห ัวใจชมชื น เทวบุตรสามตนตื นชมบาน
ก็เนรมิ ตรเป็ นเนื อเชี ยงคานสามสิ ง ใหญ่ลํายิ งเพิ งกลัว หนังหัวพองเคิ งขาบ
เป็ นดังจักคันคาบแท้ดีหลี นันแล๔๗

ตัว อย่ า งข้ างต้ น กวี ไ ด้ กล่ า วถึ ง เทพยดาได้
บังคับให้ เทวบุตรสามองค์จําแลงกายลงมาเป็ นสัตว์ร้ายทัง ๓ ตัว๔๘ เพือขัดขวางการเดินทางของ
พระนางมัทรี กวีได้ พรรณนาถึงสัตว์ร้ายทัง ๓ว่า องค์หนึงจําแลงกายมาเป็ นราชสีห์มีอํานาจมาก
องค์หนึงจําแลงกายมาเป็ นเสือเหลืองมีความดุร้ายมากจนไม่มีผ้ ใู ดปราบได้ ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้
ว่า ตนหนึงเป็ นดังราชสี ห์มีอํานาจ ตนหนึงเป็ นดังเสื อเหลื อง ชนปาวปราบ ตัวกล้าหยาบลื อเรื อง
๔๗

เรืองเดียวกัน, ๒๒๘-๒๒๙.
เนือเรื องในตอนนี กล่าวถึงเทวบุตรจําแลงกายลงมาเป็ นสัตว์ร้าย ๓ ตัว แต่เนือความปรากฏเพียง ๒ ตัว คือ
ราชสีห์และเสือเหลืองเท่านัน
๔๘

๑๒๖
ส่วนความน่ากลัวของสัตว์ร้ายทัง ๓ ตัว คือ มีขนาดตัวทีใหญ่มาก อีกทังยังมีพละกําลังทีมากด้ วย
ดังทีกวีใช้ คําว่า ตนหนึงเป็ นดังราชสีห์มีอํานาจ อีกทังกวีได้ แฝงนําเสียงของตนเองด้ วยว่า เชี ยงคาน
สามสิ ง ใหญ่ ลํ ายิ งเพิ ง กลัว คํ าว่า เพิง กลัว ๔๙หมายถึ ง สมควรกลัว แม้ ก ระทังกวี เ องยัง แสดง
ความรู้สกึ ว่าสัตว์ร้ายทัง ๓ ตัวมีความน่ากลัวเนืองจากสัตว์ร้ายทัง ๓ ตัวมีขนาดตัวใหญ่มาก จนทํา
ให้ พระนางมัทรี สมควรทีจะกลัว อีกทังยังพรรณนาด้ วยว่าความหวาดกลัวนีมีลกั ษณะ หนังหัวพอง
เคิ งขาบ หมายถึง สัตว์ร้ายทัง ๓ ตัวน่ากลัวจนขนหัวลุกเป็ นอย่างยิง ด้ วยเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ พระ
นางมัทรี ร้ ูสกึ หวาดกลัวต่อสัตว์ร้ายทัง ๓ ตัวเป็ นอย่างยิง เมือผู้อ่านผู้ฟังเกิดภาพทีน่ากลัวจึงนําไปสู่
ความรู้สกึ สงสารพระนางมัทรี ด้วย
การพรรณนาถึง สัตว์ร้ายทัง ๓ ตัวนีทํ าให้ เห็น
ถึงกลวิธีการพรรณนาความของกวีอย่างหนึง คือ การแฝงนําเสียงของกวี เนือความในตอนนีกล่าว
เพียงว่าสัตว์ร้ายทัง ๓ ตัวมีความน่ากลัว อาจจะเป็ นเพราะขนาดตัวหรื อพละกําลัง เพือการดําเนิน
เรื องทีกระชับ อีกทังเนือความในตอนนี ไม่มีความสําคัญมากนัก กวีจึงใช้ กลวิธีแฝงนําเสียงของ
ตนเองเพือสร้ างความรู้สึกน่าสะพรึ งกลัวให้ แก่ผ้ อู ่านผู้ฟัง ซึงเป็ นกลวิธีทีกระชับทังเนือความและ
เวลาอีกด้ วย ไม่เพียงเท่านันการทีกวีได้ ใช้ กลวิธีพรรณนาเช่นนีไม่เพียงแต่จะทําให้ เกิดภาพของสัตว์
ร้ ายแล้ ว แต่ยงั ทําให้ เกิดความเข้ าใจความรู้สกึ นึกคิดของตัวละครด้ วย
อาจจะกล่าวได้ ว่า การพรรณนาฉากทีเกียวกับ
สิงของและสิงมีชีวิตนีกวีได้ ใช้ กลวิธีการพรรณนาทังการพรรณนาลําดับตามส่วนเพือให้ เกิดภาพที
ชัดเจนแล้ วนํ าไปสู่ความเข้ าใจเนือเรื องและการพรรณนาด้ วยการแฝงนํ าเสี ย งของกวี เ พือเป็ น
การชีนําให้ เกิดความรู้ สึกจนนําไปสู่ความเข้ าใจความรู้ สึ กนึกคิดของตัวละคร เมือผู้อ่านผู้ฟังเกิด
จินตภาพและเข้ าใจตัวละครแล้ ว ผู้อา่ นผู้ฟังจึงสามารถรับรสวรรณคดีตา่ งๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๑.๑.๑.๑.๒ การพรรณนาฉากทีเกี ยวกับ
ป่ า วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีมีการพรรณนาถึงฉากทีเกียวกับป่ าอย่าง
ชัดเจนถึง ๒ กัณฑ์ คือ กัณฑ์จลุ พนและกัณฑ์มหาพนจะเป็ นการพรรณนาฉากป่ าตามเนือเรื องและ
๔๙

เพิงกลัว อ่านว่า เปิ งกัว หมายถึง สมควรกลัว

๑๒๗
เป็ นการแสดงฝี มือทางวรรณศิลป์ของกวี ส่วนในกัณฑ์อืนมีการพรรณนาถึงฉากป่ าเช่นเดียวกันแต่
เป็ นการพรรณนาเพือให้ เกิดความสมบูรณ์ของฉาก
"ป่ า" เป็ นฉากที กวี นิ ย มใช้ ม ากในเรื องนี อาจ
เนืองมาจากโครงเรื องทีพระเวสสันดรจะต้ องเสด็จไปยังเขาวงกตจึงจําเป็ นต้ องเดินทาง อีกทังเขา
วงกตยังเป็ นเขาทีอยู่ในป่ าหิมพานต์ จะสังเกตได้ ว่า "ป่ า" ในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรล้ วน
แต่เป็ นป่ าในจินตนาการเนืองจากเป็ นฉากทีได้ รับมาจากเวสสันตรชาดก การพรรณนาฉากป่ าใน
เรื องนี มีรายละเอียดดังนี
การพรรณนาฉากป่ าตามเนื อเรื อง มหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรนันปรากฏฉากป่ าทีเป็ นไปตามการดําเนินเรื องจํานวน ๒ กัณฑ์ คือ กัณฑ์จลุ พน
และกัณ ฑ์ ม หาพน ดัง ที กวี ไ ด้ พ รรณนาถึ ง ป่ าหิ ม พานต์ ในกัณ ฑ์ จุลพน ตอนที พรานเจตบุตรได้
อธิ บ ายเส้ น ทางที พํ า นัก ของพระเวสสัน ดรให้ ชูช กฟั ง กลวิ ธี ห นึงที กวี ใ ช้ ใ นการพรรณนา คื อ
การพรรณนาภาพรวมก่อนทีจะพรรณนาอย่างละเอียดลออ ดังทีกวีได้ พรรณนาในตอนต้ นว่า
ท่านพราหมณ์ ไปแล้วก็หากจักหันบ่หย่า ท่านจุ่งค่อยเข้ากว่าตามทาง นี เทอะ
เอเต ทุ ม า อัน ว่ า ไม้ ท ั งหลายงามใช่ ช้ า ลํ า ใหย่ ห ม้ า หั น มา ทรงผลา
หลายหลาก ถ้วนทุกพรากนานา อุคฺคตา มี ลําสูงใสสระอาด เป็ นดังอากาศ
และกลางหาว อันเต็ มไปด้วยหมู่ดาวทังหลาย นันแล ธวสฺสกณฺณา คื อไม้
ตระแบกแก้วใบบาง ไม้หูกวางตังพุ่ม ไม้สะเคี ยนหนุ่มกลางเกี ยง ไม้รังเรี ยง
ดอกช่อ ไม้สะคร้ อเปลื อกบาง ไม้ยมยางสูงพ้นเพื อน เป็ นที นกแอ่วเล่นเลื อน
ไปมา อันว่าสาขาและใบไม้ ในที ใกล้กวัดไกว ลมพัดใสออกเอื อก อ่อนน้อม
เนื อกไปมา เป็ นดังมานวะผูย้ งั ถ่าว กิ นเหล้ากล่าวเสี ยงใส นันแล พราหมณ์
เฮย เอเต สกุณา อันว่านกทังหลาย งามเรี ยงเสี ยงก้อง คื อโพรนโดกร้ องเสี ยง
เบา นกตระเหว่าร้ องเสี ยงสว่าง นกร่ างร้ องเสี ยงใส บิ นไปไกลจิ มใกล้ เหนื อ
หมู่ไม้นานา คันเถิ งยามมาสว่าร้ อง เสี ยงมี ก้องมัวเมา เขามี หวั ใจชมชื น นัก
กว่าหมื นหลายแสน มาทุกแดนทุกด้าว จับปลายพร้าวและปลายตาล มี เสี ยง

๑๒๘
หวานใช่ช้า เหมื อนดังเสี ยงขับทิ พย์ แห่งนางฟ้ า อันอยู่ในแหล่งหล้าชื อว่านัน
ทวนยยาน๕๐

การพรรณนาในตอนนี จะเห็ น ได้ ว่ า กวี ไ ด้
กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ จะเห็นได้ จากความทีว่า อันว่า ไม้ทงหลายงามใช่
ั
ช้า ลําใหย่
หม้าหันมา ทรงผลาหลายหลาก ถ้วนทุกพรากนานา อุคฺคตา มี ลํ าสูงใสสระอาด เป็ นดังอากาศ
และกลางหาว อันเต็มไปด้วยหมู่ดาวทังหลาย
กวีได้ ใช้ การเปรี ยบว่าความสูงใหญ่ของต้ นไม้
เหมือนกับท้ องฟ้าและดาว กวีใช้ การพรรณนาด้ วยการเปรี ยบเทียบเพือให้ นึกถึงปริ มาณ กล่าวคือ
กวีได้ เปรี ยบป่ าเหมือนกับท้ องฟ้าและต้ นไม้ เหมือนกับหมู่ดาว ทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเข้ าใจได้ ว่าต้ นไม้ มี
จํานวนมากจนไม่สามารถนับได้ การพรรณนาเช่นนีไม่เพียงแต่ทําให้ เกิดจินตภาพทีกว้ างใหญ่แล้ ว
แต่ยงั สามารถสร้ างอารมณ์ความรู้สกึ ถึงว่าสิงนันมีจํานวนมากและนับไม่ได้ ด้วย
ไม่เพียงเท่านัน การทีกวีได้ เปรี ยบเทียบป่ าไม้
เหมือนกับท้ องฟ้าในยามคําคืนนัน ยังทําให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟั งรู้ สึกถึงบรรยากาศทีร่ มรื นและเย็นสบาย
อีกนัยหนึงจะสังเกตได้ วา่ กวีจงใจให้ ภาพทีกว้ างใหญ่ ปริมาณมากและบรรยากาศทีร่มรื นนันเพราะ
ต้ องการให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังได้ เห็นถึงบารมีของพระเวสสันดรว่าเมือพระองค์ได้ ประทับอยู่ทีใดทีนันก็
ร่ มรื นและเย็นสบาย ส่วนการพรรณนา "นก" กวีได้ ให้ ทงเสี
ั ยงและภาพ ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ ว่า
เสียงมี ก้องมัวเมา เขามี หวั ใจชมชื น นักกว่าหมื นหลายแสน มาทุกแดนทุกด้าว จับปลายพร้าวและ
ปลายตาล มี เ สี ย งหวานใช่ ช้ า เหมื อ นดังเสี ย งขับ ทิ พ ย์ แ ห่ ง นางฟ้ า อัน อยู่ ใ นแหล่ ง หล้ า ชื อว่ า
นันทวนยยาน กวีเน้ นยําว่านกทังหลายนันส่งเสียงดังแต่มีความไพเราะเสนาะหู ดังทีกวีได้ เปรี ยบ
เสียงนกที ไพเราะนีกับเสียงการขับเพลงของนางฟ้ าในสวนนันทวันซึงเป็ นอุทยานทีงดงามของ
พระอินทร์
ไม่ เ พี ย งเท่ า นัน กวี ยัง สร้ างภาพของหมู่ ที มี
จํานวนมากด้ วยการกล่าวเกินจริ ง ดังทีกวีได้ ใช้ ความว่า นักกว่าหมื นหลายแสน มาทุกแดนทุกด้าว
๕๐

เรืองเดียวกัน, ๑๔๒-๑๔๓.

๑๒๙
จับปลายพร้ าวและปลายตาล จะเห็นได้ ว่า กวีได้ กล่าวว่ามีนกจํานวนมากกว่าหมืนและแสนตัว
มาจากทุกสถานทีและจับอยู่ทีปลายต้ นมะพร้ าวและต้ นตาล ปริ มาณนกนีสัมพันธ์กบั ปริ มาณและ
ขนาดของป่ ากับต้ นไม้ กล่าวคือ กวีได้ พรรณนาภาพของป่ าทีกว้ าง ใหญ่และร่ มรื น จึงทําให้ เป็ น
แหล่งทีนกจะอาศัยอยูจ่ ํานวนมาก อาจจะกล่าวได้ วา่ กวีสร้ างสมดุลระหว่างภาพป่ าและภาพนกได้
อย่างแยบคายเป็ นอย่างยิง
การพรรณนาถึงป่ าในกัณฑ์จลุ พนนี กวีล้านนา
ยังใช้ วิธีการเพิมรายละเอียดให้ กับป่ าและสัตว์ป่าด้ วย กล่าวคือ กวีได้ พรรณนาขยายความของ
ป่ าไม้ และต้ นไม้ ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
ดูราท่านพราหมณ์ ผหู้ วั หงอก กูจกั บอกด้วยดี หมากม่วงมี หลายหมู่ ตังต้นอยู่
หิ มพานต์ ในสถานบ่ล่วงลํา สุกดิ บพรํ าดูประจิ ต ไม้หมากกวิ ดต้นสูงใบหน้อย
ขนุนสุกย้อยค่าหนามหนา ไม้สะบามี ค่าอ้วน ชมพู่ล้วนลู กสุกแขวน หมาก
แหนสุกสระอาด ไม้หมากหาดสุกใสงาม ไม้รังรามลูกหน้อย หวานชิ ดช้อยมี
พรรณ ไม้หมากกระทันสุกค่าอ้อม ไม้ขามป้ อมลูกแควนกลม หมากยมสุกเดร
ดาษ ส้มและฝาดปูน ยอ หมากสมอลู กบ่ เสร้ า สุกแต่เ ค้าเถิ ง ปลาย คนไป
กลายเอากิ นก็ง่าย พอดังจักรู้ ม่ายมื อมา ที นนนาดงใหญ่
ั
มี ทงไม้
ั อ้งไก่ตงต้
ั น
อยู่ยายกัน ทังหลายวัณณผายผอก ก็จิงเป็ นดอกดวงเผย กิ งแกมเฟยชุกลํ า
มี ทงั ไม้ก่มุ นําเป็ นดอกดวงพวง ไม้มูกหลวงดอกถี ถ้อย ไม้มูกน้อยดอกแกมใบ
ไม้หมากคับทองใสบ่ เสร้ า มี ทงั ไม้หมากเหม้าเปลื อกบาง ไม้ห มากซาง
หวานชื นช้อย ลูกใหญ่นอ้ ยพอดี ไม้นิโครธมี หลายสํา สุกแก่พรํ าควรกิ น หล่น
ตกดิ นเรื องเรื อ ไม้หมากเดื อเหลื อหลาย ลูกมันยายแต่เค้า ตราบต่อเท้าเถิ ง
ปลาย มี ห ลายประการใช่ น้ อ ย เป็ นดังคนผู้ ช่ า งร้ อ ยหากตริ ตรองไว้
นันแลนา๕๑

๕๑

เรืองเดียวกัน, ๑๔๔-๑๔๕.

๑๓๐
กวี ไ ด้ พรรณนาถึ ง พรรณไม้ ต่ า งๆที อยู่ ใ น
ป่ าหิ ม พานต์ โ ดยการกล่า วถึ ง พรรณไม้ แ ล้ ว จึ ง พรรณนาเพื อให้ เ ห็ น ลัก ษณะของพรรณไม้ นัน
จะสังเกตได้ วา่ พรรณไม้ ทีกวีได้ พรรณนาถึงนันแบ่งออกเป็ น ๒ ลักษณะ คือ
ประการแรกเป็ นพรรณไม้ ที ใช้ บริ โ ภค เช่ น
ต้ นขนุนมีผลสุกและมีหนามหนา ต้ นชมพู่ ต้ นหมากแหน ต้ นหมากหาด พรรณไม้ ทงั ๓ ชนิดนีเป็ น
พรรณไม้ ทีมีผลสุก สะอาดและไม่มีแมลงกัดกิน ดังจะสังเกตได้ จากกวีนิยมใช้ คําว่า "สุ กใสงาม"
ไม่เพียงเท่านันยังมี ต้ นรัง ต้ นรามทีมีลกู เล็กแต่มีรสชาติหวาน ต้ นมะขามป้อมมีลกั ษณะของผลที
กลมอีกทังยังมีรสเปรี ยวและฝาดปนกัน ต้ นสมอมีลกู สุกงามตังแต่โคนถึงปลาย อีกทังยังพบต้ นไทร
ทีมีลูกดกจนไม่สามารถเก็บกินไม่ทนั จนหล่นเกลือนกลาด และต้ นมะเดือทีออกลูกตังแต่โคนจรด
ปลาย เป็ นต้ น
พรรณไม้ ดงั กล่าวนันมี ลักษณะเป็ นผลไม้ คือ
มนุษย์สามารถนํามาบริ โภคได้ ข้ อสังเกตประการหนึงกวีได้ เน้ นยําว่าผลไม้ เหล่านีสุก ดังจะเห็นได้
จากกวีได้ ใช้ คําว่า "สุก" เป็ นคําขยายหลังชือผลไม้ ทุกครัง และกวียงั ให้ ความสําคัญกับความงาม
ของผลไม้ คือ จะต้ องมีสีและความเกลียงเกลาไร้ แมลงกัดกิน ดังจะเห็นได้ จากกวีนิยมใช้ คําว่า
"บ่เสร้ า" เพือให้ เห็นสีทีสดใสน่ารับประทาน และนิยมใช้ คําว่า "ใส" เพื อให้ เ ห็นว่าผลมีลักษณะ
เกลียงเกลาไร้ แมลงกัดกิน
ความอุด มสมบูรณ์ ของผลไม้ นียัง เห็ น ได้ จ าก
คํากริยาทีกวีใช้ คือ "ยาย" หมายถึง เรี ยงราย ซึงมีลกั ษณะคือ เรี ยงอย่างปะปนกันดังความว่า มี ทงั
ไม้อง้ ไก่ตงต้
ั นอยู่ยายกัน ทังหลายวัณณผายผอก และเรี ยงอย่างเป็ นระเบียบ ดังความว่า ไม้หมาก
เดื อเหลื อหลาย ลูกมันยายแต่เค้า ตราบต่อเท้าเถิ งปลาย
จากตัวอย่างทังสองจะเห็นได้ ว่าการพรรณนา
ถึ ง ความอุด มสมบูร ณ์ เ ช่น นี ไม่เ พี ย งแต่เ ห็ น ภาพเท่า นัน แต่ยัง ทํ า ให้ ร้ ู สึก ปริ ม าณมากอี ก ด้ ว ย
ส่ว นพรรณไม้ ลัก ษณะที สอง คื อ พรรณไม้ ที มี ค่า เช่น ต้ น สะบา ต้ น หมากกระทัน ที มี ค่า ทาง
เศรษฐกิ จ มาก อี กทังยัง พบ ต้ นอ้ ง ไก่ ต้ นมูกหลวง ต้ นมูกน้ อย ต้ นหมากคับ ทองและต้ นเหม้ า

๑๓๑
ต้ นไม้ เหล่านีล้ วนออกดอกทีมีสีสนั สวยงาม อาจจะกล่าวได้ วา่ พรรณไม้ เหล่านีสามารถใช้ ประโยชน์
จากต้ นและดอก ทังยังมีคา่ มากในสังคมล้ านนา กล่าวคือ พรรณไม้ เหล่านีเป็ นพรรณไม้ เศรษฐกิจ
ซึงสังเกตได้ จากการใช้ คําว่า "ค่าอ้ วน" และ "ค่าค้ อม" ทีหมายถึง มีคา่ มาก ของกวีได้
นอกจากกวีจะได้ ขยายการพรรณนาพรรณไม้
แล้ ว กวียงั ขยายการพรรณนานกด้ วยเช่นกัน ดังทีกวีได้ พรรณนาขยายความว่า
ประการ ๑ เล่า อันว่านกหมู่หวั ที เขายิ นดี ชมชื น เขาก็ยืนถวายพร ว่าข้าแด่
พระเวสสันตระตนผ่านเหง้า พระราชะเจ้าจุ่งยิ นดี กับด้วยสองศรี ลูกเต้า และ
นางหนุ่มเหน้า ยอดสร้ อ ยเที ย มตน อย่ าได้มี ก ัง วลโสกเสร้ า ทุก คํ าเช้าอยู่
ภาวนา เทอะว่าอัน นกหมู่ นนจึ
ั งได้ชือว่านันทิ กา ทุติยสกุณา อันว่านกทัง
หลายมวลสะพรู่ ถ้ ว นสองหมู่ บิ น มา จับ สาขากิ งไม้ ด้า วจิ มใกล้ อ าศรม
ถวายบังคมกราบไหว้ พระหน่อไท้ธมั มิ กฤษี ว่าข้าแด่พระบุญมี ตนวิ เสสเที ยร
ย่อมหมวดเกล้าเกสเป็ นชี ส่วนพระฤษี เจื องเจ้าจุ่งมี อายุยืนเที ยงเท้า อย่ารี บ
เถ้าโรยแรง อดใจแข็งในเถื อน อยู่เป็ นเพือนช้างและเสือสิ งห์ จุ่งรักสองเพาพิ ง
ลู กแก้ว กับทังนางเลิ ศแล้วเทวี เทอะว่าอัน นกหมู่ นนจิ
ั งได้ชือว่าชี วบุตตา
ตติ ยสกุณา ส่วนนกทังหลายมวลหมู่ ถ้วนสามหมู่บินมา ชื อว่าปิ ยบุตตารํ า
ร้ อ ง มี เ สี ย งก้ อ งทัวป่ าหิ ม พานต์ เขาก็ ม านมัส การตามโบราณใสสว่ า ง
เจี ยรจาช่างถวายพร ว่าเทวะ ข้าแต่พระภูธรเจ้าช้าง จุ่งกะทํ าเสพสร้ างทาง
บุญ อย่าได้ทารุ ณคํ าเคี ยด จุ่งรักษาลูกน้อยเนตรสายใจ กับทังมัทที ไวแว่น
รักแท้แก่ นเพิ งเพา อย่ าซบเซาโสกไหม้ อย่ าได้ไข้หวัดไอ จุ่งอยู่ ในป่ ากว้าง
ในท่าท้างดงรี เป็ นฤษี อยู่ต่อเท้า ทุกคําเช้ากระทํ าเพี ยรเทอะว่าอัน เหตุนนจิ
ั ง
ได้ชือชี วปุตตาปิ ยาชิ โน จตุตฺถสกุณา ส่วนนกทังหลายมพรํ าพร้ อม ถ้วนสี หมู่
น้อมถวายพร๕๒

๕๒

เรืองเดียวกัน, ๑๕๐-๑๕๑.

๑๓๒
ตัวอย่างข้ า งต้ นกล่าวถึง นก ๔ เหล่า๕๓ซึงบิน
มาถวายพระพรพระเวสสันดรโดยนกทัง ๔ หมู่ตา่ งถวายพระพรทีเหมือนกันประการหนึง คือ ขอให้
พระเวสสันดรทรงรักและรักษาสองกุมารรวมทังพระนางมัทรี ไว้ ให้ ดี อาจจะกล่าวได้ ว่า การถวาย
พระพรของหมูน่ กทัง ๔ เป็ นกลวิธีทีกวีใช้ เพือบอกเหตุการณ์ลว่ งหน้ าให้ แก่ผ้ ฟู ั ง
กวีได้ พรรณนาถึงหมู่นกทัง ๔ ว่ามีจํานวนมาก
ดังทีกวีได้ เลือกใช้ ความว่า อันว่านกทังหลายมวลสะพรู่ ถ้วนสองหมู่บินมา จับสาขากิ งไม้ ด้าวจิ ม
ใกล้อาศรม และ มี เ สี ยงก้อ งทัวป่ าหิ มพานต์ จะเห็น ได้ ว่า กวี ไ ด้ เ ลื อกใช้ คํ าที แสดงปริ ม าณทัง
"มวลสะพรู่ " หมายถึง มากมาย กรู และความว่า "เสียงก้ องทัวป่ าหิมพานต์" จึงแสดงให้ เห็นว่า
ป่ าหิมพานต์นีเป็ นป่ าทีมีนกอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังจะเห็นได้ จาก "เสียง" ของนกทีดังทัวป่ าซึง
แสดงว่าต้ องมีจํานวนนกมากถึงสามารถมีเสียงทีก้ องป่ าหิมพานต์ได้
ในขณะเดี ย วกั น กวี ยั ง กล่ า วในข้ างต้ นว่ า
"นกบินกรู เ ข้ ามาจับกิ งไม้ ใกล้ กับอาศรม" กริ ยาบินกรู เ ข้ ามาแสดงให้ เ ห็นถึง จํ านวนของนกที มี
จํานวนมาก จากการพรรณนาหมู่นกทัง ๔ ของกวีสามารถอนุมานได้ ว่าป่ าหิมพานต์นนมี
ั ขนาด
กว้ างใหญ่มาก อีกทังต้ องมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
การพรรณนาฉากป่ าที กวี ไ ด้ แฝง ไ ว้ คื อ
การพรรณนาฉากป่ าเพือแสดงฝี มือทางวรรณศิลป์ของกวี กล่าวคือ กวีได้ ใช้ บทพรรณนาป่ าเพือ
เป็ นการแสดงฝี มือทางวรรณศิลป์ของตน กล่าวคือ ล้ านนามีกวีหลายท่านทีรจนามหาชาติจึงทําให้
เกิดมหาชาติล้านนาถึง ๒๐๐ กว่าสํานวน แต่ได้ รับความนิยมสําหรับเทศน์มหาชาติล้านนาเพียง
ไม่กีสํานวน มหาชาติล้านนา สํานวนสร้ อยสังกรนีถือว่าได้ รับการยกย่องจากองค์เทศน์จํานวนมาก
ว่ามี ความไพเราะกว่า สํ านวนอื น เนื องจากกวี ไ ด้ แสดงฝี มื อ ทางวรรณศิลป์แฝงไว้ ใ นทุก กัณ ฑ์
โดยเฉพาะบทพรรณนาฉากป่ าทีกวีได้ แสดงฝี มือแฝงไว้ อย่างแยบยล

๕๓

กวี ก ล่า วถึง นก ๔ เหล่า เรี ย กว่า จตุตฺ ถ สกุณา ปรากฏชื อหัว หน้ า นกดัง นี นัน ทิ ก า ชี ว บุต ตา ปิ ยบุต ตาและ
ชีวปุตตาปิ ยาชิโน ตามลําดับ

๑๓๓
อาจจะกล่า วได้ ว่า ผู้อ่านผู้ฟั งสามารถสัม ผัส
ความงามทางวรรณศิลป์ทีพระธรรมราชานุวตั รได้ บรรจงสร้ างสรรค์ ดังเช่น ในกัณฑ์มทั รี ตอนที
พระนางมัทรี ทรงออกตามหาสองกุมารทุกทีทีสองกุมารเคยเสด็จไป ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
นางก็ไปตี เลงหา ก็ บ่หนั สองบุตตาแก่นไท้ นางก็ ร้องไห้กล่าวคาถาว่า...โอย
หนอ อันว่าไม้ชมพูมีเหลื อแหล่ ด้าวนี แต่อาราม ยางพรายงามสูงยิ ง ไม้ไรกิ ง
ศูนย์ ๕๔กัน ไม้นาวกานและบุนนาคเป็ นดอกมากพูพวง ในดงหลวงข้างขอก
ไม้ขกั มอกและจํ าปา ดอกสบันงาหอมยิ ง ขาเคยหน่องกิ งเกาะแขวน หันทุก
แดนที เล่น บิ ดดอกเต้นผุยผาย ไม้ทงั หลายพรํ าพร้อม หมากกวิ ดอ้อมดงเขี ยว
สองศรี เที ยวคําเช้า หอมกลิ นเล้าติ ดตน ลูกสองเฮยเจ้าแม่บ่หนั แล้วแต่อนั มา
นีชาหนอ๕๕

กวีพรรณนาว่า พระนางมัทรี ทรงเสาะแสวงหาก็
ไม่ทรงพบสองกุมาร พระนางกันแสงแล้ วกล่าวว่า โอยหนออันว่าต้ นชมพู่มีมากมายในอารามนี
ต้ นยางงามสูงมาก ต้ นไรมีกิงไม้ ปะปนกัน ต้ นนาวกานและต้ นบุนนาคออกดอกมากมาย ในป่ า
ใหญ่พ บต้ นขักมอก จํ าปาและดอกสะบันงาหอมมาก สองกุม ารเคยเอาขามาพาดและเกาะได้
พระนางทรงเคยเห็ น ทุ ก ที ที สองกุ ม ารทรงเล่ น ปลิ ด ดอกนํ า มาโปรย มี พ รรณไม้ ทังหลายมี
ความหลากหลายทังหมากกวิดทีล้ อมป่ าเขียวไว้ สองกุมารทรงเล่นทังคําเช้ าจนมี กลินหอมติด
พระกายลูกทังสองของแม่ก็ไม่เห็นตังแต่นนมา
ั
ตัว อย่า งข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่า กวี ไ ด้ พ รรณนาถึ ง
พรรณไม้ นานาชนิดโดยให้ ตวั ละคร คือ พระนางมัทรี ทรงรํ าพันถึงพรรณไม้ เพราะเป็ นสถานที ทีสอง
กุมารจะมาทรงเล่น
อย่างไรก็ตามผู้อ่านผู้ฟังสามารถเกิดจินตภาพ
ของป่ าทีมีความอุดมสมบูรณ์ ดังเห็นได้ จากกวีได้ นําชือพรรณไม้ ทีมีค่าของล้ านนามาเรี ยงต่อกัน
คล้ ายกับเป็ นคลังคําศัพท์พรรณไม้ เช่น ต้ นชมพู่ ต้ นยาง ต้ นไร ต้ นนาวกาน ต้ นบุนนาค ต้ นขักมอก
๕๔
๕๕

ต้ นฉบับเขียน "ศูนย์" แต่เนือความน่าจะหมายถึง "สุน" ซึงหมายถึง ปะปน
เรืองเดียวกัน, ๒๕๔.

๑๓๔
ต้ นจํ า ปา ต้ น สะบันงาและต้ น หมากกวิด เป็ นต้ น นอกจากจะสามารถอนุม านได้ ว่าป่ าไม้ ข อง
ล้ านนามีความอุดมสมบูรณ์แล้ ว ยังสามารถอนุมานได้ ว่าเศรษฐกิจหลักของล้ านนามาจากการหา
ของป่ าเนืองจากพรรณไม้ เหล่านียังเป็ นพรรณไม้ เศรษฐกิจของล้ านนา
การสร้ างจิ น ตภาพประการหนึ งของกวี คื อ
การลํ าดับพรรณไม้ ดัง เห็นได้ จากกวี ไ ด้ พ รรณนาถึง พรรณไม้ ที มี ลํา ต้ น สูง ใหญ่ แ ละเป็ นไม้ ผ ล
ในความที ว่า อันว่ า ไม้ ช มพูมี เ หลื อแหล่ ด้าวนี แต่ อาราม ยางพรายงามสูง ยิ ง ไม้ ไ รกิ งศูนย์ กัน
จากนันกวีจึงสร้ างภาพของพรรณไม้ ทีมีดอกและมีกลินหอม ดังความว่า ไม้นาวกานและบุนนาค
เป็ นดอกมากพูพ วง ในดงหลวงข้างขอก ไม้ ขัก มอกและจํ าปา ดอกสบันงาหอมยิ ง การลํ าดับ
พรรณไม้ เ ช่น นี ทํ า ให้ ผ้ ูอ่า นผู้ฟั ง จิ น ตนาการภาพได้ ง่ า ยขึน กล่า วคื อ กวี ไ ด้ แ ยกหมวดหมู่ข อง
พรรณไม้ ผู้อา่ นผู้ฟังจึงสามารถลําดับจากพรรณไม้ ทีมีขนาดสูงใหญ่และให้ ผลจนมาถึงพรรณไม้ ที
มีดอกและให้ กลินหอม อาจจะกล่าวได้ ว่า กวีได้ พรรณนาเพือให้ ภาพก่อนแล้ วจึงพรรณนาเพือให้
กลินตามลําดับ
กวี นําฉากและบรรยากาศจากเรื องเวสสันดร
ชาดก มาขยายด้ วยวิธีการพรรณนาซึงแบ่งออกเป็ น ๒ ประการ คือ การสร้ างฉากและบรรยากาศที
เกี ยวกับสิงของและสิ งมีชีวิตกับการสร้ างฉากและบรรยากาศทีเกี ยวกับป่ า การพรรณนาทัง ๒
ประการนีเห็นได้ ว่าฉากและบรรยากาศทีกวีล้านนาได้ สร้ างขึนถูกปรับแต่งให้ เข้ ากับบริ บททาง
สัง คมและวัฒ นธรรมของล้ านนาอาจจะมาจากการทํ าให้ วรรณคดีพ ระพุทธศาสนากลายเป็ น
วรรณกรรมท้ องถินประการหนึง
ส่ ว นอี ก ประการหนึ งน่ า จะมาจากการที กวี
ต้ องการให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเข้ าถึงเรื องเวสสันดรชาดกได้ ง่ายขึน กล่าวคือ กวีพยายามให้ ภาพของฉาก
โดยการกล่าวถึงสิงใกล้ ตวั เช่น การกล่าวถึงป่ าหิมพานต์ กวีได้ บรรจงสรรสร้ างภาพป่ าหิมพานต์
แบบล้ านนาด้ วยการนําพรรณไม้ และสัตว์ป่าทีมี อยู่จริ งในดินแดนล้ านนามาร้ อยเรี ยงเป็ นฉากทีทํา
ให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังสามารถจินตนาการได้ โดยไม่ต้องอธิบายเพิมเติม เป็ นต้ น จนทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังรู้สึกว่า
สิงเหล่านีอยูใ่ นความเป็ นจริง สามารถเห็นและสัมผัสได้

๑๓๕
กลวิธีการพรรณนาฉากและบรรยากาศของกวี
ล้ านนามี ๒ วิธีการ คือ การพรรณนาทีให้ ภาพแคบสู่ภาพกว้ าง ได้ แก่ การพรรณนาฉากทีเกียวกับ
สิงของ เช่น การพรรณนาถึง อลังการของช้ า งปั จ จัยนาเคนทร์ กวี ไ ด้ กล่าวตังแต่เ ท้ าช้ า งจนถึ ง
ผ้ าคลุมช้ าง เป็ นต้ น
อีกกลวิธีหนึง คือ การพรรณนาตามหมวดหมู่
ได้ แก่ การพรรณนาฉากทีเกียวกับป่ า เช่น กวีได้ พรรณนาถึงพรรณไม้ จากนันกวีจึงพรรณนาขยาย
ความ เช่นเดียวกับการพรรณนาหมู่นกโดยกวีกล่าวถึงนก ๔ หมู่จากนันกวีจึงพรรณนาขยายความ
ถึงหมูน่ ก เป็ นต้ น
อาจจะกล่า วได้ ว่า ฉากและบรรยากาศของ
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนันสมจริงซึงมาจากกวีให้ รายละเอียดเกียวกับสถานที สิงแวดล้ อม จน
ทําให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟั งคล้ อยตามเรื องราวทีเกิดขึนจนนํ ามาสู่ความน่าเชื อถื อ ความเป็ นไปได้ และได้
กลายเป็ นความศรัทธาในทีสุด
๒.๓.๑.๑.๒ การพรรณนาความรู้ สึกตัวละคร กวีผ้ แู ต่งมหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรอาจจะเรี ยกได้ วา่ เป็ นแบบสัมพันธกวี หมายถึง กวีได้ แทรกความรู้สึกนึกคิดของ
ตนลงไปในมหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กร จึง ทํ าให้ ตวั ละครในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสัง กรจึง มี
ความรู้ สึกนึกคิดอย่า งที กวี ร้ ู สึก กวี ไ ด้ ใช้ วิธี การพรรณนาความรู้ สึกของตัวละคร ๒ วิธี การ คื อ
การพรรณนาเพื อให้ เ กิ ด ความสํ า เริ ง อารมณ์ แ ละการพรรณนาเพื อให้ เ กิ ด อารมณ์ แ รงกล้ า
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
๒.๓.๑.๑.๒.๑การพรรณนาเพื อให้ เ กิ ด ความสํ า เริ ง
อารมณ์ อันเนื องมาจากความจรรโลงใจ ความรู้ สึกดีใจ ความรู้ สึกสบายใจ รวมทังความรู้ สึก
ปลอดภัยจากภยันตรายของตัวละคร ดังในกัณฑ์ฉกษัตริย์ ตอนทีพระนางมัทรี ทรงพบกับสองกุมาร
กวีได้ พรรณนาไว้ วา่
...นางราชมัทที ยงั อยู่ ในแก้วกู่สาลา นางไกวตาเลงแล้ว ทางลูกแก้วจักมาหัน
สองบุตตาอ่อนอ้อย มี เด็กน้อยเป็ นบริ วาร นางบ่อาจจักตังตนอยู่ได้ ก็ร้องไห้

๑๓๖
แล่นเข้าไปหา เหมื อนดังแม่ งวั นมลู กอ่อน วิ งไปต้อนลู กแห่งตน ส่วนกุมาร
สองคนงามแง่ หันแม่ มาแต่ไกล ก็ แล่ นเข้าไปหาแม่ ร้ องไห้ผบั แผ่ปูนปรานี
นางมัทที มีนําตาไหลหลัง ไห้สอื นคังคัดอกนางตกใจทุกข์ มาก พรากลูกน้อย
หากคื นสม นางปรารมภ์ เถิ งแล้วเล่า หันลูกแก้วเก่าจอมขวัญ นางก็ รีบพลัน
ไปรั บ ลู ก เต้า แล้ว ก็ นํ าเข้าสู่ อ าสรม นางอารมณ์ รั ก ลู ก ร้ อ นร้ า ยถู ก เถิ ง ใจ
ตนนางไหวยะยั น คื อ ดั ง แม่ ม ดอั น ผี เ ข้ า ปั นหั ว ใจ มี นํ านมไหลออก
มาภายนอกตนนาง ไหลแผวคางรอดท้ อ ง เยี ย ะร้ อ งไห้ ก็ เ ยี ย ะหลังไหล
แลนา๕๖

ตัวอย่างข้ างต้ น กวีได้ พรรณนาว่า พระนางมัทรี ประทับ
ยังศาลา พระนางได้ ทอดพระเนตรถึงสองกุ มารซึงมีบริ วารเป็ นเด็ก พระนางไม่ทรงสามารถดํารง
พระองค์อยู่ได้ จึงกันแสงออกมาพร้ อมทังทรงวิงไปหาสองกุมาร เหมือนกับแม่ววั ซึงมีลกู อ่อน วิงไป
ต้ อนลูกวัว ส่วนกุมารนันเมือทอดพระเนตรถึงพระนางมัทรี ก็กันแสงและทรงวิงไปหาพระมารดา
พระนางมัท รี มี นํ าพระเนตรไหลหลังและกัน แสงสะอื นถึ ง กับ คัด พระทรวงเนื องจากพระนาง
ตกพระทัยมาก
หลังจากการพลัดพรากและได้ พบกันนันทําให้ พระนาง
ทรงปรี ดีเป็ นอย่างยิง อี กทังยังทรงรั บสองกุมารเข้ าสู่อาศรม พระนางทรงรั กสองกุม ารมากจน
พระกายสันคล้ ายกับแม่มดเข้ าสิงพระทัย จนมีนํานมไหลออกมาภายนอกตังแต่พระหนุตลอดถึง
พระนาภี ยิงพระนางกันแสงก็ยิงทําให้ นํานมหลังไหล
กวี ไ ด้ พ รรณนาถึ ง ความรู้ สึก ของตัว ละครเริ มด้ ว ยให้
พระนางมัทรี สงั เกตเห็นสองกุมาร กวีได้ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า นางไกวตาเลงแล้ว ทางลูกแก้ว
จักมาหันสองบุตตาอ่อนอ้อย กล่าวคือ พระนางมัทรี ทรงเพ็งมองและจึงทรงเห็นสองกุมาร อีกทังกวี
ยังได้ พรรณนาขยายความเพือให้ เกิดความมันใจว่า สองบุตตา ไม่ใช่บตุ รของผู้อืนแต่เป็ นบุตรทีมี
ฐานะเป็ นพระโอรสและพระธิดาของกษัตริ ย์ซึงกวีใช้ ความว่า มี เด็กน้อยเป็ นบริ วาร การพรรณนา
เช่นนีทําให้ ผ้ อู า่ นและผู้ฟังมุง่ จุดสนใจไปทีตัวละครทังพระนางมัทรี และสองกุมาร
๕๖

เรืองเดียวกัน, ๓๕๘-๓๕๙.

๑๓๗
จากนันกวีได้ พรรณนาความรู้ สึกของพระนางมัทรี ด้วย
การใช้ ความเปรี ยบว่า นางบ่อาจจักตังตนอยู่ได้ ก็ร้องไห้แล่นเข้าไปหา เหมื อนดังแม่งวั นมลูกอ่อน
วิ งไปต้ อ นลู ก แห่ ง ตน กวี เ ปรี ยบเที ย บความรู้ สึ ก ของพระนางมั ท รี กั บ แม่ วั ว ที มี ลู ก อ่ อ น
การเปรี ยบเที ย บเช่นนี อาจจะกล่าวได้ ว่า เป็ นการทํ าให้ สิงที เป็ นนามธรรม คื อ ความรู้ สึกของ
พระนางมัทรี เป็ นรู ปธรรม คือ แม่วัวที มีลูกอ่อน ซึงทังสองสิงนันมีจุดร่ วมกัน คือ ความรักและ
หวงแหนลูก จะเห็น ได้ ว่ากวี ไ ด้ พ รรณนาเปรี ยบเที ยบสิงที เป็ นนามธรรมให้ เ ป็ นรู ปธรรมโดยใช้
ธรรมชาติของสัตว์ทีอยูใ่ กล้ ตวั
ไม่ เ พี ยงเท่ า นั นกวี ยั ง ไ ด้ ใช้ กลวิ ธี การพรรณนา
แบบเดียวกันเพือให้ แสดงว่าพระนางมัทรี ทรงปรี ดีเป็ นอย่างยิงเมือได้ พบกับสองกุมาร ดังความ
เปรี ยบทีว่า นางอารมณ์ รักลูก ร้ อนร้ ายถูกเถิ งใจ ตนนางไหวยะยัน คื อดังแม่ มดอันผี เข้าปั นหัวใจ
มี นํานมไหลออก มาภายนอกตนนางไหลแผวคางรอดท้อง เยี ยะร้ องไห้ก็เ ยี ยะหลังไหล แลนา
เห็นได้ ว่ากวีได้ เปรี ยบเทียบความรู้สึกดีพระทัยของพระนางมัทรี ว่าการทีพระกายสันนันเหมือนกับ
"แม่มด" เข้ าสิง อีกทังกวียงั ได้ กล่าวถึง อาการพิเศษ คือ นํานมหลังไหลออกมาตังแต่คางจนถึงท้ อง
อาจจะกล่าวได้ ว่า การให้ นมเป็ นการให้ อาหารแก่ลูก
นํานมแม่ไม่เพี ยงแต่เป็ นอาหารแต่ยัง เห็นถึงสายใยความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ฉะนัน กวีใช้
"การหลังนํ านม" กวีพ ยายามชีให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟัง เห็นถึง ความรักและสายสัมพันธ์ ระหว่างแม่กับลูก
ในวรรคทีว่า เยียะร้องไห้ก็เยียะหลังไหล ซึงหมายความว่า ยิงร้ องไห้ เพียงใดนํานมก็ยิงไหลออกมา
จึง ทํ าให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟั ง เห็นถึง ความรั กของพระนางมัทรี ว่า พระนางทรงรั กสองกุมารเป็ นอย่า งยิง
เพราะยิงพระนางกันแสงด้ วยความรักเพียงใด นํานมซึงเป็ นสัญลักษณ์ของสายใยความสัมพันธ์ก็มี
มากเท่านัน การเปรี ยบเทียบเช่นนีไม่เพียงแต่จะทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเกิดจินตภาพเท่านัน แต่ยงั ทําให้
ผู้อ่านผู้ฟังเข้ าใจและเข้ าถึงความรู้สึกของตัวละครได้ มากยิงขึนด้ วย อาจจะกล่าวได้ ว่า ผู้อ่านผู้ฟัง
สามารถรับรู้ความรู้สกึ ของพระนางมัทรี ผ่านทางจินตภาพโดยการพรรณนาความรู้สึกตัวละครของ
กวีอีกทางหนึงด้ วย

๑๓๘
อนึง การรับรู้ความรู้ สึกของตัวละครดังกล่าวผู้อ่านผู้ฟัง
จะต้ องรับรสทางวรรณคดีก่อนแล้ วจึงจะเข้ าใจและสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละคร กล่าวคือ
ตัวอย่างข้ างต้ นผู้อา่ นผู้ฟังจะต้ องรับกรุณารส คือ รู้สึกสงสารพระนางมัทรี แล้ วจึงจะรับศฤงคารรส
คือ รับรู้ถึงความรู้สกึ ถึงความรักของพระนางมัทรี ทีทรงมีตอ่ สองกุมาร เมือผู้อ่านผู้ฟังรับรู้และรับรส
แล้ วผู้อา่ นผู้ฟังจึงจะเข้ าใจถึงอารมณ์ความรู้สกึ นึกคิดของตัวละคร อาจจะกล่าวได้ ว่า การพรรณนา
ความรู้สกึ ตัวละครของกวีนีทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังสามารถรับรสทางวรรณคดีได้ อีกทางหนึงด้ วย
นอกจากการพรรณนาถึงความจรรโลงใจของตัวละคร
แล้ ว การพรรณนาความรู้ สึกเพื อเกิ ดความสํ าเริ ง อารมณ์ ยังหมายรวมถึง การสร้ างความรู้ สึก
ปลอดภัยของตัวละครด้ วย ดังในกัณฑ์ฉกษัตริ ย์ ตอนทีพระนางมัทรี ทรงปลอบพระเวสสันดรว่า
ด้ วยบารมีของพระเวสสันดรจะไม่มีผ้ ใู ดสามารถมาทําร้ ายพระองค์ได้ ดังความพรรณนาว่า
นางก็ เล็ งถี ซันหมู่ เสนา ริ พลโยธาหลายบ่ น้อย ยายเป็ นถ้อยดูง าม นางก็ รู้
ความว่าเสนาตนแต่ก่อน จักเล้าโลมพระหม่อมจอมหัว บ่หือตกใจกลัวสะดุง้
จิ ต แตกฟุ้งเวทนา ก็ ก ล่ าวเป็ นคาถาว่ า...ข้ า แต่ พ ระอยู่ เ หนื อ หัว จอมเหง้า
เจ้าอย่าได้สลังในบารมี ตนเจ้าจักได้ตรัสสร้ อยศรี สพั พัญ ูตญ
ั ญาณบ่พราก
จัก นํ าสัต ว์ ข้ ามพ้น จากโอฆสงสารเสี ย แล้ ว เข้า สู่ เ วี ย งแก้ วคื อ ว่ า เนรพาน
ข้าเสิ กใดเป็ นมารคิ ดร้ าย ก็ จกั พ่ายแพ้บารมี ...ประดุจดังอัคคอันหน้อยหนึง
จักมาเผาเซิ งนํ ามหาสมุทร บ่ หลอนจักหลุดแห้งได้ ไฟอันนันไส้ก็จักดับไป
เจ้ากู มีคุณนรนาถดุจดังสิ เนรุ ราชปั พพตา บุคคลผู้ใดจักมาหื อเอี ยงอ่อนได้
จุ่งตังใจไว้อย่าหื อเสียสรมณ์ หันจักสมพรทังแปดอันพระยาอิ นท์ แขวดหื อไว้บ่
มี ผิด รอยว่าพระบิ ดาธิ ราชจักยูรยาตรโยธา เข้ามาสู่อรัญญาป่ าไม้ จักเชิ ญ
พรแก่นไท้เมื อเมอง บ่ออย่าชะแลนา พระมหาสัตตฤษี ได้ยินนางมัทที กล่าว
แท้ เจ้าก็ ว่าคํ าอันนันมี เที ยงแท้บ่ผิดผวน จิ งชวนนางงามถ้วนถี คื นเข้าสู่ ที
พระบัณณศาลา ตังหทยาหื อหมันเที ยง บ่ขอ้ น เหงียงเกรงขามวันนันแล๕๗

๕๗

เรืองเดียวกัน, ๓๕๐-๓๕๑.

๑๓๙
กวีได้ พรรณนาไว้ ว่า พระนางมัทรี ทรงพิจารณาหมู่เสนา
อย่างถี ถ้ วน กองทัพเหล่านันมีมากมายไม่ใช่น้อย เรี ยงรายเป็ นระเบียบดูงดงาม พระนางทรงรู้ ว่า
กองทัพหมูเ่ สนาเหล่านีเคยเป็ นข้ าราชบริพารของพระเวสสันดรมาก่อน พระนางจึงมีพระดําริ ปลอบ
ประโลมพระเวสสันดรไม่ให้ พระองค์ทรงกลัวและตกพระทัยจนพระจิตแตกฟุ้งพระนางจึงกล่าวเป็ น
คาถาว่า ข้ าแต่พ ระอยู่เ หนื อหัว พระองค์อย่าทรงได้ ลัง เลในพระบารมี ข องพระองค์ เนื องจาก
พระองค์ได้ ตรัสว่าพระองค์จะทรงเป็ นพระศรี สัพพัญ ูตญ
ั ญาณ จะทรงนําพาสัตว์ข้ามพ้ นจาก
โอฆสงสารเข้ าสู่เมืองแก้ ว คือ พระนิพพาน ข้ าศึกใดทีจะเป็ นมารมาคิดร้ ายก็จะพ่ายแพ้ พระบารมี
ของพระองค์ ประดุจไฟอันน้ อยจะมาเผานํามหาสมุทรซึงไม่อาจจะทําได้ พระองค์ทรงมีพระคุณ
มากดุจภูเขาสิเนรุ ราชปั พพตา บุคคลผู้ใดจะมาทําให้ เอียงอ่อนได้ พระองค์ทรงตังพระทัยไว้ ทรง
อย่าได้ เสียความตังใจ เห็นจะสมพรทังแปดประการทีพระยาอินทร์ ได้ ประทานพรไว้ ให้ ชะรอยว่าจะ
เป็ นพระราชบิดาจะเสด็จยกกองทัพเข้ ามาสูป่ ่ าเพือทรงเชิญพระองค์เสด็จกลับสูเ่ มือง พระเวสสันดร
ทรงสดับ ดั ง นั นจึ ง กล่ า วต่ อ พระนางมั ท รี ว่ า สิ งที พระนางกล่ า วนั นเห็ น จะเป็ นจริ ง แน่ แ ท้
พระเวสสันดรจึงทรงพระนางมัทรี เสด็จกลับพระอาศรมและทรงตังพระทัยให้ มนคง
ั ไม่หวันเกรงกลัว
ตัว อย่ า งข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า กวี ไ ด้ พ รรณนาให้
พระนางมัทรี เป็ นผู้ปลอบประโลมพระเวสสันดรด้ วยการพรรณนาถึงพระบารมีของพระเวสสันดร
กล่าวคือ การพรรณนาของพระนางมัทรี นีสามารถทํ าให้ พ ระเวสสันดรคล้ อยตามถึง เหตุผลจน
นําไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยและทําให้ พระเวสสันดรทรงยอมรับและกล้ าทีจะเผชิญกับเหตุการณ์ได้
กลวิธีโน้ มน้ าวใจของพระนางมัทรี คือ การใช้ การเปรี ยบเทียบบารมีของพระเวสสันดรกับรู ปธรรม
ซึงจะสามารถแสดงเป็ นตารางการเปรี ยบเทียบได้ ดงั นี
ตารางที ๓๐ ตารางเปรี ยบเทียบบารมีของพระเวสสันดรกับรู ปธรรม

สิงเปรียบ
ข้ าศึก

แบบเปรียบ
อัคคี หรื อ ไฟ

คําเปรียบ
ประดุจ

พระเวสสันดร
พระคุณของพระเวสสันดร

นํามหาสมุทร
ภูเขาสุเนรุปัพพตา

ประดุจ
ดุจดัง

ลักษณะร่ วม
ความร้ อนแรงจน
สามารถทําลายล้ างได้
กว้ างใหญ่และลึก
หนักและสูงใหญ่

๑๔๐
ตารางข้ างต้ น จึงเป็ นการเสริ มความหนักแน่น
ของเหตุผลทีพระนางมัทรี ตรัสกับพระเวสสันดรว่า ข้าแต่พระอยู่เหนื อหัวจอมเหง้า เจ้าอย่าได้สลัง
ในบารมี ตนเจ้ าจักได้ตรัสสร้ อยศรี สพั พัญ ูตญ
ั ญาณบ่พราก จักนํ าสัตว์ ข้ามพ้นจากโอฆสงสาร
เสียแล้ว เข้าสู่เวี ยงแก้วคื อว่าเนรพาน ข้าเสิ กใดเป็ นมารคิ ดร้าย ก็จกั พ่ายแพ้บารมี เหตุผลนีเกิดผล
กระทบต่อความรู้สกึ ของพระเวสสันดร ๒ ประการ คือ
พระเวสสันดรทรงรู้ สึกถึงความมันพระทัยในบารมีของ
พระองค์มากยิงขึน ดังจะเห็นจากพฤติกรรมของพระเวสสันดร คือ จิ งชวนนางงามถ้วนถี คื นเข้าสู่ที
พระบัณณศาลา ตังหทยาหื อหมันเที ยง บ่ข้อนเหงี ยงเกรงขามวันนันแล ผลกระทบประการทีสอง
คือ พระเวสสันดรทรงรู้สึกปลอดภัยจากข้ าศึกศัตรู ดังทีพระนางมัทรี มีพระดําริ ว่า รอยว่าพระบิ ดาธิ
ราชจักยูรยาตรโยธา เข้ามาสู่อรัญญาป่ าไม้ จักเชิ ญพรแก่นไท้เมื อเมอง บ่ออย่าชะแลนา ความรู้สึก
ปลอดภัยของพระเวสสันดรเห็นได้ จากพฤติกรรมของพระองค์ คือ พระมหาสัตตฤษี ได้ยินนางมัทที
กล่าวแท้ เจ้ าก็ ว่าคํ าอันนันมี เที ยงแท้บ่ผิดผวน เห็นได้ ว่าพระเวสสันดรทรงเชือมันในคําพูดของ
พระนางมัทรี เป็ นอย่างยิงเพราะกวีได้ ใช้ คําว่า เจ้าก็ว่าคําอันนันมี เทียงแท้บ่ผิดผวน คือ พระนางมัทรี
กล่าวด้ วยความสัตย์จริง
อาจจะกล่าวได้ ว่าการพรรณนาเช่นนีทําให้ ตวั ละครเกิด
ความเชื อมั นในตั ว เองด้ วยการพรรณนาถึ ง คุ ณ งามความดี ข องตั ว ละครก่ อ นแล้ วจึ ง ใช้
การเปรี ยบเทียบนามธรรมกับรู ปธรรมสนับสนุนความคิดจนทําให้ ตวั ละครรู้ สึกมันใจมากขึนจน
ทําให้ ตวั ละครความรู้สกึ ปลอดภัยและสามารถเผชิญต่อเหตุการณ์เลวร้ ายได้
๒.๓.๑.๑.๒.๒การพรรณนาเพือให้ เกิดอารมณ์แรงกล้ า
หมายถึง การพรรณนาเกียวกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครทีเกิดจากภาวะคับขัน ความศรัทธา
ความรัก รวมทังความเสียใจ เหตุการณ์ บางเหตุการณ์ สร้ างอารมณ์ สะเทือนใจให้ แก่ผ้ ูอ่านผู้ฟัง
อย่างยิง เนืองมาจากการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครทีมีอารมณ์แรงกล้ า อาจจะกล่าว
ได้ วา่ อารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละครมีผลกระทบต่อการรับรสทางวรรณคดีของผู้อา่ นผู้ฟัง

๑๔๑
การพรรณนาอารมณ์ แรงกล้ าของตัวละครในมหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรพบ ๒ ภาวะ คือ การพรรณนาภาวะอารมณ์แรงกล้ าของตัวละครทีเกิดจากความ
รัก ความเสียใจและการพรรณนาภาวะอารมณ์ แรงกล้ าของตัวละครทีเกิดจากภาวะคับขัน ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
ประการแรก ภาวะทางอารมณ์อนั แรงกล้ าของตัวละครที
เกิดจากความรักและความเสียใจ ตัวละครทีแสดงอารมณ์แรงกล้ าทังความรักและเสียใจได้ อย่าง
ชัดเจน คือ พระนางมัทรี ดังจะเห็นได้ จากกัณ ฑ์มัทรี ตอนที พระเวสสันดรทรงใช้ วิธีการบริ ภาษ
พระนางมัทรี เพือให้ พระนางมัทรี คลายความเศร้ าโศกเรื องสองกุมาร กวีได้ พรรณนาไว้ วา่
...คันว่าเจ้าบ่ปากต่อข้า ได้หนั หน้าลู กเต้า และได้หนั พระราชเจ้าปากจาดี
แม้ทุกเคิ งขวี ข่มไหม้ ก็ จักได้ระงับกับหาย ชะแล ในเมื อนางมัทรี ศรี แก่นไท้
ร้องรํ าไห้โทมนัส ส่วนพระมหากษัตริ ย์ก็อยู่บ่ปาก นางทุกข์ มากหิ วหน ตังตน
ตัวสายสัน ร้อนร้ายปั นขะหาย ดังตนจักตายดิ นด่วง เปิ ปป่ วงอยู่เววา กลิ งไป
มาขวางไขว่ ดังไก่บ่จํารัง เจ้ามันชังเคี ยดใหญ่ กํ าปั นใส่สนั หลัง ติ วตี นคะนัง
ฟั ดฟาด พัดดิ นคะควาดผายผัด ก็เซซัดไปมา ดันดงหนาขาวเขี ยว บ่มีเพื อน
เที ยวหาลู ก พอถ้านถู กเถิ งถัน อกคับตันเพี ยงดังจักแตก ร้ อยร้ ายแรกเป็ น
เปลี ยว กลางคื นเที ยวต่อร่ ง นางท้าวมุ่ง หันมา ซํ ามโนมนาไปเล่ า หาที เก่ า
หลายปาง พายลู น นางก็ คื น มาสู่ ในแก้ ว กู่ ส าลา บ่ ห ัน สองบุ ต ตาพี น้อ ง
ในแห่งห้องหนใด๕๘

ตั ว อย่ า งข้ า ง ต้ นก วี ไ ด้ ก ล่ า วถึ งพระ นางมั ท รี ว่ า
เมือพระนางมัทรี ทรงถามพระเวสสันดรแต่พระเวสสันดรไม่ทรงตอบกับพระนาง พระนางทรงคาดว่า
จะได้ ทอดพระเนตรสองกุมารและพระเวสสันดรจะตรัสกับพระนางมัทรี ด้วยพระวาจาดี แม้ ว่าจะมี
เรื องทุกข์ร้อนจนหม่นไหม้ ก็จะระงับหายไปได้ เมือพระนางมัทรี กรรแสงด้ วยความเสียพระทัยแต่
พระเวสสัน ดรก็ ไ ม่ต รั ส ตอบ พระนางทรงทุก ข์ จ นพระกายสันดังกับ พระกายจะดินกลิ งไปมา
เหมือนกับไก่ทีจํารังของตนไม่ได้ และเจ้ าของมันใช้ กําปั นทุบหลังไก่แล้ วหิวตีนไก่และฟาดจนไก่ดิน
๕๘

เรืองเดียวกัน, ๒๕๘-๒๘๖.

๑๔๒
ทุรนทุราย พระนางมัทรี ทรงรู้สกึ คับอกจนจะแตก แม้ จะเป็ นเวลากลางคืนพระนางก็ทรงมุ่งหน้ าออก
ตามหาสองกุมารหลายต่อหลายแห่งเพือให้ สองกุมารกลับมายังอาศรมศาลาแต่ก็ไม่ทรงพบสอง
กุมาร
อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของพระนางมั ท รี นี ทํ า ให้ เห็ น ว่ า
พระนางมัทรี ทรงรักสองกุมารเป็ นอย่างมาก แม้ วา่ พระเวสันดรจะกล่าวบริ ภาษพระนางมัทรี อย่างไร
แต่พ ระนางไม่ท รงรู้ สึกโกรธแต่สิงที ทํ าให้ พ ระนางมัทรี ท รงรู้ สึก คับพระทัย คือ การไม่ตอบของ
พระเวสสันดร จนทํ า ให้ พ ระนางเสี ย พระทัยเป็ นอย่า งยิง เป็ นที ทราบกันว่า พระนางมัทรี ทรงมี
ความรักพระสวามีแบบเทิดทูน
ฉะนัน การไม่ ต อบของพระเวสสัน ดรจึ ง เป็ นเหมื อ น
การตัด สายสัม พัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่า งพระนางกับ พระเวสสัน ดร แต่พ ระนางทรงยัง รั ก และเทิ ด ทูน
พระเวสสันดรเห็น ได้ จ ากการที พระนางไม่ตอบโต้ ด้วยการบริ ภ าษแต่เ พี ยงตรั สด้ วยความน้ อ ย
พระทัยว่า ได้หนั พระราชเจ้าปากจาดี แม้ทุกเคิ งขวี ข่มไหม้ ก็ จักได้ระงับกับหาย ชะแล กวีได้ ใช้
คําว่า "ปากจาดี" คือ การพูดด้ วยวาจาดีหรื ออาจจะตรงกับ "การพูดด้ วยเหตุผล" จะทําให้ พระนาง
เสียพระทัยน้ อยลงหรื ออาจจะทําให้ พระนางเข้ าพระทัยต่อเหตุการณ์มากขึน แต่การ "ปากจาไม่ดี"
ของพระเวสสันดรนันทําให้ พ ระนางเสี ยพระทัย เพราะการพูดด้ วยวาจาดีจ ะทํ าให้ พระนางเข้ า
พระทัยต่อเหตุการณ์มากกว่าการทีใช้ คําบริ ภาษ ดังทีพระนางตรัสว่า แม้ทกุ เคิ งขวี ข่มไหม้ ก็จกั ได้
ระงับกับหาย คือ แม้ วา่ จะเป็ นความทุกข์ทีมากมายจนหม่นไหม้ ก็สามารถระงับดับหายได้
ด้ วยกลวิธี ของพระเวสสันดรดังกล่าวจึงทําให้ พระนาง
ทรงเศร้ าโศกเสี ย พระทัย เป็ นอย่างยิ งดัง จะเห็ นได้ จ ากอาการของพระนางที ตังตนตัว สายสัน
ร้ อ นร้ า ยปั นขะหาย ดังตนจัก ตายดิ นด่ ว ง เปิ ปป่ วงอยู่ เ ววา กลิ งไปมาขวางไขว่ เพื อให้ เ กิ ด
จินตนาการมากขึนกวีได้ เปรี ยบเทียบกับไก่ทีถูกเจ้ าของทุบด้ วยกําปั นแล้ วจับฟาดอีกครัง แม้ ว่ากวี
จะไม่ไ ด้ พ รรณนาถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ สึก ของพระนางมัท รี ว่ า ทรงรู้ สึก ทุก ข์ พ ระทัย มากเพี ย งใด
แต่ผ้ ูอ่านผู้ฟังสามารถสัมผัสถึงอารมณ์ ความรู้ สึกของตัวละครผ่าน จินตนาการจากภาพทีกวีได้

๑๔๓
เปรี ย บเที ย บจนทํ าให้ ผ้ ูอ่า นผู้ฟั ง เกิ ด อารมณ์ ร่ว มกับตัว ละครได้ เ ป็ นอย่างดี อาจจะกล่า วได้ ว่า
การพรรณนาด้ วยการเปรี ยบเทียบเช่นนีทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังสัมผัสถึงนามธรรมทีเป็ นรูปธรรมได้ ด้วย
ประการทีสอง ภาวะทางอารมณ์อนั แรงกล้ าของตัวละคร
ทีเกิ ดจากความคับขัน เมือเกิดความคับขันย่อมทํ าให้ เ กิดอารมณ์ ความรู้ สึกที ไม่ปกติ กล่าวคือ
เหตุก ารณ์ ที คับ ขัน อาจจะเกิ ด จากการถูก บี บ บัง คับ และการตกอยู่ใ นภาวะอัน ตราย เป็ นต้ น
ทําให้ เกิดอารมณ์ความรู้ สึกสะเทือนใจต่อเหตุการณ์จนนํา ไปสู่อารมณ์ความรู้ สึกทังโกรธ น้ อยใจ
ไม่พึงพอใจ รวมทังหวาดกลัว ซึงอาจจะเป็ นแรงผลักดันให้ ร้ ู สึกต่อต้ านจนนําไปสู่การหาทางออก
ด้ วยวิธีการต่างๆ
พระเวสสัน ดรเป็ นตัว ละครหนึ งที กวี ไ ด้ พ รรณนาถึ ง
อารมณ์ความรู้สึกทีแรงกล้ าจากความรู้สึกทีกดดันทีมาจากเหตุการณ์และสามารถนําความกดดัน
ดัง กล่ า วสร้ างแรงบัน ดาลใจจนเป็ นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ที หลุ ด พ้ นได้ ในกั ณ ฑ์ กุ ม าร ตอนที
พระเวสสันดรทรงบริ จาคสองกุมารให้ แก่ชูช ก ชูชกเห็นว่าสองกุมารเป็ นคนเฉลียวฉลาดจึงต้ อง
กําราบเสียก่อนทีจะทําไปเป็ นทาสรับใช้ ด้วยการทุบตีสองกุมารต่อหน้ า พระพักตร์ พระเวสสันดร
พระองค์กริวเป็ นอย่างยิง ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
...อันว่าพราหมณ์ ผูน้ ี นาหยาบช้า แก่นว่าบ่รู้หน้าละอาย ลูกยิ งชายกูบ่ได้ซือ
กู หากหื อม่อปั นดาย มาตี สองสายใจกํ าพร้ า ตี ต่อหน้ากู ไป พราหมณ์ จงั ไร
ปู่ เฒ่า กูหือลูกเต้าโดยดี บ่มีใจปราณี สองกํ าพร้ า เหมื อนดังข้าพ่อหากปั นมัน
นันชา โยปิ เม ทาสี ท าสสฺส เมื อกู อ ยู่ ในเมื องเสวยราช เป็ นเจ้ าอาวาสสี พี
ยังมี ทาสี ข้าใช้ ในที ใกล้ปาทา ยิ งผูใ้ ดมาเป็ นข้า ใช้ต่อหน้าถัดกู มี ชายผูห้ นึง
มาถามไถ่ เ ล่ า ใช้ข้าเก่ าถัด กู สองขานี ชู ก ันมาเป็ นช้า ใช้ต่ อ หน้าเป็ นสอง
แม้นมาปองขงขวายหาได้ ซื อข้าสื บไว้พอถ้วนสาม ชายผู้นึงพ้อยมาถามไถ่
เล่า ใช้ข้าเก่าตนกู ข้าผู้นีนาเป็ นข้าผู้ถ้วนสี เป็ นข้าที กะทํ าการ ผู้ใดจักมี ใจ
หาญมาตีมาด่า ล้นที ว่าถนัดใจก็บ่มี เขาก็ยงั กลัวฤทธี กูท้าว ทุกด่านด้าวย่อม

๑๔๔
กลัวกู พราหมณ์ ผูน้ ี นามาบ่กลัวกูตนพ่อ มาตี ลูกน้อยหน่อคอยใจ มาตี นําไป
ต่อหน้า โอยอิ นดูลูกแก้วกําพร้าพ่อถนัดใจ เช่น แลนา๕๙

ตั ว อย่ า งข้ างต้ นกวี ไ ด้ พรรณนาถึ ง ความรู้ สึ ก ของ
พระเวสสันดรไว้ วา่ อันพราหมณ์ผ้ นู ี๖๐หยาบช้ าไม่ร้ ูจกั ละอาย เนืองจากลูกหญิงลูกชายนี ไม่ได้ ซือแต่
พระเวสสัน ดรทรงบริ จ าคให้ ชู ช กมาทุ บ ตี ต่ อ หน้ าพระเวสสัน ดรไม่ มี จิ ต ใจปรานี ไ ม่ เ หมื อ น
พระเวสสันดรทีทรงมีจิตใจปรานีบริจาคสองกุมาร เมือครังพระเวสสันดรเสวยราชสมบัติเป็ นกษัตริ ย์
แห่งนครสีพี ยังทรงมีข้าราชบริ พารใกล้ พระบาท หญิงผู้ใดมาเป็ นทาสรับ ใช้ มีชายผู้หนึงมาถามขอ
ทาสไปรับใช้ พระองค์ก็ทรงบริ จาคถึง ๔ คน แต่ก็หาได้ มีผ้ ใู ดกล้ าหาญมาทุบตีทาสเหล่านันต่อหน้ า
เพราะชายเหล่านันยังคงกลัวพระราชอํานาจ แต่พราหมณ์ผ้ นู ีกลับไม่กลัวพระเวสสันดร มาตีลกู ของ
พระองค์ พระองค์ทรงสงสารสองกุมารเป็ นอย่างยิง
เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุการณ์ทีกดดันพระเวสสันดร
เป็ นอย่า งยิ ง กล่าวคื อ พระเวสสัน ดรทรงเป็ นกษัตริ ย์ทีมี พ ระราชอํ านาจมากเห็นได้ จากการที
พระองค์ทรงตรัสถึงการบริ จาคทานทาสให้ แก่ชายผู้หนึง แม้ ว่าชายผู้นนจะได้
ั
รับทาสไปแล้ วแต่ยงั
เกรงต่อพระราชอํานาจจึงไม่กล้ าทุบตีทาสต่อหน้ าพระพักตร์ สิงทีทําให้ พระเวสสันดรกริ วได้ มาก
ที สุดประการหนึง คือ ทาสที พระเวสสันดรทรงบริ จาคเป็ นพระโอรสและพระธิ ดาของพระองค์
การกระทําของชูชกดังกล่าวจึงเป็ นการท้ าทายพระราชอํานาจของพระเวสสันดรเป็ นอย่างยิง
กลวิธีการพรรณนาของกวี คือ การอ้ างถึง เหตุก ารณ์ ที
เหมือนกันเพือเสริ มสร้ างอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร กล่าวคือ กวีพรรณนาถึงการบริ จาคทาน
ทาสเมื อครั งพระเวสสัน ดรทรงเป็ นกษั ต ริ ย์ โ ดยใช้ จํ า นวนของผู้ช ายที มาขอบริ จ าคซึ งก็ คื อ
ทาสผู้หญิง ถึง ๔ ครัง ดังความว่า มี ชายผู้หนึงมาถามไถ่เล่า ใช้ข้าเก่าถัดกู สองขานี ชูกนั มาเป็ นช้า
ใช้ต่อหน้าเป็ นสอง แม้นมาปองขงขวายหาได้ ซื อข้าสื บไว้พอถ้วนสาม ชายผู้นึงพ้อยมาถามไถ่เล่า
ใช้ข้าเก่าตนกู ข้าผู้นีนาเป็ นข้าผู้ถ้วนสี เป็ นข้าที กะทํ าการ จํานวนผู้ชายทีมาขอบริ จาคทานทาสีนี
ทําให้ เห็นถึงพฤติกรรมของตัวละครอย่างพระเวสสันดรว่าเป็ นผู้มีจิตใจเมตตาและใฝ่ ในการทําทาน
๕๙

เรืองเดียวกัน, ๒๑๓.
หมายถึง ชูชก

๖๐

๑๔๕
บารมีเป็ นอย่างยิง อย่างไรก็ตามกวีได้ เชือมโยงว่าเหตุการณ์ทงสองมี
ั
ความเหมือนกัน คือ เป็ นการ
บริ จาคทานทาส แต่พฤติกรรมของผู้รับบริ จาคนันต่างกัน กล่าวคือ ผู้ชายทัง ๔ คนนันยําเกรงต่อ
พระราชอํานาจของพระเวสสันดรจึงไม่กล้ าทีจะทุบตีทาสต่อหน้ าพระเวสสันดร ในทางตรงกันข้ าม
ชูชกกลับเป็ นผู้ทีท้ าทายพระราชอํานาจของพระเวสสันดรด้ วยการทุบตีทาสต่อหน้ าพระเวสสันดร
ดังความทีว่า ผู้ใดจักมี ใจหาญมาตี มาด่า ล้นที ว่าถนัดใจก็บ่มี เขาก็ยงั กลัวฤทธี กูท้าว ทุกด่านด้าว
ย่ อ มกลัว กู พราหมณ์ ผู้ นี นามาบ่ ก ลัว กู ต นพ่ อ การท้ าทายต่ อ พระราชอํ า นาจนี ทํ า ให้ เกิ ด
พระเวสสันดรทรงรํ าพึงกับพระองค์เองว่า
มากูจกั ไปตามพราหมณ์ ผูน้ ี แล้วข้าหื อตายหงายไว้แล้ว เอาลูกแก้วพ่อคื นมา
เทอะคา ธนุจาปํ คเหตฺวา มากู จกั ถื อเอากงธนูข้างกํ าซ้าย คระคร้ ายวาดยิ ง
พราหมณ์ จักถอดเอาศรี ก ัญ ชัยงามเถื อนกล้า ไปไล่ ข้าหื อพราหมณ์ ตาย
เทอะคา๖๑

กวีได้ พรรณนาถึงความรู้สึกของพระเวสสันดรทีกริ วชูชก
จนต้ องการฆ่า ชูชกว่า พระเวสสันดรจะเสด็จ ตามพราหมณ์ ผ้ ูนีแล้ วฆ่าให้ ตายแล้ วนําสองกุมาร
กลับคืนมา พระองค์จะทรงถือกงธนูด้านซ้ ายแล้ วยิงพราหมณ์เสีย จะทรงใช้ ดาบศรี กัญชัยเข้ าไป
ไล่ฆา่ พราหมณ์ให้ ตาย
เหตุการณ์ ดงั กล่าวทํ าให้ พ ระเวสสันดรทรงรู้ สึกกดดัน
พระทัยและยังเกิดความลังเลพระทัยด้ วยว่าชูชกไม่เกรงพระราชอํานาจของพระองค์จนนํามาสู่
ความคิ ด ที จะใช้ พละพลั ง กํ า ลั ง เข้ าต่ อ สู้ เพื อชิ ง สองกุ ม ารกลั บ มา อาจจะกล่ า วได้ ว่ า
อารมณ์ ความรู้ สึกของพระเวสสันดรเข้ าลักษณะการใช้ ความรุ นแรงทางความคิดเพื อต้ องการ
เอาชนะสิงท้ าทาย กล่าวคือ จิตใต้ สํานึก(ID)ของพระเวสสันดรทีรุนแรงนีเกิดจากสิงเร้ าทีรุนแรงมาก
คือ การท้ าทายทังพระราชอํานาจความกษัตริย์ทียิงใหญ่และความเป็ นพ่อ

๖๑

เรืองเดียวกัน, ๒๑๔.

๑๔๖
อนึ ง จิ ต ใต้ สํ า นึ ก (ID)ของพระเวสสัน ดรไม่ ส ามารถ
ทํางานได้ อย่างสมบูรณ์ เนืองจากพระเวสสันดรทรงใช้ มโนธรรม(SuperEGO)เข้ าควบคุมพระสติ
และจิตใต้ สํานึก(ID)ได้ อย่างทันท่วงที ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
อฏฺฐานเมตํ โพธิ สตั ว์ เจ้าซํ าคนิ งดูเล่ า อันโพธิ สตั ว์ เจ้าแต่ก่อนสร้ างสมภาร
ทุกข์ อนั พราหมณ์ ตีและด่า นําเอาขากว่าก็ ผานใจ ดังกู มาคนิ งในหลายช่อง
โพธิ สตั ว์ เจ้าก่อนสร้ างสมภาร คื อทานปารมี ญาณอันเลิ ศแล้ว บ่ห่อนจักคาด
แก้ ว กิ นแหนง เที ยรย่ อ มแปลงใจบานชมชื น หอมหื นด้ ว ยทางท าน
พระภู บ าลคนิ ง เถิ ง ปเวณี แ ห่ ง โพธิ ส ัต ว์ เ จ้ า แต่ ก่ อ น ใจท้ า วอ่ อ นหายวอน
แลนาฯ๖๒

กวีได้ พรรณนาถึงพระเวสสันดรทรงคํานึงคิดพิจารณาถึง
พระโพธิสัตว์พระองค์ก่อน ว่าการทุบตีและด่าของชูชกนีสร้ างความทุกข์ใจให้ พระองค์เป็ นยิงนัก
พระเวสสันดรทรงนึกถึงหนทางแห่งพระโพธิสตั ว์วา่ การสร้ างพระบรมโพธิสมภารนันต้ องมาจากการ
สร้ างบารมีญาณอันประเสริ ฐ คือ ไม่โกรธและไม่กินแหนงแคลงใจ เมือดําริ ไ ด้ เช่นนันจึงทรงทํ า
พระทัยให้ ชื นบาน เริ ง ร่ าด้ วยหนทางทานตามหนทางแห่งพระโพธิ สัตว์พ ระองค์ก่อน พระทัยจึง
คลายความอาวรณ์ได้
ดัง ที กล่ า วไว้ แล้ วว่ า พระเวสสัน ดรทรงใช้ มโนธรรม
(SuperEGO)ควบคุม จิ ต ใต้ สํ า นึก (ID)ที รุ น แรงอย่ า งการใช้ ค วามรุ น แรงทางความคิ ด ได้ อ ย่า ง
ทันท่วงที จึงทํ าให้ ความต้ องการทีจะฆ่าชูชกไม่สัมฤทธิ ผล อาจจะกล่าวได้ ว่า พระเวสสันดรทรง
เลื อ กทางออกของปั ญ หาด้ ว ยการใช้ "บารมี ญ าณ"ซึ งเป็ นคุณ สมบัติ ห นึ งของพระโพธิ สัต ว์
บารมีญาณดังกล่าวนีกวีได้ พรรณนาด้ วยการใช้ คําขยายถึงสองคํา คือ แปลงใจบานชมชื นหอมหื น
ด้วยทางทาน คําว่า "บานชมชืน" หมายถึง การทําให้ ใจเบิกบานด้ วยหนทางแห่งทาน คือ ปลงใจ
ยอมรั บ การบริ จ าคทาน อี ก ทังกวี ไ ด้ ยัง ขยายด้ ว ยคํ า ว่ า "หอมหื น" ปกติ คํ า นี ใช้ ป ระกอบกั บ
"กลินหอมของดอกไม้ " กวีเลือกใช้ คํานีเพือให้ ความรู้ สึกเบาสบายคล้ ายกับการได้ กลินหอมของ
ดอกไม้ จนจิตใจรู้สกึ ผ่อนคลาย
๖๒

เรืองเดียวกัน, ๒๑๕.

๑๔๗
เมื อนํ าทังสองคํามารวมกันจะได้ วิธี การระงับโทสจริ ต
ด้ วยการทําใจให้ เบาสบายคล้ ายกับการได้ กลินดอกไม้ อันหอม การใช้ คําขยายดังทีได้ กล่าวมานี
เพือให้ เข้ าใจถึงวิธีการปลงใจยอมรับการบริจาคทานมากขึนด้ วย
อาจจะกล่าวได้ ว่า กวีได้ พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวละครด้ วยการใช้ การอ้ างถึงเหตุการณ์ร่วมกันเพือสร้ างอารมณ์ความรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงแล้ วจึง
ดึงอารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละครให้ กลับมาสู่ภาวะปกติด้วยการใช้ มโนธรรม(SuperEGO)อีกทังยัง
ใช้ คําขยายความเพือสร้ างความเข้ าใจเรื องหนทางแห่งพระโพธิสตั ว์ให้ แก่ผ้ อู ่านผู้ฟังอีกด้ วย
การศึกษาการพรรณนาโวหารในมหาชาติ สํานวนสร้ อย
สังกรพบว่า กวี ไ ด้ ใช้ กลวิธีการพรรณนาทังสิน ๒ประเภท เช่น การพรรณนาที เกี ยวกับฉากและ
บรรยากาศและการพรรณนาที เกี ยวกับ ความรู้ สึก ของตัว ละคร พบว่ า กวี ล้ า นนานิ ย มใช้ ก าร
พรรณนามากเพือให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังเกิดจินตนาการได้ ง่าย อีกทังยังเป็ นการแสดงฝี มือในการแต่งของกวี
อย่างไรก็ตามการพรรณนาของกวีล้านนานันไม่เพียงแต่
มีวตั ถุประสงค์เพือให้ เกิดจินตภาพเท่านัน ทว่ายังมีวตั ถุประสงค์เพือให้ เข้ าใจพฤติกรรมตัวละคร
และแนวคิดทางพระพุทธศาสนามากขึนด้ วย
๒.๓.๑.๒ บรรยายโวหาร คือ โวหารการเขียนของกวีซึงต้ องการเล่าเรื องที
เกิดขึนว่าใคร ทําอะไร ทีไหน อย่างไร และเมือไร๖๓ กวีล้านนามักใช้ บรรยายโวหารร่วมกับโวหารการ
เขียนประเภทอืนทังการพรรณนาและอรรถาธิบายเพือให้ เกิดความชัดเจนอีกทังยังทําให้ เกิดความ
น่าสนใจอีกด้ วย การศึกษาการใช้ บรรยายโวหารจากเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร พบว่า การใช้
บรรยายโวหารมี ๒ ลักษณะ คือ การใช้ บรรยายโวหารเพียงโวหารเดียวและการใช้ บรรยายโวหาร
ร่วมกับโวหารประเภทอืน ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๑.๒.๑ การใช้ บรรยายโวหารเพียงโวหารเดียว กวีเลือกใช้
การบรรยายเช่นนีในกรณีทีต้ องการลําดับเหตุการณ์และการลําดับความสัมพันธ์เพือให้ เห็นว่าบท

๖๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๔๗.

๑๔๘
บรรยายนันแสดงความสัมพันธ์ ของเรื องราวต่อเนืองเป็ นลําดับ ดังในนครกัณฑ์ ตอนทีพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ ากล่าวถึงการกลับชาติของตัวละครหรื อทีเรี ยกว่า สโมธาน ความว่า
...คนซํ าตังชื อมัน ว่ า ชู ช ก ตกมาในบัด นี คื อ ท่ า นเทวทัต ต์ พี แม่ เ จ้ า ราหุล
เป็ นลูกพระยาสุปปพุทธะ ออกบวชในสาสนาพระตถาคตะ ได้อิทธิ ฤทธิ แล้ว
พ้อยบังเกิ ดใจผิ ดเป็ นเหตุ ม้างสังฆเภทและโลหิ ตปุ บาท แผ่นดิ นบ่อาจอดอยู่
ได้ ยะช่องไว้ลวดกลื นกิ น ไปตกในอเวจี นรก คันพ้นวิ บากอันนันแล้ว จักได้มา
เกิ ดเป็ นพระปั จเจกพุทธะตนหนึ งชื อว่าอติ สสโร อยู่ ได้เจ็ ดวันก็ จักนิ พพาน
ในอนาคตหมื นชะแล ส่วนนางอมิ ตตตาปนา ไปมาก็ ได้มาเป็ นข้าพราหมณ์
คุ่มคว้าเป็ นเมี ย จักปองหนีเสียก็บ่ได้ เงิ นท่านแพ้ไว้วอนตาย เป็ นเมี ยสายจิ ต
เจต แห่งพราหมณ์ เถ้าเพศชรา นางกลับมาได้เกิ ด เอากํ าเนิ ดปั จจุบนั ดังเรา
หันมานีไส้ ได้แก่นางจิ ญจมาณวิ กาผูม้ กั ส่อ อุม้ ท้องรอพระตถาคตะ ในกาละ
บัดนีแลฯ๖๔

กวีได้ บรรยายสโมธานเกียวกับชูชกและนางอมิตดาไว้ ว่า ชูชกได้
กลับชาติไปเกิดเป็ นพระเทวทัตเป็ นพระเชษฐาของพระมารดาของพระราหุล ๖๕เป็ นพระโอรสของ
พระเจ้ าสุปปพุทธะออกผนวชในพระพุทธศาสนาของพระตถาคตเมือได้ อภิญาฌานมีอิทธิ ฤทธิ ได้
เกิดเหตุผิดใจจนกระทําสังฆเภทและโลหิตุปบาท ทําให้ ธรณีสูบพระเทวทัตไปยังอเวจีนรกเมือพ้ น
วิบากกรรมแล้ วจึงจะกลับมาเป็ นพระปั จเจกพระพุทธเจ้ าชือว่าอติสสโร จะอยู่ได้ เพียง ๗ วันแล้ วจึง
นิพพานในอีกหนึงหมืนปี ข้ างหน้ า ส่วนนางอมิตดาท้ ายสุดก็ได้ เป็ นภรรยาของจิตเจตพราหมณ์
ผู้เฒ่า นางได้ กลับชาติมาเกิดเป็ นนางจิญจมาณวิกาผู้อ้ มุ ท้ องมารอพระตถาคตในกาลปั จจุบนั
ตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่า กวีได้ เรี ยงลําดับโครงสร้ างการบรรยาย
จากการกล่าวถึงบุคคลในเรื องมหาชาติ จากนันจึงเชือมโยงกับบุคคลในพุทธประวัติด้ว ยการขยาย
ความ เช่น กวีกล่าวถึง "ชูชก" ว่ากลับชาติมาเกิดเป็ นพระเทวทัต ดังความว่า คนซํ าตังชื อมันว่าชูชก
ตกมาในบัดนี คื อท่านเทวทัตต์ จากนันกวีได้ ใช้ วิธีการขยายความเพิมเติมเพือให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเข้ าใจ
๖๔

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๓๘๔-๓๘๕.
ผู้วิจัยได้ ถอดความตามต้ นฉบับ พระเทวทัตต์เป็ นพระเชษฐาของพระนางพิมพายโสธราซึงเป็ นพระมเหสีของ
เจ้ าชายสิทธัตถะและเป็ นพระมารดาของพระราหุลด้ วย
๖๕

๑๔๙
มากขึนด้ ว ยการกล่า วถึ ง พุท ธประวัติอ ย่างย่อ ดัง นี พี แม่ เ จ้ า ราหุล เป็ นลู ก พระยาสุป ปพุท ธะ
ออกบวชในสาสนาพระตถาคตะ ได้อิทธิ ฤทธิ แล้วพ้อยบัง เกิ ดใจผิ ดเป็ นเหตุ ม้ า งสัง ฆเภทและ
โลหิ ตุปบาท แผ่นดิ นบ่อาจอดอยู่ได้ ยะช่ องไว้ลวดกลื นกิ น ไปตกในอเวจี นรก คันพ้นวิ บากอันนัน
แล้ว จักได้มาเกิ ดเป็ นพระปั จเจกพุทธะตนหนึงชื อว่าอติ สสโร อยู่ได้เจ็ ดวันก็จกั นิ พพาน ในอนาคต
หมื นชะแล
การกล่าวพุทธประวัติโดยย่อนี ทําให้ เห็นว่าผู้อ่านผู้ฟังจะได้ ทราบ
เรื องพุทธประวัติอย่างโดยสัง เขป ดัง ที กวี ได้ กล่าวถึง นางอมิตดา ไว้ ว่า ส่ วนนางอมิ ตตตาปนา
ไปมาก็ได้มาเป็ นข้าพราหมณ์ค่มุ คว้าเป็ นเมี ย จักปองหนี เสี ยก็บ่ได้ เงิ นท่านแพ้ไว้วอนตาย เป็ นเมี ย
สายจิ ตเจต แห่ง พราหมณ์ เถ้าเพศชรา นางกลับมาได้เกิ ด เอากํ าเนิ ดปั จ จุบนั ดังเราหันมานี ไส้
ได้แก่ นางจิ ญจมาณวิ กาผู้มักส่ อ อุ้มท้องรอพระตถาคตะ ในกาละบัดนี แลฯ ๖๖การกล่าวโดยสรุ ป
เช่นนีแสดงให้ เห็นว่ากวีมีความรู้เรื องพุทธประวัติเป็ นอย่างดี อันเป็ นการแสดงภูมิร้ ูทางพุทธศาสนา
ของกวี ทั งนี ผู้ อ่ า นผู้ ฟั งอาจมี ค วามรู้ ร่ ว มกั บ กวี ห รื อไม่ ก็ ไ ด้ เพราะเรื องราวที กล่ า วถึ ง นี
เป็ นรายละเอียดปลีกย่อยไม่ได้ มีความสําคัญต่อการดําเนินเรื องเวสสันดรชาดก
๒.๓.๑.๒.๒. การใช้ บรรยายโวหารร่ ว มกับโวหารประเภทอื น
เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรมีการใช้ โวหารร่วมกับการพรรณนาโวหารมากทีสุด อาจจะมาจาก
จุดประสงค์ของกวีทีจะสร้ างจินตภาพให้ แก่ผ้ อู ่านผู้ฟัง กล่าวคือ กวีได้ บรรยายด้ วยการเล่ าเรื องไป
๖๖

ในพุทธประวัติมีเรื องเล่าเกียวกับนางจิญจมาณวิกาว่า ในขณะทีพระบรมศาสดาเสด็จประทับ ณ เชตุวนั มหา
วิหาร นครสาวัตถี พระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เป็ นอันมากได้ สําเร็ จมรรคผล ทําให้ เกิดลาภสักการะในพระพุทธศาสนา
มากมาย ฝ่ ายพวกเดียรถีย์ นักบวชนอกศาสนาก็เสือมลาภ หมดอํานาจ ผู้คนนับถือน้ อยลงพากันอิจฉา คิดจะกําจัดพระพุทธ
องค์เสีย จึงได้ วา่ จ้ างนางจิญจมานวิกา ให้ กล่าวโทษใส่ร้ายพระศาสดา วันหนึงขณะทีฝูงชนกําลังฟั งธรรมเทศนาอยู่ นางได้ เอา
ท่อนไม้ รองภายในมีผ้าเก่าพันท้ องให้ โตขึนเหมือนกับว่าตังครรภ์แก่ แล้ วให้ พวกเดียรถีย์เอาไม้ ทบุ หลังมือหลังเท้ า ให้ บวมคล้ าย
หญิ ง มีครรภ์ จวนคลอด เข้ าไปยืนอยู่ด้านหน้ าฝูง ชนแล้ วกล่าวขึนว่า “ท่านจะมาแสดงธรรมอยู่ทําไม บัดนี เด็ก ในครรภ์ ของ
ข้ าพเจ้ าซึงเกิดกับท่านใกล้ จะคลอดอยู่แล้ ว ถึงท่านจะไม่ดแู ลก็ควรจะให้ พระเจ้ าโกศลหรื อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรื อนาง
วิสาขาคนใดคนหนึง ช่วยเลียงดูข้าพเจ้ าและลูก”พระพุทธองค์ทรงหยุดแสดงธรรมและกล่าวกับนางว่า “ดูก่อนน้ องหญิง เรื องนี
เจ้ ากับเราสองคนเท่านันรู้กนั ว่าจริงหรือไม่จริงตามคําของนาง” นางจึงตอบว่า “จริ งทีเดียว เพราะการทีข้ าพเจ้ ามีครรภ์ขนนี
ึ มี
แต่ท่านกับข้ าพเจ้ าเท่านันทีรู้กนั ”ในขณะนัน พระพุทธองค์ได้ ทรงเนรมิตให้ บงั เกิดเป็ นลูกหนูเข้ าไปกัดเชือกทีผูกท่อนไม้ รองใน
ติดทีท้ องของนางจิญจมานวิกา ท่อนไม้ นนก็
ั ขาดตกลงมาถูกหลังเท้ าของนาง ได้ รับความเจ็บปวดและเกิดมีลมแรงพัดเอา
เสือผ้ าของนางให้ ปลิวขึน จนปรากฏแก่คนทังหลายว่า นางมิได้ ตงครรภ์
ั
นางได้ กล่าวหาความใส่ร้ายพระพุทธองค์ คนทังหลาย
พากันไล่ทบุ ตี เมือนางออกไปพ้ นประตูพระเชตุวนั มหาวิหาร นางจึงถูกธรณีสบู

๑๕๐
ตามลําดับเหตุการณ์ ทีเกิดขึนไปตามเวลาและแทรกการพรรณนาอย่างละเอียดเพือเสริ มให้ เกิด
ความสมบูร ณ์ ทังสํ า นวนโวหารและจิ น ตภาพ ดัง ในกัณ ฑ์ ชูช กตอนที ชูช กฝากเงิ น ไว้ กับ เพื อน
พราหมณ์ กวีได้ บรรยายว่า
...คันว่าฝากไว้แล้วก็หนีไปขอแถมเล่า จักมาถามของเก่าแห่งตนหนี ไ ปเมิ นชะ
รํ า พรํ าว่าได้หลายปี หนี ไปเมิ นหลายกว่าเขาก็มนั เมื อมรณ์ จิ งไขถงถอนเอา
คําออกจ่ าย เถ้าส่ายล่ายคื นมา เยี ยะถามหาจะจดจะจาด เหมื อนดังจักทิ ง
ยาดเทเอา เมื อนันกระกูลพราหมณ์ ถ่อยไร้ บ่มีสงั ใช้ค่าหนี คําพราหมณ์ เท่ามี
ลูกยิ งเดี ยวรามชะช่อน ชื อว่านางเนื ออ่อนอมิ ตตตา จิ งจัดดาขายกว่าเป็ นค่า
หนีพราหมณ์ เมื อนันแลนา๖๗

ตัวอย่างข้ างต้ นทําให้ เห็นว่ากวีได้ ใช้ การบรรยายเป็ นหลักจากนัน
ใช้ การพรรณนาเพือเสริ มให้ บทบรรยายสมบูรณ์มากขึน กล่าวคือ กวีได้ ลําดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ชชู ก
ขอทานแล้ วนําเงินไปฝากเพือนพราหมณ์จากนันเพือนพราหมณ์เข้ าใจว่าชูชกตายแล้ วจึงนําเงิน
ออกใช้ จา่ ยอย่างสุรุ่ยสุร่าย จากนัน ชูชกจึงเข้ ามาขอเงินคืน เมือตระกูลของพราหมณ์ไม่มีทองคําใช้
หนีชูชกจึงได้ ขายนางอมิตดาให้ แก่ชชู กเพือเป็ นค่าใช้ หนีกวีได้ พรรณนาเสริ มให้ เนือความสมบูรณ์
และเห็นภาพชัดเจนมากขึนในตอนทีชูชกได้ พยายามเข้ าไปรื อค้ นบ้ านของเพือนพราหมณ์เพือหา
เงินของตน การพรรณนานีทําให้ เห็นภาพของชูชกทีเข้ าไปโวยวาย
ดังทีกวีเลือกใช้ คําว่า เยียะถามหาจะจดจะจาด หมายถึง พูดถาม
หาเงินด้ วยเสียงดังโวยวาย อีกทังชูชกอาละวาดรื อค้ นบ้ านของเพือนพราหมณ์ดงั ทีกวีได้ พรรณนา
ว่า เหมื อนดังจักทิ งยาดเทเอา หมายถึง ชูชกเข้ าไปรื อคนบ้ านอย่างร้ อนรนเพือหาเงินของตน การใช้
การบรรยายประกอบการพรรณนาดังกล่าวนีอาจจะเนืองมาจากกวีต้องการให้ เกิดจินตภาพตาม
เนือเรื องจึงใช้ การพรรณนาเข้ ามาประกอบเพือให้ ได้ เนือความทีสมบูรณ์ และเกิดความงามทาง
วรรณศิลป์ กล่าวคือ ทําให้ ภาษามีความน่าสนใจเพิมมากขึนด้ วย

๖๗

เรืองเดียวกัน, ๑๐๙.

๑๕๑
๒.๓.๑.๓ อรรถาธิ บาย คือ ลี ลาการเขี ยนทีมีเจตนาเพือจะอธิ บายหรื อ
ให้ ความกระจ่างในเรื องราวอย่างใดอย่างหนึง อรรถาธิบายมุง่ จะให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจหรื อมุ่งเสนอเหตุผล
ยิงกว่าจะให้ ผ้ อู า่ นเกิดอารมณ์สะเทือนใจ หรื อจินตนาการ อรรถาธิบายจะสนับสนุนให้ การโต้ แย้ งมี
นําหนักและช่วยให้ การบรรยายหนักแน่นขึน ๖๘ การศึกษามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรครังนีพบว่ า
กวี ล้ านนาใช้ วิธี การอรรถาธิ บาย ๓ ลัก ษณะ ได้ แก่ การอธิ บ ายเหตุ การจํ า แนกประเภทและ
การเปรี ยบเทียบ ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๑.๓.๑อรรถาธิ บายเพือใช้ อธิ บายเหตุ กวีล้ านนานิยมใช้
วิธีการอธิบายเหตุเพือบอกภูมิหลังทีมาของตัวละครมากกว่าการใช้ อรรถาธิบายเพือบอกรูปพรรณ
สัณฐาน ตัวละครที กวี ไ ด้ อ ธิ บายมี ทังตัวละครเอก เช่น พระเวสสันดร พระกัณหาและพระชาลี
เป็ นต้ น และตัวละครปฏิปักษ์ เช่น ชูชกและอมิตดา เป็ นต้ น
ข้ อสังเกตประการหนึง คือ ตัวละครประกอบ เช่น พระเจ้ าสัญชัย
พรานเจตบุตร และพระเจ้ าเจตราฐ กวีล้านนาไม่นิยมอธิบายเหตุเพือบอกภูมิหลังทีมา อาจจะเป็ น
เพราะตัวละครดัง กล่าวไม่มี ผ ลต่อเนื อเรื อง การอรรถาธิ บายเพื อให้ อธิ บ ายเหตุมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี
ในกัณฑ์ หิมพานต์กวีไ ด้ อธิ บายเหตุทีมาพระนามของพระชาลี
และพระกัณหาดังทีกวีได้ บรรยายไว้ วา่
ส่วนนางมัทที นชุ นาฏ ก็ประสูติลูกรักบุตตา ส่วนญาติ กาก็รับรองเอากุมารนัน
ด้วยข่ายคํา เหตุดงอั
ั น จิ งใส่ชือกุมารนันว่าชาลี ในเมื อเจ้าชาลี ลูกไท้ พอย่าง
ได้ไปมา พระมารดาประสูติได้บตุ ตี คนทังหลายก็รับรองเอาด้วยหนังหมี ดํา
ผืนใหญ่ นัยะหนึงว่ารับเอาด้วยผ้าดําเหมื อนดังหนังหมี เขาจิ งใส่ชือราชบุตตี
ลูกแก้ว งามเลิ ศแล้วว่ากัณหาชิ นานันแล๖๙

๖๘
๖๙

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย, ๑๗๐.
เรืองเดียวกัน, ๔๘.

๑๕๒
ตัว อย่ า งข้ างต้ นพบว่ า กวี ไ ด้ อธิ บ ายถึ ง เหตุ ที มาว่ า มาจาก
เหตุการณ์ ทีเกิ ดขึนในขณะประสูติสองกุมาร กวี ไ ด้ กล่าวว่า เมื อพระนางมัทรี ประสูติพระโอรส
พระประยูรญาติก็ทรงรับพระกุมารด้ วยตาข่ายทองคําด้ วยเหตุนีจึงขนานพระนามพระกุม ารว่ า
พระชาลี เมือพระชาลีพอพระดําเนินได้ พระนางมัทรี จึงประสูติพระธิดา ผู้คนทังหลายก็รับด้ วยหนัง
หมี ห รื อ อี ก นั ย ยะหนึ ง คื อ รั บ ด้ วยผ้ าสี ดํ า คล้ ายกั บ หนั ง หมี จึ ง ขนานพระนามพระธิ ด าว่ า
พระกัณหาชินา
อย่างไรก็ตามกวีล้านนาได้ แฝงทรรศนะของตนไว้ ในคําประพันธ์
ด้ วย คือ นัยะหนึงว่ารับเอาด้วยผ้าดํ าเหมื อนดังหนังหมี การแฝงทรรศนะนีอาจจะเป็ นการอธิบาย
ความเพิ มเติม จากความรู้ ของกวี เนื องจากคํ า ว่า "กัณ หา" ไม่มี ความหมายว่า หมี แต่ก ลับ มี
ความหมายว่า "ดํา" ตามทีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.๒๕๔๒๗๐ ได้ ให้ ความหมาย
ไว้ ตัวอย่างข้ างต้ นสามารถอนุมานได้ ว่า กวีล้านนามีความรู้แตกฉานในภาษาบาลีมากและเข้ าใจ
ความหมายของคําจึงทําให้ กวีล้านนาเกิดความต้ องการให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังได้ ร้ ูและเข้ าใจความหมายที
ถูกต้ องตามภาษาบาลีจึงใช้ วิธีการอธิบายเพิมเติมโดยการแฝงทรรศนะของตนลงไป กลวิธีเช่นนี
ไม่พบในมหาชาติสํานวนอืนอย่างน้ อยทีสุดวิธีการนีไม่ปรากฏในมหาชาติ สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดง
จึงอาจจะกล่าวได้ วา่ วิธีการอธิบายเช่นนีอาจจะเป็ นเอกลักษณ์ของพระธรรมราชานุวตั รก็เป็ นได้
ส่วนในกัณ ฑ์ ชูช ก กวี ไ ด้ กล่าวถึง ภูมิ หลัง ที มาของชูช กไว้ อย่าง
น่าสนใจดังทีกวีได้ พรรณนาความไว้ วา่
...ในกาลนัน ยังมี พราหมณ์ ผูห้ นึงชื อว่าชูชกะ อยู่ในสาวัตถี นคระเมื องใหญ่
ไฟวู่ไหม้เคหา เสี ยโภคาเครื องบริ โภค เป็ นทุกข์ เส้าโศกเดิ นมา เถิ งรัฏฐาเมื อ
งกลิ งคราฐ ก็มาสร้ างฆราวาส ในบ้านอันชื อว่าทุนนวิ ฏฐคาม ชูชกพราหมณ์
ยิ นลําบาก ตกทุกข์ ยากเข็ญใจ จิ งเดิ นไปแสวงหาขอเล่าไจ้ๆ ก็ได้ข้าวของอัน
จักจ่าย ประมาณได้ร้อยกหาปนะ จัดเป็ นอรรถะแท้ว่าได้พนั เงิ นตรา๗๑
๗๐

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒[ออนไลน์ ],เข้ าถึงเมือวันที ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๕.ให้ ความหมายของคําว่า กัณหาว่า กัณห- [กันหะ-] ว. ดํา, มักใช้ เป็ นส่วนหน้ าของสมาส. (ป.; ส. กฺฤษฺณ).
๗๑
เรืองเดียวกัน, ๑๐๘-๑๐๙.

๑๕๓
ตัวอย่างข้ างต้ นเป็ นการอธิบายภูมิหลังทีมาของตัวละครปฏิปักษ์
คื อ ชูช ก กวี ไ ด้ บ รรยายถึ ง ภู มิ ห ลัง ของชูช กว่ า ครั งหนึ งยัง มี พ ราหมณ์ ชื อว่ า ชูช กอาศัย อยู่ใ น
เมืองสาวัตถี บ้ านเกิดอัคคีภยั ทรั พย์สินเสียหาย ทําให้ ชชู กต้ องเดินทางด้ วยความเศร้ าโศกมาถึงยัง
เมืองกลิง คราฐจากนันชูช กจึงมาสร้ างบ้ านในหมู่บ้านทุนนฏวิฐ ชูชกได้ รับความลํ าบากมากจึง
เดินทางเพือขอทานไปในทีต่างๆจนได้ ข้าวของและเงินทองมาร้ อยกหาปนะหรื อพันเงิน
การอธิบายเหตุภูมิหลังของชูชกนีทําให้ อนุมานได้ ว่าแท้ จริ งแล้ ว
ชูชกมีบ้านและอาจจะเป็ นผู้ทีมีฐานะมาก่อนหลังจากทีเกิดอัคคีภัยจึงทําให้ ชูชกมีฐานะยากจนลง
จนนําไปสู่การเป็ นขอทาน อนึง อาชีพขอทานของชูชกกลับสร้ างรายได้ ให้ แก่ชูชกเป็ นอย่างมาก
ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า ก็ได้ข้าวของอันจักจ่าย ประมาณได้ร้อยกหาปนะ จัดเป็ นอรรถะแท้ว่าได้พนั
เงิ นตรา กวีได้ กล่าวถึงข้ าวของและเงินทองทีชูชกขอทานได้ ถึงร้ อยกหาปนะ ๗๒ เนืองจากกหาปนะ
เป็ นหน่วยนับจํานวนของอินเดียชาวล้ านนาอาจจะนึกไม่ถึงว่ามีค่าประมาณเท่าใด จึงทําให้ กวี
ล้ านนาต้ องอธิบายเพิมเติมว่าร้ อยกหาปนะเท่ากับหนึงพันเงินของล้ านนา การอธิบายความเช่นนี
เป็ นการอธิบายเพิมเติมจากความรู้ของกวีเพือให้ เข้ ากับบริ บททางสังคมล้ านนา อาจจะกล่าวได้ ว่า
การอธิ บายความเพิมเติมเช่นนีทําให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังเกิดจินตภาพและสามารถเข้ าใจเนือเรื องมากขึน
ด้ วย
ดังทีได้ ตงข้
ั อสังเกตเรื องการอธิ บายเพิมเติมจากความรู้ ของกวี
อาจจะสรุ ปได้ ว่า กวี ล้ า นนาผู้รจนามหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กร คื อ พระธรรมราชานุวั ตรเป็ น
ผู้แ ตกฉานในภาษาบาลี อี ก ทังยัง สามารถแทรกความรู้ อธิ บายความเพื อทํ าให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟั ง เกิ ด
จินตภาพและสามารถเข้ าใจเนือเรื องได้ มากขึนด้ วย อนึง การอธิบายดังกล่าวไม่เพียงแต่จะแสดง
ภูมิความรู้ของพระธรรมราชานุวตั รเท่านัน แต่ยงั เป็ นกระบวนการทําให้ เรื องพุทธชาดกกลายเป็ น
วรรณกรรมท้ อ งถิ นอี ก ด้ ว ย กล่า วคื อ ทํ า ให้ พุท ธชาดกซึ งชาวล้ า นนาที แสดงภาพสัง คมและ

๗๒

๑ กหาปนะ หมายถึง เงินตรามีพิกดั เท่ากับ ๒๐ มาสกหรื อ ๑ ตําลึง คือ ๔ บาท ฉะนัน ๑๐๐ กหาปนะจึงเท่ากับ
๔๐๐ บาทหรือ ๑๐๐ ตําลึง หรือ ๒,๐๐๐ มาสก ซึงเป็ นหน่วยนับจํานวนเงินตราของภาคกลาง สําหรับล้ านนา ๑๐๐ กหาปนะ
เท่ากับ ๑,๐๐๐ เงิน หรืออาจจะกล่าวว่า ๑ กหาปนะเท่ากับ ๑๐ เงินนันเอง

๑๕๔
วัฒนธรรมของอินเดีย กลายมาเป็ นสภาพสังคมและวัฒนธรรมล้ านนาซึงเป็ นสิงทีใกล้ ตวั ของผู้อ่า น
ผู้ฟังจึงทําให้ เกิดความคุ้นชินจึงทําให้ เกิดจินตภาพได้ ง่ายขึนด้ วย
๒.๓.๑.๓.๒อรรถาธิบายด้ วยการจําแนกประเภท คือ การแสดง
รายละเอียดของสิงทีต้ องการอธิบาย มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรได้ ใช้ กลวิธีการอธิบายด้ วยการ
จําแนกประเภทดังมีลกั ษณะดังนี
ในกัณ ฑ์ ชูช ก ตอนที หมาของพรานเจตบุตรไล่ชูช ก ชูชกวิงหนี
ขึนต้ นไม้ เพือเอาตัวรอดจึงทําให้ ข้าวของและอาหารทีชูชกติดตัวไว้ หล่นเกลือนกลาดทําให้ ชชู กรู้สึก
เสียดาย กวีได้ กล่าวถึงอาหารทีชูชกต้ องสูญเสียไปไว้ วา่
เถ้าปากเบี ยวตับดํา ปากบ่เป็ นคําบี ไห้ จ่มซวะไซว้เสี ยงกลัว ว่าเข้ายาคูอนั ไส่
นําหวานกูก็เสียไป ห่อนําตาลอันเขี ยวขุน้ เก่ากูก็เสียไป ส้มชิ นเน่าอันจักไว้กิน
ทอนกูก็เสียไป แกงบอนลําใส่สม้ หมากขามกูก็เสียไป เข้าต้มมันหมู พูแคงกับ
หาดแห้ง ปลาก่อแห้งย่างข่าไว้สามปี ชิ นบ่มีเหลื อแต่ซากก้าง กู ก็เสี ยไป ยา
ไอกับก้อนขี ไก่ อันกู จกั ไว้หาฝี กู ก็เสี ยไป พากน้อยตักแกงผักกาดกู ก็เสี ยไป
พริ กพรายกับขิ งแห้ง เข้าแข้นกับเข้าผงต้นปูนดี แพงค่า ทองแดงก้นล้นฝาหับ
บ่แทบ เสียทังแหนบน้อยขาหัก บอกนําผักกับส้มหน่อไม้ กูก็เสี ยไป หัวชะไค
และหัวข่าแห้งอันเมี ยกูแต่งไว้ เพื อหื อได้เอามากิ นหลาย เสี ยทังเขาควายดํ า
และบอกควันหมาก คันกู บ่หยากก็ยงั เสี ยดาย กูมาฉิ บหายวายหัวเสี ยปางนี
แท้แลหนอ๗๓

ตัวอย่างข้ างต้ นกล่าวถึงอาหารและสิงของทีชูชกต้ องสูญเสียไป
ขณะที วิ งหนี ห มาของพรานเจตบุต ร ชูช กได้ บ่น ด้ ว ยเสี ย งหวาดกลัว ว่ า ข้ า วยาคูใ ส่นํ าหวาน
ห่อนําตาลอันเขียวขุ่น แหนมเน่าทีจะเอาไว้ กิน แกงบอนแสนอร่ อยใส่มะขามเปี ยก ข้ าวต้ มมันหมู
พูแคงและหาดแห้ ง ปลาก่อแห้ งทีย่างไว้ สามปี ไม่เหลือเนือเหลือแต่ก้าง ยาไอและก้ อนขีไก่ทีจะ
เอาไว้ รักษาฝี ทัพพี คนั น้ อยที ใช้ ตกั แกง พริ กพรายและขิง แห้ ง ข้ าวแข้ นและเข้ าผงทีมี ราคาแพง
ฝาหม้ อทีเป็ นทองแดง เสียทังแหนบทีขาหัก กระบอกนําผักและหน่อไม้ ปีบ หัวตะไคร้ และหัวข่าที
๗๓

เรืองเดียวกัน, ๑๒๙-๑๓๐.

๑๕๕
แห้ ง เมียของชูชกเป็ นคนหาให้ เพือให้ นํามากิน อีกทังยังเสียทังเขาควายดําและกระบอกควันหมาก
แม้ วา่ ชูชกจะไม่มีความอยากก็ยงั เสียดาย ชูชกต้ องมาเสียสิงของเหล่านีทีนี
การอธิ บ ายเช่ น นี กวี อ าจจะต้ องการให้ ผู้ อ่ า นผู้ ฟั งได้ รั บ รู้
รายละเอียดของอาหารและสิงของทีชูชกต้ อ งสูญเสียไป เมือได้ รับรายละเอียดดังกล่าวแล้ ว ผู้อ่าน
ผู้ฟังจะเกิดจินตภาพไปด้ วย เห็นได้ จากการขยายความของกวี เช่น พูแคงกับหาดแห้ง ปลาก่อแห้ง
ย่างข่ าไว้สามปี ชิ นบ่มีเหลื อแต่ซากก้าง กู ก็เสี ยไป กวีได้ อธิ บายเพิมเติมว่าปลาก่อแห้ งนันมีอายุ
มาแล้ ว ๓ ปี และเนื อปลาไม่ มี เ หลื อแต่ก้าง การขยายรายละเอียดเช่นนีจึง ทําให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟัง เกิ ด
จินตภาพและเกิดหาสยรส คือ ความขบขัน พร้ อมกันไปด้ วย
๒.๓.๑.๓.๓อรรถาธิบายด้ วยการเปรี ยบเทียบ คือ การพิจารณา
เทียบเคียงความเหมือนและ / หรื อความแตกต่างระหว่างสิงหนึงกับสิงอืนๆหรื อเปรี ยบเปรยสิงหนึง
เป็ นอีกสิงหนึงเพือให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถเกิดจินตภาพตามได้
มหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสั ง กรมี ค วามโดดเด่ น เรื องการใช้
ความเปรี ยบเป็ นอย่างยิง ดังจะเห็นได้ จากการเปรี ยบเทียบ ในกัณฑ์มทั รี เมือพระนางมัทรี ทรงตาม
หาสองกุม ารไม่พ บจึ ง เสด็จ ไปทูล ถามพระเวสสัน ดร แต่พ ระองค์ ท รงนิ งเฉย อี ก ทังยัง ทรงใช้
พระกุศโลบายด้ วยวิธีการบริภาษพระนางมัทรี ตา่ งๆนานาเพือให้ พระนางตระหนักถึงความเศร้ าโศก
ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
อถ มหาสตฺโต เมื อนันพระมหาสัต เจ้ า ก็ ค นิ ง ใจว่า นางมัทรี ศรี หน่ อเหน้า
รักลูกเต้าเหลื อขนัด มากูจกั ตัดโสกาอันหยาบ จักกํ าราบนางพระยา หื อหาย
สิ เนหาอันใหญ่ ก็ ต้านถ้อยใส่หลายคํ าว่า...ดูราราชมัทรี ทรงโฉมดี แลบล้วย
ลักขณะถูกถ้วนพอตา นางไปหาหัวมันลูกไม้ ทุกแหล่งไหล้ดงไพร บ่มีคนใด
จักไปรู้ แม้นนางไปเล่นชู้ไผจักหัน ในหิ มวันต์ ป่ากว้าง ประเทศท้างดงดอน
มี ทงั ทิ พนาธรและฤๅษี จรพรานป่ า รอยนางไปเล่นชู้ล่ามายา รอยนางบ่แหนง
หนาคึดรอด จงใจจอดอัน ลูกสายใจลวดลื มคึ ดรู้ มัวไปเล่ นชู้ลวดลื มผัว...
ราชสี ห์จกั หนี เสี ยดอย ก็เพราะว่าดอยอันนัน บ่มีรู้เปลี ยวปากถํ า ปลาจักหนี
เสียนํา ก็เพราะนําอันนันบ่มีตม ศรมณ์ จกั หนี เสี ยครู ก็เพราะครู นนใบ้
ั นกจัก

๑๕๖
หนี เสี ยต้นไม้ ก็ เพราะต้นไม้บ่มีลูกหลวงหลาย กวางทรายจักหนี เสี ยเหล่ า
ก็เพราะเสือโคร่ งเถ้าไต่เที ยวจง ราชหงส์จกั หนี เสี ยสระ ก็เพราะสระอันนันบ่มี
ดอกบัว ยิ งจักหนี ผวั ก็เพราะผัวขี ไร้ หาข้าวของบ่ได้ ยิ งร้ ายหากดูแคลน เมี ย
ค่ า ยแคนแหนงหน่ า ย เพราะผัว บ่ ช่ า งเบี ยงบ่ า ยขงขวาย คํ า โบราณคน
ทังหลายกล่าวไว้ ก็มาได้แก่ตนกู นีแลนา...๗๔

ตัวอย่างข้ างต้ นนีกวีพรรณนาถึงตอนทีพระเวสสันดรใช้ กศุ โลบาย
เพือให้ พระนางมัทรี หายจากความโศกเศร้ าด้ วยการใช้ ถ้อยคําเปรี ยบเทียบได้ อย่างไพเราะงดงาม
เป็ นคุณค่าภูมิปัญญาทางภาษากล่าวคือ กวีเลือกใช้ สุภาษิ ตล้ านนา หรื อ คําบ่าเก่าซึงสะท้ อนให้
เห็ น การแสดงรสทางอารมณ์ กล่า วคื อ เมื อผู้อ่า นผู้ฟั ง ได้ ฟั ง ความตอนนี จะทํ า ให้ เ กิ ด อารมณ์
สะเทือนใจและเข้ าใจถึงความรู้สึกของพระนางมัทรี ทีต้ องสูญเสียลูก อีกทังยังถูกบริ ภาษจากสามี
อันเป็ นทีเทิดทูน
กวี ไ ด้ ใช้ ความเปรี ย บโดยลํ า ดับ ตั งแต่ ร าชสี ห์ ไ ม่ อ ยู่ ที ภู เ ขา
เนืองมาจากเขานันไร้ ป่า ปลาไม่อยู่ในนําเนืองจากนําไม่มีโคลนตม ศิษย์จะหนีจากครูเนืองจากครู
ไม่พดู ไม่สอน นกจะหนีจากต้ นไม้ เพราะต้ นไม้ ไม่มีลกู กวางจะหนีจากฝูงเพราะเสือโคร่งได้ ไล่กวาง
หงส์จะหนีจากสระเนืองสระนันไม่มีดอกบัว จากนันกวีจึงนํามาเปรี ยบเทียบกับพระเวสสันดรว่า
พระนางมัทรี ต้องหนีไปคบชู้เนืองจากพระเวสสันดรไม่มีสิงใดให้ ทังเงินและข้ าวของ จึงทําให้ ภรรยา
ต้ องหนีจากไป อีกทังการเปรี ยบเทียบเช่นนียังทําให้ เห็นว่ากวีอธิบายด้ วยการกล่าวเปรี ยบเทียบเป็ น
ชุดเพือทําให้ เกิดความหนักแน่นของเหตุผลด้ วย
อาจจะกล่าวได้ ว่า ผลของการเหน็บแนมของพระเวสสันดรนัน
ทําให้ พระนางมัทรี ทรงต้ องเปลียนเรื องทีเสียพระทัย คือ เปลียนจากการเสียพระทัยเรื องบุตรมาเป็ น
การเสียพระทัยเรื องสามี การเบียงเบนเช่นนีไม่เพียงแต่ทําให้ เกิดผลต่อตัวละคร คือ ทําให้ พระนาง
มัทรี คลายความเสียพระทัยเรื องบุตรแล้ ว ยังทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเห็นใจตัวละครอย่างพระนางมัทรี มาก
ขึน กล่าวคือ ผู้อ่านผู้ฟังรู้เหตุของการใช้ กศุ โลบายของพระเวสสันดร แต่พระนางมัทรี ไม่ทรงทราบ
ด้ วยเหตุเช่นนีจึงทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังยิงเห็นใจพระนางมัทรี มากยิงขึน
๗๔

เรืองเดียวกัน, ๒๔๕.

๑๕๗
ผลการศึ ก ษา ด้ านโวหารการเขี ย น พบว่ า กวี ล้ านนาใช้
การพรรณนาโวหารมากทีสุด ส่วนการใช้ บรรยายโวหารและการใช้ อรรถาธิบายรองลงมาตามลําดับ
ซึงอาจสรุ ปได้ ดงั นี การศึกษาการพรรณนาโวหารในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรพบว่า กวีได้ ใช้
กลวิธีการพรรณนาทังสิน ๒ วิธีการ คือ การพรรณนาเกียวกับฉากและสถานที ประการทีสอง คือ
การพรรณนาเกียวกับอารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละคร
อย่ า งไรก็ ต ามการพรรณนาของกวี ล้ านนานันไม่ เ พี ย งแต่ มี
วัตถุประสงค์เพือให้ เกิดจินตภาพเท่านัน ทว่ายังมีวตั ถุประสงค์เพือให้ เข้ าใจพฤติกรรมตัวละครและ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนามากขึนด้ วย ส่วนการบรรยายโวหารนันใช้ เพือเป็ นการดําเนินเรื องตาม
อรรถกถา มหานิบาตชาดก อีกทังผู้วิจัยยังพบอีกว่ากวีล้านนานิยมใช้ การบรรยายโวหารร่ วมกับ
การพรรณนาโวหารอีกด้ วย
ส่วนด้ านการใช้ อรรถาธิบาย พบว่ากวีล้านนาใช้ ทังสิน ๔ วิธีการ
คือ ใช้ เพือบอกรูปพรรณสัณฐานของตัวละคร ใช้ เพืออธิบายเหตุ ใช้ เพือจําแนกประเภทและใช้ เพือ
เปรี ยบเทียบ
จากผลการศึกษาด้ านการใช้ โวหารการเขียน ผู้วิจยั สันนิษฐานว่า
การทีกวีใช้ โวหารประเภทพรรณนามากทีสุด เนืองจากเหตุผล ๒ ประการ คือ วัตถุประสงค์ของการ
เทศน์ มหาชาติล้ า นนา เพราะการเทศน์ คือ การบอกเล่าเรื องราวผ่านเสี ยง ฉะนันหากกวี หรื อ
นักเทศน์ขยายภาพไม่ชัดเจนอาจทําให้ ผ้ ูฟังเกิดจินตภาพน้ อยหรื อไม่เกิดเลย ซึงทําให้ การเทศน์
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ส่วนอีกเหตุผลหนึง คือ ความชํานาญทางด้ านการแต่งของกวี ดังทีได้ กล่าวไว้
ในบทที ๒ ว่าวรรณกรรมล้ านนาเรื องนีได้ รับการชําระและเรี ยบเรี ยงขึนใหม่โดยนําต้ นฉบับมาจาก
หลายสํานวน ในคําปรารภของพระธรรมราชานุวตั รแสดงให้ เห็นว่า การเลือกต้ นฉบับมาชําระและ
การแต่ ง เสริ มเข้ าไปเป็ นอั ต วิ สั ย ของ ผู้ ชํ าระและเรี ยบเรี ยง ฉะนั น อาจกล่ า วได้ ว่ า
พระธรรมราชานุวตั รมีความถนัดด้ านการพรรณนาความมากดังปรากฏในมหาชาติฉบับนี
ส่วนการทีกวีใช้ การบรรยายโวหารและอรรถาธิบายน้ อยกว่านัน
อาจเป็ นเพราะชาวล้ านนาในอดี ตรู้ จักและคุ้นเคยกับเรื องเวสสันดรชาดก จากการเก็ บข้ อมูล

๑๕๘
ภาคสนาม ผู้วิจยั พบว่าชาวล้ านนาทีมาฟั งการเทศน์มหาชาติล้านนารู้ จักและเข้ าใจเนือเรื องและ
เนือหาของเรื องเวสสันดรชาดกอยูแ่ ล้ ว
สาเหตุประการหนึงทีทําให้ ชาวล้ านนาเข้ าร่วมฟั งเทศน์มหาชาติ
ล้ านนา คือ นิยมในเสียงเทศน์ขององค์เทศน์หรื อพระนักเทศน์ จึงทําให้ เห็นว่า หากองค์เทศน์รูปใด
สามารถทําให้ ศรัทธาชาวบ้ านหรื อผู้ร่วมงานสนุกกับ การฟั งเทศน์ องค์เทศน์รูปนันจะเป็ นทีนิยมซึง
ความสนุ ก สนานดั ง กล่ า วนั นมาจากการเกิ ด จิ น ตภาพซึ งโวหารที ให้ ภาพมากที สุ ด คื อ
การพรรณนาโวหาร นันเอง
๒.๓.๒ ภาพพจน์
ภาพพจน์ หรื อ Figure of speech หมายถึง กลวิธีอนั เป็ นศิลปะของการใช้ ภาษา
สํานวนในการพูดหรื อการแต่งหนังสือ โดยกล่าวถึงสิงหนึง แต่ให้ มีความหมายไปถึงอีกสิงหนึง
มี ความมุ่ง หมายเพื อเพิ มอรรถรสให้ แก่ ข้อ ความนัน ๗๕ด้ วยวิธี การต่า งๆ ให้ ผิ ดแผกไปจากการ
เรี ยงลําดับคําหรื อความหมายของคําตามปรกติ เพือให้ เกิดภาพหรื อให้ มีความหมายพิเศษ
ภาพพจน์ยงั เป็ นกลวิธีการใช้ ภาษาทีมิได้ สือความหมายอย่างตรงไปตรงมาตาม
รูปภาษาแต่แฝงความหมายของผู้ประพันธ์ ต้องการสือ โดยมีเจตนาให้ มีประสิทธิผลต่อความคิด
ความเข้ าใจ ให้ จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้ ลึกซึงกว่าการบอกเล่าทีตรงไปตรงมา เพือให้
ผู้อา่ นเกิดจินตภาพและความสะเทือนอารมณ์ร่วมกับผู้ประพันธ์ด้วย๗๖
แม้ ว่าภาพพจน์จะมีความหมายหลากหลาย อย่างไรก็ตามนักวรรณคดีส่วนใหญ่
กล่าวตรงกันว่า แม้ รูปแบบของภาพพจน์จะแยกออกไปได้ อีกหลากหลายแต่มีลกั ษณะทีตรงกัน
ประการหนึง คือการสัมพันธ์สิงหนึงเข้ ากับอีกสิงหนึงโดยมีผลเพือสืออารมณ์ระหว่างผู้ประพันธ์กบั
ผู้อา่ น

๗๕

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๓๕๗.
มัชฌิมา วีรศิลป์.การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสันดรชาดก สํานวนไม้ ไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๑๗๔.

๗๖

๑๕๙
การศึก ษาวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าพพจน์ จ ากวรรณกรรมล้ า นนา เรื องมหาชาติ
ภาคพายัพ สํ านวนสร้ อยสัง กร ผู้วิจัย พบว่ามี การใช้ ภ าพพจน์ ๔ ประเภท ได้ แก่ การใช้ อุปมา
การใช้ อปุ ลักษณ์ การใช้ บคุ ลาธิษฐานและการใช้ อติพจน์ ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๒.๑ การใช้ อปุ มา
อุปมา (Simile) คือ ภาพพจน์ทีเปรี ยบเทียบระหว่างของสองอย่าง ซึงอาจ
ไม่ใช่ของชนิดเดียวกันหรื อเรื องเดียวกัน เพื อให้ ผ้ ูอ่านเกิ ดจิ น ตภาพต่อสิงที ผู้ประพันธ์ ต้องการ
กล่าวถึงได้ ชดั เจนขึน ในการเปรี ยบเทียบมีคําทีแสดงว่าเหมือนเป็ นเครื องเชือม ๗๗เช่นคําว่า กล ดัง
(ประ)ดุจ ประหนึง (ประ)เล่ห์ เพียง ถนัดดัง ละม้ าย แม้ น เหมือน เฉก(เช่น) และราว(กับ) เป็ นต้ น
การเปรี ยบเทียบแบบอุปมาจะใช้ สิงเปรี ยบนํามาเปรี ยบกับแบบเปรี ยบ
หรื อต้ นแบบโดยสิ งทังสองสิงจะต้ องมีลักษณะร่ วมกัน เมือเปรี ยบเที ยบกันอาจจะใช้ คําเปรี ยบ
เพือให้ เข้ าใจมากขึนด้ วยได้ ดังเช่น ประโยคทีว่า "คุณแม่หนาหนักเพียงพสุธา" สามารถวิเคราะห์ได้
ตามตารางดังนี
ตารางที ๓๑ ตารางแสดงลักษณะการเปรี ยบเทียบแบบอุปมา

สิงเปรียบ
พระคุณของแม่

แบบเปรียบ
พสุธา(พืนดิน)

คําเปรียบ
เพียง

ลักษณะร่ วม
มีความหนา หนักและกว้ างใหญ่

ตารางข้ างต้ น เห็ น ได้ ว่ า สิ งที นํ า มาเปรี ย บ คื อ พระคุณ ของแม่ เ ป็ น
นามธรรมไม่สามารถบอกลักษณะปริ มาตรหรื อสามารถพิสูจน์ด้วยการใช้ ประสาทสัมผัสทัง ๕ ได้
เป็ นทีทราบกันดีว่าพระคุณของแม่นนมี
ั มากล้ นจนไม่สามารถพรรณนาด้ วยการชัง วัด และตวงได้
กวีจึงเลือกเปรี ยบเทียบพระคุณของแม่กับพืนดินทีมีความหนา หนักและกว้ างใหญ่ เพือให้ ผ้ อู ่าน
ผู้ฟั ง จินตนาการได้ ข้ อสังเกตประการหนึงการเปรี ยบเทียบเช่นนีกวี จะนิยมใช้ สิงที ใกล้ ตวั และ
สังเกตได้ ง่ายนํามาเปรี ยบเทียบกันเพือให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเข้ าใจง่ายมากขึนด้ วย
๗๗

ปรับปรุงจาก ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๕๖๖.

๑๖๐
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีพบข้ อสังเกต
เกี ยวกับการเปรี ยบเทียบคือ การเปรี ยบเทียบด้ วยวิธีการอุปมาอาจจะไม่สามารถสังเกตได้ จาก
คําเปรี ยบเท่านัน เนืองจากบางครังกวีล้านนาใช้ คําเปรี ยบซ้ อนกันซึงอาจจะเป็ นได้ ทงวิ
ั ธีการอุปมา
หรื ออุปลักษณ์ เช่น เป็ นเหมือน คือดัง เป็ นต้ น ฉะนัน ผู้วิจยั จึงเห็นว่าบางกรณีไม่สามารถตัดสินได้
ว่ากวีใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบด้ วยการใช้ อปุ มาหรื ออุปลักษณ์
อนึง การเปรี ยบเทียบด้ วยการอุปมานันยังต้ องมีกระบวนการเปรี ยบเทียบ
ทางความหมายอีกด้ วย กล่าวคือ เมือจะเปรี ยบเทียบสิงสองสิงเข้ าด้ วยกันการอุปมานันจะต้ องใช้
วิธีการเชือมโยงคุณสมบัติระหว่างสิงเปรี ยบและแบบเปรี ยบ หรื ออาจจะกล่าวได้ ว่าแบบเปรี ยบนัน
จะต้ องทรงสภาพหรื อคงสภาพทางความหมายอยู่ ในขณะทีการเปรี ยบเทียบด้ วยวิธีการอุปลักษณ์
นัน๗๘จะใช้ วิธีการถ่ายโอนความหมายระหว่างสิ งเปรี ยบและแบบเปรี ยบ ดังสามารถแสดงเป็ น
แผนภูมิได้ ดงั นี
รู ปที ๖ แผนภูมิแสดงกระบวนการเชือมโยงความหมายการเปรี ยบเทียบแบบอุปมา

เนือมันกําเหมือนหมี
เนือ

หมี

มีผิวสีดํา

มีขนสีดํา

สิงเปรี ยบ

แบบเปรี ยบ

แผนภูมิดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่า กวีเปรี ยบเทียบระหว่างเนือหรื อสีผิวกับหมี
โดยมี คํ า เปรี ย บคื อ เหมื อ น การเปรี ย บเที ย บเช่น นี เป็ นการเปรี ย บเที ย บแบบอุป มา กล่า วคื อ
กวีได้ เปรี ยบสีผิว (สิงแบบ) กับ สีขนของหมี (แบบเปรี ยบ) ซึงจะเห็นได้ ว่าทังสองสิงมีความหมาย
๗๘

ดูรายละเอียดในหัวข้ อการเปรียบเทียบด้ วยวิธีการอุปลักษณ์

๑๖๑
คงสภาพ คือ ผิวมนุษย์สีดํา และ ขนหมี ก็สีดํา กล่าวคือ สิงทังสองสิงยังคงสภาพเดิมและไม่มี
ลักษณะของการแทนที การเปรี ยบเทียบเช่นนีจึงเป็ นการอุปมาทําให้ เกิดการเน้ นความหมายจน
นําไปสูค่ วามชัดเจนของภาพสีผิวทีดําสนิทมากขึนด้ วย
อีกประการหนึง การใช้ อปุ มา คือเป็ นวิธีการเปรี ยบเทียบทีอาจจะมาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงความคิดของกวี ดังนัน การศึกษากลวิธีอปุ มาของกวีอาจจะทําให้ เห็น
ระบบความคิดของกวีล้านนาโดยผ่านวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
จากการศึก ษาพบว่าวรรณกรรมล้ านนาเรื องนี มี การใช้ อุปมาทังหมด
๔ กลุม่ ดังนี
๒.๓.๒.๑.๑ การเปรี ย บเที ย บกับ ธรรมชาติ กวี ล้ า นนานิ ย ม
เปรี ยบเทียบสิงทีเป็ นนามธรรมให้ เป็ นรูปธรรมด้ วยการกล่าวเปรี ยบเทียบกับธรรมชาติ เช่น แม่นํา
ฝน ลม รวมถึงสัตว์ด้วย ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๒.๑.๑.๑ แบบเปรี ยบที เกี ยวกั บ นํ า ดั ง เช่ น
ในกัณฑ์ชชู ก ตอนทีชูชกพรรณนาสรรเสริญคุณความดีของพระเวสสันดรกับแม่นําทัง ๕ สาย กวีได้
พรรณนาไว้ วา่
อันว่าพระยาเวสสันตรเจ้า เป็ นที เข้าไปหาแห่งคน อันทุกข์ จนยากไร้ แฝงไฝ่
เข้าขอทาน สาคโรอิ ว เป็ นดังนําสมุททสาคร เป็ นที ไหลเข้าไปรอม แห่งแม่นํา
น้อยทังหลาย ๕ ประการ คื อ คงคา ยมนา อจิ รวดี สรภู มหิ สงั ขาตา คื อคง
คานองแรงรี บ ยมนาถี บเต็งฟองอจิ รวดี นองคุงฝั ง สารภูถงตั
ั ดฟอง มหิ นอง
ย่านกว้าง สัตว์ และคนร้ อนกระหาย มี ยงั ยายหยังรอบ ยุเอานิ นกอบสองมื อ
ผิ บ่มีเป็ นดังอัน ก็ตกั เอาด้วยหม้อไหไตลพาก ผากถ้วยและคัณฑี บ่มีบกบาง
เป็ นหาด ก็บ่ขาดเขิ นวังสัพพกาลํก็ยงั เต็มทุกเมื อ ก็ควรเชื อแท้ดีหลี ๗๙

ตัว อย่า งนี ชูช กได้ ก ล่ า วว่ า พระเวสสัน ดรเป็ นผู้ที คน
ยากจนทังหลายจะเข้ าไปขอทาน นําพระทัยของพระองค์ดงมหาสมุ
ั
ทรทีมีทีมาจากแม่นําน้ อยทัง
๗๙

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๓๒.

๑๖๒
๕ สาย คือ คงคา ยมนา อจิรวดี สรภู มหิสงั ขาตา๘๐กล่าวคือ แม่นําคงคามีความเชียว ยมนามีคลืน
อจิรวดีมีนํามาก สารภู๘๑มีคลืน มหิ๘๒มีนํามากไหลแต่แม่นําอโนมาซึงเต็มไปด้ วยนําฝน สัตว์และ
คนทีร้ อนกระหายมาอยู่รอบใช้ มือทังสองตักดืมก็ไม่มีหมด แม้ ว่าใช้ หม้ อ ไห ทัพพี ถ้ วยและกุณฑี
(คันฑี)ตักนําก็ไม่พร่องลงเป็ นหาดเลย ยังมีนําเต็มทุกครัง
ตัว อย่ า งข้ างต้ นกวี ไ ด้ เปรี ยบเที ย บนํ าพระทั ย ของ
พระเวสสันดรกับมหาสุมทรดังทีกวี ได้ กล่าวว่า เป็ นดังนํ าสมุททสาคร เป็ นที ไหลเข้าไปรอม ซึง
สามารถใช้ กรอบความคิดการเปรี ยบเทียบแบบอุปมาได้ ดงั นี
ตารางที ๓๒ การเปรี ยบเทียบวีธีการอุปมา

สิงเปรียบ
นําพระทัย

แบบเปรียบ
มหาสมุทร

คําเปรี ยบ
เป็ นดัง

ลักษณะร่ วม
มีปริมาณมาก ไม่ร้ ูจกั หมดสิน

ตารางข้ า งต้ น นี ทํ า ให้ เ ห็ น ว่า ลักษณะร่ ว มระหว่า งนํ า
พระทัยของพระเวสสันดรกับมหาสมุทร คือ มีปริมาณมากจนไม่ร้ ูจกั หมดสิน ข้ อสังเกตประการหนึง
การเปรี ยบเทียบนีกวี ได้ ใช้ การพรรณนาเพือช่วยอธิ บายความให้ กระจ่างมากขึนด้ วย กล่าวคือ
กวีได้ พรรณนาขยายลักษณะของแม่นํา ได้ แก่ แม่นําคงคามีความเชียว ยมนามีคลืน อจิรวดีและ
มหิมีนํามาก สรภูมีคลืน แม่นําทัง ๕ สายไหลมาแต่แม่นําอโนมาซึงเต็มไปด้ วยนําฝน การพรรณนา
ขยายความเช่ น นี ทํ า ให้ ผ้ ูอ่ า นผู้ฟั ง เห็ น ปริ ม าณของนํ าในแม่ นํ าทัง ๕ สายซึ งไหลรวมกัน จน
กลายเป็ นมหาสมุทร
ฉะนัน เมือกวีได้ เปรี ยบเทียบนําพระทัยกับมหาสมุทรจึง
ทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเกิดจินตภาพของมหาสมุทรทีกว้ างใหญ่จนนําไปสู่ความเข้ าใจถึงนําพระทัยของ
พระเวสสันดรว่าทรงมีมากจนไม่สามารถวัดเป็ นปริมาณได้
๘๐

สะกดตามต้ นฉบับ
สะกดตามต้ นฉบับ
๘๒
สะกดตามต้ นฉบับ
๘๑

๑๖๓
๒.๓.๒.๑.๑.๒ แบบเปรี ย บที เกี ยวกั บ สั ต ว์ ในที นี
หมายถึง สิงมีชีวิตทีไม่ใช่พืช เช่น สัตว์บก สัตว์นําและสัตว์ปีก เป็ นต้ น
ในทานกัณ ฑ์ ตอนที พระนางผุสดีแ ละพระเจ้ าสัญ ชัย
ทรงพยายามทีจะโน้ มน้ าวพระทัยพระนางมัทรี เพือไม่ให้ ตามเสด็จพระเวสสันดรไปยังเขาวงกต
แต่พระนางมัทรี ทรงพยายามทูลตอบถึงเหตุผลทีว่าหากผู้หญิงทีไร้ สามีย่อมถูกรังแกเหมือนนกกา
และนกเค้ าช้ างทีจะมาแย่งชิงอาหารกัน ดังความว่า
คันเข้าใกล้ก็ม่ายเป็ นชู้ แม้นบ่สู้ เขาก็ ชกั หื อท่าวเหนื อดิ น เหมื อนดังกาดอม
นกเค้าช้าง ช่างลู่ปากอ้างชิ งกัน ก็มีแล๘๓

ตัวอย่างนีทําให้ เห็นว่ากวีได้ ใช้ นกทังสองชนิด คือ นกกา
และนกเค้ าช้ าง ซึงเป็ นนกทีไม่เป็ นมงคลเพราะเชือกันว่าเป็ นสัตว์ทีนําพาความโชคร้ ายมาให้ อีกทัง
นกดังกล่าวยังกินซากสัตว์เป็ นอาหาร โดยปกติแล้ วนกดังกล่าวมีลกั ษณะนิสยั ชอบขโมยอาหาร
จากชาวบ้ าน ความเข้ าใจของคนโดยทัวไปมักจะนึกถึงภาพฝูงนกกาและนกเค้ าช้ างรุมกินซากสัตว์
การทีกวีได้ เปรี ยบเทียบความรู้ สึกของพระนางมัทรี กบั นกกาและนกเค้ าช้ างนันอาจจะเพือให้ เห็น
ภาพของการรุมแย่งชิง
กวี เ ปรี ย บเที ย บนกทังสองชนิ ด กับ ผู้ช ายที หมายปอง
พระนางมัทรี ส่วนพระนางมัทรี นนเปรี
ั ยบเป็ นเหยือ ซึงทําให้ พระนางมัทรี ได้ รับความเสียหายดังที
กวีได้ พรรณนาว่า คันเข้าใกล้ก็ม่ายเป็ นชู้ แม้นบ่สู้ เขาก็ชกั หื อท่าวเหนื อดิ น มีความหมายว่าผู้ชาย
เหล่านันแม้ พระนางมัทรี จะไม่ส้ หู รื อไม่มีทางสู้ก็ยงั ทําให้ พระนางเดือดร้ อนได้ เช่นกัน
อีกตัวอย่างหนึงทีกวีล้านนาได้ ใช้ สตั ว์ทีไม่เป็ นมงคลเพือ
เปรี ยบเทียบ คือ นกแร้ ง ในกัณฑ์ชชู ก ตอนทีเหล่านางพราหมณีได้ บริ ภาษนางอมิตตดา เหล่านาง
พราหมณีบริภาษถึงลักษณะของ ชูชกว่า

๘๓

เรืองเดียวกัน, ๘๑.

๑๖๔
ดังฤๅจักสมตัวนางน้องเหน้า ได้ผวั เถ้าสํ าปู่ ปูนหมาง เหม็ นสาปสางดังแร้ ง
หนังเหี ยวแห้งยักยูน รอยว่านางได้กะทําบุญใจเส่า๘๔

เหล่ า นางพราหมณี ก ล่ า วบริ ภ าษนางอมิ ต ตดาว่ า
สมแล้ ว ที นางอมิ ต ตดาได้ ส ามี แ ก่ ช รา ตัว ก็ เ หม็ น สาบเหมื อ นนกแร้ งและมี ผิ ว หนัง ที เหี ยวย่ น
เนืองมาจากนางไม่มีจิตทําบุญทีดี
กวี ได้ เปรี ยบเที ยบว่าตัวชูช กเหม็ นสาบสางเหมื อนนก
แร้ งนัน เนืองจากนกแร้ งเป็ นนกทีมีลักษณะนิสยั ชอบกินซากศพ ๘๕จึงทําให้ ตวั ของนกแร้ งมีกลิน
เหม็นสาบซากศพ กวีได้ เปรี ยบเทียบจากสิงทีผู้อ่านผู้ฟังไม่สามารถสัมผัสได้ และไม่ค้ นุ เคยโดย
เปรี ยบเทียบกับสิงทีผู้อ่านผู้ฟังสามารถสัมผัสได้ และคุ้นเคย กล่าวคือ กวีเปรี ยบเทียบกลินตัวของ
ชูชกกับกลินตัวของนกแร้ ง ซึงมีลกั ษณะร่วมกัน คือ เหม็นสาบดังกลินซากศพ
ไม่เพียงเท่านัน การเปรี ยบเทียบของกวีนียังทําให้ เห็น
ภาพลักษณะทางกายภาพของชูชกที ชัดเจนขึนด้ วย กล่าวคือ นกแร้ งมี ลักษณะทางกายภาพที
เด่นชัด คือ ขนทีหัวและลําคอแทบไม่มีจนโล้ นเลียน๘๖ดังนัน จึงทําให้ เห็นลักษณะทางกายภาพของ
ชูชกทีศีรษะไม่มีผมโล้ นเลียนเช่นเดียวกับนกแร้ งด้ วย
ข้ อ สัง เกตประการหนึ ง กวี ล้ า นนายัง ใช้ ก ารอุป มาที
เกียวกับสัตว์เพือบอกลักษณะทางกายภาพอีกด้ วย ดังเช่น ในกัณฑ์กมุ าร ตอนทีพระนางมัทรี สบุ ิน
เป็ นลางบอกเหตุวา่ มีชายฉกรรจ์รูปร่างใหญ่โตมีผิวสีดํา นุง่ ผ้ าฝาดมาควักพระเนตรและดวงพระทัย
อีกทังยังตัดพระกรทังสองข้ างด้ วย ดังความว่า

๘๔

เรืองเดียวกัน, ๑๑๑.
๘๕
นกแร้ งไม่สามารถล่าเหยื อที มีชี วิตอยู่ได้ เพราะอุ้ง เท้ าของนกแร้ ง ไม่แข็งแรงจึง ต้ องอาศัยสัตว์ ทีตายแล้ วเป็ น
๘๖
อาหาร
สันนิษฐานว่าคงเป็ นเพราะพฤติกรรมการกินซากสัตว์ จึงไม่มีขนเพือไม่ให้ เป็ นทีสะสมของเชือโรค และเพือความ
สะดวกในการในการมุดกินซากศพด้ วย

๑๖๕
นางฝั นว่ายังมี ชายผู้หนึงดํ าดํ า เนื อมันกํ าเหมื อนหมี เข้ามาสู่กุฎีคะคาด นุ่ง
ผ้าย้อมฝาดสองผืน๘๗

ตัวอย่างข้ างต้ น กวีกล่าวถึงพระสุบินของพระนางมัทรี
ว่า มี ผ้ ูชายคนหนึงมี ผิวสี ดํากํ าเหมือนหมี เข้ ามายังกุฏิ ทังยัง นุ่งผ้ าย้ อมฝาดสองผืน เห็นได้ ว่า
กวีจงใจใช้ การเปรี ยบเทียบผิวของผู้ชายในความฝั นกับขนหมี ด้ วยการใช้ ขนหมีขยายคําว่า "ดําดํา"
ซึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเข้ าใจมากขึนว่าสีดําดํานันเป็ นสีดําสนิท การเปรี ยบเทียบเช่นนีจึงทําให้ ผ้ อู ่าน
ผู้ฟังเกิดจินตภาพตามไปด้ วย
๒.๓.๒.๑.๑.๓ แบบเปรี ยบที เกี ยวกั บ พรรณไม้
กวีล้านนามักจะใช้ ชือพรรณไม้ หรื อกล่าวถึงต้ นไม้ ทีมีอยู่ในท้ องถินเพือให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังจินตนาการถึง
ได้ โดยง่าย
ในกัณ ฑ์ หิม พานต์ ตอนที พระนางผุสดี ป ระสูติ ก วี ไ ด้
อธิบายว่าเนืองจากพระนางผุสดีทรงมีกลินพระกายทีหอมดังทาด้ วยจวงจันทน์จึงขนานพระนาม
พระนางว่า "ผุสดี" ดังความว่า
นางเกิ ดมามี ตนอันหอมมากนัก เหมื อนดังไล้ลาด้วยจวงจันน์ เหตุดงอั
ั น
พระปิ ตามาตาทังสอง จึงเบิ กบายรวายสี ใส่ชือว่าผุสสดี ๘๘
ตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่า กวีได้ เปรี ยบเทียบความหอม
ของพระกายพระนางผุสดีกบั กลินไม้ จนั ทน์ ไม้ จนั ทน์เป็ นพรรณไม้ ชนิดหนึงทีมีกลินหอมและเชือกัน
ว่าเป็ นไม้ มงคล การทีกวีล้านนาเปรี ยบเทียบเช่นนีจึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังสามารถเข้ าใจถึงความหอม
ว่าเป็ นกลินหอมทีไม่รุนแรงและเป็ นกลินหอมทีเบาสบาย อีกทังยังทําให้ เห็นพระบารมีของพระนาง
ผุสดีวา่ ทรงเหมาะสมทีจะเป็ นพระมารดาแห่งพระโพธิสตั ว์อีกด้ วย

๘๗
๘๘

เรืองเดียวกัน, ๑๗๘.
เรืองเดียวกัน, ๓๙.

๑๖๖
อี ก ตั ว อ ย่ า ง ห นึ ง ที ก วี ล้ า น น า ใ ช้ ไ ม้ ห อ ม เ พื อ
การเปรี ยบเทียบ ในทานกัณฑ์ ตอนทีพระนางผุสดีทรงเสียพระทัยทีพระเจ้ าสัญชัยจะทรงขับไล่
พระเวสสันดรออกจากเมือง พระนางผุสดีทรงครํ าครวญถึงพระเวสสันดร ดังความว่า

อันว่าหมู่ช่อน้อยและทุงชัย หยาดย้ายไปก่ อนหน้า หมู่ ม้าย่ อมอานคํ า
รุ่งเรื องงามเหมื อนดังดอกกัณณิ กา มาระวังแวดล้อม ย้อมยสเจ้าลูกกูไป
บัดนี ๘๙
ตัว อย่ า งข้ า งต้ น กล่ า วถึ ง ขบวนกองทัพ ที ตามเสด็ จ
พระเวสสันดรโดยขบวนหน้ าสุดเป็ นหมู่ช่อน้ อยและธงชัย ตามด้ วยหมู่ม้ าอานทองที งดงามดัง
ดอกกรรณิการ์ ทีแวดล้ อมพระเวสสันดรเพือแสดงถึงพระยศของพระเวสสันดร
กวี ล้ า นนาเปรี ย บเที ย บความงดงามของหมู่ช่ อ น้ อ ย
ธงชัยและหมูม่ ้ าอานทองกับดอกกรรณิการ์ ซึงเป็ นดอกไม้ ทีมีกลินหอม และมีลกั ษณะงดงาม๙๐เป็ น
พุ่ ม เป็ นช่ อ ล้ อมติ ด กั น กวี นํ า มาใช้ เป็ นความเปรี ยบกั บ หมู่ ม้ าที ล้ อมรอบขบวนเสด็ จ ของ
พระเวสสันดร
ไม่เพียงแต่การใช้ พรรณไม้ ทีมี ความหอมเปรี ยบเทียบ
เพือให้ เห็นความงดงามและคุณค่าของสิงนันแล้ ว กวีล้านนายังใช้ พรรณไม้ เปรี ยบเทียบเพือให้ เห็น
พระบารมีของพระโพธิ สัตว์ด้วย กล่าวคือ พรรณไม้ บางชนิดมีลักษณะกิงก้ านสาขาและใบไม้ ที
ใหญ่ อี ก ทังยัง ให้ ร่ ม เงา จึ ง ทํ า ให้ ก วี ใ ช้ ลั ก ษณะดัง กล่ า วเพื อเปรี ย บเที ย บกับ พระบารมี ข อง
พระโพธิ สัต ว์ ดัง จะเห็ น ได้ จ าก ในกั ณ ฑ์ ชู ช ก ตอนที นางอมิ ต ตดากล่ า วถึ ง พระบารมี ข อง
พระเวสสันดรให้ ชชู กฟั ง ดังความว่า
๘๙

เรืองเดียวกัน, ๖๙.
ดอกกรรณิการ์ จะออกดอกเป็ นช่อๆ ทีปลายกิง และตามง่ามใบใกล้ สว่ นปลายกิง ในช่อหนึงๆ จะมีพมุ่ เล็กๆ ติดกัน
เป็ นหลอดรู ปกรวย แยกเป็ นหลายพุ่ม โดยปกติจะมีพ่มุ ละ ๕ดอกในหนึงกรวย มีโคนกลีบติดกัน เวลากลางวันดอกจะตูม
เหมือนกับดอกพุด มีสีขาว ก้ านเป็ นหลอดสีส้ม เวลากลางคืนจะบานเต็มที ปกติมี ๖กลีบ กลีบดอกไม่ตรงจะบิดเล็กน้ อย กลิน
หอมแรงตอนกลางคืน รุ่งเช้ าจึงโรยร่วงหล่นหมด และขึนมาใหม่อีกจนกว่าดอกจะหมดในทุกกรวย
๙๐

๑๖๗
ประการหนึ งกษั ต ราตนนันนา อุป มามาเป็ นดังไม้ โ พธิ ไ ทรยามแล้ ง
ต้นแห้งเค้าชุ่มใบหนา อัมพา ไม้ม่วงใบบ่ห่างมี ร่มกว้างงามใส นิ โครธใบ
ชื นช้อย ต้นบ่น้อยใบหนา สาลา ไม้รังหลวงร่ มกว้าง เป็ นที ยังชุ่มเย็นใจ
พระจอมไทยแก่ น ไท้ เป็ นที ไหลไปแห่ ง คนทุก ข์ ไ ร้ ทั ง หลาย อัน ร้ อ น
กระหายด้วยสัพพะสิ ง ใจข้อนจิ งปูนดู๙๑
ตัวอย่างข้ างต้ นกล่าวว่า ประการหนึงกษัตริ ย์พระองค์
นัน(หมายถึง พระเวสสันดร)อุปมาเป็ นดังต้ นโพต้ นไทรครันถึงฤดูแล้ งมีลําต้ นทีแห้ งแต่กลับมีใบที
หนา อีกทังยังเหมือนกับต้ นมะม่วงทีมีใบหนาให้ ร่มเงากว้ างใหญ่ และยังเหมือนต้ นนิโครธ(ต้ นไทร)
ทีมีต้นไม่เล็ก ใบหนา ไม่เพียงเท่านันยังเหมือนศาลาไม้ รังใหญ่ทีมีร่ม กว้ างใหญ่เป็ นทีพักชืนใจ
พระเวสสันดรนันเป็ นเหมือนทีคนทุกข์ยากไร้ ทงหลายที
ั
กระหายด้ วยสรรพสิง
ตัว อย่ า งข้ างต้ น เห็ น ได้ ว่ า กวี ล้ านนาได้ ใ ช้ พรรณไม้
๔ ชนิด ได้ แก่ ต้ นโพ ต้ นไทร ต้ นมะม่วงและต้ นรัง มาเปรี ยบเทียบกับพระเมตตาและพระบารมีของ
พระเวสสันดร กล่าวคือ พรรณไม้ ทัง ๔ นัน กวี ใช้ ส่วนลํ าต้ นและใบเพื อเปรี ยบเที ยบให้ เ ห็นถึ ง
ความร่มรื นและร่มเงาทีกว้ างใหญ่ซงเหมื
ึ อนกับพระเมตตาและพระบารมีทีมีมากล้ นทําให้ ประชาชน
ทีทุกข์ร้อนสามารถเข้ าไปพึงพระบารมีได้ ดังทีกวีได้ สรุปตอนท้ ายว่า พระจอมไทยแก่นไท้ เป็ นที ไหล
ไปแห่งคนทุกข์ ไร้ทงั หลาย อันร้อนกระหายด้วยสัพพะสิ ง ใจข้อนจิ งปูนดู
อนึง การอุปมาโดยใช้ แบบเปรี ยบทีเกียวกับพรรณไม้ นนั
บางครังกวี ล้านนาใช้ วิธีกล่าวโดยรวม ไม่ กล่าวเฉพาะเจาะจงถึงพรรณไม้ ใดพรรณไม้ หนึง เช่น
ในทานกัณฑ์ เมือพระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานสุดท้ ายก่อนจะเสด็จออกจากเมืองโดยทรงบริ จาค
ทานให้ แก่ยาจกทังหลาย ดังความว่า

๙๑

เรืองเดียวกัน, ๑๓๓.

๑๖๘
ยาจกทังหลายอดบ่ได้ก็ร้องไห้กลิ งเกลือกไปมาว่า ในเมื อมหาราชเจ้าตน
บุญแผ่ หื อจํ าเริ ญแก่ ชาวสี พี จักหนี เจี ยรจากไปบ่อยู่ ผู้ข้าทังหลายหาที
เพิงบ่ได้ เป็ นดังต้นไม้อนั มี ร่มกว้างอันท่านหากตัดเสียนันแล๙๒
ตัวอย่างข้ างต้ นกล่าวถึง ยาจกทังหลายเมือได้ รับทาน
จากพระเวสสันดรแล้ วก็ไม่สามารถอดร้ องไห้ ได้ ยาจกเหล่านันกลิงเกลือกไปมาพร้ อมกับกล่าวว่า
ในเมือมหาราชาเจ้ า(พระเวสสันดร)ได้ ทรงบําเพ็ญทานให้ แก่ชาวเมืองสีพีแล้ ว จะเสด็จไปไม่ประทับ
อยู่ในเมืองสีพีแล้ ว ยาจกทังหลายไม่สามารถจะหาทีพึงพิงได้ เหมือนกับต้ นไม้ ทีมีร่มเงาอันกว้ าง
ใหญ่ได้ ถกู ตัดโค่นลงไปเสียแล้ ว
ดังทีกล่าวในข้ างต้ นแล้ วว่า กวีล้านนานิยมใช้ พรรณไม้ ที
มีลําต้ นและใบหนาเปรี ยบเทียบกับพระเมตตาและพระบารมีของพระเวสสันดรเนืองจากพรรณไม้
ดัง กล่าวให้ ภ าพที กว้ างใหญ่ แ ละร่ ม เย็น ในทางเดียวกันกวี ล้านนาได้ ใช้ คําว่า "ต้ น ไม้ " แทนชื อ
พรรณไม้ ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ มีความร่ มเงาทีร่ มเย็นและกว้ างใหญ่เช่นเดียวกับพรรณไม้ ทงั
ต้ นโพ ต้ นไทร ต้ นรังและต้ นมะม่วง เป็ นต้ น การทีกวีล้านนาใช้ วิธีการกล่าวโดยรวมนี อาจเป็ นไปได้
ว่ากวีล้านนาต้ องการให้ เห็นภาพในมุมกว้ าง กล่าวคือ การไม่เจาะจงพรรณไม้ ใดพรรณไม้ หนึงย่อม
ทํ าให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟั ง นึกถึง ต้ นไม้ หลากหลายชนิ ด ทังพรรณไม้ ทีมี แต่ใบ มี แต่ดอก มี แต่ผล รวมถึ ง
พรรณไม้ ทีมีทงใบ
ั ดอกและผล ซึงเป็ นการไม่กําหนดจินตนาการของผู้อ่านผู้ฟังเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังได้ จินตนาการตามประสบการณ์และการรับรู้ของผู้อา่ นผู้ฟังด้ วย
๒.๓.๒.๑.๑.๔ แบบเปรี ยบเกี ยวกับภูเขา กวีล้านนาใช้
การอุปมาโดยใช้ แบบเปรี ยบกับภูเขาทีอยู่ในจินตนาการหรื ออาจจะกล่าวได้ ว่า เป็ นภูเขาทีอยู่ในป่ า
หิมพานต์ ดังในกัณฑ์หิมพานต์ กล่าวถึงช้ างปั จจัยนาเคนทร์ ว่าเป็ นช้ างคู่บ้านคู่เมื องเนืองจากมี
คุณ ลักษณะวิเ ศษเมือพระเวสสันดรทรงบริ จาคไปจึง เป็ นความผิ ดตามโบราณราชประเพณี ดัง
ความว่า

๙๒

เรืองเดียวกัน, ๗๓.

๑๖๙
กระทํ าผิ ดเบ้าโบราณเพราะหื อทานช้างสารอันลํ าเลิ ศ หื อบังเกิ ดสวัสดี
แก่ ชาวสี มวลหมู่ เป็ นช้างคู่ควรเมื อง มี ตนอันขาวเรื องสะอาด ดังไกลาส
ปัพพตา จักหาทีไหนบ่ได้ ใต้ล่มุ ฟ้ าเมื องคน๙๓
ตัวอย่างข้ างต้ นกวีกล่าวว่า พระเวสสันดรทรงกระทําผิด
โบราณราชประเพณี เ นื องจากทรงบริ จ าคช้ า งอันวิ เ ศษซึงเป็ นช้ า งที บัน ดาลความสุข สวัสดี แ ก่
ชาวเมืองสีพี เป็ นช้ างคูบ่ ้ านคูเ่ มือง มีลําตัวอันขาวสะอาดเหมือนกับเขาไกรลาส ซึงจะไม่สามารถหา
ทีไหนได้ อีกในเมืองมนุษย์
การที กวี ล้ านนาเปรี ยบเที ย บลํ า ตั ว ของช้ างปั จจั ย
นาเคนทร์ ว่ามี สีขาวสะอาดเหมือนกับภูเขาไกรลาส ๙๔นี ทําให้ เกิดข้ อสังเกตของการเปรี ยบเทียบนี
ประการหนึง คือ กวีล้านนาใช้ การเปรี ยบเทียบสิงทีไม่ค้ นุ เคยกับสิงทีไม่ค้ นุ เคย กล่าวคือ กวีล้านนา
เปรี ยบเทียบลําตัวของช้ างปั จจัยนาเคนทร์ วา่ ขาวสะอาดเหมือนกับเขาไกรลาส ทังทีไม่สามารถระบุ
ได้ วา่ เขาไกรลาสขาวสะอาดอย่างไรหรื อขาวสะอาดมากเพียงใด
เนื องจากเขาไกรลาสเป็ นภู เ ขาที อยู่ ใ นจิ น ตนาการ
หากผู้อ่านผู้ฟังทีไม่เคยรับรู้ หรื อไม่เข้ าใจรายละเอียดเรื องไตรภูมิจะทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังไม่สามารถ

๙๓

เรืองเดียวกัน, ๕๕.
เขาไกรลาส หรื อ "ไกลาส" เป็ นคําวิเศษณ์ ในภาษาสันสกฤต แปลว่า "สีเงินยวง"เป็ นเขาทีปรากฏในปกรณัมของ
ศาสนาฮินดู อันเป็ นสถานทีประทับของพระศิวะ เทพเจ้ าสูงสุดของศาสนาฮินดู และยังเป็ นเขาศักดิสิทธิ ตามความเชือของ
ศาสนาพุทธและเชน ตามความเชือของศาสนาดังกล่าวเขาไกรลาสเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล และเชือว่า คือแห่งเดียวกันกับ
"เขาพระสุเมรุ " ตามความเชือเรื องจักรวาลของศาสนาพุทธเชิงเขาไกรลาส เป็ นต้ นกําเนิดของแม่นําสําคัญหลายสายของ
ภูมิภาคแห่งนี ได้ แก่ แม่นําคงคา แม่นําสินธุ และยังมีทะเลสาบอีก ๗แห่งอยู่รายรอบ ซึงแห่งทีสําคัญ คือ "ทะเลสาบมานัสโร
วาร์ " หรื อ "ทะเลสาบมานัสสะ" อยู่ทางเหนือของเขาไกรลาส ทีเชือกันว่า คือ "สระอโนดาต" ในป่ าหิมพานต์ เชือกันว่าเป็ น
สถานทีเป็ นต้ นกําเนิดของหงส์ และหงส์จะบินกลับมาทุกปี ทะเลสาบมานัส ได้ ถูกอ้ างอิงถึงในมหากาพย์รามายณะและมหา
กาพย์ มหาภารตยุทธ ทีระบุว่า "ทะเลสาบมานัส อันศักดิสิทธิ นี แม้ แต่ใครได้ ถูกต้ องสัมผัสหรื อนําเอามาล้ างร่ างกายหรื อได้
อาบนําในทะเลสาบนี ผู้นนจะได้
ั
ไปสู่สรวงสวรรค์และถ้ าผู้ใดได้ ดืมนําในทะเลสาบศักดิสิทธินีก็จะได้ ขนไปอยู
ึ
่ในสวรรค์ใกล้ ที
สถิตของพระศิวะ"เขาไกรลาส ปกติจะปกคลุมด้ วยหิมะและนําแข็งสีขาวโพลน จนได้ อีกชือหนึงว่า "ภูเขาสีเงิน" ทุกปี จะมีผ้ ู
จารึกแสวงบุญตามศาสนาต่าง ๆ เดินทางมาทีนี โดยเชือว่าเป็ นการบูชาและได้ อยู่ใกล้ พระศิวะ โดยทําการประทักษิ ณให้ ครบ
๓๙รอบ เป็ นการเคารพบูชาอันสูงสุด http://webcache.googleusercontent.com สืบค้ นเมือ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
[ออนไลน์]
๙๔

๑๗๐
จินตนาการออกได้ ดังนัน การทีกวีใช้ แบบเปรี ยบเช่นนีจึงทําให้ อนุมานได้ ว่า ชาวล้ านนาส่วนใหญ่
มีความรู้ เรื องไตรภูมิเป็ นอย่างดี หรื อผู้อ่านผู้ฟังเรื องมหาชาตินีจะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี ฉะนัน ผู้อ่านผู้ฟังทีจะเข้ าฟั งเทศน์มหาชาติหรื อตังธรรม
หลวงจะต้ องไม่ใช่ชาวบ้ านสามัญ หากแต่ต้องเป็ นผู้อ่านผู้ฟังเทศน์มหาชาติทีมีความรู้ ความเข้ าใจ
เกียวกับพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดีอีกด้ วย
๒.๓.๒.๑.๒ การเปรี ย บเที ย บเกี ยวกั บ มนุ ษ ย์ คํ า ว่ า มนุ ษ ย์
หมายถึง สัตว์ผ้ มู ีจิตใจสูงและสามารถใช้ เหตุผลตัดสินใจได้ จากการศึกษาครังนีพบว่า กวีล้านนา
ใช้ การเปรี ยบเทียบเกียวกับมนุษย์โดยใช้ แบบเปรี ยบ ๓ แบบ คือ
๒.๓.๒.๑.๒.๑ แบบเปรี ย บเกี ยวกับ คุณ ลัก ษณะของ
มนุษย์ เช่น ความรํ ารวยความดีและความงาม เป็ นต้ น ดังในกัณฑ์กมุ าร เมือพระเวสสันดรทรงสดับ
ฟั งคําทูลขอสองกุมารจากชูชกทําให้ พระเวสสันดรทรงดีพระทัยเป็ นอย่างยิง ดังความว่า
พระมหาสัตเจ้าได้ยินพราหมณ์ เถ้ากล่าวขอทาน มี ใจบานชมชื น ใจต้อง
ตืนด้วยยิ นดี เหมื อนดังท่านเศรษฐี ผู้มีใจศรัทธาไจ้ๆ ประดิ ษฐานตังไว้ยงั
คําพันในมื อคนอันทุกข์ไร้ คันมันได้ลวดยิ นดี ๙๕
ตัว อย่า งนี เห็ น ได้ ว่า มี ก ารเปรี ย บเที ย บความรู้ ของตัว
ละครกับแบบเปรี ยบเกียวกับลักษณะของมนุษย์ถึง ๒ แบบ ดังจะสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี
ตารางที ๓๓ แบบเปรี ยบเกียวกับคุณลักษณะของมนุษย์

สิงเปรียบ
พระเวสสันดร
ชูชก

๙๕

แบบเปรียบ
เศรษฐี
ยาจก

เรืองเดียวกัน, ๑๙๐.

คําเปรียบ
เหมือนดัง
เหมือนดัง

ลักษณะร่ วม
ความรู้สกึ ยินดีและความรํ ารวย
ความอยากได้ และความยากจน

๑๗๑
กวีเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงความรู้ สึกของพระเวสสันดรที
ทรงต้ องการทําทานมาก เมือชูชกทูลขอสองกุมารเป็ นทานแล้ วจึงทําให้ เกิดความรู้สึกดีพระทัยเป็ น
อย่า งยิง โดยกวี เปรี ยบพระเวสสันดรกับ เศรษฐี ที มี เ งิ น ทองเป็ นทองคําจํ านวน ๑,๐๐๐ ซึงเป็ น
จํานวนทีมากจึงรู้สกึ ดีใจมาก
กวีเปรี ยบเทียบเช่นนีเพือให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังสามารถเข้ าใจถึง
ความปรารถนาทังของชูชกและพระเวสสันดรว่ามีความต้ องการมาก ซึงความปรารถนาของทังสอง
ต่างมีลักษณะได้ ประโยชน์ทงสองฝ่
ั
าย กล่าวคือ ความปรารถนาของชูชกทําให้ พระเวสสันดรได้
ทานบารมี ส่ว นชูช กเองได้ ส องกุม ารไปเป็ นทาสให้ แก่ น างอมิ ตตดา ฉะนัน กวี ล้ านนาจึง ได้ ใ ช้
วิธีการเปรี ยบเทียบเช่นนีเพือให้ ร้ ูสกึ ถึงความยินดีอย่างท่วมท้ นของพระเวสสันดรเมือได้ ทรงสดับฟั ง
คําทูลขอสองกุมารจากชูชก
๒.๓.๒.๑.๒.๒ แบบเปรี ยบเกี ยวกับ กิ ริ ย าอาการของ
มนุษย์ เช่น การกระหาย เป็ นต้ น ดังในกัณฑ์กมุ าร เมือพระเวสสันดรทรงบริ จาคบุตรทานให้ แก่ชชู ก
แล้ ว แต่ทงสองกุ
ั
มารกลับไม่ประทับอยู่ทีอาศรม ทําให้ ชูชกเหน็บแนมพระเวสสันดร พระเวสสันดร
ทรงตามหาสองกุมารมายังสระบัว พร้ อมกับตรัสแก่พระชาลี ความว่า
ดูราเจ้าชาลี ลูกรักแก่พ่อ เจ้าจุ่งมี ใจม่อลุกมาพลัน พ่อก็ หนั ยาจกเข้ามา
ปรากฏ เป็ นดังเราอยู่ในเมื องแต่ก่อนเก่า คันรุ่งเช้ายาจกย่อมเข้ามาก่อน
งาย จํ าเนี ยรแต่พ่อได้หนั ยาจกเข้ามา ก็มีใจศรัทธาชื นสู้เหมื อนดังชายผู้
ร้อนกระหายหลอนให้อาบนําเย็นหลาย เป็ นนํามุทธาภิ เษก มี อเนกแสน
กระออม นันแล๙๖
พระเวสสันดรตรัสแก่พระชาลีว่า พระชาลีลูกรักแก่พ่อ
เจ้ าจงมีใจออกมาโดยพลัน พ่อเห็นยาจกเข้ ามาปรากฏเหมือนครังเราอยู่ในเมืองของเรา ครันรุ่งเช้ า

๙๖

เรืองเดียวกัน, ๑๘๔.

๑๗๒
ยาจกย่อมเข้ ามาก่อนเช้ า เมือพ่อได้ เห็นยาจกเข้ ามาก็มีใจศรัทธายินดีเหมือนดังผู้ชายทีร้ อนและ
กระหายนํา ยาจกนีเป็ นเหมือนนําทีอาบให้ เห็นสบายเป็ นนํามุรธาภิเษกมีคณ
ุ อเนกแสนกระออม๙๗
ตั ว อย่ า งนี เห็ น ได้ ว่ า กวี ล้ าน นาได้ เปรี ยบเที ย บ
พระเวสสันดรเป็ นชายผู้ทีร้ อนเพราะกระหายนํา และชูชกเป็ นนํามาอาบให้ ถึงแสนกระออม จะเห็น
ว่ากวีเปรี ยบเทียบเพือให้ เชือมันว่าความปรารถนาของตนจะสําเร็จ
๒.๓.๒.๑.๒.๓ แบบเปรี ยบทีเกียวกับอวัยวะของมนุษย์
ได้ แก่ ดวงตา ดวงใจและแขนขาของมนุษย์ เป็ นต้ น ดังในกัณฑ์ กมุ าร ตอนทีพระนางมัทรี สบุ ินร้ าย
ว่า มี ช ายนุ่ง ผ้ า ย้ อ มฝาดมาตัด แขนขาและควัก ดวงพระเนตรและดวงพระทัย ของพระนางไป
เช้ าวันรุ่งขึนพระนางทรงปฏิบตั ติ ามวัตรปฏิบตั ิแล้ วจึง ตรัสกับสองกุมารแล้ วจึงเสด็จเข้ าไปหาผลไม้
ในป่ า ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
สา วิ ภาตา ในเมื อกลางคื นนันแลรุ่ง สายฟ้าพุ่งขึ นมา นางพระยาก็มา
กระทํ าวัตร ปฏิ บตั ิ กวาดเผี ยวอัสสมสาลา แล้วก็ แต่งดายังนํ ากิ นนํ าใช้
ทังไม้สีฟันและนําซ่วยหน้า หือพระมหาสัตเจ้าแล้ว ก็อ้มุ ลูกแก้วรักบ่แล้ว
ดังดวงตา จิ งเจี ยรจากับลูกเต้า๙๘
ตัวอย่างข้ างต้ นกวีพรรณนาว่า เมือกลางคืนถึงยามเช้ า
สายฟ้าพุ่งขึนมา พระนางมัทรี จึงทรงกระทําตามวัตรปฏิบตั ิ ทรงเก็บกวาดอาศรมศาลา แล้ วจึง
จัดเตรี ยมนําอุปโภคบริ โภค ทังไม้ สีฟันและนําล้ างหน้ าให้ แด่พระมหาโพธิสตั ว์(พระเวสสันดร)แล้ ว
ทรงอุ้มสองกุมารด้ วยความรักดังดวงตาแล้ วตรัสกับสองกุมาร
ตัวอย่างข้ างต้ น กวีได้ เปรี ยบเทียบสองกุมารกับดวงตา
ของมนุษย์ เป็ นที เข้ าใจกันทัวไปว่า "ดวงตา" มีอวัยวะทีสํ าคัญที สุดอวัยวะหนึงในร่ างกายของ
มนุษย์ เพราะดวงตาเป็ นสัมผัสทีสําคัญ คือ ใช้ ในการมองเห็นเพือรับรู้สารต่างๆ ความสําคัญของ
๙๗

กระออม (กลอน) น. ภาชนะสานด้ วยไม้ ไผ่ ยาชัน รูปคล้ ายกระบุง ไม่มีคอ ใช้ ใส่นํา เช่น สรงสนานนําทิพย์ สิบ
กระออม. (คาวี), กะออม กัลออม หรือ กะละออม ก็วา่ .
๙๘
เรืองเดียวกัน, ๑๘๒.

๑๗๓
ดวงตายังปรากฏในสํานวนไทยโบราณทีว่า "แก้ วตาดวงใจ" ทีใช้ ในความหมายว่า "ผู้เป็ นทีรักอย่าง
ยิง" และยัง เห็น ได้ จากสํ านวนไทยในปั จ จุบันที ว่า "ดวงตาเป็ นหน้ าต่างของดวงใจ" มนุษย์ ให้
ความสําคัญต่อดวงตาเป็ นอย่างยิง ฉะนัน การทีกวีใช้ ดวงตาเปรี ยบเทียบกับความรักของแม่ทีมีตอ่
ลูก จึงทําให้ เห็นว่าเป็ นความรักทีหวงแหนและสําคัญต่อชีวิตเป็ นอย่างยิงอีกด้ วย
๒.๓.๒.๑.๓ การเปรี ยบเทียบเกี ยวกับ สวรรค์๙๙จากการศึกษา
ครังนีพบว่ากวีล้านนาใช้ สถาปั ตยกรรมทีเป็ นทิพย์อนั เกิดจากการก่อสร้ างหรื อออกแบบโดยเทวดา
หรื อสิงทีเป็ นทิพย์ ดังเช่น
ใ น ท า น กั ณ ฑ์ ต อ น ที พ ร ะ น า ง ผุ ส ดี มี พ ร ะ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ
ทอดพระเนตรพระนคร พระเจ้ าสัญชัยจึงทรงให้ เสนาอํามาตย์ประดับตกแต่งพระนคร ดังทีกวีได้
พรรณนาว่า
นางก็ ใคร่ ทอดพระเนตรดูยงั เวี ยง จิ งบอกยังท้าวสญชัยราช ท้าวก็ หื อ
อามาตย์ประดับประดายังเวียงหือวิ ลาสจํ าเริ ญตา เหมื อนดังเวี ยงเทวดา
บนฟ้ า แล้วหื อนางน้องหล้าทรงราชรถเล่ มประเสริ ฐ มี หมู่ เ สนาโยธา
แวดล้อมเป็ นบริ วาร๑๐๐
กวีได้ พรรณนาไว้ ว่า พระนางผุสดีมีพระประสงค์ ทอดพระเนตร
พระนคร จึงกราบทูลพระเจ้ าสัญชัย พระองค์จึงทรงให้ อํามาตย์ประดับประดาพระนครให้ วิลาส
เจริ ญ ตาเหมื อ นดังเทวนครบนสวรรค์ ซึ งน่ า จะหมายถึ ง นครดาวดึง ส์ อัน เป็ นที ประทับ ของ
พระอินทร์ แล้ วทรงให้ พระนางผุสดีทรงราชรถอันประเสริฐ มีหมูเ่ สนาโยธาแวดล้ อมเป็ นบริวาร

๙๙

หมายรวมถึง อาคารหรื อสิงก่อสร้ าง รวมถึงสิงแวดล้ อมทีเกียวข้ องทังภายในและภายนอกสิงปลูกสร้ างนัน ทีมา
จากการออกแบบของมนุษย์ด้วยศาสตร์ ทางด้ านศิลปะ การจัดวางทีว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้ าง เพือประโยชน์ใช้
สอย
๑๐๐
เรืองเดียวกัน, ๔๓.

๑๗๔
อีกตัวอย่างหนึง ในทานกัณฑ์ เมือพระเวสสันดรเสด็จออกจาก
เมื อ งสี พี แ ล้ ว พระองค์ ไ ด้ ตรั ส กั บ พระนางมั ท รี ว่ า ราชสมบัติ ทั งหลายพระองค์ ท รงละทิ ง
ไม่เพียงเท่านันสมบัตทิ ีติดตัวมาพระองค์จะทรงบริจาคให้ หมดสินด้ วย ดังความว่า
อันว่าปราสาทราชมณเฑี ยรอันควรสนุกถูกเนื อเพิ งใจ เป็ นที อาศัยแห่ ง
พ่อแม่ราตนประเสริ ฐ งามลําเลิ ศเหมื อนเวไชยนต์ราจักพาตนพลัดพราก
หนีละจากไปไกลพระมหาสัตว์เจ้ายังอามาตย์ อันเกิ ดสหชาติ ตามตน ได้
หกหมื นคนเป็ นขนาด เจ้าก็หือเขาลี ลาสกลับคื นเมื องแล้ว ตนแก้วก็ขบั
รถจากกันไป จิ งกล่าวกับนงน้องเหน้า ว่ าดูราเจ้าราชมัทที ผิ ว่ายาจกฝูง
ใดหากมาตามราดังอัน นางจุ่งพิ จารณายาจกฝูงนัน พีจักหื อทาน๑๐๑
พระเวสสันดรตรัสกับพระนางมัทรี วา่ อันว่าปราสาทราชมนเทียร
อันสนุกและเป็ นทีพึงใจ เป็ นทีอาศัยของพ่อแม่ งามลําเลิศเหมือนปราสาทเวชยันต์ ทงสองพระองค์
ั
จะต้ องพลัดพราก อีกทังยังมีอํามาตย์ทงหกหมื
ั
นทีเป็ นสหชาติ เกิดมาตามพระองค์ พระองค์ก็ทรง
ให้ กลับไปยังพระนคร แล้ วจึงตรัสกับพระนางมัทรี อีกว่าหากมียาจกมาทูลขอทานพระองค์ก็จะทรง
บริ จาคทานตัวอย่างทังสองข้ างต้ น เห็นได้ ว่ากวีล้านนาเปรี ยบเทียบพระนครกับสิงก่อสร้ างทีเป็ น
ทิพย์ คือ เทวนคร(ดาวดึงส์)และปราสาทเวชยันต์๑๐๒ ดังสามารถแสดงเป็ นตารางได้ ดงั นี

๑๐๑

เรืองเดียวกัน, ๘๗.
เป็ นทีประทับของพระอินทร์ โดยทางด้ านทิศตะวันออกของดาวดึงส์ มีสวนทิพย์ชือ "นันทวัน" มีสมบัติทิพย์และ
ไม้ ผลไม้ ดอกมากมายและเป็ นสถานทีเล่นสนุกสนานของเทวดาในชันนี ทางด้ านทิศใต้ ของดาวดึงส์ มีสวนอุทยานใหญ่ชือ
"ผารุสกวัน" หรือ "ปารุสกวัน" ต้ นไม้ ในสวนนีมีลกั ษณะอ่อนค้ อมราวกับมีผ้ ดู ดั ไว้ ทางด้ านทิศตะวันตกดาวดึงส์ มีอทุ ยานใหญ่
อีกแห่ง หนึงเป็ นทีเล่นสนุกสนานของเทวดาทังหลาย ชือว่า "จิตรลดา" ต้ นไม้ และเถาวัลย์ ในสวนนีสวยงามราวกับมีผ้ แู ต่ง
ประดับไว้ และทางทิศด้ านเหนือของดาวดึงส์มีอทุ ยานใหญ่ชือ "มิสสกวัน" ในหนังสือไตรภูมิกล่าวว่า "มีไพชยนตปราสาทสูงได้
๒๕,๖๐๐,๐๐๐ วา ปราสาทนันงามหนาเทียรย่อมแก้ วสัตตพิธรัตนทังหลายโดยสูงได้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ วา" จะเห็นได้ ว่าเวชยันต์
เป็ นปราสาททีสูงใหญ่ อีกทังยังงดงามด้ วยเพชรพลอยทัง ๗ ชนิดล้ อมรอบไว้ ส่วนหนังสือ "กําเนิดเทวดา" กล่าวถึง ไพชยนต์
ปราสาทหรื อเวชยันต์ปราสาทว่า "มีชนชาลา
ั
๑๐๐ ชาลา แต่ละชาลามีวิมาน ๗๐๐ วิมานแต่ละวิมานมีนางฟ้าอยู่ประจํ า
๗ องค์ นางฟ้าแต่ละองค์มีอปั สรบริ วาร ๗ นาง"ซึงจะเห็นได้ ถึงความยิงใหญ่ของปราสาทเวชยันต์และความยิงใหญ่ของพระ
อินทร์ อีกด้ วย
๑๐๒

๑๗๕
ตารางที ๓๔ แบบเปรี ยบทีเกียวกับสวรรค์

สิงเปรียบ
พระนคร

แบบเปรียบ
เทวนคร(ดาวดึงส์)
ปราสาทเวชยันต์

คําเปรียบ
เหมือนดัง
เหมือน

ลักษณะร่ วม
งดงามอย่างวิจิตร
ความสุขความสนุก

จากตารางข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่า กวี ไ ด้ เ ชื อมโยงความหมายของ
"พระนคร" กับ "เทวนคร(ดาวดึงส์)"และ"ปราสาทเวชยันต์" โดยมีลกั ษณะร่ วม คือ มีความงดงาม
อย่างไม่มีทีติและเป็ นสิงก่อสร้ างทีถูกประดับประดาอย่างเป็ นทิพย์ การทีกวีได้ นําพระนครสีพีกับ
สวรรค์ ชันดาวดึ ง ส์ ม าเปรี ย บเที ย บกั น นันย่ อ มแสดงให้ เห็ น ว่ า พุ ท ธศาสนิ ก ชนรู้ จัก และให้
ความสําคัญกับสวรรค์ชนนี
ั เป็ นอย่างดี
อาจจะกล่าวได้ ว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่รับรู้ ถึงรายละเอียด
ของสวรรค์ชนดาวดึ
ั
งส์ ดังนัน กวีล้านนาจึงไม่ต้องใช้ วิธีการขยายความเพือแสดงคุณลักษณะวิเศษ
ของสวรรค์ชนนี
ั แต่ผ้ อู า่ นผู้ฟังก็ยงั สามารถจินตนาการถึงสวรรค์ชนนี
ั ได้ จากการเปรี ยบเทียบเช่นนี
ของกวีล้านนาจึงทําให้ เชือได้ วา่ ผู้อา่ นผู้ฟังเทศน์มหาชาติหรื อตังธรรมหลวงของล้ านนาจะต้ องเป็ น
ผู้มีความรู้เกียวกับพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างดี อย่างน้ อยทีสุดพุทธศาสนิกชนชาวล้ านนาจะต้ องมี
องค์ความรู้เรื องไตรภูมิเป็ นอย่างดีจงึ จะเข้ าใจความเปรี ยบอุปมานีได้
๒.๓.๒.๑.๔ การเปรี ยบเทียบเกียวกับอาหารการกิน วัฒนธรรม
อาหารเป็ นสากลลักษณะอย่างหนึงของมนุษยชาติ และยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของชนชาตินนด้
ั วย
ล้ านนาเป็ นอาณาจักรที มีศูนย์กลางหลายแห่ง เช่น นครหิรัญเงิ นยางเชี ยงแสน(ปั จจุบันอยู่ใน
บริเวณจังหวัดเชียงราย) เมืองหริภญ
ุ ชัย(ปั จจุบนั คือ จังหวัดลําพูน) เวียงกุมกามและนพบุรีศรี นคร
พิงค์เชียงใหม่(ปั จจุบนั คือ จังหวัดเชียงใหม่) ล้ านนาจึงมีชาติพนั ธุ์หลากหลายซึงมีเข้ ามาอาศัยอยู่
ทังการอพยพและการกวาดต้ อน จึงทําให้ เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างชาติพนั ธุ์ ๑๐๓ เช่นเดียวกับ

๑๐๓

ดูรายละเอียดในบทที ๕ การศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมเรืองมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร

๑๗๖
อาหารที มี อยู่อย่างหลากหลายก็ เ นื องมาจากการผสมผสานวัฒ นธรรม ดัง จะเห็ น ได้ จ ากการ
เปรี ยบเทียบด้ วยการอุปมา เช่น
ในกัณฑ์กมุ าร เมือพระเวสสันดรทรงบริ จาคสองกุมารให้ แก่ชชู ก
แล้ ว ชูช กได้ ทุบตีส องกุมาร พระกัณหาจึง ตรั สอ้ อนวอนพระเวสสันดรให้ ช่วยและพรรณนาถึ ง
ความน่าเกลียดน่ากลัวของชูชกไว้ วา่
พลงฺกปาโท ตี นพราหมณ์ หนาเป็ นทูดเป็ นดังตี นช้างอยู่ลนุ ยูน หนังมันลง
ห่มห้อย เป็ นแถวถ้อยอยู่นุงนัง มี ต่นุ ชิ นอันยานลงทัดสะเอว เป็ นแถวดัง
ท่านขัดไท่เข้า ริ มปากเถ้ายานยาบ ยานทาบคาบปกคาง ดังพราหมณ์ ก็
คดก้อง เขี ยวงอนง้องงอกปูนกลัว หลังมันโคดังหลังช้าง ปุ่ มป้ างสวดทุน
ยุน ตามันพายบนหลับลี ภายใต้ตีสานลาน หนวดมันแดงจักกี ๆ เหมื อน
ดังหนวดกุ้งจี เปลียวไฟ ตนมันเต็มไปด้วยไฝดําไฝแดง มี กลิ นแหน่งและส้ม
เป็ นดังข้าวต้มหมากแปดํา ตามันเหลื อมมะมาบ สาบคาบอยู่ปนู กลัว๑๐๔
กวีได้ พรรณนาถึงความน่าเกลียดน่ากลัวนีว่า เท้ าพราหมณ์หนา
เป็ นเรื อนเหมือนกับเท้ าช้ าง หนังของพราหมณ์ห้อยห่มลงมาเป็ นแถวรุงรัง มีเนือย้ อยลงข้ างสะเอว
เป็ นแถวเหมือนมี คนมาขัดไถ ริ ม ปากของพราหมณ์ ย้อยลงยานปกคางและมี เขี ยวงอกน่ากลัว
ส่วนหลังโก่ ง ดัง หลัง ช้ างและเป็ นตะปุ่ มตะปํ า ตาด้ านล่า งหลับ ตาด้ านบนคลี ออก หนวดของ
พราหมณ์แดงเหมือนกับหนวดกุ้งจี(กุ้งย่าง)เปลียวไฟ ร่างกายของพราหมณ์เต็มไปด้ วยไฝดําไฝแดง
มีกลินเหม็นเปรี ยว เป็ นเหมือนข้ าวต้ มหมากแปดํา ตาของพราหมณ์เหลือบเลือมน่ากลัว
ตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่ากวีล้านนาได้ เปรี ยบเทียบลักษณะทาง

กายภาพของชูชกกับอาหารของชาวล้ านนา ซึงสามารถแสดงเป็ นตารางได้ ดงั นี

๑๐๔

เรืองเดียวกัน, ๒๐๔.

๑๗๗
ตารางที ๓๕ แบบเปรี ยบทีเกียวกับอาหาร

สิงเปรียบ
หนวด

แบบเปรียบ
กุ้งจี(กุ้งย่าง)

คําเปรียบ
เหมือนดัง

ไฝดําไฝแดง

ข้ าวต้ มหมากแปดํา

เป็ นดัง

ลักษณะร่ วม
เส้ นแข็งกระด้ างและมีสีส้มแดงสี
ดํา
มีสีดา่ งดําไม่สมําเสมอ

ตารางข้ างต้ นเห็นได้ ว่ากวีได้ เปรี ยบเทียบ "หนวดของชูชก" กับ
"หนวดกุ้งย่าง" ซึงมีลกั ษณะเหมือนกัน คือ หนวดกุ้งย่างจะมีลกั ษณะแข็ง กระด้ าง อีกทังยังมีสีส้ม
แดงและสีดําทีเกิดจากการย่างไฟ ส่วนไฝดําไฝแดงทีกวีได้ เปรี ยบเทียบกับข้ าวต้ มหมากแปดําหรื อ
ข้ า วต้ ม ที ใส่ ถัวดํ า นัน มี ลัก ษณะคื อ มี สี ไ ม่ ส มํ าเสมอและความไม่ ร าบเรี ย บของผิ ว ข้ า วต้ ม
เนืองมาจากใส่ถัวดําลงไปนัน ย่อมทําให้ เห็นลักษณะผิวของชูชกทีกระดํากระด่างไม่ราบเรี ยบ
อีกด้ วย
แม้ ว่ากวี ล้านนาจะใช้ อ าหารพิ เศษที หารั บประทานได้ ใ นงาน
โอกาสพิเศษเท่านันกับลักษณะบุรุษโทษของชูชกซึงเป็ นสิงตรงกันข้ ามกัน หากแต่สอดรับกับภาพที
กวีล้านนาต้ องการจะสือ คือ ความกระด้ างและสี น่าจะทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังชาวล้ านนาเข้ าใจลักษณะ
ของชูชกได้ มากยิงขึนอีกด้ วย อีกทังการเปรี ยบเทียบกับอาหารทีเป็ นวัฒนธรรมพืนฐานของมนุษย์
โดยเฉพาะอาหารท้ องถินซึงเป็ นวัฒนธรรมทีใกล้ ตวั ผู้อ่านผู้ฟังและเป็ นการเปรี ยบเทียบกับสิงที
คุ้นเคยก็ยอ่ มทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังเกิดจินตภาพได้ ง่ายมากขึนด้ วย
ผลของการศึกษาด้ านการใช้ อุปมาพบว่ากวีนิยมใช้ แบบเปรี ยบ
ถึง ๔ คือ แบบเปรี ยบแรก คือ แบบเปรี ยบเกียวกับธรรมชาติ เช่น นํา สัตว์ พรรณไม้ และภูเขาซึงกวี
ใช้ สิงเหล่านีนํามาเปรี ยบกับอารมณ์ความรู้ สึกของตัวละครและรู ปร่ างลักษณะของตัวละครแบบ
เปรี ยบทีสอง คือ แบบเปรี ยบเกียวกับมนุษย์ เช่น คุณลักษณะของมนุษย์ กิริยาอาการของมนุษย์
และอวัยวะของมนุษย์ กวีนําสิงเหล่านีมาเปรี ยบเทียบกับคนทีเป็ นทีรัก เช่น ลูก เป็ นต้ น แบบเปรี ยบ
ทีสาม คือ แบบเปรี ยบเกี ยวกับสวรรค์ กวีมักใช้ แบบเปรี ยบเช่นนีกับสิงก่อสร้ างเพือให้ เห็นความ

๑๗๘
วิจิตรงดงามและทําให้ เห็นถึงความพิเศษทีแตกต่างจากสิงก่อสร้ างอืน และแบบเปรี ยบสุดท้ าย คือ
แบบเปรี ยบเกียวกับอาหาร กวีใช้ แบบเปรี ยบนีกับการเปรี ยบเทียบรูปร่างลักษณะของตัวละคร
อาจกล่าวได้ วา่ แบบเปรี ยบเหล่านีสะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดของ
ชาวล้ านนา เมือพิจารณาการใช้ แบบเปรี ยบแบบต่างๆพบว่า กวีล้านนานิยมใช้ แบบเปรี ยบเกียวกับ
ธรรมชาติมากทีสุดอาจเป็ นเพราะชาวล้ านนาในอดีตมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับธรรมชาติมากกว่า
ปั จจุบนั จึงทําให้ สิงเหล่านีเป็ นเรื องใกล้ ตวั ธรรมชาติทีกวีใช้ เปรี ยบเทียบได้ แก่ นํา สัตว์ พรรณไม้
และภูเขาซึงเป็ นธรรมชาติทีอยู่ในการดําเนินชีวิตของชาวล้ านนาทังสิน ไม่เพียงเท่านัน ยังสะท้ อน
ให้ เ ห็ น ถึง ความอุด มสมบูรณ์ ข องธรรมชาติใ นล้ า นนาอี ก ด้ ว ย กล่า วคื อ การเปรี ย บเที ย บเป็ น
การเปรี ยบสิงหนึงโดยใช้ อีกสิงหนึง โดยสิงทีจะนํามาเปรี ยบจะต้ องมีลกั ษณะเดียวกันหรื อแทนกัน
ได้ ฉะนัน การนําธรรมชาติมาเปรี ยบเทียบกับนามธรรมต่างๆ
ไม่เพียงแต่จะทําให้ เข้ าใจหรื อเห็นภาพมากขึน แต่สะท้ อนให้ เห็น
ว่ า ชาวล้ านนาในอดี ต ให้ ความสํ า คัญ กับ ธรรมชาติ ม ากที สุด และอ าจอนุ ม านได้ ว่ า การให้
ความสําคัญดังกล่าวจึงนํามาสูค่ วามรักและหวงแหนธรรมชาติด้วย
๒.๓.๒.๒ การใช้ อปุ ลักษณ์
อุปลักษณ์ (Metaphor) ตรงกับคําว่า "รูปกะ" ในภาษาสันสกฤต หมายถึง
ภาพพจน์รูปแบบหนึง กล่าวเปรี ยบเทียบโดยตรงระหว่างสิงทีมีคณ
ุ ลักษณะร่ วมบางประการของ
ของสองสิง หรื อมากกว่านันโดยมีคําแสดงเปรี ยบเทียบนันว่า เป็ น คือ เท่ากับ ฯลฯ๑๐๕
กุสุม า รั ก ษมณี ๑๐๖ อธิ บ ายว่า "รู ป กะ (ในตํ า ราวรรณคดี ไ ทยเรี ย กว่ า
อุปลักษณ์ ) คื อ การเปรี ยบเที ยบทํ านองเดี ยวกับอุปมา แต่กล่าวเสี ยใหม่ว่าสิ งหนึงเป็ นอี กสิ งหนึง
เช่น ดวงหน้าของนางคื อดวงจันทร์ ความหมายจึ งลึกซึ งกว่าอุปมา เพราะมิ ใช่เพี ยงแต่ดวงหน้า
เหมื อนดวงจันทร์ เท่านัน แต่เป็ นดวงจันทร์ เลยที เดี ยว จึ งสามารถแทนที ดวงจันทร์ ได้" ลักษณะ
ดัง กล่ า วตามที กุสุม า รั ก ษมณี อ ธิ บ ายไว้ นันจะเห็ น ว่ า อุป มาและอุป ลัก ษณ์ แ ตกต่ า งกัน คื อ
๑๐๕
๑๐๖

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๕๖๙.
กุสมุ า รักษมณี, วิเคราะห์ วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๒๘.

๑๗๙
อุปลักษณ์ จะต้ องเปรี ยบสิ งหนึงให้ "เป็ น" สิงหนึง โดยสิงหนึงสามารถแทนทีสิงหนึงได้ จึงทําให้
ความหมายทีเกิดจากการเปรี ยบเทียบด้ วยการใช้ อปุ ลักษณ์นนลึ
ั กซึงกว่าอุปมา
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเปรี ยบเทียบของอุปลักษณ์ยงั คงเหมือนกับ
การอุปมา กล่าวคือ จะต้ องมีองค์ประกอบ ๔ ส่วน คือ ๑.สิงทีต้ องการกล่าวถึง เรี ยกว่า อุปไมย
หรื อ สิ งเปรี ยบ ๒.สิงที เป็ นตัวเปรี ยบ หรื อเป็ นหลักในการเปรี ยบ เรี ยกว่า อุปมา หรื อเรี ยกว่า
แบบเปรี ย บ(ในหั ว ข้ อนี จะเรี ย กว่ า อุ ป ลั ก ษณ์ ) ๓.ลัก ษณะเด่ น ที ร่ ว มกั น และ ๔.คํ า แสดง
ความเปรี ยบ๑๐๗
ดังทีกล่าวไปแล้ วว่า วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
ไม่อ าจจะใช้ คํ า แสดงการเปรี ย บเที ย บตัด สิ น ได้ ว่า เป็ นอุป มาหรื อ อุป ลัก ษณ์ ฉะนันจึง ต้ อ งใช้
กระบวนการทางความหมายเพือช่วยให้ เกิดความเข้ าใจมากขึน
กระบวนการทางความหมายระหว่า งอุปลักษณ์ กับ อุปมาแตกต่า งกัน
กล่าวคือ เมือจะเปรี ยบเทียบสิงสองสิงเข้ าด้ วยกันการอุปมานันจะต้ องใช้ วิธีการเชือมโยงคุณสมบัติ
ระหว่างสิงเปรี ยบและแบบเปรี ยบ หรื ออาจจะกล่าวได้ ว่าแบบเปรี ยบนันจะต้ องทรงสภาพหรื อ
คงสภาพทางความหมายอยู่ เรี ยกว่า การเปรี ยบเทียบด้ วยวิธีอปุ มา๑๐๘
ในขณะทีการเปรี ยบเทียบด้ วยวิธีการอุปลักษณ์นนจะใช้
ั
วิธีการถ่ายโอน
ความหมายระหว่างสิงเปรี ยบและแบบเปรี ยบ การถ่ายโอนความหมาย หมายถึง การแทนทีสิงหนึง
ให้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นอีกสิงหนึง
จากการศึก ษาวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กรนี
พบว่ากวีล้านนาใช้ อปุ ลักษณ์ น้อยกว่าการอุปมา อาจเป็ นเพราะกระบวนการทางความหมายแบบ
อุปลักษณ์ทีต้ องถ่ายโอนความหมายจากสิงเปรี ยบให้ ไปแทนทีแบบเปรี ยบจึงทําให้ เกิดจินตภาพได้
น้ อยกว่าการเปรี ย บเที ยบแบบอุปมา กล่าวคือ วิธี การเปรี ยบเที ยบแบบอุป มาเปิ ดโอกาสทาง

๑๐๗
๑๐๘

ผู้วิจยั ได้ อธิบายเรืองกระบวนการเปรียบเทียบโดยการใช้ อปุ มาแล้ ว ดูหวั ข้ อที ๑ การใช้ อปุ มา เพิมเติม
ดูรายละเอียดในหัวข้ อการเปรียบเทียบด้ วยวิธีการอุปมา

๑๘๐
จินตนาการของผู้อ่านผู้ฟั งมากกว่าจึงทํ าให้ กวีล้านนาเลือกใช้ วิธีการอุปมามากกว่าอุปลักษณ์
ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๒.๒.๑ แบบเปรี ยบทีเกียวกับผี หมายถึง สิงทีปกติจะมอง
ไม่เห็น คนส่วนเข้ าใจว่ามีฤทธิ อํานาจเหนือคน อาจให้ คุณหรื อให้ โทษแก่คน ทําให้ คนนับถือหรื อ
เกรงกลัว ในทีนียังหมายรวมถึงผู้ทีเกียวข้ องกับผี ได้ แก่ แม่มด หมอผีและร่างทรงด้ วย
ในทานกัณ ฑ์ ตอนทีพระนางผุสดีทรงอธิ บายถึง ความน่ากลัว
ของป่ าหิมพานต์ให้ พระนางมัทรี ทรงฟั งว่ามีอนั ตรายและความน่ากลัวไว้ ว่า
คันว่านางได้ยินเสี ยงสิ คาละจิ งจอก อันออกมาร้ องละแวก ได้ยินเสี ยง
นกเค้าแยก อันมาร้องแขวกกลางคื น นางย่อมตื นกลัวหนังหัวพองใจสัน
เป็ นดังแม่มดอันผี เข้าทื อคิ ง ดังฤๅนางจักอดได้ เสี ยงนกร้ องในป่ าไม้ปนู
กลัว นันชา๑๐๙
กวี พ รรณนาไว้ ว่า เมื อพระนางผุส ดี ไ ด้ ยิ น เสี ย งของสัต ว์ เช่น
สุนขั จิงจอก เป็ นต้ น ออกมาร้ อง ได้ ยินเสียงนกเค้ าแยกออกมาร้ องเสียงแขวกยามคําคืน พระนาง
ผุสดีย่อมตืนกลัวหนังศีรษะและหัวใจจะสันเป็ นดังแม่มดทีผีเข้ าร่าง พระนางจะอดทนต่อเสียงนก
ร้ องในป่ าอันน่ากลัว
ตัวอย่างข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่ากวีเปรี ยบเทียบความหวาดกลัวของ
พระนางมัทรี กบั แม่มดทีถูกผีเข้ าสิง ซึงอาจจะแสดงเป็ นตารางได้ ดงั นี
ตารางที ๓๖แบบเปรี ยบเกียวกับผี

สิงเปรียบ
พระนางมัทรี

๑๐๙

แบบเปรียบ
แม่มดทีถูกผีเข้ าสิง

คําเปรียบ
เป็ นดัง

ลักษณะร่ วม
อาการสันและกรี ดร้ อง

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๗๐-๗๑.

๑๘๑
ตารางข้ างต้ น เห็นได้ ว่ากวีได้ เปรี ยบเทียบพระอาการของพระ
นางมัทรี ทีสันและกรี ดร้ องด้ วยความหวาดกลัวต่อเสียงของสัตว์ร้ายต่างๆในป่ าหิมพานต์ กวีได้
เปรี ยบเทียบกับอาการของแม่มดทีถูกผีเข้ าสิง คําว่า "แม่มด" ทีกวีเลือกใช้ ตรงกับคํา ว่า "ร่ างทรง"
หรื อ "ม้ าขี"๑๑๐อากัปกิริยาของร่ างทรงเมืออัญเชิญผี ๑๑๑เข้ าประทับร่ างมักจะเริ มจากมีร่างกายสัน
ไม่มีสติ เสียงเปลียนและกรี ดร้ องเพือเป็ นสัญญาณว่าผีได้ ประทับร่างแล้ ว
กวี ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก ารถ่ า ยโอนความหมาย คื อ ให้ พระนางมัท รี มี
พระอาการเป็ นแม่มดทีถูกผี เข้ าสิง จึงสามารถกล่าวได้ ว่า พระนางมัทรี เป็ นแม่ม ดทีถูกผีเข้ าสิง
เนืองจากลักษณะร่วมทีมีเหมือนกันได้ กลายเป็ นสิงสิงเดียวกัน
๒.๓.๒.๒.๒ แบบเปรี ย บที เกี ยวกับ วัต ถุ หมายถึ ง สิ งของที
สามารถจับต้ องได้ ด้วยสัมผัสต่างๆ ในกัณฑ์กุมาร เมือพระเวสสันดรทรงตามหาสองกุมารไปถึง
สระบัว พระองค์ทรงรู้วา่ พระกัณหาและพระชาลีทรงซ่อนอยูใ่ นสระบัวจึงกล่าวกับพระชาลีวา่
ดูราเจ้ าชาลี ลูกอ้ายชายเดี ยว แก่ พ่อเฮย เจ้ าจุ่ง มาด้วยม่ อตามคํ าพ่ อ
ช่วยกูสร้ างก่อปารมี คื อสัพพัญ ูตญ
ั ญาณวิ ถีอนั เลิ ศแล้ว จักได้นงแท่
ั น
แก้วเทศนาธรรม พราหมณ์ ผู้นีมาว่า คํ าร้ ายด่าเหลื อใจ เจ้าจุ่งมาเป็ นดัง
นํ าใสงามชื นช้ อ ย มาหดหล่ อ ย้อ ยใจ พ่ อ เทอะ ยานนาวาว เม โหถ
เจ้าจุ่งมาเป็ นสะเพาคํ าเหล้มกว้าง ในท่าท้างสาคร หื อพ่อขี ชอนไปสู่ฝัง
กําหน้า คือฟากฟ้าจากสงสาร มี นิพพานเป็ นทีสุขยิ งลําทุกสิ งโลกา๑๑๒
ตัวอย่างข้ างต้ น กล่าวว่า พระชาลีลกู ชายคนเดียวของพ่อ เจ้ าจง
ออกมาด้ วยคําของพ่อ ช่วยพ่อสร้ างพระบารมี คือ สัพพัญ ตู ญ
ั ญาณวิถีอนั ประเสริ ฐ จะได้ นงแท่
ั น
แก้ วเทศนาธรรม พราหมณ์ผ้ นู ีมาว่าด้ วยคําร้ ายเหลือแก่ใจ เจ้ าจงมาเป็ นนําทีรดใจของพ่อ เจ้ าจง
มาเป็ นสําเภาทองลําใหญ่ใ นมหาสมุทรให้ พ่อขับไปสู่ฝังหน้ า คือ ฟากฟ้าจากสังสารวัฏมีนิพพาน
เป็ นความสุขลําในโลก
๑๑๐

ชาวล้ านนาเรียก ร่างทรง ว่าม้ าขี ไม่วา่ จะเป็ นร่างทรงของผีหรือร่างทรงของเทพเจ้ า
ผี ในความหมายนี หมายถึง ภูต ผี วิญญาณหรือเทพเจ้ าทีบันดาลคุณหรือโทษให้ แก่คน
๑๑๒
เรืองเดียวกัน, ๑๙๕.
๑๑๑

๑๘๒
ตัวอย่างข้ างต้ น เห็นได้ ว่ากวีได้ เปรี ยบเทียบถึงสามประการ คือ
เปรี ยบพระชาลีเป็ นนําและสําเภาทอง อีกทังยังมีการเปรี ยบพระนิพพานกับฝั งซึงสามารถแสดง
เป็ นตารางได้ ดงั นี
ตารางที ๓๗ แบบเปรี ยบเกียวกับวัตถุ

สิงเปรียบ
พระชาลี
พระนิพพาน

แบบเปรียบ
นํา
สําเภาทอง
ฝั ง

คําเปรียบ
เป็ นดัง
เป็ น
คือ

ลักษณะร่ วม
มีความใสและเย็น
สิงทีช่วยพาไปสูน่ ิพพาน
เป้าหมายปลายทาง

ตารางข้ างต้ น เห็นได้ ว่ากวีไ ด้ เ ปรี ยบเที ยบพระชาลี กับวัตถุถึง
สองสิง คือ นําและสําเภาทอง ประการแรกกวีได้ เปรี ยบเทียบพระชาลีกับนํา เนืองจากพระชาลีมี
ลักษณะนิสยั ทีสุขมุ และรอบคอบเยือกเย็น
กวี จึ ง ได้ เ ลื อ กเปรี ย บเที ย บลัก ษณะนิ สัย ของพระชาลี กับ นํ า
ส่วนการทีกวีเปรี ยบเทียบพระชาลีกบั สําเภาทองนัน เนืองมาจากการรู้หน้ าทีของพระชาลี พระชาลี
เป็ นพระโอรสพระองค์เดียวของพระเวสสันดร ฉะนัน จึงต้ องมีหน้ าทีทีต้ องปฏิบตั ิของลูกกษัตริ ย์ คือ
การเสียสละ เช่นเดียวกับเรื อสําเภาทีมีหน้ าทีขนถ่ายสินค้ าจากทีหนึ งไปสู่อีกทีหนึงเปรี ยบเทียบ
พระชาลีกับสําเภาทองนันเพราะสําเภาทองมีคุณค่าทังด้ านมูลค่า คือ ต้ องมีราคาสูงมาก และมี
คุณค่าทางด้ านจิตใจ คือ เมือมีราคาสูงมากเจ้ าของเรื อจะต้ องรู้ จักคุณค่าและต้ องห่วงแหนเรื อ
สําเภาลํานีเป็ นอย่างยิง การทีกวีเปรี ยบเทียบพระชาลีกับเรื อสําเภาทองนีย่อมแสดงให้ เห็นว่ากวี
ต้ องการให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังเข้ าใจว่าพระเวสสันดรทรงวางพระทัยต่อพระชาลี เป็ นอย่างยิง กล่าวคือ
หากเปรี ยบพระชาลีเป็ นเรื อสําเภาทองแล้ วก็สามารถอนุมานได้ ว่ าพระเวสสันดรย่อมเป็ นผู้โดยสาร
หรื อสินค้ า เรื อสําเภาทองจึงต้ องมีหน้ าทีอํานวยความสะดวกเพือให้ ผ้ โู ดยสารหรื อสินค้ าเดินทางสู่
จุดหมายอย่างปลอดภัย จุดหมายที กวีได้ กล่าวถึง คือ พระนิพพาน โดยกวีเปรี ยบเทียบฝั ง(พืนดิน)
กับพระนิพพานโดยมองถึงลักษณะร่วมทีมีเหมือนกัน คือ ความไม่หวันไหว

๑๘๓
ในขณะที ฝั ง(พื นดิ น )ไม่ ส ะเทื อ นต่ อ ลมฝนและแสงแดด
พระนิพพานก็ไม่สะเทือนไปด้ วยกิเลสและตัณหาเช่นกัน ความไม่หวันไหวต่อกิเลสและตัณหานีเอง
ทีทําให้ กวีได้ สรุปตอนท้ ายว่า มี นิพพานเป็ นที สุขยิ งลํ าทุกสิ งโลกา คือ พระนิพพานเป็ นสุขกว่าสิง
อืนใดในโลก
อนึ ง การเปรี ยบเที ย บดั ง กล่ า วจะเห็ น ว่ า กวี ล้ านนาได้
เปรี ยบเทียบอย่างเป็ นลํ าดับซึงเป็ นลักษณะเด่นประการหนึงวรรณกรรมเรื องนี กล่าวคือ กวีไ ด้
เปรี ยบเทียบลักษณะนิสยั ของพระชาลีกบั นํา จากนันจึงเปรี ยบเทียบพระชาลีกับสําเภาทอง และ
สุดท้ ายจึงเปรี ยบเทียบพระนิพพานกับฝั ง(พืนดิน) การเปรี ยบเทียบอย่างเป็ นลําดับนีเอง ทําให้
ผู้อ่านผู้ฟังเกิดภาพอย่างเป็ นลําดับและสามารถเข้ าใจถึง ความมุ่งหมายของพระเวสสันดรได้ เป็ น
อย่างดี ในขณะเดียวกันก็ทําให้ เข้ าใจตัวละครทีถูกโน้ มน้ าวใจอย่างพระชาลีมากยิงขึนอีกด้ วย
๒.๓.๒.๒.๓ แบบเปรี ยบเกี ยวกับตัวละครวรรณกรรมเรื องอื น
วรรณกรรมล้ า นนาหลายเรื องมี ค วามสํ า คัญ ต่อ วิ ถี ช าวล้ า นนาเป็ นอย่า งมาก ดัง จะเห็ น จาก
วรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาตินีเป็ นอีกเรื องหนึงทีจะเห็นร่องรอยความเชือจากจิตรกรรมฝาผนัง
ตามวัดต่างๆในล้ านนา ในทํานองเดียวกันวรรณกรรมเรื องรามเกี ยรติ๑๑๓ในอดีตมีความสําคัญต่อ
วิถีชีวิตชาวล้ านนาเช่นกัน เนืองจากพฤติกรรมของตัวละครอย่างพระรามหรื อท้ าวพรหมจักร และ
นางสีดาหรื อนางสีตาทีมีลกั ษณะชายและหญิงตามอุดมคติของชาวล้ านนา
เรื องรามเกียรตินีในอดีตมีอิทธิพลและความสําคัญในล้ านนาดัง
จะเห็นได้ จากการตังธรรมหลวงซึงใช้ ระยะเวลา ๗ วัน ในวันที ๕ จะมีการตังธรรมและเทศน์เรื อง
รามเกียรติซึงชาวล้ านนาเชือกันว่าเป็ นพระชาติหนึงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า

๑๑๓

เรื องรามเกียรติเป็ นวรรณกรรมทีได้ รับอิทธิ พลมาจากอินเดียและเป็ นวรรณกรรมสําคัญเรื องหนึงของล้ านนา
รามเกียรติฉบับล้ านนารู้ จกั กันในชือ หอรมาน พรหมจักรและอุสาบารส ส่วนรามเกียรติฉบับไทลือมีชือว่า ลังกาสิบโหหรื อ
ลังกาสิบหัว ปั จจุบนั วรรณกรรมเรืองนีไม่ได้ รับความนิยมจากชาวล้ านนาแล้ วจะเห็นได้ จากวรรณกรรมเรืองนีเคยใช้ เทศน์ในพิธี
ตังธรรมหลวงก่อนทีจะมีการเทศน์มหาชาติ ด้ วยปั จจัยเรืองเวลาทีมีอยู่อย่างจํากัดในปั จจุบนั องค์เทศน์จึงได้ ตดั เรื องรามเกียรติ
ออกจากพิธีตงธรรมหลวงเช่
ั
นเดียวกับชาดกเรืองอืนด้ วย

๑๘๔
ในกัณ ฑ์มัทรี เมื อพระนางมัทรี จ ะเสด็จ กลับจากการหาผลไม้
ขณะนันเทวดาทังสามองค์ได้ แปลงกายมาเป็ นพระยาราชสีห์ พระยาเสือเหลืองและพระยาเสือขาว
เพือขัดขวางการเสด็จกลับของพระนางมัทรี พระนางมัทรี จงึ ทรงขอร้ องและทรงอ้ อนวอนพระยาเสือ
ทังสาม ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
ข้าเป็ นภริ ยาแฝงพระบาทปรมนาถภูมินท์ พระนริ นท์ ยศยิ ง เจ้าจอมมิ ง
ควรยํา พระยาธรรมตนยศเยือก เจ้าช้างเผื อกภูบาล ทรงพลญาณสิ บสิ ง
เป็ นลูกท้าวตนยิ งชื อสญชัย ปราบเมื องไทยยอดฟ้า เจ้าแผ่นหล้าพสุธา
ข้าพําเริ นผัวมาทุกเมื อ สร้ างบุญเผื อรักษา คื อดังสี ดางามแง่ ปฏิ บตั ิ แก่
พระยาราม นันแล๑๑๔
พระนางมัทรี ได้ กล่าวแก่พระยาเสือทังสามว่า ข้ า(พระนางมัทรี )
เป็ นภรรยาของพระเวสสัน ดร พระยาเสื อ ทังสามควรยํ า เกรงพระเวสสัน ดรผู้ ทรงพลญาณ
สิบประการซึงเป็ นพระโอรสของพระเจ้ าสัญชัยผู้เป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน ข้ าได้ ปรนนิบตั ิสามีได้ สร้ าง
บุญเป็ นดังนางสีดาทีปรนนิบตั แิ ก่พระราม
ตัวอย่า งข้ า งต้ น เห็น ได้ ว่ากวี ไ ด้ เ ปรี ยบเที ยบพระนางมัท รี กับ
นางสีดา ซึงสามารถแสดงดังตารางได้ ดงั นี
ตารางที ๓๘ แบบเปรี ยบทีเกียวกับวรรณคดีเรื องอืน

สิงเปรียบ
พระนางมัทรี

แบบเปรียบ
นางสีดา

คําเปรียบ
คือดัง

ลักษณะร่ วม
มีวตั รปฏิบตั ทิ ีงดงาม,ปรนนิบตั ิ
สามี

ตารางข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า กวี เ ปรี ย บเที ย บพระนางมัท รี ใ ห้ เ ป็ น
นางสีดา กล่าวคือ ตัวละครทังสองมีลกั ษณะร่วมกันของผู้หญิงในอุดมคติชาวล้ านนา คือ มีรูปร่าง
ลักษณะทีงดงาม มีวตั รปฏิบตั ทิ ีน่าสรรเสริญ คือ การปรนนิบตั ิสามีอย่างสมําเสมอ อีกทังยังเคารพ
๑๑๔

เรืองเดียวกัน, ๒๓๓.

๑๘๕
รักสามีอีกด้ วย ไม่เพียงเท่านันตัวละครทังสองตัวนียังมีลกั ษณะเด่น คือ รักสามีอย่างเทิดทูนและรัก
เดียวใจเดียว เมือมีคณ
ุ ลักษณะทีเหมือนกันเช่นนีจึงทําให้ คณ
ุ ลักษณะของพระนางมัทรี สามารถ
ถ่ายโอนไปเป็ นนางสีดาได้ คือ พระนางมัทรี เป็ นนางสีดานันเอง
๒.๓.๒.๒.๔ แบบเปรี ยบทีเกียวกับนํา
ในกัณฑ์กุมาร กวีได้ เปรี ยบเทียบความรู้ สึกของตัว ละครกับนํา
และไฟ ดังจะเห็นได้ จากตอนทีพระเวสสันดรทรงบริ จาคบุตรทานให้ แก่ชูชกแล้ วแต่ชชู กไม่พบสอง
กุมาร จึงกล่าวหาว่าพระเวสสันดรไม่ทรงทําตามสัญญา พระองค์จึงตรัสเรี ยกทังสองกุมารจาก
สระบัว ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
พราหมณ์ สามานย์ ก็มาว่ากูพ่อ รู้ จุล่อพรางมัน หัวใจพ่อปานดังไฟวู่ไหม้
ร้ อนแต่นอกไส้เถิ งใน เจ้าจุ่งเป็ นนํ าแสนไหมาหดหล่อหื อหัวใจพ่อเย็น
มาเทอะนา ๑๑๕
พระเวสสันดรตรัสเรี ยกพระกัณหาว่า ชูชกได้ กล่าวหาพ่อทังทีพ่อ
ก็ร้ ูถึงหลุมพรางของชูชก แต่ก็ทําให้ หวั ใขของพ่อนันร้ อนปานไฟไหม้ ร้ อนตังแต่นอกไส้ จนถึงด้ านใน
เจ้ า(พระกัณหา)จงมาเป็ นนําแสนไหมารดหล่อให้ หวั ใจของพ่อให้ เย็น
ตัวอย่างข้ างต้ น เห็นได้ วา่ นอกจากการอุปมาด้ วยการกล่าวอย่าง
คล้ อยตามกันแล้ ว กวี ล้ านนายัง มี วิธี การเปรี ยบเที ยบที เกี ยวกับนํ าด้ วยการเปรี ยบเที ยบแบบคู่
ตรงกันข้ ามหรื อใช้ ค่ปู ฏิปักษ์ กัน กล่าวคือ กวีได้ เปรี ยบเทียบความรู้ สึกของตัวละครกับนํา เป็ นที
ทราบกันทัวไปว่าคุณสมบัตขิ องนําสามารถดับไฟได้ ซงนํ
ึ ากับไฟเป็ นคูป่ ฏิปักษ์ กนั อีกทังนําให้ ความ
ชุม่ เย็นและเป็ นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายมนุษย์
กวี ได้ เปรี ยบเทียบพระกัณหากับนําจํานวนแสนไห ดังจะแสดง
ตารางอุปลักษณ์ได้ ดงั นี

๑๑๕

เรืองเดียวกัน, ๑๙๗.

๑๘๖
ตารางที ๓๙ แบบเปรี ยบเกียวกับนํา

สิงเปรียบ
พระกัณหา

แบบเปรียบ
นําแสนไห

คําเปรียบ
เป็ น

ลักษณะร่ วม
นําความชุม่ เย็นมาให้ มาก

จากตารางข้ างต้ นเห็นได้ ว่ากวีได้ เลือกใช้ วิธีการอุปลักษณ์โดย
เปรี ยบเทียบระหว่างพระกัณหาเป็ นนําแสนไหทีมารดหล่อใจอันร้ อนรุ่มของพระเวสสันดร
ตัวอย่า งข้ างต้ น เห็น ได้ ว่าพระเวสสันดรทรงใช้ วิ ธี โน้ ม น้ าวใจ
เพื อให้ บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ คื อ ต้ อ งการให้ พ ระกัณ หาทรงยิ น ยอมที จะไปเป็ นทาสของชูช ก
โดยเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงความทุกข์ร้อนทีอยู่ในใจกับไฟซึงมีลกั ษณะร้ อนและแผดเผาทําให้ เกิด
ความทุกข์เป็ นอย่างยิง พระเวสสันดรทรงโน้ มน้ าวพระทัยพระกัณหาด้ วยการชีให้ เห็นคุณประโยชน์
ของพระกัณหาเองด้ วยการเปรี ยบเที ย บพระองค์เป็ นนํ าถึง แสนไห ซึงทําให้ พ ระกัณหาเชื อมัน
พระทัย ว่าจะสามารถช่วยเหลื อพระบิดาได้ การที กวี ไ ด้ จ งใจเปรี ยบเที ยบให้ เ ห็นถึง ปฏิ ปักษ์ นี
ไม่เพียงแต่จะทําให้ เกิดจินตภาพของผู้อ่านผู้ฟังแล้ ว ยังทําให้ เข้ าใจความรู้ สึกของตัวละครอย่าง
พระเวสสันดรและพระกัณหาอีกด้ วย
ผลการศึกษาเกียวกับการใช้ อปุ ลักษณ์ พบว่า กวีล้านนาใช้ แบบ
เปรี ยบ ๔ แบบ คือ แบบเปรี ยบทีเกี ยวกับผี เกี ยวกับวัตถุ เกี ยวกับวรรณกรรมเรื องอืนและแบบ
เปรี ยบทีเกียวกับนําการทีกวีใช้ อุปลักษณ์น้อยกว่าการใช้ อุปมา อาจเป็ นเพราะวรรณกรรมเรื องนี
เป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาซึงมีลกั ษณะการเปรี ยบเทียบทีเด่นชัด คือ การใช้ อปุ มา ส่วนการใช้
อุปลักษณ์ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีทําให้ เห็นความคิดของชาวล้ านนาเกียวกับธรรมชาติ จึง
ปฏิเสธไม่ได้ วา่ ธรรมชาติกบั ชาวล้ านนามีความผูกพันกันดังปรากฏจากการเปรี ยบเทียบ
๒.๓.๒.๓. การใช้ บคุ คลวัต
ภาพพจน์รูปแบบหนึง ซึงกําหนดให้ สิงซึงไม่ใช่มนุษย์ (เช่น สัตว์ สิงของ
สถานที ต้ นไม้ ดอกไม้ ความคิด หรื อนามธรรมใดๆ ฯลฯ) มีสภาวะเป็ นมนุษย์ ทํา กิริยาอาการพูด
คิด มี ส ติปั ญ ญาและอารมณ์ ความรู้ สึ ก อย่า งมนุษ ย์ ทุก ประการ บุค คลวัต มี ลัก ษณะคล้ า ย

๑๘๗
อุปลักษณ์จะต่างกันทีว่าบุคคลวัตนันเทียบเป็ นมนุษย์เท่านัน แต่อปุ ลักษณ์จะเปรี ยบอะไรเป็ นอะไร
ก็ได้ ถ้ามีคณ
ุ สมบัตบิ างประการเหมือนกัน๑๑๖
การใช้ บุคคลวัตทีกวีล้านนาได้ พรรณนาสิงทีไม่มีชีวิตให้ มีชีวิตเพือสร้ าง
จินตนาการให้ ผ้ ฟู ั งได้ มองเห็นภาพในกัณฑ์กุมารเมือพระเวสสันดรทรงหลังนําบริ จาคสองกุมาร
ขณะนันจึงเกิดความอัศจรรย์ทวทั
ั งป่ าหิมพานต์ จนถึงสวรรค์ ๑๖ ชัน ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
อันว่าเสี ยงบันดาลเคล้าคลื นเส้นขนตื นปูนกลัว หนังหัวถกสนัน แผ่นดิ น
ลันไปมา นําสมุทคงคาก็ขําเขื อก ย้าวยะเยือกตีฟอง ไหลเนื องนองคับคัง
ไหลท้นฝั งไปมา เขาสิ เนรุปัพพตาก็เบนหน้าสับเพาะเซิ งเขาวงกต แล้วก็
อ่อนน้อมค้อมไปมา...อันว่าเสี ยงบันดาลเกิ กก้อง เป็ นต้นว่า แผ่นดิ นร้อง
และดอยคราง ก็ซราบขึนไปตราบต่อเท้า เถิ งโสฬสมหาพรหม ก็มีแล
ตัว อย่ า งข้ า งต้ น กล่ า วถึ ง ความอัศ จรรย์ ห ลัง จากที พระเวสสัน ดรทรง
กระทําปุตตทาน คือ การบริจาคบุตรเป็ นทาน เช่นแผ่นดินเกิดอาการหวันไหวฟ้าร้ องฟ้าผ่าแม่นําใน
มหาสมุทรคงคาเกิดการปั นป่ วนฝนตกลงมาเกิดขึนทัวทังป่ าหิมพานต์ในตั วอย่างนีไม่เพียงแต่จะ
เกิดความอัศจรรย์ทางธรรมชาติแต่ด้วยความอัศจรรย์ของการทําทานอันยิงใหญ่จึงทําให้ ธรรมชาติ
มีอากัปกิ ริยาเช่นเดียวกับมนุษย์ ทงเขาสิ
ั
เนรุ ก็เบนหน้ าไปซบกับเขาวงกตแล้ วจึง นอบน้ อมส่วน
แผ่นดิน นันมี เ สี ยงร้ องอี กทังภูเ ขาก็ ส่ง เสี ย งร้ องดัง จะเห็ น ว่า ผู้แ ต่ ง ได้ ใช้ ศิล ปะทางภาษาสร้ าง
เหตุการณ์ให้ เกินความจริ งเกิดความอัศจรรย์นบั ว่ากวีใช้ ธรรมชาติให้ เป็ นประโยชน์โดยการนําสิงที
ใกล้ ตวั มาสร้ างมโนภาพเพือให้ ผ้ ฟู ั งได้ เข้ าใจความหมายยิงขึน
การพรรณนาถึงความอัศจรรย์ทีเกิ ดขึนจากการบําเพ็ญพระบารมีของ
พระเวสสันดรโดยใช้ กลวิธีการเปรี ยบแบบบุคคลวัตกวีอาจจะมีความประสงค์ทีจะสร้ างอารมณ์
ความรู้ สึก ของผู้ฟั ง ให้ เ กิ ด ความศรั ทธาซึงเป็ นแรงจูง ใจเบื องต้ น ทํ า ให้ ผ้ ูอ่า นเกิ ด รสซาบซึงถึ ง
บุญ ญาบารมี ข องพระเวสสัน ดรซึ งเป็ นพระชาติ ห นึ งของพระพุท ธเจ้ า อี ก ทังยัง เป็ นการให้
ความสําคัญกับการบริจาคทานมากขึนซึงเป็ นสาระสําคัญของเรื องมหาชาติอีกด้ วย
๑๑๖

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๒๘๗.

๑๘๘
๒.๓.๒.๔. การใช้ อติพจน์
ภาพพจน์ รู ป แบบหนึง การกล่า วเกิ น จริ ง อย่า งจงใจ ด้ ว ยเจตนาเน้ น
ข้ อความทีกล่าวนันให้ มีนําหนักยิงขึนให้ ความรู้สึกเพิมขึน อาจเป็ นการโอ้ อวดเกินจริ ง แต่อย่างไรก็
มีเค้ าแห่งความจริงเจือปนอยู่ ไม่ใช่เรื องกุขนหลอกลวงล้
ึ
วนๆ๑๑๗
ในกัณฑ์มทั รี เมือพระนางมัทรี ทรงกลับมาจากป่ าไม่ทรงพบกุมารจึงได้
เสด็จไปทูลถามพระเวสสันดรแต่พระองค์ทรงนิงไม่ตรัสตอบ อีกทังยังได้ ตรัสบริ ภาษพระนางมัทรี
ว่าทรงเป็ นชู้กบั ฤๅษี ในป่ า พระนางมัทรี ทรงเสียพระทัยเป็ นอย่างมาก จึงตรัสสาบานต่อเทวดาบน
สวรรค์ ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
จงเป็ นสังขี แก่ข้ามัทรี นชุ นาฏ ขอหมู่เทวราชจุ่งเลงหัน ทังพระกุมพระกัน
และภุม ภัณ ฑ์ น าคนํ า จงมารู้ พ รํ าส่ อ งสัญ ญา แสนโกฏิ อมราจุ่ ง มารู้
คันว่าข้าไปเล่นชู้จากจอมธรรม ขอจุ่งกระทํ าตามโทษ หื อข้าน้อยโสดฉิ บ
หาย วอดวํ าวายวิ นาส หื อเมี ยนชาติ อินทรี ย์ ตกอเวจี ตําใต้ ไฟนรกไหม้
แผ่ผายผับ แสนอสงไขยกัปป์ อย่าเงยงอก อย่าหื อพ้นออกดี หลี ในอเวจี
เที ยงเท้า แม้นพระพุทธเจ้ าโปรดสงสาร ตรัสสัพพัญ ู ตญ
ั ญาณอเนก
ทังพระปั จเจกและอรหันตา สังขยามากกว่าเม็ ดทรายในนํ า แสนโกฏิ
กํ าสมุ ท นที อย่ า หื อมัท รี ได้ หัน และได้ ไ หว้ พระบาทไท้ ท่ า นสัก องค์
เพราะว่ า ใจจงคดเคี ยว ลัด เลี ยวแก่ ผ ัว ขวัญ เทวดาจุ่ ง เลงหัน ชุด้ า ว
ทุกเทศเท้าดีหลี ๑๑๘
พระนางมัทรี ได้ ทรงสาบานต่อเทวดาบนสวรรค์ไว้ ว่า จงเป็ นสักขี แก่ข้า
นางมัทรี ขอหมู่เทวราชจงได้ เล็งเห็นทังพระกุม พระกัน ภุมภัณฑ์ และพญานาค รวมทังเทวดาทัง
แสนโกฏิจงมาได้ มารับรู้จึงคําสัญญาสาบานว่า หากข้ านางมัทรี ได้ ไปเป็ นชู้ ขอให้ เทวราชทังหลาย
จงได้ ลงโทษให้ ข้าน้ อยได้ ฉิบหาย วอดวายวินาศ เมือดับชีพให้ ตกนรกอเวจี ไฟนรกนันไหม้ เป็ นเวลา
๑๑๗
๑๑๘

เรืองเดียวกัน, ๕๓๙.
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๒๔๘.

๑๘๙
ถึ ง แสนอสงไขยกั ป ป์ อย่ า ได้ ก ลับ มาเกิ ด ในนรกอเวจี เ มื อพระพุ ท ธเจ้ าทังพระปั จ เจกและ
พระอรหันต์ได้ มาโปรดสัตว์มีจํานวนมากกว่าเม็ดทรายในแม่นําถึงแสนโกฏิพระมหาสมุทรก็ขอให้
นางมัทรี อย่าได้ เห็นและอย่าได้ สักการะพระบาทแม้ พระองค์เดียว เนื องมาจากใจอั นคดแก่ผัว
เทวดาทังหลายจงเล็งเห็น
ตัวอย่างข้ างต้ น เห็นได้ ว่าพระนางมัทรี ใช้ วิธีการกล่าวถึงเทพยดาและสิง
ศักดิสิทธิ ต่างๆ อี กทังยังใช้ วิธีการเปรี ยบเที ยบเชิงปริ มาณเพื อให้ เกิดนําหนักของคําพูดมากขึน
กล่าวคือ พระนางมัทรี ทรงอ้ างถึงเทพยดา เช่น พระกุม พระกัน ๑๑๙ กุมภัณฑ์ ๑๒๐และพญานาค
อีกทังยังอ้ างถึงพระปั จเจกพระพุทธเจ้ าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า การอ้ างเช่นนีทําให้ คําพูดดูไม่
เลือนลอย คือ มีผ้ ฟู ั งซึงกลายเป็ นสักขีพยานในทีสุด ทังทีในบริ เวณอาศรมนันมีเพียง ๒ พระองค์
คือ พระเวสสันดรและพระมัทรี การกล่าวอ้ า งถึงเทพยดานี เป็ นการกล่าวเกิ น จริ ง เพราะกวี ไ ด้
กล่าวถึงเทพยดาทีอยู่บนฟ้า ในดินและในนําซึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังรู้ สึกถึงจํานวนของเทพยดาว่ามี
จํานวนมาก
ในขณะที กวี ใ ห้ พ ระนางมัท รี ก ล่ า วสาบานด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บเชิ ง
ปริ ม าณทัง ตกอเวจี ตํ าใต้ ไฟนรกไหม้ แผ่ ผ ายผับ แสนอสงไขยกัป ป์ อย่ า เงยงอก กวี ก ล่าวถึ ง
เวลานานถึงแสนอสงไขยกัปป์ซึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังรู้สึกเวลาอันยาวนานจนไม่สามารถระบุได้ ว่าเป็ น
เวลาเท่าใด และทังพระปั จเจกและอรหันตา สังขยามากกว่าเม็ดทรายในนํ า แสนโกฏิ กําสมุทนที
กวีกล่าวถึงจํานวนพระพุทธเจ้ าทีมีมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทีมีความกว้ างใหญ่ถึงแสนโกฏิ
ซึงทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังเห็นภาพจํานวนทีมากมายจนไม่สามารถระบุได้ วา่ มีจํานวนเท่าใดอีกด้ วย
การกล่าวเกินจริ งนีเป็ นการเน้ นคําพูดของพระนางมัทรี ทีว่า คันว่าข้าไป
เล่นชู้จากจอมธรรม ขอจุ่งกระทําตามโทษ หื อข้าน้อยโสดฉิ บหาย กล่าวคือ การกล่าวถึงเทพยดา
และสิงศักดิสิทธิ และการเปรี ยบเทียบเชิงปริ มาณนีเป็ นการเน้ นยําว่าพระนางมัทรี ไม่ได้ เป็ นชู้ และ
เป็ นการโน้ มน้ าวใจผู้ฟังอย่างพระเวสสันดรว่าสิงทีพระนางมัทรี กล่าวนันเป็ นจริ ง เมือผู้อ่านผู้ฟังได้

๑๑๙

เป็ นอารักษ์ ประเภทหนึง
เป็ นเทวดาทีอาศัยอยู่บนมนุษยโลก

๑๒๐

๑๙๐
อ่า นได้ ฟั ง เข้ า ใจว่า การกล่า วเกิ น จริ ง นี กล่า วเพื อเน้ นนํ าหนักคํ า พูด ของตัว ละครจึง ทํ า ให้ เ กิ ด
ความรู้สกึ เห็นใจตัวละครอย่างพระนางมัทรี ได้ มากขึนอีกด้ วย
ผลการศึกษาด้ านการใช้ ภาพพจน์ พบว่า กวี ล้านนาใช้ ๔ กลวิธี ได้ แก่
การใช้ อุปมา การใช้ อุปลักษณ์ การใช้ บุคคลวัต และการใช้ อติพ จน์ ผู้วิ จัย พบว่ากวี ล้า นนาใช้
การเปรี ยบเทียบแบบอุปมามากทีสุด เพราะเข้ าใจง่าย เนืองมาจากสิงทีเป็ นรูปธรรมซึงอยู่ในวิถีชีวิต
ทีผู้อา่ นผู้ฟังคุ้นเคยมาเปรี ยบเทียบจึงทําให้ เกิดภาพได้ ชดั เจนขึน
๒.๓.๓ รสวรรณคดี
ผู้อ่านและผู้ฟังจะสามารถเข้ าใจอารมณ์ และความคิดของกวีได้ นนจํ
ั าเป็ นต้ อง
ศึกษารสวรรณคดี๑๒๑หมายถึงคุณลักษณะของวรรณกรรมทีสามารถทําให้ ผ้ ูอ่านมีความคิดหรื อ
อารมณ์ตอบสนองได้ หากเปรี ยบกับอาหารทีมีรสต่างๆเช่น เปรี ยว เค็ม หวาน รสวรรณคดีก็เหมือน
รสต่างๆของอาหารนัน การอ่านวรรณกรรม คือ การเสพอาหารทางใจ การรับรู้ รสวรรณคดีด้วยใจ
จึงเปรี ยบได้ กบั การรับรู้รสอาหารด้ วยลินรสในวรรณกรรมทีกวีสร้ างสรรค์ขนึ "รส" จะเกิดจากการที
กวี ใ ช้ ภ าษาอย่ า งมี ว รรณศิล ป์ เพื อถ่ า ยทอด "สาร" หรื อ อารมณ์ ค วามรู้ สึก ความนึก คิ ด หรื อ
จินตนาการมาสูผ่ ้ อู า่ น หากกวีถ่ายทอด "สาร" ด้ ว ยภาษาทีผ่านการเลือกสรรอย่างประณีตพิถีพิถนั
มีความไพเราะงดงามและลึกซึงด้ วยความหมายแล้ ว"สาร"นันก็จะมีพลังเข้ มข้ นทีสามารถสือให้
กระทบอารมณ์และความคิดของผู้อ่านจนทําให้ ผ้ อู ่านเกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้ นนก็
ั คือผู้อ่านจะ
เกิดจินตนาการและอารมณ์ สะเทือนใจคล้ อยตามผู้ แต่งได้ แต่จะคล้ ายคลึงกับจินตนาการและ
อารมณ์ สะเทือนใจของกวี มากน้ อยเพียงใดก็ขึนอยู่กับลักษณะของปั จเจกบุคคลที แตกต่างกัน
ไป ๑๒๒ฉะนันกวี ล้ า นนาจึ ง ได้ พ ยายามเลื อ กใช้ วรรณศิ ล ป์ ด้ ว ยกลวิ ธี ต่ า งๆนันเพื อก่ อ ให้ เกิ ด

๑๒๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๓๗๓.

๑๒๒

ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ และอยู่เคีย ง แซ่โค้ ว.พลังปั ญญาของกวี ล้านนาในวรรณกรรมพรรณนาอารมณ์ .

(รายงานการวิจยั โครงการวิจยั พลังปั ญญาของกวีล้านนาในวรรณกรรมพรรณนาอารมณ์,๒๕๕๓(อัดสําเนา)), ๑๐๕.

๑๙๑
ความหมายที ส่ง ผลให้ เ กิ ดรสซึงเป็ นการรั บรู้ สารของผู้อ่า นผู้ ฟั ง อาจจะกล่าวได้ ว่า หากไม่มี
ความหมาย รสย่อมไม่เกิด๑๒๓
กุสุม า รั ก ษมณี ๑๒๔ได้ แ บ่ง รสวรรณคดีต ามทฤษฎี วิ จ ารณ์ ข องอิ นเดี ยออกเป็ น
๙ ลัก ษณะ คื อ ศฤงคารรส หาสยรส กรุ ณ ารส เราทรส วี ร รส ภยานกรส พี ภัต รส อัท ภุ ต รส
และศานตรส๑๒๕และยังได้ อธิบายถึงกระบวนการการเกิดรสไว้ ดงั นี
รส๑๒๖ คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ทีเกิดขึนในใจของผู้อ่านเมือได้ รับรู้ อารมณ์ ทีกวี
ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรในวรรณคดีเรื องนัน ๆ ทฤษฎีรสในวรรณคดีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีรสในการ
ละครซึงได้ รับอิทธิพลมาจากนาฏยศาสตร์ ของภรตมุนีนักทฤษฎีการละครสันสกฤต นักวรรณคดี
ตามทฤษฎี ร สยัง เชื อว่า วรรณคดี จ ะเกิ ด ขึนเมื อกวี มี อ ารมณ์ ส ะเทื อ นใจแล้ ว ถ่ า ยทอดอารมณ์
ความรู้สกึ นันออกมาผ่านตัวอักษร อารมณ์ความรู้สึกทีกวีได้ ส่งมานันจะกระทบใจผู้อ่านทําให้ เกิด
การรับรู้ และก่อให้ เกิดผลทางอารมณ์ซงเป็
ึ นปฏิกิริยาทีผู้อา่ นตอบสนองต่อสิงทีกวีนําเสนอมา แต่
รสทีจะเกิดขึนกับผู้อา่ นได้ นนต้
ั องมาจากภาวะหรื ออารมณ์ของกวีทีถ่ายทอดมายังผู้อา่ น
ภาวะหรื ออารมณ์ทีเกิดขึนในใจของกวีแบ่งเป็ น ๒ ประเภทคือ สถายิภาวะและ
วยภิจาริภาวะ
ประการแรก คือ สถายิภาวะ หมายถึงภาวะหลักซึงเป็ นอารมณ์ สภาพทัวไปทีเป็ น
ปกติข องมนุษ ย์ มี ๘ ประเภทคื อ ความรั ก (รติ) ความขบขัน (หาสะ) ความทุก ข์ โ ศก(โศกะ)
ความโกรธ(โกรธะ) ความมุ่งมัน(อุตสาหะ) ความน่ากลัว(ภยะ) ความน่ารังเกียจ(ชุคปุ สา) และ
ความน่าพิศวง(วิสมยะ)และประการทีสอง คือ วยภิจาริ ภาวะ หมายถึงภาวะเสริ มหรื อภาวะทีเป็ น
๑๒๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์ วรรณกรรมไทย, ๓๔๗-๓๗๖.

๑๒๔

กุสมุ า รักษมณี, วิเคราะห์ วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๑๔๗-๑๘๘.

๑๒๕

ศานติรส เป็ นรสทีเพิมขึนมาจากอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา จะสังเกตเห็นได้ ว่าศานติรสหรื อรสแห่งความสงบ

สุขเป็ นรสทีสําคัญในพระพุทธศาสนา ด้ วยเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ นกั วรรณคดีสนั สกฤตเล็งเห็นแล้ วว่ารสทัง ๘ ไม่เพียงพอต่อการ
อธิ บายและไม่นําไปสู่ความสุข กล่าวคือ รสทัง ๘ ยังไม่สามารถโน้ มนําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังวรรณคดีให้ เกิดความสุข นักวรรณคดี
สันสกฤตจึงเพิมเติมรสที ๙ คือ ศานติรสเข้ ามา
๑๒๖

สรุปความจาก เรื องเดียวกัน, ๑๑๕-๑๓๓.

๑๙๒
ตัวเปลียนแปรเกิดขึนเพือหนุนให้ สถายิภาวะเด่นชัดขึนหรื ออาจกลายเป็ นตัวแปรทีทําให้ ผ้ ูอ่า น
ได้ รับรสต่างไปจากอารมณ์ของกวี มี ๓๓ ประเภท เช่น ความยินดี(หรรษะ) ความวิตก(จินตา)
และความมันคง(ธฤติ)เป็ นต้ น
ก่อนทีผู้อ่านจะรับรู้ว่าเกิดภาวะอย่างหนึงอย่างใดขึนแก่ตวั ละคร กวีจะต้ องแสดง
เหตุของภาวะ(วิภาวะ) ซึงหมายถึงเหตุการณ์ บุคคลหรื อสิงต่างๆทีกวีกําหนดไว้ ในเนือเรื องทีเป็ น
สาเหตุทําให้ เกิดภาวะต่างๆ ขึนแก่ตวั ละครในเรื อง เช่น การพลัดพรากของชายกับหญิงคนรักเป็ น
เหตุของภาวะโศกะทําให้ ผลของภาวะ(อนุภาวะ) หรื อการแสดงออกของตัวละครด้ วยคําพูดหรื อ
อากัปกิริยาให้ ร้ ูวา่ เกิดภาวะอย่างใดอย่างหนึงขึนแก่ตวั ละครนันเช่น การร้ องไห้ ครํ าครวญถึงหญิง
คนรัก เป็ นต้ น
มหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กร ปรากฏรสวรรณคดี ทัง ๙ รสซึงมี ทังที ปรากฏรส
วรรณคดีรสเดียวและรสวรรณคดีหลายรสในตอนเดียวกันเพราะในตอนหนึงๆของเรื องผู้อ่านผู้ฟัง
อาจรั บรสได้ เ พี ย งรสเดียวหรื ออาจรั บรสได้ หลายรส จากการศึกษาพบว่า รสที มี มากที สุด คือ
กรุณารส รองลงมา คือ ศฤงคารรสและหาสยรส ตามลําดับ ซึงมีตวั อย่างและรายละเอียดดังนี
๒.๓.๓.๑. กรุณารส คือความสงสาร เป็ นรสทีเกิดจากการได้ รับรู้ความทุกข์โศก
ในกัณฑ์กุมาร หลังจากพระเวสสันดรทรงบริ จาคสองกุมารให้ แก่ชูชกแล้ ว ชูชก
กลัวว่าสองกุมารจะไม่เชือฟั งและไม่ยอมเป็ นทาสจึงได้ ทุบตีเพือเป็ นกําราบสองกุมาร ดังทีกวีได้
พรรณนาไว้ วา่
อันว่าพราหมณ์ ผู้หยาบช้าสาหส มันหนี จากอาศรมบทออกว่า เข้าสู่ป่า
แสวงเอา ยังเครื อเขาจักผูก ยังสองลูกเจ้าพระยา มันก็เอาลดาด้วยเขี ยว
ทิ งคาบเคียวเอาพัน มาผูกสองจอมขวัญลูกท้าว หนี จากด้าวศาล วันนัน
แลนา ตโต เมื อนัน ชูชกพราหมณ์ ผู้เถ้า ถื อไม้เท้าเพอะถงพา ตี หลังชา
ลี กัณ หานํ า กว่ า ร้ อ งด่ าเจ้ า ไปพัน มัน ตี ห ลัง สองหน่ อ หล้า ตี ต่ อ หน้า
พระยา หาคํ ากรุ ณาบ่ได้ เป็ นดังข้าใช้พ่อหากปั นมัน แลนา ผิ วว่าหลัง
สองเจ้าขาด เครื อเขาบาดเป็ นรอย มันมาตี บ่นน้อย เป็ นถ้อยเลื อดไหล

๑๙๓
ลง แลนา ในเมื อพราหมณ์ จักตี ดงั อัน กุมารทังสองก็ บินหลังลับกันไว้
บ่หือพราหมณ์ ตีได้แต่สนั หลัง ในเมื อพราหมณ์ นําสองเจ้ากว่า ดันป่ าไม้
ดงไพร ปู่ จังไรกลิ งท่าว ฟื อหงกหง่าวลุกบ่ ทนั เครื อเขาอันมันมัดลากก็
หลุด จากกุม าร ปู่ อัน ธพาลลุ ก บ่ ไ ด้ เหมื อ นดังขอนไม้ ไ ล่ ไ หม้ ไ ฟลาม
สองกุมารงามจิ งหนี จาก อว่ายหน้าพรากเสี ยพราหมณ์ แล่นมาตามหา
พ่อ ร้องไห้ต่อปูนปราณี เจ้าชาลี มีตนอันสัน เป็ นดังไม้บาแป้ งอันลมปั น
ไปมา ไหว้หลังปาทาท้าวตนพ่อ ร้องไห้ต่อเจี ยรจา๑๒๗
ตัวอย่างข้ างต้ นกล่าวว่า เมือพราหมณ์ ชูชกได้ ทุบตีสองกุมาร กุมารทังสองก็ได้
หันหลังชิดกันไว้ ทําให้ ชูชกตีแผ่นหลังไม่ได้ จึงทําให้ ชูชกล้ มกลิงลุกขึนไม่ได้ และเชือกได้ หลุดออก
จากสองกุมาร ทังสองกุมารจึงรี บวิงไปหาพระเวสสันดรร้ องไห้ พระชาลีถึงกับตัวสันเป็ นไม้ ทีถูก
ลมพัดให้ ไหวไปมายังพระบาทของพระเวสสันดร
กวีได้ แสดงความทุกข์โศกของตัวละครอย่างพระชาลีด้ว ยการกล่าวถึงเหตุของ
ภาวะ(วิภาวะ) คือ การทุบตีสองกุมาร(อุททีปนะ) ในขันแรกชูชกได้ มดั สองกุมารด้ วยเชือกเพือไม่ให้
ทังสองกุ ม ารหนี ไ ด้ จากนั นจึ ง ใช้ ไม้ เท้ าทุ บ ตี ห ลั ง พระชาลี แ ละพระกั ณ หา การพรรณนา
วิธีการทรมานและการทุบตี ของกวีเช่นนีอาจจะเป็ นไปได้ ว่ากวีต้องการให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเกิดอารมณ์
ความทุกข์ยากร่วมกับตัวละคร กล่าวคือ กวีทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังได้ นําเอาความรู้ สึกของตนเองเข้ าไป
ผูกพันกับชะตากรรมของตัวละคร
ดั ง ที จะเห็ น ได้ จากความที ว่ า มั น ตี หลั ง สองหน่ อ หล้ า ตี ต่ อ หน้ า พระยา
หาคํ ากรุณาบ่ได้ กวีชีนําผู้อ่านผู้ฟังว่า ชูชกตีสองกุมารต่อหน้ าพระเวสสันดรด้ วยความไร้ ปรานี
จะเห็นได้ ว่าชูชกไม่มีความปรานีตอ่ สองกุมารจึงแสดงอากัปกิริยาทีรุนแรง คือ การทุบตีสองกุมาร
ซึงทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังรับรู้และเห็นใจต่อสองกุมาร
ไม่เพียงเท่านันกวียังสร้ างความรู้ สึกเจ็บปวดของตัวละครเพือให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังรั บ
รสกรุ ณามากขึนด้ วยการพรรณนาถึงความเจ็บปวดทีเกิดจากการทุบตีของชูชก(อนุภาวะ) ดังที
๑๒๗

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๒๐๒-๒๐๓.

๑๙๔
กวีได้ พรรณนาว่า ผิ วว่าหลังสองเจ้าขาด เครื อเขาบาดเป็ นรอย มันมาตี บ่นน้อย เป็ นถ้อยเลื อดไหล
ลง แลนา จะเห็นได้ วา่ กวีพรรณนาภาพของเชือกทีบาดและการทุบตีจนทําให้ เลือดไหลย้ อย
ผลของการทุบตีของชูชกยังแสดงให้ เ ห็น ได้ จากอากัปกิริยาของตัวละครอย่าง
พระชาลี ด้ ว ย ดัง ที กวี พ รรณนาไว้ ว่า สองกุม ารงามจิ งหนี จ าก อว่ า ยหน้า พรากเสี ยพราหมณ์
แล่ น มาตามหาพ่ อ ร้ อ งไห้ ต่อปูนปราณี เจ้ า ชาลี มี ตนอันสัน เป็ นดังไม้ บาแป้ งอัน ลมปั นไปมา
ไหว้หลังปาทาท้าวตนพ่อ ร้องไห้ต่อเจี ยรจา
เห็นได้ ว่าพระชาลีเมือหนีหลุดออกมาได้ จึงรี บวิงไปหาพระเวสสันดรด้ วยอาการ
ร้ องไห้ ต่อความไร้ ปรานีของชูชกและยังมีอาการตัวสัน กวียงั ขยายด้ วยว่าตัวสันเหมือนกับต้ นไม้ ที
ถูกแรงลมพัดไปมา(สาตตวิกภาวะ)อาการเหล่านีทําให้ ร้ ูสึกสะเทือนใจผู้อ่านผู้ฟังมาก โดยเฉพาะ
อาการทีพระชาลีกราบลงหลังพระบาทของพระเวสสันดรแล้ วกล่าววิงวอนด้ วยความพรันพรึ งใจ
(ตราสะ) จิ น ตภาพเหล่ า นี จึ ง ทํ า ให้ ผ้ ูอ่ า นผู้ฟั ง รู้ สึ ก ถึ ง ความเจ็ บ ปวดของสองกุม ารจนนํ า ไป
สู่ความรู้ สึกทุกข์โศกจนต้ องการช่วยเหลือสองกุมารเพือให้ เกิดความพ้ นทุกข์ ความรู้ สึกดังกล่าว
แม้ วา่ ผู้อา่ นผู้ฟังจะไม่ได้ เป็ นทุกข์นนจริ
ั ง ๆ แต่ผ้ อู ่านผู้ฟังเมือรับรู้ความทุกข์ดงั กล่าวแล้ วก็ย่อมเกิด
ความกรุณาในใจ
อีกกัณฑ์หนึงทีสามารถรู้สึกถึงกรุณารสได้ คือ ในกัณฑ์มทั รี เมือพระนางมัทรี ทรง
ตามหาสองกุมารไม่พบจึงเสด็จไปทูลถามพระเวสสันดร แต่พระองค์ทรงนิงเฉย ดังทีกวีได้ พรรณนา
ไว้ วา่
นางมัทรี แก่นไท้ รํ าร้ องไห้วิงวอน นํ าตาชอนผะผ่าว ร้ องไห้กล่าวคาถา
อถ นํ สาวกสฺมา เป็ นฉันใด พระเหนื อหัวยอดท้าว มาเยี ยะหน้าย้าวปูน
กลัว ตัวตังตน หนิ มอยู่ บ่บินหน้าสู่สกั คํ า ข้ากระทํ ากรรมอันใดเป็ นโทษ
ข้ า ก็ บ่ โ กรธทารุ ณ บ่ หื อองค์ ขุ น แสบร้ อ น บ่ หื อเจ้ า ทุ ก ข์ ร้ อ นเจ็ บ ใจ

๑๙๕
บ่กระทํ าทุจริ ตกรรมอันใดสักหยาด บ่ได้ประมาทท้าวบุญเรื อง ข้ายิ น
เคืองคัดคัง นําตาถังไหลตก ยิ นคัดอกเท่าฟ้า พระคิ นข้าบ่เจี ยรจา๑๒๘
ตัว อย่ า งข้ า งต้ น พรรณนาถึ ง พระนางมัท รี ที รํ าไห้ วิ ง วอนต่อ พระเวสสัน ดรว่ า
พระเวสสันดรอันเป็ นยอดเหนือหัว เหตุใดจึงทรงแสดงสีพระพักตร์ จนน่ากลัว และยังทรงนิงเฉย
ไม่หนั พระพักตร์ มาตรัสกับพระนางสักคํา ตัวข้ า(พระนางมัทรี )ได้ กระทํากรรมใดทีเป็ นโทษ ข้ าก็จะ
ไม่โกรธจะไม่ให้ พระองค์ไม่สบายพระทัย ไม่ให้ พระองค์ได้ ทุกข์ร้อนพระทัย ข้ าไม่ได้ กระทําทุจริ ต
กรรมอันใด ไม่ได้ สบประมาทพระเวสสันดรให้ ได้ เคืองพิโรธ พระนางตรัสแล้ วจึง กรรแสงเนืองจาก
พระเวสสันดรอันเป็ นทีรักไม่ตรัสตอบ
เมือพิจารณาบทพรรณนาข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่ากวีได้ ส่งความรู้สึกทุกข์ร้อนของตัว
ละครมายังผู้อา่ นผู้ฟังให้ เกิดกรุณารส โดยแสดงผ่านตัวละครสํา คัญ คือ พระนางมัทรี ซึงไม่อาจทน
พฤติกรรมทีนิงเฉยของพระเวสสันดรได้ (อาลัมพนะ) ความนิงเฉยของพระเวสสันดรทํา ให้ พระนาง
มัทรี ร้ ู สึกอึดอัด(อุททีปนะ) ดังความว่า ข้ายิ นเคื องคัดคัง จึงทําให้ เกิดผลของการกระทํา(อนุภาวะ)
คือ ทําให้ พระนางมัทรี เกิดความเศร้ าโศกเสียพระทัยเป็ นอย่างยิง จนไม่สามารถบังคับกิริยาอาการ
ของตนเองได้ (สาตตวิกภาวะ)๑๒๙คือ นําตาถังไหลตก จะเห็นได้ ว่าพระนางมัทรี ทรงมีความคับแค้ น
พระทัยมากแต่ไม่สามารถกล่าวหรื อกระทําอันใดได้ ความคับแค้ นพระทัยนีกวีได้ เปรี ยบเทียบด้ วย
ว่า ยิ น คัด อกเท่ าฟ้ า คือ ความคับแค้ น นี กว้ า งใหญ่ เ ท่า กับ ท้ อ งฟ้ า เนื องจากความนิ งเฉยของ
พระเวสสันดร เมือผู้อ่านผู้ฟังได้ อ่านได้ ฟังจึงทําให้ เกิดอารมณ์ความรู้ สึกร่ วมกับพระนางมัทรี คือ
ผู้อ่านผู้ฟังรู้ สึกทุกข์โศกร่วมกับตัวละครจนเกิดความเห็นใจตัวละครมากขึนและนําไปสู่ความรู้สึก
สงสารตัวละครในทีสุด
๒.๓.๓.๒ ศฤงคารรส คื อ ความซาบซึ งในความรั ก ความรั ก นั นแบ่ ง เป็ น
๒ ประเภท คือ ความรักของผู้ทีอยูร่ ่วมกัน เรี ยกว่า สัมโภคะ และความรักของผู้ทีอยู่ห่างกัน เรี ยกว่า
วิประสัมภะ เนืองจากมหาชาติเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาซึงเน้ นให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเห็นถึงผลของ
การทํ าทาน ฉะนัน จึงปรากฏเรื องความรั กแบบกามารมณ์ น้อย ความรั กในมหาชาติ สํ า นวน
๑๒๘
๑๒๙

เรืองเดียวกัน, ๒๔๒-๒๔๓.
กุสมุ า รักษมณี, การวิเคราะห์ วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๑๒๓.

๑๙๖
สร้ อยสังกรจะเน้ นให้ เห็นความรักในครอบครัวเป็ นสําคัญ ความรักระหว่างสามีภรรยา ในมหาชาติ
สํ า นวนสร้ อยสัง กรปรากฏความรั ก ระหว่า งสามี กับ ภรรยาจํ า นวน ๒ คู่ คื อ ความรั ก ระหว่า ง
พระเวสสันดรกับพระนางมัทรี และความรักระหว่างชูชกกับนางอมิตตดา และความรักระหว่างแม่
ลูก คือ พระนางมัทรี กบั สองกุมาร ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๓.๒.๒.๑ ความรักระหว่างสามีภรรยา
ความรั กระหว่า งพระเวสสัน ดรกับพระนางมัท รี เมื อพระเวสสัน ดรใช้
กุศโลบายด้ วยการบริ ภาษเพือเบียงเบนให้ พระนางมัทรี ไม่เศร้ าโศกเรื องลูก เมือพระนางมัทรี ถูก
บริ ภาษทังยังหมดเรี ยวแรงจากการตามหาลูก จึงทําให้ พระนางสลบไป พระเวสสันดรเข้ าใจว่า
พระนางมัทรี ถึงแก่ความตายก็เศร้ าโศกเป็ นอย่างมาก ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
นางยอประนมนบพระบาท มรณาตติ ง ตาย ดิ นสะสายยะยัน
ดาคุ้มปั นเป็ นผี ยามนันใจพระฤๅษี สายสัน ใจเจ้าปั นไปมา ส่วน
พระราชาผ่านแผ้ว หันน้องแก้วท่าวทังยื น โสกาคื นวู่ไหม้ ท้าวอด
บ่ไ ด้แต่ อันเป็ นศรมณ์ ยิ นปรารมภ์ เ ดื อดร้ อน ทุกข์ ขิงข้อนโรคา
ควรกรุ ณ ามี ม าก อดลํ า บากเหลื อ ใจ เพราะว่ า อาลัย บ่ แ ล้ ว
หัน แก้ ว ท่ า วมรณา ชลเนตรนํ าตาตกซะซู่ เจ้ า ก็ ผุ ด ลุ ก ไปยอ
หัวนางพระยาขึ นพาดไว้เหนื อตัก ไห้รํารักเมี ยมิ ง...ในเมื อความ
โสกทุ ก ข์ บัง เกิ ด ร้ อ นไหม้ เ ดื อ ดเรรน บ่ รู้ ว่ า ตนเป็ นนั ก บวช
สร้ างผนวชภาวนา เจ้ามี ตาทังสองอันเต็มไปด้วยนํ าตา ก็ยอหัว
พิ มพาแก่นไท้ ขึนพาดไว้เหนื อตัก เจ้ายิ นรักบ่แ ล้ว เหตุว่าหันน้อง
แก้วสยบตาย พระโฉมฉายแก่นเหง้า นังเฝ้ าดูใจเมี ย๑๓๐
ตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า กวีได้ ใช้ ความเศร้ าโศกของพระเวสสันดร
(วิภาวะ)แสดงความรักระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี (อนุภาวะ) กล่าวคือ กวีได้ พรรณนา
ให้ เห็นความเศร้ าโศกของพระเวสสันดรทีเห็ นพระนางมัทรี ล้มไปต่อหน้ า และอากัปกิริยาทีทําให้
๑๓๐

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๒๖๑-๒๖๒.

๑๙๗
พระเวสสันดรต้ องตกใจเป็ นอย่างยิง กล่าวคือ พระนางมัทรี ล้มลงไปดินคล้ ายกับถึงแก่ความตาย
กวีเลือกใช้ คําว่า ดิ นสะสายยะยัน ทําให้ เห็นภาพของพระนางมัทรี ทีล้ มลงดินกระสับกระส่ายจน
นํ า ไปสู่ค วามรู้ สึก เศร้ าโศกซึงส่ง ผลให้ พ ระเวสสัน ดรไม่สามารถควบคุม อาการของตนได้ คื อ
ชลเนตรนํ าตาตกซะซู่ (สาตตวิกภาวะ)ซึงผู้อ่านผู้ฟัง จะสัมผัสถึง ความรั กของพระเวสสันดรต่อ
พระนางมัทรี มากขึนด้ วย
เมือพระเวสสันดรทรงลืมความเป็ นนักบวชเพราะความรักและอาลัยต่อ
พระนางมัทรี ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ ว่า บ่รู้ว่าตนเป็ นนักบวช...เจ้ามี ตาทังสองอันเต็มไปด้วยนํ าตา
ก็ ยอหัวพิ มพาแก่ นไท้ ขึ นพาดไว้เ หนื อตัก เจ้ายิ นรักบ่ แล้ว การทีกวี พรรณนาเช่นนี ทําให้ เ ห็นว่า
แม้ ว่าพระเวสสันดรจะออกบวชเป็ นฤๅษี แต่ด้วยความเป็ นสามี ก็ไ ม่สามารถที ตัดความรักและ
ความเป็ นห่วงต่อพระนางมัทรี ได้ ความเป็ นสามีนีเป็ นภาวะเสริ ม(วยภิจาริ ภาวะ)อย่างหนึงทีทําให้
เห็นถึงความรักระหว่างตัวละครคูน่ ีมากขึนด้ วย
อาจกล่าวได้ วา่ การแสดงความเศร้ าโศกในตอนนีทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังรู้สึกถึง
ความรักทีซ่อนอยูข่ องทังสองพระองค์ ผู้อา่ นผู้ฟังจึงสามารถซาบซึงกับความรักของตัวละครได้ เป็ น
อย่างดี ความเศร้ าโศกของตัวละครนีไม่เพียงแต่ผ้ อู ่านผู้ฟังจะเห็นใจตัวละครทังสองแล้ ว แต่ผ้ อู ่าน
ผู้ฟังยังเห็นถึงความรักของทังคูอ่ ีกด้ วย
อย่างไรก็ตามจะสังเกตจากตัวอย่างข้ างต้ นได้ ว่าผู้อ่านผู้ฟังสามารถรับ
รสวรรณคดีได้ มากกว่าหนึงรสในตัวอย่างนีจะเห็นได้ ว่าก่อนทีผู้อ่านผู้ฟังจะรับศฤงคารรสได้ นนั
ผู้อา่ นผู้ฟังจะต้ องรับกรุณารสก่อนกลวิธีการสร้ างรสวรรณคดีเช่นนีทําให้ เห็นความสามารถของกวี
ล้ านนาทีสามารถส่งถ่ายความรู้ สึกนึกคิดได้ อย่างแยบคายอีกทังการใช้ รสหนึงเพือเสริ ม ให้ อีกรส
หนึงเด่นขึนมาไม่เพียงแต่จะทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเกิดอารมณ์สะเทือนใจเท่านันแต่ยงั เป็ นการโน้ มน้ าว
ผู้อา่ นผู้ฟังเพือให้ เข้ าใจพฤติกรรมตัวละครมากขึนด้ วย
ไม่เพียงเท่านันกวียงั ทําให้ เห็นศฤงคารรสระหว่างชูชกกับนางอมิตตดาซึง
เป็ นตัวละครสําคัญคูห่ นึงในเรื องมหาชาติด้วย

๑๙๘
ชูชกมี ภรรยาทีอ่อนวัยวุฒิ กว่า ฉะนันพฤติกรรมของชูชกจึง มีลักษณะ
การเอาใจและตามใจนางอมิตตดาทุกอย่าง ในกัณฑ์ชูชก ตอนทีชูชกจะต้ องเดินทางไปขอสอง
กุมาร ผู้อ่านผู้ฟังจะเห็นถึงความเอาใจใส่ของชูชกทีมีต่อนางอมิตตดา ตังแต่การซ่อมบ้ าน ทํา งาน
บ้ านและคําสอนของชูชก การกระทําดังกล่าวนีแสดงให้ เห็นถึงความรักทีชูชกมีต่อนางอมิตตดา
กวีได้ พรรณนาในตอนหนึงทีทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเห็นใจชูชกและทําให้ เห็นถึงความรักของชูชกทีมีต่อ
นางอมิตตดา ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
มันก็สุบเกิ บหนังควาย และสพายถงอันใหย่ ใส่ส ัพพะของกิ นชุ
อัน ก็จับผันมื อเมี ยมันกล่าวไจ้ๆ เยี ยะร้องไห้ก็ลวดหนี ลงเรื อนไป
วันนันแลนา๑๓๑
กวีสร้ างพฤติกรรมของชูชกให้ น่าสงสาร(วิภาวะ) ดังจะเห็นได้ จากกวีใช้
ความว่า ก็จบั ผันมื อเมี ยมันกล่าวไจ้ๆ ทําให้ เห็นภาพของชูชกค่อยบรรจงจับมือนางอมิตตดาแล้ วจึง
กล่าวโอวาทซําๆถึงเรื องการรักนวลสงวนตัวต่อนางอมิตตดา ด้ วยความรักนางอมิตดามากชูชกจึง
ไม่อาจบัง คับกิริยาอาการของตนเองได้ จึงร้ องไห้ ออกมาด้ วยความรั กและเป็ นห่วงนางอมิ ตดา
ดังความว่า เยี ยะร้องไห้ก็ลวดหนี ลงเรื อนไป (สาตตวิกภาวะ) อากัปกิริยาของชูชกเช่นนี ทําให้ เห็น
ว่า ชูชกถนอมและหวงแหนนางอมิตตดาเป็ นอย่างยิงซึงทําให้ เห็นว่าชูชกรักนางอมิตตดามากด้ วย
(อนุภาวะ)
๒.๓.๓.๒.๒ ความรักระหว่างแม่ลกู
กัณฑ์มทั รี เป็ นอีกกัณฑ์สําคัญทีจะแสดงให้ เห็นความรักและความผูกพัน
ระหว่างแม่กบั ลูก กวีและพระนักเทศน์นิยมเทศน์กณ
ั ฑ์นีมาก เนืองมาจากเป็ นตอนทีแสดงอารมณ์
ความรู้ สึ ก ของตั ว ละครที มี บ ทบาทเป็ นแม่ อ ย่ า งพระนางมั ท รี ได้ เป็ นอย่ า งดี กล่ า วคื อ
เมือพระเวสสันดรทรงบริจาคสองกุมารให้ ชชู กไปแล้ ว พระนางมัทรี เสด็จกลับมาไม่พบสองกุมารจึง
ตรัสถามพระเวสสันดรแต่พระองค์ก็ทรงนิงเฉยและทรงใช้ กศุ โลบายด้ วยการบริ ภาษพระนางมัทรี

๑๓๑

เรืองเดียวกัน, ๑๒๕.

๑๙๙
เพือเบียงเบนความสนพระทัย พระนางมัทรี เสด็จตามหาสองกุมารทุกแห่งหน ดังทีกวีได้ พรรณนา
ไว้ วา่
นางจระเดิ นหาลูกเต้า ทุกข์ โศกเสร้ากังวน รํ าเรรนปั นคว้าง เข้าสู่ประเทศท้าง
ดงหลวง คุ่มเครื อพวงพงพุ่ม ทุกต้นไม้ค่มุ ลอมคา ทุกขอกข้างอาราม ทุกดง
รามและป่ ากล้วย ทุกสรอกห้วยเครื อหนาม ทุกดงงามป่ าไม้ทกุ แหล่งไหล้เขา
เขี ยว ทุกรู เปลวปากถํ า ทุกท่านําและลอมคา ทุกรู ผาเหวหาด ทุกที ตาดเหว
เหิ น ทุกรู ดินและจอมปลวก ทุกบวกนําและสระหนอง ทุกหิ นกองหิ นก่อนางก็
ไปหยื ดร้ องหา ก็ บ่ หนั สองบัวตราหน่ อท้าว ในด่านด้าวแดนใด นางก็ มีคํ า
สงสัยไจ้ๆ รอยว่าหน่อไท้แม่เมื อมอน แท้ชะฤๅ สา ปุตฺตโสเกน อันว่านางมัท
รี ฤษิ นีรักลูกเต้า สองเจื องเจ้าเรรน บ่อาจจะทรงตนอยู่ได้ ร้ องรํ าไห้แล่นไปหา
ด้วยวันและเวลาสามคาบ อันนางหยาบแสวงหา เผิ งไปหาแล้วหาเล่า ซํ าที
เก่าหลายที หาสองศรี พีน้อง๑๓๒

ความข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่าพระนางมัทรี ทรงโศกเศร้ าทีไม่พบสองกุมาร(วิภาวะ)
และส่งผลให้ พระนางมัทรี เสด็จออกตามหาสองกุมาร(อนุภาวะ) กล่าวคือ พระนางมัทรี เสด็จออก
ตามหาสองกุม ารในทุกที ไม่ว่าจะเป็ นข้ า งอาราม ดงกล้ วย ป่ าไม้ ทุก ถํ า ทุก ท่า นํ า ทุก ผาเหว
แม้ กระทังรูในพืนดินและจอมปลวก
การตามหาสองกุมารนีกวียงั เน้ นยําความรู้ สึกเป็ นห่วงและรักลูกมากจน
ต้ องตามหาในทุกๆที ความรักของพระนางมัทรี ทีมีตอ่ ลูกยังแสดงออกมาเป็ นอาการ คือ เผิ งไปหา
แล้วหาเล่า ซํ าทีเก่าหลายที หาสองศรี พีน้อง อาการเช่นนีเป็ นอาการยําคิดยําทํา แม้ ว่าเป็ นทีทีเคย
ตามหาไปแล้ วก็ยงั คงวนเวียนตามหาอยู่ เมือผู้อ่านผู้ฟังรับรู้ถึงความโศกเศร้ าของพระนางมัทรี แล้ ว
จึงทําให้ เห็นถึงความรักระหว่างแม่กบั ลูกด้ วย
๒.๓.๓.๓ หาสยรส คือความสนุกสนาน เป็ นรสทีเกิดจากการได้ รับรู้ ความขบขัน
ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรกัณฑ์ชชู กเป็ นกัณฑ์ทีได้ รับยกย่องให้ เป็ นกัณฑ์ยอดนิยมเนืองจากมี
๑๓๒

เรืองเดียวกัน, ๒๕๙.

๒๐๐
ทังกรุ ณารส ศฤงคารรสและรสทีสําคัญเป็ นอย่างยิงในกัณฑ์นี คือ หาสยรส ความขบขันประการ
หนึงของชูชก คือ ลักษณะของชูชกทังฐานะ บุคลิกภาพรวมทังรู ปร่ างลักษณะของชูชก ในกัณฑ์
ชูชก ตอนทีกวีได้ พรรณนาถึงลักษณะบ้ านของชูชก ผู้อ่านผู้ฟั งสามารถรับรสถึงความขบขันใน
ฐานะของชูชกได้
...จัดเป็ นอรรถะแท้ว่าได้พนั เงิ นตรา ผิ จกั จํ านับลําดับมาแต่ต้นได้
สี สิ บกํ าชื อว่าร้อย กหาปนะ แลเรื อนแห่งพราหมณ์ นนเท่
ั ามี สีเสา
เอาไม้เพาหนุ่มมาแปลงเยี ยะย่องแย่งๆ แม้นว่าหมาขึนแกว่งหาง
ก็ไกว แมวไอก็เฟื อนก็ช้าย หาที จักไว้ถงคํ าบ่ได้ จักไว้บนหัวก็ว่า
เป็ นช่ อง จักไว้หน้าปล่องก็เยี ยวว่าโจรจักจก มันจิ งพกเอาคํ าไป
เล่ า ซะไซ้ ไ ปฝากไว้ ที กระกู ล ขี ไร้ บ่ มี ส ัง เถ้ า หวัง ใจไฝ่ ห้ อ ย ยัง
นางสาวหน้อยชิ งริ ง อันเป็ นถูนยิ งผูไ้ ร้ คันว่าฝากไว้แล้วก็หนี ไปขอ
แถมเล่ า จักมาถามของเก่ าแห่ ง ตน หนี ไ ปเมิ น ชะรํ า พรํ าว่ า ได้
หลายปี
ตัวอย่า งข้ า งต้ นกวี ได้ กล่าวถึง ลักษณะบ้ านของชูชกแม้ ว่าชูช กจะเป็ น
ขอทานทีมีความสามารถในการขอทานได้ ถึงร้ อยกหาปนะมีเงินจํานวนมากจนตนเองนันห่วงความ
ปลอดภัยกลัวว่าจะมี ข โมยมาลักทรัพ ย์ แต่ชูชกก็เ ลื อกที จะไม่สร้ างบ้ านให้ มี ความแข็ง แรงและ
ปลอดภัยกวีไ ด้ พ รรณนาถึงลักษณะบ้ านด้ วยการเริ มจากอธิ บายวัสดุทีนํามาประกอบบ้ าน คือ
เอาไม้เพาหนุ่มมาแปลงเยียะย่องแย่งๆ ซึงทําให้ เห็นภาพของบ้ านทีไหวไม่แข็งแรง
ไม่เพียงเท่านันกวีได้ ใช้ ความเปรี ยบเพือสร้ างความขบขันมากยิงด้ วย ด้ วยการนํา
หมาและแมวซึงเป็ นสัตว์เลียงทีคุ้นชินของชาวล้ านนามาเปรี ยบเทียบด้ วยในความว่า แม้นว่าหมา
ขึ นแกว่ ง หางก็ ไกว แมวไอก็ เฟื อนก็ ช้ าย จะเห็นได้ ว่าหมาเพี ย งแต่แกว่ง หางและแมวเพี ยงไอก็
สามารถทําให้ เรื อนของชูชกก็สนไหวส่
ั
ว นองค์ประกอบของบ้ านนันก็มีความไม่สมบูรณ์ (วิภาวะ)
ดังทีกวีกล่าวถึงประตูทีไม่ดีโหว่จนเป็ นช่องจนทําให้ ชูชกรู้สึกว่าบ้ านไม่มีความปลอดภัยโดยปกติ
ความคิดของมนุษย์โดยทัวไปจะรู้ สึกว่าบ้ านเป็ นสถานทีทีปลอดภัยมากทีสุดแต่กวีกลับสร้ างภาพ

๒๐๑
ให้ บ้านชูชกไม่ปลอดภัยทีสุดเมือผู้อ่านผู้ฟังได้ อ่านและฟั งในขันแรกอาจจะรู้ สึกสงสารในความ
อาภัพของชูชก
แต่เมือกวีได้ พรรณนาถึงความคิดของชูชกทีว่า มันจิ งพกเอาคําไปเล่าซะไซ้ไปฝาก
ไว้ทีกระกูลขี ไร้บ่มีสงั เถ้าหวังใจไฝ่ ห้อย ยังนางสาวหน้อยชิ งริ ง อันเป็ นถูนยิ งผู้ไร้ คันว่าฝากไว้แล้ว
ก็ ห นี ไ ปขอแถมเล่ า ชูช กเมื อเห็ น ความไม่ป ลอดภัย ของบ้ า นจึง คิด ที จะนํ าเงิ น ไปฝากกับ เพื อน
พราหมณ์ ทียากจนผู้มีลูกสาวงามการฝากเงิ นครังนีชูชกคิดแล้ วว่าจะต้ องได้ นางอมิตตดาเป็ น
ภรรยาความคิดของชูชกเช่นนี จึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังรู้สึกดูถูก เหยียดหยามและเยาะเย้ ยต่อความคิด
ของชูชกจนนํามาสู่ความขบขัน (อนุภาวะ)ซึงมีทีมาของอารมณ์ขบขันมาจากความหมันไส้ ในตัวชู
ชกความไม่แข็งแรงของบ้ านนีไม่เพียงแต่จะทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังขบขันแล้ วยังทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเข้ าใจถึง
ฐานะของชูชกมากขึ นด้ วยการสร้ างความขบขันนีอาจจะเป็ นเพราะกวี จงใจให้ เกิดความขบขัน
ฐานะของชูชกเมือรวมกับบุคลิ กภาพและรู ปร่ างลักษณะของชูชก ซึงเป็ นชายชราทีเป็ นบุรุษโทษ
๑๘ ประการก็สามารถทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังนึกถึงภาพทีขบขันได้
อีกประการหนึง ความขบขันทีเกิดจากฐานะของชูชกนีอาจจะเพราะกวีต้องการให้
ความเป็ นตัว ละครปฏิ ปั ก ษ์ อ ย่ า งชัด เจน กล่ า วคื อ พระเวสสัน ดรทรงมี ฐ านัน ดรศัก ดิ ที สูง ส่ ง
มีพระราชอํานาจและบารมี ในขณะทีชูชกไร้ ฐานันดร อํานาจรวมถึงบารมี ฉะนัน การทีกวีสร้ าง
ความตรงกันข้ ามด้ วยการสร้ างให้ ชูชกกลายเป็ นตัวตลกนันจึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเห็นถึงบารมีและ
ความดีเด่นของพระเวสสันดรชัดเจนขึนด้ วย
๒.๓.๓.๔ อัทภุตรสเป็ นรสของความอัศจรรย์ใจ ซึงเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนอง
ต่อภาวะน่าพิศวงอัทภุตรสในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรปรากฏอยู่หลายตอน โดยมักจะปรากฏ
ในเหตุการณ์หลังจากทีพระเวสสันดรบริ จาคทานๆทุกครัง ในกัณฑ์กมุ าร ตอนทีพระเวสสันดรทรง
บริจาคสองกุมารเมือพระเวสสันดรทรงหลังนําบริ จาคสองกุมารขณะนันจึงเกิดความอัศจรรย์ทัวทัง
ป่ าหิมพานต์ จนถึงสวรรค์ ๑๖ ชัน ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
อันว่าเสี ยงบันดาลเคล้าคลื นเส้นขนตื นปูนกลัว หนังหัวถกสนัน
แผ่นดิ นลันไปมา นําสมุทคงคาก็ขําเขื อก ย้าวยะเยื อกตี ฟอง ไหล

๒๐๒
เนื องนองคับคัง ไหลท้นฝั งไปมา เขาสิ เนรุปัพพตาก็เบนหน้าสับ
เพาะเซิ งเขาวงกต แล้ ว ก็ อ่ อ นน้ อ มค้ อ มไปมา อั น ว่ า ท้ า ว
มหาพรหม ก็ มี ใจอภิ ร มย์ ช มชื น ยอยกยื นสาธุ การ อันว่ าเสี ย ง
บันดาลเกิ กก้อง เป็ นต้นว่า แผ่นดิ นร้ องและดอยคราง ก็ซราบขึ น
ไปตราบต่อเท้า เถิ งโสฬสมหาพรหม ก็มีแล ขณิ ขิตํ อันว่าห่าฝน
เมฆธาราก็ ไ หลหลัง ถังตกลงคระครื นปูน กลัว อกาลํ อัน ว่ า
สายฟ้ าบ่ ใช่ กาละที ควรแมบ ก็ มาแมบรายเรื องเหลื องทัวป่ า
ปานดังฟ้ าจัก ผ่ า ดิ น ทลาย อัน ว่ า สัตทัง หลายในเถื อน ราชสี ห์
เพื อนเสื อเหลื องร้ องนันเนื องคระครื น เป็ นเสี ยงอันหนึ งอันเดี ยว
เอวรูปํ ควรปูนกลัวมี มาก อัศจรรย์หากบันดาลก็มีแล๑๓๓
ตัว อย่ า งข้ า งต้ น กล่ า วถึ ง ความอัศ จรรย์ ห ลัง จากที พระเวสสัน ดรทรงกระทํ า
ปุตตทาน คื อ การบริ จ าคบุตรเป็ นทาน เช่น แผ่น ดินเกิ ดอาการหวันไหวฟ้ าร้ องฟ้ าผ่าแม่นําใน
มหาสมุทรคงคาเกิดการปั นป่ วนฝนตกลงมาเกิดขึนทัวทังป่ าหิมพานต์ในตัวอย่างนีไม่เพียงแต่จะ
เกิดความอัศจรรย์ทางธรรมชาติแต่ด้วยความอัศจรรย์ของการทําทานอันยิงใหญ่จึงทําให้ ธรรมชาติ
มี อ ากัป กิ ริ ย าเช่ น เดี ย วกับ มนุษ ย์ ทังเขาสิ เ นรุ ก็ เ บนหน้ า ไปซบกับ เขาวงกตแล้ วจึ ง นอบน้ อ ม
ส่วนแผ่นดินนันมีเสียงร้ องอีกทังภูเขาก็สง่ เสียงร้ อง
กวีได้ แสดงเหตุของภาวะ(วิภาวะ)โดยให้ พระเวสสันดรมอบสองกุมารให้ แก่ชูชก
ด้ วยความเต็มใจ ผลของภาวะ(อนุภาวะ) คือ การแสดงออกของสรรพสิง กล่าวคือ เกิดเสียงดั ง
สนันดัง ก้ องไปทัวจนหนังหัวพอง พืนแผ่นดินก็สันสะเทื อนไหวไปมา สันแรงจนกระเทือนไปยัง
สวรรค์ แม้ กระทังพระพรหมก็ชืนชมภาวะอันน่าพิศวงเหล่านีทีกวีแสดงออกมาอย่างชัดเจนจนทํา
ให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังรู้สกึ อัศจรรย์ใจไปด้ วยเพราะได้ รับรู้ในสิงทีไม่นา่ จะมีหรื อเป็ นไปได้
รสแห่งความอัศจรรย์ใจทีตอบสนองต่อภาวะอันน่าพิศวงนีทีปรากฏในมหาชาติ
สํ า นวนสร้ อยสัง กรมี ลั ก ษณะซํ ากั น คื อ ความอัศ จรรย์ ใ จในบุ ญ บารมี ใ นการให้ ทานของ
๑๓๓

เรืองเดียวกัน, ๒๐๑.

๒๐๓
พระเวสสัน ดรทุก ครั ง เช่ น การให้ ช้ า งปั จ จัย นาคแก่ ช าวเมื อ งกลิ ง คราษฎร์ ใ นกั ณ ฑ์ ท ศพร
การให้ สตั ตสดกมหาทานแก่ชาวเมืองสีพีในกัณฑ์หิมพานต์ การให้ บตุ รทานแก่ชูชกในกัณฑ์กุมาร
การให้ พระมเหสี เ ป็ นทานแก่ พ ระอิ น ทร์ จํ า แลงกายในกั ณ ฑ์ สั ก กบรรพ์ และการให้ ทาน
เมือพระเวสสันดรกลับมาครองราชย์อีกครังในภายหลังในกัณฑ์นครซึงลักษณะของภาวะอันน่า
พิศวงนีมีลักษณะคล้ ายคลึงกันทุกครัง ซึงแสดงให้ เห็นว่าการบริ จาคทานในแต่ละครังเป็ นการ
กระทําทีทําได้ ยากยิง
อย่างไรก็ตามพระเวสสันดรสามารถกระทําได้ ด้วยความมานะ ความยินดีและ
เต็มใจบริ จาคทาน การที กวี แสดงลักษณะซํ ากันจึง อาจเป็ นไปได้ ว่ากวี ต้องการเน้ น ให้ เ ห็นถึ ง
ความสําคัญและความยิงใหญ่ของการกระทําดังกล่าวซึงยิงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจมากขึน
เมือผู้อ่านผู้ฟังเกิดรสของความอัศจรรย์ใจแล้ ว ย่อมทําให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังรู้ สึกว่าการบริ จาคทานเป็ น
สิงสําคัญ แม้ กระทังสัตว์ป่าหรื อเทวดาก็ยงั สามารถรับรู้และยินดีด้วย นอกจากนันแล้ วรสแห่งความ
อัศจรรย์นียังช่วยโน้ มน้ าวใจผู้อา่ นผู้ฟังให้ มงุ่ ทําทานด้ วย
๒.๓.๓.๕ วีรรสเป็ นรสของความชืนชมในความกล้ าหาญ ซึงเกิดจากอารมณ์ ที
ตอบสนองต่อภาวะมุง่ มัน
ในกัณฑ์กุมาร ตอนทีพระเวสสันดรมอบสองกุมารให้ ชูชกแล้ วทังสองรู้ ว่าจะต้ อง
ไปเป็ นทาสของชูชก จึงพากันไปหลบในสระนําพระเวสสันดรตรัสเรี ยกให้ กุมารทังสองขึนมาจาก
สระนําและสังสอนว่าให้ ชว่ ยพระองค์ไปสูพ่ ระโพธิญาณ ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
เจ้ า จุ่ งม าด้ ว ยม่ อต ามคํ าพ่ อ ช่ วยกู สร้ างก่ อป ารมี คื อ
สัพพัญญตัญญาณวิ ถีอนั เลิ ศแล้ว จักได้นงแท่
ั นแก้วเทศนาธรรม
พราหมณ์ ผู้นีมาว่า คําร้ายด่าเหลื อใจ เจ้าจุ่งมาเป็ นดังนํ าใสงาม
ชื นช้อย มาหดหล่อย้อยใจพ่อเทอะ ยานนาวาว เม โหถ เจ้าจุ่งมา
เป็ นสะเพาคํ าเหล้มกว้าง ในท่าท้างสาคร หื อพ่อขี ชอนไปสู่ฝังกํ า
หน้า คื อฟากฟ้าจากสงสาร มี นิพพานเป็ นที สุขยิ งลํ าทุกสิ งโลกา
ยังคนและเทวดาแสนหมู่ จักหื อเข้าสู่ นิพพาน พ้นจากสงสารที

๒๐๔
ร้ าย ด้วยอันหื อลู กเอ้ ยอ้ายพ่ อเป็ นทาน นี เทอะ เจ้ า ชาลี กุม าร
ได้ยินพระภูบาลตนพ่อ ต้านถ้อยต่อร้องหา ด้วยเสี ยงสัญญาจะไจ้
เจ้าอดบ่ได้แต่สระศรี เจ้าชาลี คนิ งใจว่า พราหมณ์ มนั จักฆ่าแลจัก
ตี กูอย่าหือพ่อเรี ยกถ้วนสองที แด่เทอะ๑๓๔
อันว่า สมบัติท ังหลายในโลก กู ก็บริ โภคพันเอา กูเ ท่ าปรารถนา
เอาผยาสัพพัญ ูเลาผ่านแผ้ว อันจักได้นงแท่
ั นแก้วเทศนาธรรม
คันท้าวปรารถนาเอาแล้ว ก็หือสองลูกแก้วเป็ นทาน๑๓๕
ตัวอย่างข้ างต้ นกล่าวถึง ภาวะมุง่ มันในการบําเพ็ญทานของพระเวสสันดรซึงกวีได้
แสดงเหตุข องภาวะ(วิ ภ าวะ)ดัง กล่ า วโดยให้ ตัว ละครชูช กมาทูล ขอพระกัณ หาและพระชาลี
ผลของภาวะ(อนุภาวะ) จึงเป็ นท่าทีอันมันคงและคําพูดทีหนักแน่นของพระเวสสันดร กล่าวคือ
เมือสองกุมารรู้วา่ จะต้ องไปเป็ นทาสของชูชกก็พากันหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระนํา พระเวสสันดร
จึง ไปเรี ยกแล้ วกล่าวอ้ อนวอนว่าให้ ช่ว ยพระองค์ รวมทังสัตว์ โ ลกและเทพยดาให้ รอดพ้ น จาก
วัฏสงสารมุ่งสู่พระโพธิญาณด้ วยจนพระชาลียอมขึนมาจากสระนํา เห็นได้ ว่าการทีพระชาลียอม
ขึนมาสระนันเนืองจากคําพูดทีหนักแน่นของพระเวสสันดรทีมุง่ มันและมันคงเพือหวังพระโพธิญาณ
กวีกระตุ้นความรู้ สึกของผู้อ่านผู้ฟังด้ วยความคิดของพระชาลีทีว่า ต้านถ้อยต่อร้ องหา ด้วยเสี ยง
สัญญาจะไจ้ เจ้าอดบ่ได้แต่สระศรี เจ้าชาลีคนิ งใจว่า พราหมณ์ มนั จักฆ่าแลจักตี กูอย่าหื อพ่อเรี ยก
ถ้วนสองที แด่เทอะ ขัติยะมานะของพระชาลีจึงเป็ นภาวะเสริ มอีกทางหนึงทีทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเชือว่า
คําพูดของพระเวสสันดรมีนําหนักและหนักแน่น
ในตอนท้ ายพระเวสสันดรก็ได้ กล่าวกับชูชกว่าพระองค์ต้องการมุ่งสู่พระโพธิญาณ
ให้ สําเร็จจึงยอมมอบสองกุมารให้ แก่ชชู กดังความว่าอันว่าสมบัติทงั หลายในโลก กูก็บริ โภคพันเอา
กูเท่าปรารถนาเอาผยาสัพพัญ ูเลาผ่านแผ้ว อันจักได้นงแท่
ั นแก้วเทศนาธรรม คันท้าวปรารถนา
เอาแล้ว ก็ หือสองลูกแก้วเป็ นทาน ถ้ อยคําดัง กล่าวที พระเวสสันดรตรั สกับชูชกแสดงให้ เห็นถึง

๑๓๔
๑๓๕

เรืองเดียวกัน, ๑๙๕-๑๙๖.
เรืองเดียวกัน, ๑๙๙.

๒๐๕
ความมุ่ง มัน ความมันคง(ธฤติ) เป็ นภาวะเสริ ม ที แสดงให้ เ ห็ นว่าพระเวสสัน ดรต้ องการบรรลุ
พระโพธิญาณอย่างแท้ จริง
ผู้อา่ นผู้ฟังจะรับรู้ได้ ถึงภาวะมุ่งมันต่อพระโพธิญาณของพระเวสสันดรซึงเกิดจาก
การถ่ายทอดของกวี ทําให้ เกิดความชืนชมในความกล้ าหาญของพระเวสสันดรทีมีความมุ่งมัน
ต่อสู้กับกิเลสตัณหาในใจของตนเองได้ เพราะการบริ จาคสองกุมารผู้เป็ นแก้ วตาดวงใจย่อมเป็ น
การกระทําทียากยิง พระองค์ต้องระงับความโกรธทีมีตอ่ ชูชกความโศกเศร้ าเสียใจทีต้ องพลัดพราก
จากพระโอรสและพระธิ ดา เพียงเพือต้ องการไปให้ ถึงพระโพธิญาณและช่วยสัตว์โลกให้ พ้นจาก
วัฏสงสารไปได้ อาจกล่าวได้ ว่าการสืออารมณ์ของกวีด้วยวีรรสทําให้ เห็นภาพของพระเวสสันดรที
มุ่งมันในการทําทานชัดเจนมากยิงขึน อีกทังยังทําให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังรู้ สึกซาบซึงในการทําทานมาก
ยิงขึนด้ วย
๒.๓.๒.๖ พีภัตสรสเป็ นรสของความรํ าคาญ ขยะแขยง ซึงเกิดจากอารมณ์ ที
ตอบสนองต่อภาวะน่ารังเกียจ
พีภตั สรสในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรเห็น เด่นชัดในกัณฑ์มหาราช ตอนทีชูชก
กินอาหารทีได้ รับพระราชทานจากพระเจ้ าสัญชัยจนท้ องแตกตาย เนืองจากกวีได้ แสดงภาพอาการ
ต่างๆทีน่ารังเกียจของชูชกและสภาพก่อนตายทีน่าขยะแขยงได้ อย่างชัดเจน ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้
ว่า
เหยาะหยอกยว้ า ยสํ า แดงองค์ หื อพราหมณ์ หลงอํ า นาจ
เข้าบ้วงบาสฝูงยิ ง เข้าเพาพิ งป้ อนปาก พราหมณ์ เถ้าอยากระรอน
กิ นมะมอนมะมัด สองแก้มคัดมะไม่ ท้องพราหมณ์ เถ้าใหญ่เท่า
ไหตาล ท่านพราหมณ์ ยินลํ าบาก อุ้มท้องร้ องออกปากอะอื ดทัง
คื น กลิ งผับผื นอยู่บนสาด ทะลุดทะลาดเลื อไป ไปเอาไฟมาส่อง
ขดหาช่องอยู่ระรวานระรวาน ขดหาชานก็บ่ออก หวังจักถอกหื อ
เบาใจ กิ นยาปจุในก็บ่แพ้ กิ นยาแก้ก็บ่ลง กิ นยาผงก็เสี ยงสามไท่
ท้องพราหมณ์ เถ้าไค่ปมู ปิ ง ฝูงเด็กยิ งทังหลาย จึ งจูงแขนปลุกลุก

๒๐๖
เล่ า เถ้าหายใจเส่าอยู่ยะหยกยะหยก...ท้องพราหมณ์ เถ้าคัดไค่
แตกเสียงตูม๑๓๖
อีกทังยังเห็นได้ จากตอนที ชาวเมืองสีพีเห็นชูชกท้ องแตกตายจึงแสดงกิริยาอาการ
ในลักษณะต่างๆ ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
ฝูงคนนันอยู่งะงูมงะง้าว นันอยู่ซะซ้าวเสี ยงขาว ว่าพราหมณ์ เถ้าเรา
นี ตายแล้ว บางพร่ องก็เบี ยวปากแล้วใคร่ หวั พร่ องเยี ยะกลัวเข้าใกล้
พร่ องก็ร้องไห้อยู่ระรวานระรวาน พร่ องก็ด่าพอถ้านหนํ าใจ พร่ องก็ตี
กลองสบัดชัยไปทะทาด ตีหือพราหมณ์ขาดใจตาย๑๓๗
กวีได้ แสดงเหตุของภาวะ(วิภาวะ)เป็ นภาพของชูชกทีกินอย่างตะกละจนสุดท้ าย
เกิดความทุรนทุรายเนืองมาจากอาหารไม่ย่อย จนต้ องกินยาแก้ ตา่ งๆซึงเป็ นภาพทีไม่ชวนมองเป็ น
อย่ า งยิ ง ผลของภาวะ(อนุ ภ าวะ)จึ ง เป็ นผลการกระทํ า ของชู ช กเองคื อ ท้ องของชู ช กแตก
ดังความว่า ท้องพราหมณ์เถ้าคัดไค่แตกเสี ยงตูม
อี กทังมี เหตุเ สริ ม (อุทที ปนะ)ที ทํ าให้ ผู้อ่านผู้ฟั ง รู้ สึก ขยะแขยงกับ ตัวละครชูช ก
กล่าวคือเมือเหล่าอํามาตย์จะเอาศพของชูชกไปทําพิธี ต่างปรึ กษากันว่าควรเอาศพไปฌาปนกิจ
ทีใด ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
เราจักเสี ยพราหมณ์ ทีใดชา จักเสี ยยังนํ าก็ จักหากิ นปลา จักเสี ย
ยังนาก็จกั หากิ นเหนียวและรวก จักเสี ยยังจอมปลวกก็ว่าจักไว้หา
กิ นเห็ด จักเสี ยยังเค้าฝั กเผ็ดก็ ว่าไว้ดอก...จักเสี ยที ใกล้วดั ก็ กลัว
จักหลอก จักเสี ยที ใกล้เค้ากอกก็ว่าจักเอาเป็ นยา จักเสี ยที ป่ าคา

๑๓๖

เรืองเดียวกัน, ๓๓๕-๓๓๗.

๑๓๗

เรืองเดียวกัน, ๓๓๗.

๒๐๗
คนก็จกั เกี ยว จักเสียทีป่ าเรี ยวผี ก็จกั ชัง จักเสี ยยังวังนําก็จกั หากิ น
ปลา เท่าว่าดีเสียทีดิ นแดนขอก พ้นพายนอกแควนไกล๑๓๘
กวีได้ กล่าวถึงสถานทีต่างๆเพือนําศพของชูชกไปเผาแต่ก็ไม่มีทีใดทีจะเหมาะสม
เนืองจากประชาชนชาวเมืองสีพีรังเกียจชูชก แม้ แต่จะปลงศพในนําก็ไม่ควร เพราะต้ องจับปลาใน
นํามากินเป็ นอาหาร เป็ นต้ น เนือความในตอนนีกวีได้ ถ่ายทอดสภาพทีน่ารังเกียจ น่าขยะแขยง
ของชูชกทังจากพฤติกรรมที ได้ เ ห็นและจากคํา พูดของเหล่าอํ ามาตย์ ทํ าให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟั ง รั บรู้ ถึ ง
ความน่าขยะแขยงจนเกิดความรู้สกึ รังเกียจตัวละครชูชกมากขึนไปอีก
การสืออารมณ์ของกวีให้ เกิดพีภัตสรสในตัวอย่างข้ างต้ น ยิงเน้ นยําให้ เห็นภาพ
ตัวละครชูชกว่าเป็ นตัวละครทีมีลกั ษณะด้ อยลงไปอีก และในทางตรงข้ ามยิงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเห็น
ภาพตัวละครพระเวสสันดรเป็ นตัวละครทีมีลกั ษณะเด่นมากยิงขึนด้ วย
๒.๓.๒.๗ ภยานกรส เป็ นรสของความเกรงกลัว ซึงเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนอง
ต่อภาวะน่ากลัว
ภยานกรสในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร พบในกัณฑ์มัทรี ตอนทีพระนางมัทรี
ทรงหาผลไม้ อยู่ในป่ า พระนางทรงเกิดลางสังหรณ์หลายประการซึงทําให้ พระนางทรงรู้ ว่าจะเกิด
เรื องไม่ดี ดังความทีกวีบรรยายไว้ วา่
มทฺทิปิโข ส่วนนางมัทรี เยาวะยอด นางคนิ งรอดคํ าฝั น ปูนอัศจรรย์
เป็ นโทษ ฝั นร้ายโสตแท้ดีหลี ควรกูราชมัทรี หาหื อได้ ยังลูกไม้รีบเร็ ว
พลัน ยามตะวันบ่ตกตํ า ลงสู่คําลับตา กูจักแสวงหาหื อได้ ยังลูกไม้
และหัวมัน กูจกั พลันเมื อสู่ ในแก้วกู่สาลารี บเทอะ นางมัทรี มีตนอัน
สัน ร้ อนร้ ายปั นไปมา เช็ ดนํ าตาอยู่ไจ้ ๆ นางก็ ร้องไห้กล่าวคาถาว่ า
สหตฺถโต ขนิ ติกํ เม ปติ ตํ ดัง นี ว่ าโอยหนอ เสี ยมสุบคันจอดบ้อ ง
อันกูแต่งต้องหัวมัน กูหยุบผันบ่พราก ก็หลุดจากมื อไป สายกระเช้า
๑๓๘

เรืองเดียวกัน, ๓๓๘-๓๓๙.

๒๐๘
อันใส่ลูกไม้ ห้อยบ่าไว้บ่ปลง พ้อยหลุดลงจากบ่าขวํ าสะสว่าตกดิ น
ตาซ้ายไหลลิ นละเล่น ขะเม่นต้องทัวตาขวา ไม้ฝงู นี นาหาลูกบ่ได้ใน
ป่ า ก็เป็ นดังค้อมทูนค่าหลวงหลาย ไม้ทงหลายอั
ั
นมี ลูก ก็เป็ นดังหา
ลูกบ่าได้ ทิ สะหนใต้ก็แผ่เป็ นดังหนเหนื อ ลูกไม้ต้นมี ลูกเหลื อลูกมาก
เลงถี แท้หากหายไปทิ ส ะไหวผายแผ่ ก็ ปรากฏแก่ ต ากู อัศ จรรย์ ดู
หลาก นางจึงออกปากใจจิ ต คํานิ มิตอันนีนาแต่ก่อนก็บ่ห่อนหันมา...
นางก็ ไคลคลาออกจากป่ าไม้พรากตามทาง เดิ นดงขวางเยี ยะแย่ว
หวังหันหน้าลูกแก้วและสามิ กา เนื อพาลาก็มานอนไขว่ขว้าง หนทาง
อันกูหล้างจักมา สู่บณ
ั ณสาลาด้าวด่าน ยาวยื ดย่านดงเขี ยว หนทาง
ผู้ เ ดี ย วเที ย วไต่ ไ ด้ เป็ นป่ าไม้ หลื บ เหวผา กู บ่ ห ัน มัค คาเสี ย แล้ ว
จักเมื อหาลูกแก้วทางใด นี ชา๑๓๙
ตัวอย่างข้ างต้ น กวีได้ แสดงเหตุข องภาวะ(วิภาวะ)คือลางร้ ายต่างๆทีเกิดขึนกับ
พระนางมัทรี ตงแต่
ั ทรงพระสุบินเห็นลางร้ ายในตอนกลางคืนทีทําให้ นางรู้ สึกไม่สบายใจ อีกทังมี
ภาวะเสริม คือ พระนางมัทรี ทรงรํ าพึงว่าเสียมทีทรงเคยใช้ ขดุ หัวมันก็หลุดจากมือ สายกระเช้ าทีใช้
ใส่ผลไม้ ก็หลุดลงจากบ่า พระเนตรซ้ ายขวาก็กระตุกเขม่น ทีทีเคยมีผลไม้ ก็ไม่พบตังแต่ทิศใต้ จรด
ทิศเหนือ จึงทําให้ พระนางเกิดความพรันพรึง(ตราสะ)มากขึนจากทีมีความรู้สึกไม่สบายใจจากฝั น
ร้ ายอยู่แ ล้ ว ทํ า ให้ ผลของภาวะ(อนุ ภ าวะ)เป็ นความประหวันพรั นพรึ ง กั บ เหตุร้ ายที เกิ ด ขึ น
พระนางมัทรี รําพึง ว่า เหตุการณ์ เ หล่านี ไม่เ คยเกิ ด ขึนมาก่อ น ทํ าให้ พระนางสงสัยและกระวน
กระวายใจว่าจะเกิดเรื องร้ ายอันใด รวมทังพระนางเกิดความวิตก(จินตา)ว่าจะกลับไปหาสองกุมาร
ได้ หรื อไม่
ผู้อ่านผู้ฟังสามารถรับรู้ ความรู้ สึกกลัวต่อลางร้ ายและบรรยากาศของป่ าได้ จาก
การทีกวีถ่ายทอดผ่านความรู้สึกพระนางมัทรี และทําให้ รับรู้ถึงความกลัวต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวไป
ด้ วย ตัวอย่างดังกล่าวทํ าให้ เห็นว่า ภยานกรสทีกวี สืออารมณ์ ออกมาทํ าให้ ผ้ ูอ่านผู้ ฟั งรั บรู้ ถึง

๑๓๙

เรืองเดียวกัน, ๒๒๙-๒๓๐.

๒๐๙
ความน่ากลัวที พระนางมัทรี ทีพระนางได้ ประสบพบเจอ รวมทังยังทําให้ ผ้ อู ่านผู้เกิ ดอรรถรสทาง
วรรณคดีอีกด้ วย
๒.๓.๒.๘ เราทรรสเป็ นรสของความแค้ นเคือง ซึงเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนองต่อ
ภาวะโกรธ
เราทรรสในมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กร เห็ น ได้ ชัด เจนจาก ในกัณ ฑ์ กุม าร
เมือพระเวสสันดรทรงบริ จาคสองกุมารให้ ชชู กแล้ ว ชูชกกลัวว่าถ้ าไม่กําราบทังสองกุ มารตังแต่ต้น
จะทํ าให้ ส องกุมารไม่เ ชื อฟั ง ชูชกจึง ทุบตีสองกุมาร เมื อพระเวสสันดรทอดพระเนตรดัง นันจึง
กริวมาก ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
พราหมณ์ ผู้ นี นามาบ่ ก ลัว กู ต นพ่ อ มาตี ลู ก น้ อ ยหน่ อ คอยใจ
มาตี นําไปต่อหน้า โอยอิ นดูลูกแก้วกํ าพร้ าพ่อถนัดใจ เช่นแลนา...
พระภู บาลจิ งคนิ งใจเล่ า ว่ าพราหมณ์ กะทํ าแก่ ลูกเต้ากูเหลื อใจ
กู บ่ อ าจทํ า รงทรงตนอยู่ ไ ด้ ร้ อ งวู่ ไ หว้ ห ัว ใจกู มากู จั ก ไปตาม
พราหมณ์ ผู้นีแล้วข้ าหื อตายหงายไว้แ ล้ว เอาลู กแก้ วพ่ อคื นมา
เทอะคา ธนุจาปํ คเหตฺว า มากูจักถื อเอากงธนูข้างกํ าซ้าย คระค
ร้ายวาดยิ งพราหมณ์ จักถอดเอาสรี กญ
ั ชัยถามเถื อนกล้า ไปไล่ข้า
หือพราหมณ์ตาย เทอะคา๑๔๐
ตัวอย่างกล่าวถึงภาวะโกรธของพระเวสสันดร โดยเหตุของภาวะ(วิภาวะ) เกิดขึน
เพราะชูชกมาทุบตีสองกุมาร เหตุของความโกรธครังนีมี ๒ ประการ คือ ชูชกไม่กลัวต่ออํานาจของ
พระเวสสันดร ทังทีทราบว่าพระเวสสันดรทรงเป็ นกษัตริ ย์ ดังทีกวีกล่าวว่า พราหมณ์ ผู้นีนามาบ่
กลัวกูตนพ่อ มาตี ลูกน้อยหน่อคอยใจ มาตี นําไปต่อหน้า อีกประการหนึง คือ พระเวสสันดรทรง
สงสารสองกุมารทีถูกทุบตี โอยอิ นดูลูกแก้วกํ าพร้ าพ่อถนัดใจ เช่นแลนา ผลของภาวะ(อนุภาวะ)
ทําให้ พระเวสสันดรโกรธจนไม่สามารถตังตนอยู่ได้ จึงคิดทีจะฆ่าชูชกด้ วยการนําธนูมายิงและใช้
พระขรรค์ศรี กญ
ั ไชยเข้ าไปไล่ฆา่
๑๔๐

เรืองเดียวกัน, ๒๑๔.

๒๑๐
ตัวอย่างข้ างต้ น กวีได้ สือความด้ วยเราทรรส ซึงเห็นได้ วา่ กวีเลือกถ่ายทอดอารมณ์
ได้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ กวีได้ เลือกใช้ เ ราทรรสเป็ นจุดหักเหของตัว ละครได้ อย่างเหมาะสม
กล่าวคือ พระเวสสันดรประสงค์ทีจะได้ พระโพธิญาณ แต่ถกู ชูชกมายัวยุให้ สติขาด การกระทําของ
ชูชกในครังนีเข้ าข่ายการตีปลาหน้ าไซ กล่าวคือ เป็ นการพิสูจน์ว่าพระเวสสันดรจะสามารถชนะ
ความโกรธนีได้ หรื อไม่
ในขณะเดี ย วกั น ผู้ อ่ า นผู้ ฟั งก็ ถู ก กวี โ น้ มน้ าวใจให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ร่ ว มกั บ
พระเวสสันดร คือ โกรธชูชกเพราะมาทุบตีสองกุมาร กวีแสดงอารมณ์โกรธของพระเวสสันดรอย่าง
ปุถชุ นคนธรรมดาทัวไป คือ เมือมีสิงใดมาทําให้ ขดั ใจหรื อไม่ถูกใจ ปุถชุ นทัวไปย่อมแสดงอารมณ์
โกรธ ตามหลักจิตวิทยาแล้ วอารมณ์โกรธเป็ นอารมณ์สามัญลักษณะ คือ เป็ นสิงทีมนุษย์ทุกคนมี
มาแต่เกิด ฉะนัน อาจกล่าวได้ ว่ากวีจงใจใช้ ถ้อยความทีสืออารมณ์โกรธเพือให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟังเข้ าถึง
เหตุการณ์ได้ อย่างเหมาะสม
๒.๓.๒.๙ ศานตรสเป็ นรสของความสงบใจ ซึงเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนองต่อ
ภาวะสงบ
ผู้วิจยั พบว่าศานตรสในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร มีรสแห่งความสงบชัวคราว
คือ การระงับความโกรธ เกลียดได้ และรสแห่งความสงบถาวร คือ การคลีคลายปั ญหาของเรื อง
ทังหมด
ในที นี จะยกตัว อย่ า ง ๒ กัณ ฑ์ คื อ ในกัณ ฑ์ กุม าร ตอนที พระเวสสัน ดรต้ อ ง
ข่มพระทัยไม่ให้ ทุกข์โศกทีต้ องพลัดพรากจากสองกุม าร แม้ ว่าเป็ นเหตุการณ์ ทีแสดงให้ เห็นถึง
ความสงบเพียงชัวคราวก็ตาม แต่คนสามัญทัวไปก็ทํายากทีจะข่มใจให้ สงบอยู่ได้ และในนครกัณฑ์
ตอนท้ ายของเรื อง เมือทุกอย่างคลีคลาย พระเวสสันดรได้ กลับมาครองเมืองสีพีอีกครังจึงทําให้ เห็น
ถึงความสงบทีถาวร ดังมีรายละเอียดดังนี
ในกัณฑ์กมุ ารกล่าวถึงตอนทีพระเวสสันดรข่มพระทัยไม่ให้ หวันไหวต่อความทุกข์
โศกทีต้ องพลัดพรากจากพระกุมารทังสองจนพระองค์อยูใ่ นความสงบได้ ดังความว่า

๒๑๑
โพธิ ส ัตว์ เ จ้ าซํ าคนิ ง ดู เ ล่ า อัน โพธิ ส ัตว์ เ จ้ าแต่ ก่ อนสร้ า งสมภาร
ทุกข์ อนั พราหมณ์ ตีและด่า นํ าเอาขากว่าก็ผานใจ ดังกูมาคนิ งใน
หลายช่อง โพธิ สตั ว์ เจ้าก่อนสร้ างสมภาร คื อทานปารมี ญาณอัน
เลิ ศ แล้ว บ่ ห่ อ นจัก คาดแก้ ว กิ น แหนง เที ย รย่ อ มแปลงใจบาน
ชมชื น หอมหื นด้ ว ยทางทาน ...ตโต เมื อนั น โพธิ สั ต เจ้ า
บุ ญ บ่ เ ศร้ า ใจงาม คึ ด ตามปั ญ ญาอั น รู้ ร อด หื อรู้ จ อดคองดี
ว่าโพธิ สตั เจ้าตนดี เป็ นขนาด อันสร้ างปรารถนาเอา ยังผยาเลา
ยอดฟ้ า ได้อว่ายหน้าตรัสสัพพัญ ู เที ยรย่อมชมชื นชูทานด้วย
ง่าย

สละจ่ายหื อเป็ นทาน ยังบริ จาคะการ ๕ สิ ง คื อว่าเงิ นคํ า

ยิ งหลายประการ หื อเททานด้วยง่าย ชี วิตจ่ ายสละไป ลูกรักเที ยม
ใจและเมี ยมิ ง ของรักยิ งสละทาน ดังว่าบ่ได้บริ จาคห้าประการ
จัก ได้ต รั ส ผยาสัพ พัญ ู ตัญ ญาณบ่ มี หากเป็ นปเวณี แ ต่ ก่ อ น
บ่ห่อนทอดวางเสี ย คันกูบ่ได้หือทานเมี ยและลูกน้อย บ่หล้างว่ า
จักได้ตรัสยอดสร้ อยสัพพัญ ู ตนกูนีนาก็เข้าในข่ายแห่งโพธิ สตั
เจ้าแล พระก็ตดั สิ เนหาอันรักลูก คึดคองถูกในธรรมดา จิ งเจี ยรจา
ตนเก่า สอนตนเล่าทุกอัน ว่าดูราเวสสันตระ ท่านหื อทานลูกแก้ว
เป็ นเปวี ณี แ ก้ ว แห่ ง โพธิ ญ าณ ท่ า นพ้อ ยเจี ย รจาคํ า หยาบช้ า
ว่าจักไปไล่ฆ่าชี พราหมณ์ คํ านี บ่งามเป็ นบาปใหญ่ หื อทานแล้ว
ไฝ่ แหนงใจ เจ้ารํ าไรจาเล่า สังสอนตนเก่าหนักหนา ว่าตังแต่กา
ละนี นาไปหน้า แม้นพราหมณ์ จกั ขายฤๅจักข้า ลูกพร้ าตามใจมัน
เทอะ ว่าอันแล้วเจ้าก็อว่ายหน้าออกจากศาลา สมาทานอธิ ษฐาน
ใจหื อหมัน อดกลันอยู่ในใจ ก็ มานังเหนื อหิ นแก้ว อันมี แล้วใกล้
ประตู ศ าลา มี รู ป โสภางามสะอาด เป็ นดังอิ น ทาธิ ร าช นังบน
ปราสาทแก้วพิมานคํา วันนันแล๑๔๑

๑๔๑

เรืองเดียวกัน, ๒๑๕-๒๑๖.

๒๑๒
ในนครกัณฑ์ ตอนทีพระเวสสันดรกลับมาครองเมืองสีพีอีกครัง พระองค์ยังคง
บริจาคทานอยูเ่ สมอจนกระทังสินพระชนม์ ดังความว่า
ดูราภิ กขุทงั หลาย ตนทรงศี ลใสบริ ยาท ปางเมื อพระยาเวสสันตร
ราชบัวบาน ท่านคื นมาเสวยเมื องเก่า เป็ นท้าวเล่าสองที สมบัติมี
ไปทันเท้า โพธิ สตั ว์ เจ้าก็คึดขุ่งทางทาน เมื อนันท่านขุนอิ นทรเจ้า
ฟ้ า ก็ หื อห่ า ฝนแก้ ว เจ็ ดประการ ตกลงมาระรานระราด
แก้วฟ้ าหยาดแกมฝน เป็ นแก้ ววิ มลวิ เศษ ตกสู่ ด้าวเทศเวี ยงชัย
ได้เต็มใจยุท่างท้าวแผ่เป็ นทาน นันแล...เมื อนันพระยาเวสสันตร
ราช เกิ ดในขัติยะชาตวงสาอยู่บําเพ็งปารมี ธรรมไปไจ้ๆ ตราบอายุ
ได้ร้อยซาวปี คันเมี ยนอิ นทรี ย์คลาคลาด ก็เมื อเกิ ดในปราสาทิ พพ
วิ มาน เทวสถานกาญจนวิ โรจน์ ชื อสันตุสิตเทวราช อุตมวรเทศ
ในห้องเขตดุสิดาสวรรค์ วันนันแลฯ๑๔๒
ในกัณฑ์กุมาร กวีได้ แสดงเหตุของภาวะ(วิภาวะ) คือ ชูชกได้ มาทูลขอสองกุมาร
เพื อนํ า ไปเป็ นทาสอี ก ทังยัง ทุบ ตี ส องกุม าร จึ ง ทํ า ให้ ผ ลของภาวะ(อนุภ าวะ)ในช่ ว งแรกเป็ น
การแสดงออกด้ วยความโกรธ(ดังกล่าวไว้ ในเรื องเราทรรส)ทีเห็นชูชกทุบตีสองกุมารอย่างโหดร้ าย
แต่เมือพระองค์สามารถระงับความโกรธ ด้ วยการข่มพระทัยไว้ ได้ ก็ทรงระลึกได้ ว่า การทีพระองค์
มอบบุตรทานให้ แก่ชูชกแล้ วต้ องเป็ นทุกข์อยู่เช่นนีก็เพราะความรักทีมีต่อพระกุม ารทังสองมาก
นันเอง
เมือตระหนักได้ เช่นนีแล้ วพระองค์จึงปล่อยวางไม่เศร้ าโศกเสียพระทัยอีกจึงเกิด
ความสงบในพระทัย ดังทีกวีกล่าวว่า โพธิ สตั ว์เจ้าซํ าคนิ งดูเล่า อันโพธิ สตั ว์ เจ้าแต่ก่อนสร้างสมภาร
ทุกข์อนั พราหมณ์ ตีและด่า นํ าเอาขากว่าก็ผานใจ ดังกูมาคนิ งในหลายช่อง โพธิ สตั ว์เจ้าก่อนสร้าง
สมภาร คื อทานปารมี ญาณอันเลิ ศแล้ว บ่ห่อนจักคาดแก้วกิ นแหนง เที ยรย่อมแปลงใจบานชมชื น
หอมหื นด้วยทางทานแต่ความสงบที เกิ ดขึนนี เป็ นความสงบเพี ย งชัวคราวเท่านันเนื องมาจาก
๑๔๒

เรืองเดียวกัน, ๓๘๓.

๒๑๓
ความสงบทีเกิดเพราะความข่มใจนันไม่ได้ เป็ นความสงบทีแท้ จริ ง กล่าวคือ ไม่ได้ เป็ นความสุข
ทีมาจากใจอย่างแท้ จริงแต่เป็ นความสงบทีกดและข่มความรู้สกึ เอาไว้
อย่างไรก็ตามพระเวสสันดรก็สามารถเอาชนะความโกรธ เกลียดทีมีตอ่ ชูชกและ
ความรัก ความผูกพันทีมีตอ่ สองกุมารไว้ ได้ จึงทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังสามารถรับรสความสงบได้
ส่ ว นความสงบที ชั ด เจนที สุ ด ได้ ปรากฏในกั ณ ฑ์ สุ ด ท้ าย คื อ ในนครกั ณ ฑ์
เมือพระเวสสันดรกลับมาครองเมืองสีพี บ้ านเมืองจึงกลับมาสงบสุขเช่นเคย จากตัวอย่างข้ างต้ น
ทําให้ เห็นว่าพระเวสสันดรยังคงบริ จาคทานอยู่อย่างสมําเสมอ เหตุของภาวะ(วิภาวะ) ความสงบ
ในตอนนี คื อ การมี จิ ต ที บริ สุ ท ธิ ซึ งมุ่ ง มั นต่ อ การบริ จ าคทานอย่ า งหาที สุ ด ไม่ ไ ด้ จนกระทั ง
พระเวสสันดรสินพระชนม์
ผลของภาวะ(อนุภาวะ)จึงเป็ นความรู้สกึ ไม่ทกุ ข์ ไม่สขุ ไม่เกลียด ไม่ริษยาของตัว
พระเวสสั น ดร ผู้ อ่ า นผู้ ฟั งก็ ส ามารถรั บ รู้ รสแห่ ง ความสงบใจจากภาวะสงบขอ งตัว ละคร
พระเวสสันดรจากการสือความของกวีดงั ทีกล่าวมานี
อาจกล่าวได้ ว่า ศานตรสในวรรณกรรมเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรเป็ นรสที
สํ า คัญ เพราะไม่เ พี ย งทํ า ให้ ผ้ ูอ่า นผู้ฟั ง เกิ ด ความสุข เมื อได้ อ่า นได้ ฟั ง เท่ า นัน แต่ยัง ทํ า ให้ เ กิ ด
"ความสงบทางใจ" คือ ไม่หวันไหวไปตามอารมณ์ทงั ๘ เพราะรสและอารมณ์อืนๆนันมีพืนฐานของ
กิเลสตัณหาเป็ นสาเหตุทางอารมณ์ แต่ศานตรสมีสาเหตุของอารมณ์ คือ ความนิง ความวางเฉย
และความสงบ อาจกล่าวได้ วา่ สาเหตุดงั กล่าวเป็ นจุดประสงค์สําคัญตามหลักทางพระพุทธศาสนา
อีกด้ วย
ผลการศึกษาด้ านความหมาย พบว่ามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรปรากฏรสทาง
วรรณคดีทงั ๙ รส โดยรสทีเด่นมากทีสุด ๓ ลําดับ คือ กรุณารส ส่วนศฤงคารและหาสยรสเป็ นรสที
พบรองลงมา ส่วนอัทภุตรส วีรรส พีภตั สรสภยานกรส เราทรรสและศานตรส เป็ นรสทีพบรองลงมา
ตามลําดับ

๒๑๔
เนื องมาจากกรุ ณ ารสและศฤงคารรสเกี ยวพั น กั บ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เรื อง
ความสัมพันธ์ ของครอบครัวทีเข้ าใจง่ายและโน้ มนําให้ ผ้ อู ่านซาบซึงและเกิดอารมณ์ร่วมกับกวีจึง
เกิดเป็ นรสได้ ง่าย ส่วนหาสยรสเป็ นการทําให้ ท่วงทํานองของเรื องไม่ซําหรื อหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์
เศร้ าหรื ออารมณ์สงสารเท่านัน แต่การแทรกอารมณ์ขนั เพือให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเกิดจิตใจเบิกบานโดยที
เนือเรื องในกัณฑ์ชชู กเอือทีจะเสนออารมณ์ขนั ให้ เกิดหาสยรสได้ ง่ายด้ วย
ข้ อสังเกตประการหนึง คือ กวีล้านนาใช้ รสหนึงเพือเสริมให้ เห็นอีกรสหนึงได้ อย่าง
กลมกลืน โดยเฉพาะกรุณารสและศฤงคารรส ส่วนอัทภุตรสและศานตรสเป็ นรสทีพบด้ วยกันเสมอ
กล่าวคือ เรื องมหาชาตินีเน้ นการทําทานบารมีของพระเวสสันดร เพือให้ เห็นถึงทานบารมีทียิงใหญ่
กวีมกั จะใช้ อทั ภุตรสและชีให้ เห็นถึงศานตรส คือ ความสงบสุขทางใจ ซึงเป็ นเป้าหมายสูงสุดของ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
สรุ ปผลการศึกษาด้ านวรรณศิลป์ทีปรากฏในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
ผู้วิจยั พบว่า
ด้ า นฉัน ทลัก ษณ์ ที ใช้ แ ต่ง เรื องมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กร เป็ นฉั น ทลัก ษณ์
ประเภทร่ า ยหรื อ ค่า วธรรมในภาษาล้ า นนา ฉัน ทลัก ษณ์ นี เอื อต่อ การแต่ง ของกวี ล้ านนามาก
เนืองมาจากความยืดหยุ่นของข้ อบังคับ เช่น จํานวนคําทีสามารถเพิมให้ ลงจังหวะได้ มากขึน และ
สัมผัสนอกทียืดหยุ่นทําให้ แต่งง่ายและสามารถเล่นเสียง คํา ความหมายได้ เป็ นอย่างดี อาจกล่าว
ได้ วา่ กวีล้านนาผู้นีเลือกฉันทลักษณ์ในการแต่งได้ อย่างเหมาะสมลงตัว
ด้ า นเสี ย งพบว่ า กวี ล้ านนาใช้ กลวิ ธี ท างเสี ย ง ๓ แบบ ได้ แ ก่ ประการแรก
การใช้ เสียงสัมผัส เช่น การเล่นเสียงสัมผัสนอกซึงเป็ นบังคับทัวไปของคําประพันธ์ ประเภทร้ อย
กรอง มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรมีเสียงสัมผัสนอกอย่างสมําเสมอทําให้ มีเ สียงทีไพเราะและ
เอือต่อทํานองการเทศน์ทีเรี ยกว่า "ระบํา"
ส่วนการใช้ เสียงสัมผัสใน พบว่ากวีล้านนาใช้ เสียงสัมผัสพยัญชนะมากทีสุดเพราะ
เนืองจากเสียงพยัญชนะทําให้ เกิดการกระทบทางเสียงจึงทําให้ เกิดเสียงทีไพเราะ อีกทังการใช้
เสี ย งพยัญ ชนะยัง ทํ า ให้ เ กิ ด รู ป คํ า ที มี ค วามหมายจนนํ า ไปสู่ก ารรั บ รสทางวรรณคดี อี ก ด้ ว ย

๒๑๕
ส่วนเสียงสัมผัสสระกวีเลือกใช้ เพือให้ เกิดสัมผัสทีเอือต่อการเทศน์ กล่าวคือ เสียงสระทําให้ ยืดเสียง
ตามทํานองเทศน์ได้ ง่ายขึน
ประการทีสอง การเล่นเสียงสัทพจน์ พบว่ากวีล้านนานิยมใช้ น้อยกว่าการเล่น
เสียงอืน เนืองจากเป็ นการเล่นเสียงเพือเสริ มให้ ฉากหรื อตัวละครเด่นขึน ประการสุดท้ าย การใช้ คํา
อัพภาสเสียง พบว่ากวีล้านนานิ ยมใช้ คําอัพภาสเพือขยายภาพด้ วยวิธีการทางเสียง บางครังกวีใช้
คําอัพภาสเสียงร่วมกับเสียงสัทพจน์เพือให้ เกิดจินตภาพมากขึนด้ วย
ด้ านคํา พบว่า กวีล้านนาใช้ ๒ กลวิธี ได้ แก่ การเล่นคําซํา เป็ นกลวิธีทีกวีล้านนา
นิยมใช้ มากทีสุดเนืองจากทําให้ เกิดภาพซําแบบวนเวียนจึงทําให้ เอือต่อการพรรณนาความของกวี
ไม่เพียงเท่านีกลวิธีดงั กล่าวช่วยให้ เกิดเสียงซํากันในการเทศน์ซึงทําให้ เกิดการยําความจนนําไปสู่
การเกิดภาพของผู้ฟังได้ เป็ นอย่างดี
ส่วนการเล่นคําด้ วยการซํากลุ่มคํา พบ ๓ วิธีการ คือ วิธีการแบบแบกช่อนําพล
แบบสํ าเภาคืนถิ นและแบบตังเค้ าไว้ ไ ขคําปลาย ผู้วิจัยพบข้ อสังเกตประการหนึง คือ การแบ่ง
การซํากลุม่ คําของล้ านนานี กวีชาวล้ านนาใช้ เกณฑ์ตําแหน่งทีปรากฏในการแบ่ง ซึงผลจากการซํา
กลุ่มคํานีทําให้ เกิดผลเช่นเดียวกันกับการใช้ คําซํา คือ เพือเป็ นการเน้ นความหมายและเพือทําให้
เกิดภาพชัดเจนขึนด้ วย
ด้ า นความหมายพบว่า กวี ล้ า นนาใช้ ๓ กลวิ ธี ดัง นี ประการแรก ด้ า นโวหาร
การเขี ย น พบว่า กวี ล้ า นนาใช้ ก ารพรรณนาโวหารมากที สุด การศึก ษาการพรรณนาโวหารใน
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรพบว่า กวีได้ ใช้ กลวิธีการพรรณนาทังสิน ๕ กลวิธี เช่น การพรรณนา
ด้ วยวิธีการพรรณนารายละเอียด การพรรณนาด้ วยการแฝงนําเสียงของกวี การพรรณนาภาพรวม
แล้ วจึงขยายรายละเอี ยด การพรรณนาด้ วยการเปรี ยบเที ยบและการพรรณนาด้ วยการอ้ า งถึง
เหตุการณ์ร่วมกัน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามการพรรณนาของกวีล้านนานันไม่เพียงแต่มีวตั ถุประสงค์เพือให้ เกิด
จิ น ตภาพเท่ า นั น ทว่ า ยั ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อให้ เข้ าใจพฤติ ก รรมตัว ละครและแนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนามากขึนด้ วย ส่วนการบรรยายโวหารนันใช้ เพือเป็ นการดําเนินเรื องตามอรรถกถา

๒๑๖
มหานิบาตชาดก อีกทังผู้วิจยั ยังพบอีกว่ากวีล้านนานิยมใช้ การบรรยายโวหารร่วมกับ การพรรณนา
โวหารอี กด้ วย ส่วนด้ านการใช้ อรรถาธิ บาย พบว่ ากวีล้ านนา ใช้ เ พืออธิ บายเหตุ ใช้ เ พื อจํ าแนก
ประเภทและใช้ เพือเปรี ยบเทียบ
ด้ านภาพพจน์ พบว่า กวีล้านนาใช้ ๔ กลวิธี ได้ แก่ การใช้ อปุ มา การใช้ อปุ ลักษณ์
การใช้ บคุ คลวัต และการใช้ อติพจน์
ผู้วิ จัย พบว่า กวี ล้ านนาใช้ ก ารเปรี ยบเที ยบแบบอุป มามากที สุด พบว่ากวี นิ ย ม
ใช้ แบบเปรี ยบถึง ๔ คือ แบบเปรี ยบแรก คือ แบบเปรี ยบเกียวกับธรรมชาติ เช่น นํา สัตว์ พรรณไม้
และภูเขาซึงกวีใช้ สิงเหล่านีนํามาเปรี ยบกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครและรู ปร่างลักษณะของ
ตัวละคร แบบเปรี ยบทีสอง คือ แบบเปรี ยบเกียวกับมนุษย์ เช่น คุณลักษณะของมนุษย์ กิริยาอาการ
ของมนุษย์ และอวัยวะของมนุษย์ กวีนําสิงเหล่านีมาเปรี ยบเทียบกับคนทีเป็ นทีรัก เช่ น ลูก เป็ นต้ น
แบบเปรี ยบทีสาม คือ แบบเปรี ยบเกียวกับสวรรค์ กวีมกั ใช้ แบบเปรี ยบเช่นนีกับสิงก่อสร้ างเพือให้
เห็นความวิจิตรงดงามและทําให้ เห็นถึงความพิเศษทีแตกต่างจากสิงก่อสร้ างอืน และแบบเปรี ยบ
สุดท้ าย คือ แบบเปรี ยบเกียวกับอาหาร กวีใช้ แบบเปรี ยบนีกับการเปรี ยบเทียบรูปร่างลักษณะของ
ตัวละคร
ส่วนการใช้ อุปลักษณ์ พบว่า กวีล้ านนาใช้ ๒ กลวิธี คือ การใช้ อุปลักษณ์ เ พียง
อย่างเดียว พบแบบเปรี ยบ คือ แบบเปรี ยบทีเกียวกับผี เกียวกับวัตถุ เกียวกับวรรณกรรมเรื องอืน
และแบบเปรี ยบทีเกียวกับนํา ส่วนการใช้ บุคคลวัต และการใช้ อติพจน์ เพือให้ เห็นถึงความยิงใหญ่
ของทานบารมีทีพระเวสสันดรได้ บําเพ็ญ
ด้ านความหมาย พบว่ามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรปรากฏรสทางวรรณคดีทัง
๙ รส โดยรสที พบมากที สุด คื อ กรุ ณ ารส ส่ ว นศฤงคารและหาสยรสเป็ นรสที พบรองลงมา
ส่วนอัทภุตรส วี ร รส พี ภัตสรสภยานกรส เราทรรสและศานตรส เป็ นรสที พบน้ อยส่วนใหญ่ จ ะ
เสริมรสอืน
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า จากการศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องมหาชาติภาคพายัพ
สํ านวนสร้ อยสังกรนี ทํ าให้ เ ห็ นว่าพระธรรมราชานุวัตรเป็ นปราชญ์ ทางวรรณศิลป์ของล้ านนา

๒๑๗
อีกรูปหนึง เนืองจากกวีล้านนาเลือกใช้ คําด้ วยความประณีตบรรจงและใช้ โวหารได้ อย่างเหมาะสม
กับเนือหาและวัตถุประสงค์ ทําให้ เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร เป็ นวรรณกรรมทีมีความงาม
ทังด้ านเสียงและความหมาย กวีล้านนาสามารถสืออารมณ์และจินตภาพสู่ผ้ อู ่านได้ อย่างชัดเจน
กล่าวได้ วา่ วรรณกรรมล้ านนาเรื องนีเป็ นวรรณกรรมทีมีวรรณศิลป์โดดเด่นอีกเล่มหนึง

บทที ๕
การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของชาวล้ านนา
ทีปรากฏในวรรณกรรมเรื องมหาชาติ ภาคพายัพ สํานวนเอกสร้ อยสังกร

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ ความหมายของคําว่า "สังคม" ว่า
คนจํ านวนหนึงที มี ความสัม พันธ์ ต่อเนื องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมี วัตถุประสงค์สําคัญ
ร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการหรื อสมาคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึง เช่น สังคมชาวบ้ านหรื อเกียวกับ
การพบปะสังสรรค์หรื อชุมนุมชน เช่น วงสังคม งานสังคม
ส่วนสุภางค์ จันทวานิช ๑นักสังคมวิทยาให้ ความหมายของคําว่า "สังคม" คือ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติทีเปลียนแปลงไปโดยมีระบบสังคม พฤติกรรมทางสังคมและการกระทําทางสังคม
เป็ นเครื องกําหนด
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า สังคมตามความเข้ าใจของคนทัวไป หมายถึง คนทีมีความสัมพันธ์
ต่อเนืองกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ส่วนคําว่า "สังคม" ที ผู้วิจยั เลือกใช้ ในงานวิจัยครังนี หมายถึง
กลุ่มคนทีอยู่รวมกันโดยมีการปฏิสัมพันธ์ กันอย่างมีระบบ เช่น พฤติกรรมทางสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต เป็ นต้ น เพือตอบสนองความต้ องการและผลประโยชน์ร่วมกัน
วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ ๒กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกวีแ ละวรรณกรรมไว้ ว่า กวี ถึง จะ
คนเดียวก็เปรี ยบเสมือน ๓ คน นอกจากจะเป็ นนักประพันธ์ ช่างแต่งหนังสือแล้ ว ยังเป็ นหน่วยหนึง
ของคนรุ่นนัน สมันนันและเป็ นพลเมืองอีกด้ วยเนืองจากเหตุนีจะต้ องสังวรในอาชีพนักประพันธ์ของ
คนในฐานทีเป็ นกวีแล้ ว ในฐานทีเป็ นหน่วยของคนสมัยนันก็ย่อมจะทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสีย
๑

สุภางค์ จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา(กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๔), ๒๘.
วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ , วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ .(กรุ งเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
,๒๕๑๔), ๑๘๓.
๒

๒๑๘

๒๑๙

กับเหตุการณ์ทีตนเห็นตําตาประจักษ์ อยู่แก่ใจหาได้ ไม่และในฐานทีเป็ นพลเมืองอีกเล่า ก็จําต้ อง
ใส่ใจในเหตุการณ์บ้านเมือง ความเคลือนไหวของประเทศชาติ ตลอดจนของชันและอาชีพทีตนเป็ น
หน่วยหนึงอีกด้ วย
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า กวี เ ป็ นส่วนหนึงของสัง คม ปฏิ กิริยาและผลทางสัง คมย่อมมี
อิทธิพลต่อกวีโดยตรงซึงกวีจะถ่ายทอดออกมาเป็ นวรรณกรรม การศึกษาวรรณกรรมจึงทําให้ เห็น
ความเคลือนไหวทางสังคมสมัยนันๆได้ ดังที ทรงศักดิ ปรางค์วฒ
ั นากุล๓กล่าวไว้ วา่
องค์ ความรู้ ทีบันทึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในใบลาน หรื อสมุดข่อยนันมี
การนําเอามาอ่านในที ประชุมชน ผูฟ้ ั งก็ได้จดจํ านําไปบอกเล่ากล่าวสอน
สื บ ทอดต่ อ ไป วรรณกรรมท้ อ งถิ นจึ ง เป็ นเครื องมื อ สํ า คัญ ในการให้
การศึกษาแก่ชมุ ชน

จากคํากล่าวข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่าวรรณกรรมท้ องถินไม่เพียงมีหน้ าทีสร้ างความเพลิดเพลิน
บันเทิงใจเท่านัน แต่ยงั มีการสอดแทรกความรู้ ต่างๆ ผ่านเรื องราว เหตุการณ์ หรื อพฤติกรรมของ
ตัวละคร อีกทังวรรณกรรมท้ องถินนียังมีเนือหาช่วยส่งเสริ มให้ วฒ
ั นธรรมในสังคมท้ องถินสมบูรณ์
และเข้ ม แข็ง ขึนด้ วย กล่าวคือ วรรณกรรมท้ องถิ นประเภทลายลัก ษณ์ มักมี ก ารบันทึกข้ อมูล ที
เกียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมด้ านต่างๆ
วรรณกรรมดังกล่าวนียังมี ส่วนช่วยยํ าเตือนความทรงจําเกี ยวกับ แนวทางการปฏิ บัติ
ให้ ถกู ต้ องอีกด้ วย ซึงสอดคล้ องกับ ประคอง นิมมานเหมินท์ ๔ทีว่า ธรรมดาวรรณคดี ทีมี บ่อเกิ ดจาก
แห่งใดแห่งหนึง เมื อชาติ ใดภาษาใดรับไป ก็จะมี การดัดแปลงให้เข้ากับสภาพสังคมของตนไม่มาก
ก็นอ้ ย ด้ วยเหตุนี ผู้วิจยั จึงต้ องการศึกษาวรรณกรรมท้ องถินเพือให้ เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ต่างๆนอกเหนือจากความงามทางด้ านสุนทรี ยภาพด้ วย เพราะคุณค่าของวรรณกรรมท้ องถินไม่ได้
มีเพียงสุนทรี ยศาสตร์ เท่านัน แต่ยงั มีคณ
ุ ค่าด้ านองค์ความรู้ของท้ องถินอีกด้ วย

๓
๔

ทรงศักดิ ปรางค์วฒ
ั นากุล, วรรณกรรมท้ องถินเปรี ยบเทียบ, ๒๘๑.
ประคอง นิมมานเหมินท์, มหาชาติลานนา:การศึกษาในฐานะทีเป็ นวรรณกรรมท้ องถิน, ๗.

๒๒๐

การศึกษาสัง คมและวัฒนธรรมของชาวล้ านนา ที ปรากฏในวรรณกรรมเรื องมหาชาติ
ภาคพายัพ สํ า นวนสร้ อยสัง กรครั งนี ผู้วิจัย จะแบ่ง การศึก ษาออกเป็ น ๒ ส่วน คือ การศึก ษา
ด้ านสังคมล้ านนา และการศึกษาด้ านวัฒนธรรมล้ านนา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
๑. การศึกษาด้ านสังคมล้ านนาทีปรากฏในวรรณกรรมเรืองมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
จากการศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสัง กรครังนี มี ข้อสังเกต
ประการหนึง คือ กวีล้านนาดําเนินเรื องตามโครงเรื องในอรรถกถา มหานิบาตชาดก สังคมส่วน
ใหญ่ ที ปรากฏในเรื องจึ ง เป็ นสัง คมในสมัย พุท ธกาล อย่ า งไรก็ ต ามกวี ล้ า นนายัง สอดแทรก
สภาพสังคมล้ านนาไว้ ๒ ประการ คือ ด้ านความสัมพันธ์ ของคนในชุมชน และภาพสะท้ อนสังคม
ล้ านนา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
๑. ความสัมพันธ์ของคนในสังคม
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม หมายถึง การกระทําระหว่างกันอย่างต่อเนืองจนเป็ นกิจวัตร
และรวมถึง แบบพฤติกรรมที ประพฤติปฏิบตั ิของสมาชิกในสังคมภายใต้ กรอบของสถาบันหรื อ
วัฒ นธรรมเดี ย วกัน จากการศึก ษาในครั งนี พบว่า ความสัม พัน ธ์ ข องชาวล้ า นนาที ปรากฏใน
วรรณกรรมเป็ นแบบความสัมพันธ์ระดับชุมชน กล่าวคือ เป็ นความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกัน คนใน
ชุมชนรู้ จกั และสนิทสนมกันเป็ นอย่างดี ดงั จะเห็นชัดเจนจากการใช้ สร้ อยนามหรื อชือสร้ อยซึงตรง
กับคําว่า "นามฉายา" ดังเห็นได้ จาก
ในกัณฑ์ชชู ก เมือเหล่าพราหมณ์ในหมูบ่ ้ านทุนวิฐนันเมือเห็นนางอมิตดาปรนนิบตั ิชชู กเป็ น
อย่างดี ทําให้ เหล่าพราหมณ์ มารุ มด่าว่านางพราหมณีว่าไม่ปรนนิบตั ิสามีเหมือนกับนางอมิตดา
ทําให้ เหล่านางพราหมณีโกรธเคืองนางอมิตดา จึงพากันไปรุมด่าว่า นางอมิตดากลับบ้ านมาฟ้อง
ชูชกว่ามีใครบ้ างทีต่อว่าตน ชูชกได้ ยินคําฟ้องของนางอมิตดาจึงได้ สนั นิษฐานว่าเป็ นนางพราหมณี
คนบ้ างในหมูบ่ ้ านทุนวิฐดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
รอยว่ าอี กาลกัณ ณิ จีหลี ป าก ปากร้ ายหากหุมคํ า บ่ อนก็
ั ห ล้างอี ตาดํ า
ปากกว้าง ผัว เลิ ก ร้ า งหลายที บ่ อ นก็
ั อี สี ผู้ม ัก ชู้ มัน ช่ างรู้ ย าแฝดหลวง
หลาย บ่ อ ั นก็ อี ผี พรายแม่ ค้ า เหมี ยง ตี นเก่ า เกลี ยงดั งโพรงเลี ย

๒๒๑

รู้ ว่ า อี ตาเพรี ยเมี ย พราหมณ์ ใ ส่ ป้ งแค่ ง ไหย่ ต ากลวงรู้ ว่ า อี ยวงเมี ย
พราหมณ์ ตาเหลื อกรู้ ว่าอี ซากเลื อกนมยาน บ่ อ นก็
ั แม่ นอี ปากหวานใจ
เคียด ร้ายล้นเปรตเหลื อผี รู้ว่าอีจอมจักเมี ยพราหมณ์ นอ้ งเกล้าผมใส่ซ้อง
ควีรุยราย รู้ว่าอีผีพรายเมี ยพราหมณ์ ยิง เกล้าผมมันควี ดังขนแพะ บ่อนก็
ั
อีสัพพะแจะ นังแจะแมะแม่คา้ หมากกอก ปากร้ ายพอกเพี ยงผี หกหนี ไป
อยู่ ท่าต้อนถ้าทักด่ าเจ้าแม่ งามกู รู้ ว่าอี จิ กหลิ กแม่ ค้าขี ร้ า ใจเคี ยดกล้า
ปากเสี ยงจาง บ่อนก็
ั อีคําบางผัวมันขี หย้ามท่ านย่อมต้านดูแคลน บ่อนก็
ั
อี กุลวาผู้ตาเหลื อกสากกาก บ่อนก็
ั อีสัพพะแจะแม่คา้ ส้มค่าง ผู้ย่างย้าย
ถ่างถะฃาฤๅว่าอี จกหงกเมี ยพราหมณ์ ปู่รก ร่ างมันสูงชกรกแม่คา้ ถัวเน่า
ร้ายถ้านเก่าหื อเสีย บ่อนก็
ั อีตาเพรี ยปากเปี ยก เขาร้ องเรี ยกกันไปสู่ท่านํา
ร้ องด่าซํ าเมี ยกู บ่มีก็อีนางเบื อนเมี ยพราหมณ์ ผูบ้ ่งามสากกากเป็ นขี ขาก
ั อีหัวหยอง
ทังตัว ย่างหัวซวนไปหน้า มาอยู่ถ้าต้อนด่าเมี ยกู แลเด บ่อนก็
มันช่างมาขายหนังพองกับเข้าแคบ จาส้มแสบหัวใจ ด่ารํ าไรจาเสี ยดหื อ
เมี ยงามกูเคียดหนีมา นางจุ่งบอกพีมาหื อหมดถ้วนชุอนั เทอะ๕

ชู ช กกล่ า วพรรณนาสั น นิ ษ ฐานว่ า ใครบ้ างที มารุ ม ด่ า ว่ า นางอมิ ต ดาให้ นางฟั ง
โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นนางกาลกัณณิทีปากร้ ายหรื อนางตาดําปากกว้ างทีมีสามีหย่าร้ างไป
หลายหน หรื อนางสีผ้ ูมีช้ แู ละรู้ เรื องการทําเสน่ห์ยาแฝด หรื อนางผีพรายแม่ค้าเหมียงทีเท้ ากลวง
เหมื อนผี โพรง(กระสื อ)มาเลี ยไว้ หรื อนางตาเพรี ย ภรรยาพราหมณ์ ใส่ทีมี แข้ ง ใหญ่ หรื อนางยวง
ภรรยาพราหมณ์ตาเหลือก หรื อนางซากเลือกทีนมยานหรื อนางปากหวานใจเคียดทีร้ ายกว่าเปรต
กว่า ผี ห รื อ นางจอมภรรยาพราหมณ์ น้ อ งที เกล้ า ผมใส่ช้ อ งตํ าดูรุ่ ย ร่ า ยหรื อ นางผี พ รายภรรยา
พราหมณ์ ยิงที เกล้ าผมตําผมเหมื อนขนแพะ หรื อนางสัพพะแจะทีนังใกล้ กับแม่ค้าขายมะกอก
ปากร้ ายเหมือนกับผี คนเหล่านีไปอยูท่ ีท่าเพือด่านางอมิตดา
ชูชกยังกล่าวสันนิษฐานอีกว่า หรื อจะเป็ นนางจิกหลิกทีเป็ นแม่ค้าปลาร้ า ใจร้ ายปากกล้ า
หรื อนางคําบางสามี ของนางเป็ นคนขี ขลาดผู้อืนต่า งดู แคลน หรื อนางกุลวาผู้มี ตาเหลื อก หรื อ
นางสัพพะแจะแม่ค้าแหนมค่างผู้ทีเดินขาถ่าง หรื อนางจกหงกภรรยาพราหมณ์เฒ่ารก รู ปร่ างสูง
เป็ นแม่ค้าขายถัวเน่าเป็ นคนทีร้ ายกาจ หรื อนางตาเพรี ยปากเปี ยก คนทังหมดนีได้ เรี ยกกันไปเพือ
๕

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๑๕-๑๑๖.
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รุ มด่านางอมิตาทีท่านํา หรื อนางเบือนภรรยาพราหมณ์ผ้ ไู ม่งามเป็ นกลากเกลือนทังตัว หรื อนาง
หัวหยองทีชอบมาขายหนังพองและข้ าวแคบพูดจาไม่ดีเสียดแทงเข้ าไปในใจ
ตัวอย่างนี พบว่าชื อพราหมณี ต่า งๆนัน มีองค์ประกอบ คือ ชือตัว + สร้ อยชื อ + ที มา /
ลักษณะของพราหมณี ซึงสามารถจําแนกได้ ดงั นี
ตารางที ๔๐ ชือนางพราหมณีในหมูบ่ ้ านทุนวิฐทีรุ มด่านางอมิตดา

ชือตัว

สร้ อยชือ

ทีมา/ลักษณะของ
พราหมณี
ปากร้ ายหากหุมคํา

อีกาลกัณณิ

จีหลีปาก

อีตาดํา
อีสี

ปากกว้ าง
ผู้มกั ชู้

อีผีพราย

แม่ค้าเหมียง

อีตาเพรี ย
อียวง
อีซากเลือก
อีปากหวาน

เมียพราหมณ์ใส่
เ มี ย พ ร า ห ม ณ์
ตาเหลือก
นมยาน
ใจเคียด
ร้ ายล้ นเปรตเหลือผี

อีจอม

จักเมียพราหมณ์น้อง

อีผีพราย

เมียพราหมณ์ยิง

อีสัพพะแจะ
๖

ปากร้ ายไม่สามารถ
เก็บความลับได้
ผัวเลิกร้ างหลายที
สามีเลิกหลายครัง
มัน ช่า งรู้ ยาแฝดหลวง รู้การทําเสน่ห์
หลาย
ตีนเก่าเกลียงดังโพรง๖ เท้ า เหมื อ นกับ ผี ม า
เลีย
เลีย
ป้งแค่งไหย่ตากลวง
มีขาใหญ่และตาโต

ร้ ายยิงกว่าเปรตกว่า
ผี
เกล้ า ผมใส่ซ้ อ งควี ๗รุ ย เกล้ าผมไม่เรี ยบร้ อย
ราย
เ ก ล้ า ผ ม มั น ค วี ดั ง เ ก ล้ า ผ ม เ ห มื อ น
ขนแพะ
ขนแพะ
นังแจะแมะแม่ค้าหมาก

โพรง หมายถึง ผีโพรง,กระสือ
ควี หมายถึง ลดลง,บรรเทา ในทีนีหมายถึง การเกล้ าผมติดช้ องตําดูรุ่ยร่าย

๗

ความหมาย
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ตารางที ๔๐ ชือนางพราหมณีในหมูบ่ ้ านทุนวิฐทีรุ มด่านางอมิตดา (ต่อ)

ชือตัว

อีจิกหลิก

สร้ อยชือ

แม่ค้าขีร้ า๘

อีคําบาง
อีกุลวา
อีสัพพะแจะ
อีจกหงก

ผู้ตาเหลือกสากกาก
แม่ค้าส้ มค่าง๑๐
เมียพราหมณ์ปรก
ู่

อีตาเพรี ย
อีนางเบือน

ปากเปี ยก
เมียพราหมณ์ผ้ บู ง่ าม

อีหัวหยอง

๘

ทีมา/ลักษณะของ
พราหมณี
นังแจะแมะแม่ค้าหมาก
ก อ ก ป า ก ร้ า ย พ อ ก
เพียงผี
ใจเคี ยดกล้ าปากเสี ย ง
จาง
ผั ว มั น ขี ห ย้ า น ๙ท่ า น
ย่อมต้ านดูแคลน

ความหมาย
นั ง เ อ ก เ ข น ก
ปากร้ ายกว่าผี
จิ ต ใจแค้ น เคี ย ดแต่
เป็ นคนไม่กล้ า
สามีเป็ นคนขีขลาด

ผู้ยา่ งย้ ายถ่างถะฃา๑๑ เดินขาถ่าง
ร่ า งมัน สูง ชกรกแม่ ค้ า รู ป ร่ า งสู ง และเป็ น
ถัวเน่า ๑๒ ร้ ายถ้ านเก่ า แม่ค้าขายถัวเน่า
หือเสีย
สากกากเป็ นขีขาก๑๓ทัง เป็ นโรคเรื อน
ตัว ย่างหัวซวนไปหน้ า
มั น ช่ า ง ม าข า ย ห นั ง แม่ค้าขายหนัง พอง
พอง๑๔กับเข้ าแคบ๑๕ จา และข้ าวแคบ
จาส้ มแสบหัวใจ

ขีร้ า หมายถึง ปลาร้ า
ขีหย้ าน หมาถึง ขีขลาด,ขีกลัว
๑๐
ส้ มค่าง หมายถึง แหนมเนือค่าง
๑๑
ถะฃา หมายถึง ขาถ่าง
๑๒
ถัวเน่า หมายถึง ถัวเหลืองนึงตําแล้ วทําเป็ นแผ่นตากแดดจนแห้ งใช้ ประกอบอาหาร ถัวเน่าแข็บ ก็วา่ .
๑๓
ขีขาก หมายถึง กลากเกลือน,โรคเรือน
๑๔
หนังพอง หมายถึง หนังควายทอดกรอบ คล้ ายแคบหมู
๑๕
เข้ าแคบ หมายถึง หนังควายพิงไฟ คล้ ายกับข้ าวเกรียบว่าว
๙

๒๒๔

เมื อนํ าชื อของนางพราหมณี ทีชูช กได้ พ รรณนาไว้ มาแยกองค์ประกอบจะทํ าให้ เ ห็นว่า
"ชือสร้ อย" ของพราหมณีเหล่านีช่วยขยายความหรื ออาจจะกล่าวได้ ว่า ชือสร้ อยเหล่านีสามารถ
แยกบุคคลทีมีชือตัวซํากันออกจากกันได้ เช่น อีผี พรายแม่ค้าเหมี ยง ตี นเก่าเกลี ยงดังโพรงเลี ย กับ
อี ผี พรายเมี ยพราหมณ์ ยิง เกล้าผมมันควี ดังขนแพะ จะเห็นว่านางพราหมณีในหมู่บ้านทุนวิฐนันมี
ชือซํากันสองคน คือชือว่า "ผีพราย" แต่ชาวล้ านนาสามารถแยกบุคคลทังสองออกจากกันได้ ด้วย
ชื อสร้ อย ซึ งมี ห น้ าที ขยายชื อตั ว ฉะนั น นางผี พ รายคนแรกค้ าขายเหมี ยง จึ ง ได้ ชื อว่ า
ผีพรายแม่ค้า เหมียง ส่วนอีกคนหนึงเป็ นภรรยาของพราหมณ์ยิงจึงได้ ชือว่า ผีพรายเมียพราหมณ์
ยิง เป็ นต้ น ชือสร้ อยนีไม่เพียงแต่สามารถแยกบุคคลออกจากกันแล้ วแต่ยงั สามารถบอกทีมาหรื อ
ลักษณะของคนล้ านนาได้ อีกด้ วย
เมือนําชือสร้ อยของเหล่านางพราหมณีในหมู่บ้านทุนวิฐทีมารุมด่านางอมิตดามาจัดกลุ่ม
จะได้ ทงสิ
ั น ๔ กลุ่ม ได้ แก่ แสดงลักษณะนิสัย แสดงลักษณะทางกายภาพ แสดงความสัมพันธ์
ครอบครัว และแสดงอาชีพ ดังมีรายละเอียดดังนี
กลุม่ แรก คือ ชือสร้ อยทีแสดงลักษณะนิสยั กล่าวคือ ชือสร้ อยกลุ่มนีจะสามารถทําให้ ผ้ ฟู ั ง
อนุมานลักษณะนิสยั ของเจ้ าของชือได้ เช่น อีกาลกัณณิจีหลีปากอีตาดําปากกว้ างและอีสีผ้ มู กั ชู้
ตัวอย่างทังสามตัวอย่างนีจะเห็นได้ วา่ ผู้ฟังสามารถอนุมานได้ วา่ นางกาลกัณณิมีลกั ษณะ
นิสัยทีชอบว่าร้ ายผู้อืน ชอบนินทาผู้อืนและกล่าวให้ ผ้ ูได้ รับความเดือดร้ อน ในขณะทีนางตาดํา
ต้ องมีลกั ษณะนิสยั คือ ชอบนินทาผู้อืน คําว่า "ปากกว้ าง" นีนอกจากจะแสดงให้ ถึงลักษณะทาง
กายภาพแล้ ว ยังทําให้ นกึ ถึงผู้ทีชอบนินทาผู้อืนได้ ด้วย ส่วนนางสี มีลกั ษณะนิสยั ชอบมีช้ ู เป็ นต้ น
กลุม่ ถัดมา คือ ชือสร้ อยทีแสดงลักษณะทางกายภาพ ชือสร้ อยกลุ่มนีแสดงให้ เห็นลักษณะ
ทางกายภาพของบุคคล โดยจะกล่าวถึงสรี ระทีเป็ นจุดเด่น สังเกตง่ายและการตังชือสร้ อยแบบนี
มักจะนัยยะเชิงดูถกู บุคคลนันด้ วย เช่นอีซากเลือกนมยานและอีตาดําปากกว้ าง
ตัว อย่ า งดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า นางซากเลื อ กมี ลัก ษณะทางสรี ร ะ คื อ นมยาน และ
นางตาดํา มีลกั ษณะทางสรี ระ คือ ปากกว้ าง จะเห็นได้ ว่าชาวล้ านนามีกลวิธีการตังชือสร้ อยด้ ว ย
การใช้ ลกั ษณะทางกายภาพ ปั จจุบนั พ.ศ.๒๕๕๕ กลวิธีการตังชือสร้ อยแบบนียังคงพบอยู่มาก
เช่น จันยี มาจาก ผู้หญิงทีชื อ "จัน" แต่มีลกั ษณะคือ ฟั นยืน คําว่า ยี ในล้ านนาหมายถึง ยืน,เหยิน
เป็ นต้ น

๒๒๕

กลุ่มต่อมา คือ ชือสร้ อยทีแสดงความสัมพันธ์ ครอบครัว หมายถึง การกล่าวถึงชือสร้ อย
ด้ วยความสัมพันธ์ ของครอบครัว อาจจะใช้ คําเรี ยกญาติ พีน้ อง เช่น พี น้ อง ป้า ลุง รวมถึงคําว่า
สามีและภรรยาด้ วย ล้ านนามักใช้ คําว่า "ผัว" และ "เมีย" เป็ นต้ น เช่น อีตาเพรี ยเมียพราหมณ์ใส่
และอียวงเมียพราหมณ์ตาเหลือก
ตัวอย่างข้ างต้ นทําให้ เห็นว่า ชาวล้ านนานิยมเรี ยกชือสร้ อยโดยการนําความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัวมาเรี ยกขาน เช่น นางตาเพรี ยเป็ นภรรยาของพราหมณ์ทีชือว่า "ใส่" หรื อจากตัวอย่างใน
คําทีสอง จะพบว่ามีการใช้ ชือสร้ อยซ้ อนชือสร้ อย กล่าวคือ ไม่เพียงแต่จะใช้ ชือสร้ อยของบุคคล
แล้ วแต่ยัง ใช้ ชื อสร้ อยของบุคคลที มีความสัม พันธ์ ครอบครัวมาขยายอีกด้ วย เช่น นางยวงเป็ น
ภรรยาของพราหมณ์ ต าเหลื อ ก จะเห็ น ได้ ว่ า ชาวล้ านนาใช้ ชื อสร้ อยของนางยวงว่ า
"พราหมณ์ ต าเหลื อ ก" ซึ งคํ า นี ก็ เ ป็ นชื อสร้ อยของพราหมณ์ ผ้ ู หนึ งที มี ลั ก ษณะตาเหลื อ ก
เป็ นการใช้ ชือสร้ อยทีแสดงถึงกายภาพ ชือสร้ อยกลุม่ นีอาจจะมีการเรี ยกสลับกันได้ เช่น "พราหมณ์
ใส่ผวั อีเพรี ย" หรื อ "พราหมณ์ตาเหลือกผัวอียวง" เช่นนีก็สามารถเรี ยกได้ เช่นกัน
ชือสร้ อยลักษณะนีอาจจะทําให้ เห็นถึงสภาพสังคมล้ านนาว่า เป็ นสังคมทีให้ ความสําคัญ
เกียวกับครอบครัว ดังทีจะเห็นได้ ว่า การเรี ยกชือสร้ อยของพราหมณีซึงเป็ นหญิงทีแต่งงานแล้ วจะ
ใช้ ชื อสร้ อยเป็ นชื อพราหมณ์ ซึ งเป็ นสามี อาจจะกล่า วได้ ว่า การเป็ นครอบครั ว เดี ย วกัน ต้ อ ง
รับผิดชอบร่วมกัน ดังทีภาษากฎหมายกล่าวว่า สามีและภรรยาถือเป็ นบุคคลเดียวกัน
การเรี ยกชื อสร้ อยลักษณะนี สะท้ อนให้ เ ห็นว่าคนในสัง คมล้ า นนามองว่าคนครอบครั ว
เดียวกันเป็ นบุคคลคนเดียวกัน หากผิดต้ องรับผิดชอบร่ วมกัน หากมองถึงเรื องความสัมพันธ์ เชิง
อํานาจจะเห็นได้ ว่า การใช้ ชือสร้ อยเป็ นชือสามี แสดงให้ เห็นว่าภรรยาถือว่าเป็ นความรับผิดชอบ
ของสามีและสามีต้องดูแลภรรยา
ฉะนัน การใช้ ชือสร้ อยทีแสดงความสัมพันธ์ครอบครัวไม่เพียงแต่จะเห็นความสัมพันธ์ของ
ระบบครอบครั ว เท่ า นัน แต่ทํ า ให้ เ ห็ น ถึ ง ความคาดหวัง ของคนในสัง คมล้ า นนาที มี ต่อ ระบบ
ครอบครัวของล้ านนาด้ วย

๒๒๖

กลุ่ ม สุ ด ท้ าย คื อ ชื อสร้ อยแสดงอาชี พ ซึ งอาชี พ ที ปรากฏในเรื องมหาชาติ สํ า นวน
สร้ อยสังกร คือ อาชีพแม่ค้า เช่น อีจิกหลิกแม่ค้าขีร้ า๑๖และอีสัพพะแจะแม่ค้าส้ มค่าง๑๗
ตัว อย่ า งนี แสดงให้ เห็ น ถึ ง อาชี พ ของหญิ ง ชาวล้ านนา คื อ อาชี พ แม่ ค้ า กล่ า วคื อ
นางจิกหลิกเป็ นแม่ค้า ทีค้ าขายปลาร้ า ในขณะทีนางสัพพะแจะ เป็ นแม่ค้า ขายแหนมเนือค่าง
อาชีพแม่ค้าดังกล่าวทําให้ เห็นว่า อาชีพแม่ค้าเป็ นอาชีพสําคัญของหญิงชาวล้ านนา และสินค้ าที
นํามาค้ าขายกันนันก็เป็ นสินค้ าทีนําไปประกอบอาหารด้ วย
อาจกล่าวได้ วา่ การใช้ ชือสร้ อยหรื อสร้ อยนามเป็ นลักษณะเฉพาะของชาวล้ านนา กล่าวคือ
ชาวล้ านนานิยมใช้ ชือสร้ อยเรี ยกขานบุคคลในชุมชน ไม่เพียงเท่านันชาวล้ านนายังใช้ ชือสร้ อยกับ
สัตว์เลียงด้ วย ดังในกัณฑ์ชูชก เมือหมาทัง ๓๒ ตัวของพรานเจตบุตรไล่กดั ชูชก พรานเจตบุตรได้
กล่าวถึงหมาทัง ๓๒ ตัวว่า
หมาพรานเจตบุตรก็มาห้อมเห่า เถ้าเล้าเก่ากลัวตาย หมาพรานหมายเลี ยงไว้
เต็ มป่ าไม้ไล่ ขบเอา จักกล่าวชื อหมาทังหลาย อันนายพรานเจตบุตรเลี ยงไว้
ตัวหนึงชื อว่าพูต้ ูบแก้ว แกว่นเชื อขบเชื อคาบ ตัวหนึงชื อว่าพูต้ าบ มันช่างสาป
ชอมรอย ตัว หนึ งชื อว่ า พู้ดํ า มอยปกหางครางไปทัวป่ า เสี ยงทัวร่ า รวายถี
ตัวหนึ งชื อว่ าอ้ายหรี ห างดอก ตัวหนึ งชื อว่าพู้ท อก มัน ช่ างเซาะซอกในลอม
หลอนหันสัตว์ มามันย่อมไล่ คันเข้าไปใกล้ปาวเปิ ปเอา ตัวหนึงชื อว่าดาวเสร็ จ
แม้น หลงป่ าได้ ๗ วัน มัน ก็ ผ ัน มารอด ตัวหนึ งชื อว่ าอ้า ยดํ าปลอดตาแหวน
ตัวหนึงชื อว่าอ้ายตาแมนหมาเก่าเกื อ ย่อมไล่เนือทันทาง ตัวหนึงว่าแดงด่างมัน
ช่างนอนพ่างข้างเจ้าอยู่เฝ้ าหัวคันใด ตัวหนึงชื อว่าอี ใจไว หันอันใดก็ขบหยาบ
แล่นคันคาบยามเดี ยว ตัวหนึงชื อว่าอ้ายสลับสเลี ยวดําปลอดช่างรู้ สอดหารอย
คอยดูตาแห่งเจ้า ตัวหนึงชื อว่าอี เท้า เป็ นหมาเถ้าแก่แต่พ่อแม่มนั มา เลงมัคคา
คอยแม่น ใจรู้แกว่นหนทาง หัวลัวะและยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย ตัว
หนึงชื อว่าอ้ายตามอย หมาใหญ่หนั หัวล้านไล่ทนั ใจ ตัวหนึงชื อว่าไฟเดื อนห้า
ตัวหนึงชื อว่าฟ้ าเดื อนหกหันยาจกบ่ได้ มันฟั งไล่เลยทัน ตัวหนึ งชื อว่ามณี วนั
หางก่าน หันหมู่ม่านเมงชังไล่ตามหลังขบคาบ ทึงคันหยาบหรอตาย ตัวหนึงชื อ
ว่าอ้ายขาลายแค่งเท้า หากเป็ นหมาเถ้าแต่เมิ นมา ตัวหนึงชื อว่าอี ตาแดงเจ้ามัน
แพงผูกไว้ มันช่างหุมไปยําเต่า ปากมันเห่ายังแลน ตามันแหงนหารังเผิ งและรัง
๑๖

ขีร้ า หมายถึง ปลาร้ า
ส้ มค่าง หมายถึง แหนมเนือค่าง

๑๗

๒๒๗

รอก หางมันชกซอกเข้ารู้ หนู หูมนั ฟั งหาเจ้าเรี ยก ตัวหนึงชื อว่าอี กาเจรี ยกแล่น
ทันลอม ตัวหนึงชื อว่าขอมเคิ งขาบ แล่นคันคาบเสื อหมี ตัวหนึงชื อว่าอ้ายขนยี
ซอมซ่อ ช่างหุมหล่อขบเสื อ ตัวหนึงชื อว่าอี คําเครื อขบหยาบ คันมันคาบแล้วก็
บ่วาง เอาพร้ ามาง้างคางจึ งออกได้ หันพราหมณ์ เข้ามาใกล้สรื ดเข้าขบถง ตัว
หนึงชื อว่าแสนตาวงไววาท ตัวหนึงชื อว่าสายฟ้ าฟาดธรณี หมู่หมาดี ๓๒ ตัวก็
มาห้อมเห่าเถ้าเล้าเก่ากลัวตาย๑๘

ตัวอย่างนีกล่าวถึงหมาของพรานเจตบุตรล้ อมเห่าชูชกโดยกล่าวถึงลักษณะของ
หมาว่า ตัวหนึงชือว่าพู้ตบู แก้ วชํานาญด้ านการกัด ตัวหนึงชือว่าพู้ตาบชอบสะกดรอบ ตัวหนึงชือ
ว่าพู้ดํามอยปกหางชอบส่งเสียงดังไปทัวป่ า ตัวหนึงชือว่าอ้ ายหรี หางดอก ตัวหนึงชือว่าพู้ทอกชอบ
หลอกล่อสัตว์ป่าแล้ วตะปบไว้ ตัวหนึงชือดาวเสด็จ๑๙แม้ วา่ จะหลงป่ า ๗ วันก็สามารถหาทางออกได้
ตัวหนึงชือว่าอ้ ายดําปลอดตาแหวน ตัวชือว่าอ้ ายตาแมนเป็ นหมาดังเดิมชอบไล่สตั ว์ป่า ตัวหนึงชือ
ว่าแดงด่างชอบนอนเฝ้าเจ้ าของทีหัวบันได ตัวหนึงชือว่าอีใจไวเห็นสิงใดก็ขบกัด ตัวหนึงชือว่าอ้ าย
สลับสเลียว๒๐ดําปลอดเก่งด้ านตามรอย
ตัวหนึงชือว่าอีเท้ าเป็ นหมาแก่ชํานาญการจดจําทาง เห็นชาวลัวะและปากะญอ ๒๑
สะพานแชก๒๒ก็ชอบกัดแล้ วแบกลงดอย ตัวหนึงชือว่าอ้ ายตามอยเป็ นหมาตัวใหญ่เห็นคนหัวล้ าน
แล้ วชอบไล่กัด ตัวหนึงชือว่าไฟเดือนห้ า ตัวหนึงชือว่าฟ้าเดือนหกเห็นคนจน(ยาจก)ไม่ได้ จะรี บไล่
กัด ตัวหนึงชื อมณี วัน หางก่ า น เห็ น พวกพม่า(ม่า น)มอญ(เมง)แล้ ว เกลี ย ดชัง จึง ไล่กัดจนตาย
ตัวหนึงชือว่าอ้ ายขาลายเป็ นหมาแก่ ตัวหนึงชือว่าอีตาแดงเจ้ าของได้ ผกู เอาไว้ เพราะชอบไปเหยียบ
เต่าเหยียบตะกวด(แลน) ตาของมันสอดส่ายหารังผึงและรังกระรอก หางของมันหารู หนู หูมนั ฟั ง
เสียงเจ้ าของ ตัวหนึงชือว่าอีกาเจรี ยกวิงเร็ ว ตัวหนึงชือว่าขอมเคิงขาบ สามารถวิงคาบเสือและหมี
ตัวหนึงชือว่าอ้ ายขนยีซอมซ่อ ชอบกัดเสือ ตัวหนึงชือว่าอีคําเครื อชอบกัดหยาบเวลาคาบแล้ วไม่
ชอบวางจนต้ องเอาพร้ ามาง้ างทีคางจึงจะออกได้ เห็นพราหมณ์เข้ ามาใกล้ ก็จะเข้ ากัดทีถุง ตัวหนึง
ชือว่าแสนตาไววาท ตัวหนึงชือว่าสายฟ้าฟาดธรณี
๑๘

เรืองเดียวกัน, ๑๒๗-๑๒๙.
มหาชาติ สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรียวแดง ชือว่า ดาวสระเด็จ
๒๐
มหาชาติ สํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรียวแดง ชือว่า พู้เฉลียว
๒๑
ลัวะ เป็ นชาติพนั ธุ์หนึงของล้ านนา. ปากะญอ บางเรี ยก กะเหรี ยง เป็ นชาวไทยภูเขาปั จจุบนั พบมากในจังหวัด
เชียงใหม่ แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน ชาวล้ านนาในอดีตเรียกปากะญอว่า "ยาง" มีนยั ยะเชิงดูถกู .
๒๒
ภาชนะสานทรงสอบสําหรับใส่สิงของ ใช้ สะพายหลังแบกไป
๑๙

๒๒๘

ตัวอย่างนีกล่าวถึงการเพิมรายละเอียดชือสุนขั และความสามารถสุนขั ซึงเป็ นสุนขั
ของพรานเจตบุต รข้ อสัง เกตประการหนึงของการกล่าวถึง หมาของกวี นัน กวี จะใช้ โครงสร้ าง
การกล่าวคล้ ายๆกันทุกตัว กล่าวคือ กวีตงชื
ั อหมา(โดยให้ มีสัมผัสกับตัวถัดไป) จากนันจะใช้ คํา
สร้ อย(เพือขยายคุณลักษณะ)และจะกล่าวถึงลักษณะของหมาตัวนันๆ อาจจะเขียนโครงสร้ างการ
สร้ างชือหมาได้ ดงั นี ตัวหนึงชือ + ชือหมา + คําสร้ อย + ลักษณะ และอาจจะสรุ ปเป็ นตารางได้
ดังนี
ตารางที ๔๑ แสดงชือหมาของพรานเจตบุตร

ชือหมา
พู้
พู้
พู้
อ้ ายหรี
พู้
ดาว
อ้ ายดํา
อ้ ายตาแมน
แดง
อีใจไว
อ้ ายสลับสเลียว
อีเท้ า

คําสร้ อยของชือหมา
ตูบแก้ ว
ตาบ
ดํามอย
หางดอก
ทอก
เสร็จ
ปลอดตาแหวน
หมาเก่าเกือ
ด่าง
ดําปลอด
-

อ้ ายตามอย
ไฟ
ฟ้า
มณีวนั

หมาใหญ่
เดือนห้ า
เดือนหก
หางก่าน

อ้ ายขาลาย

แค่งเท้ า

ลักษณะ
แกว่นเชือขบเชือคาบ
มันช่างสาปชอมรอย
ปกหางครางไปทัวป่ า เสียงทัวร่ารวายถี
มันช่างเซาะซอกในลอม หลอนหันสัตว์มา
มันย่อมไล่ คันเข้ าไปใกล้ ปาวเปิ ปเอา
แม้ นหลงป่ าได้ ๗ วันมันก็ผนั มารอด
ย่อมไล่เนือทันทาง
มันช่างนอนพ่างข้ างเจ้ าอยูเ่ ฝ้าหัวคันใด
หันอันใดก็ขบหยาบแล่นคันคาบยามเดียว
ช่างรู้สอดหารอย คอยดูตาแห่งเจ้ า
เป็ นหมาเถ้ าแก่แต่พอ่ แม่มนั มา เลงมัคคา
คอยแม่น ใจรู้แกว่นหนทาง หัวลัวะและ
ยางสพายแชก ขบแล้ วแบกลงดอย
หันหัวล้ านไล่ทนั ใจ
หันยาจกบ่ได้ มันฟั งไล่เลยทัน
หันหมูม่ า่ นเมงชังไล่ตามหลังขบคาบ
ทึงคันหยาบหรอตาย
หากเป็ นหมาเถ้ าแต่เมินมา

๒๒๙

ตารางที ๔๑ แสดงชือหมาของพรานเจตบุตร (ต่อ)

ชือหมา
อีตาแดง

คําสร้ อยของชือหมา
เจ้ ามันแพงผูกไว้

อีกา
ขอม
อ้ ายขนยี
อีคําเครื อ

เจรี ยก
เคิงขาบ
ซอมซ่อ
ขบหยาบ

แสนตา วงไววาท
สายฟ้าฟาดธรณี

-

ลักษณะ
มันช่างหุมไปยําเต่า ปากมันเห่ายังแลน
ตามันแหงนหารังเผิงและรังรอก หางมัน
ชกซอกเข้ ารู้หนู หูมนั ฟั งหาเจ้ าเรี ยก
แล่นทันลอม
แล่นคันคาบเสือหมี
ช่างหุมหล่อขบเสือ
คันมันคาบแล้ วก็บว่ าง เอาพร้ ามาง้ างคาง
จึงออกได้ หันพราหมณ์เข้ ามาใกล้ สรื ดเข้ า
ขบถง
-

ตารางชือหมานีมีชือหมาทังสิน ๒๔ ชือ แต่ในคําประพันธ์ กล่าวไว้ ว่ามีถึง ๓๒ ตัว เป็ นที
น่าสังเกตว่าในมหาชาติ สํานวนอืนๆก็มีชือหมาไม่เท่ากับจํานวนทีกวีได้ กล่าวไว้ เช่น มหาชาติ
สํ า นวนไม้ ไผ่ แ จ้ เรี ยวแดง ได้ กล่ า วว่ า มี ห มาจํ า นวน ๓๒ ตั ว เช่ น กั น แต่ ก ารศึ ก ษาของ
มัชฌิมา วีรศิลป์๒๓พบว่ามีชือหมาเพียง ๒๐ ชือ การทีจํานวนของหมาและจํานวนชือหมาต่า งกัน
อาจจะเป็ นเพราะว่าเป็ นความจงใจของกวีทีเพือให้ ครบตามฉันทลักษณ์(ร่าย,ค่าวธรรม)
อีกประการหนึงน่าจะเกิดจากความคุ้นชินและการเลียนแบบของกวีเอง เมือนํามหาชาติ
ของล้ านนาทั งสํ า นวนสร้ อยสั ง กรและสํ า นวนไม้ ไผ่ แ จ้ เรี ย วแดงมาเปรี ย บเที ย บกั น พบว่ า
ชื อหมาบางตัวมี ชื อซํ ากัน แม้ ว่า จะมี รูป เขี ย นที แตกต่า งกัน ไปบ้ างก็ เ นื องจากฉัน ทลัก ษณ์ ข อง
คําประพันธ์ อีกทังยังมีลกั ษณะนิสยั และลักษณะทีคล้ ายคลึงกันด้ วย

๒๓

มัชฌิมา วีรศิลป์.การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสันดรชาดก สํานวนไม้ ไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๕๙-๖๐.

๒๓๐

ตารางที ๔๒ แสดงการเปรี ยบเทียบหมาของมหาชาติทงสองสํ
ั
านวน

มหาชาติ สํานวนไม้ ไผ่ แจ้ เรียวแดง
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
ตัวนึงชือว่า พู้ตูบ มันช่างแกว่นเชิงขบ
ตัวหนึงชื อว่า พู้ตู บ แก้ ว แกว่น เชื อขบ
เชิง คาบ ตัวนึงว่า พู้ต าบ มันช่างสาบชอมรอย เชือคาบ ตัวหนึงชือว่า พู้ตาบ มันช่างสาปชอม
ตัว นึงชื อว่า พู้ ม อยดํา ปกหาง แล่ น ครั งคราง รอย ตัวหนึงชือว่าพู้ดํามอยปกหางครางไปทัว
ผับปล่าเสียงรวายตรี
ป่ าเสียงทัวร่ารวายถี
ตัวอย่างชือหมาของทังสองสํานวนนีจะเห็นได้ ว่ากวีของสํานวนสร้ อยสังกรคงเคยได้ ยินได้
ฟั งหรื อได้ อา่ นสํานวนไม้ ไผ่แจ้ เรี ยวแดงซึงแต่งก่อนสํานวนสร้ อยสังกร๒๔จึงทําให้ เกิดความคุ้นชินกับ
ชือและจํานวนหมาดังกล่าว อีกทังอาจจะเกิดการเลียนแบบวรรณกรรมต้ นแบบ๒๕ก็เป็ นได้
ตารางชือหมาในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนัน อาจจะสรุ ปคุณลักษณะหมาของพราน
เจตบุตรได้ ๓ ประเภทดังนี
ประเภทแรก หมาทีมีลกั ษณะของการล่าเนือ ดังจะเห็นได้ จากคําประพันธ์ทีว่า ตัวหนึงชื อ
ว่ าอ้ายหรี หางดอก ตัวหนึ งชื อว่ าพู้ทอก มันช่ างเซาะซอกในลอม หลอนหันสัตว์ ม ามันย่ อมไล่
คันเข้าไปใกล้ปาวเปิ ปเอา หมาประเภทนีมีลกั ษณะ คือ เลียงไว้ ลา่ เนือและทําร้ ายคนได้
ส่วนประเภททีสอง คือ หมาทีมีลกั ษณะเตือนภัย เช่น ตัวหนึงชื อว่าพูต้ าบ มันช่างสาปชอม
รอย ตัวหนึ งชื อว่ า พู้ดํ ามอยปกหางครางไปทัวป่ า เสี ยงทัวร่ ารวายถี หมาลักษณะนี จะพบว่า
มี การเห่าหอนเพื อเตือนภัยจากอันตรายต่า งๆโดยมี ลักษณะของการเห่าที เสี ย งดัง ดัง ที กวี ไ ด้
พรรณนาว่า ครางไปทัวป่ า เสียงทัวร่ ารวายถี
ส่วนหมาประเภทสุดท้ าย คือ หมาทีทําร้ ายคน ดังจะเห็นได้ จากหมาประเภทนีจะชอบเห่า
และกัดทําร้ ายคนแปลกหน้ า ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ ว่า ตัวหนึงชื อว่าอ้ายสลับสเลี ยวดํ าปลอดช่างรู้
สอดหารอย คอยดูตาแห่งเจ้า ตัวหนึ งชื อว่าอี เท้า เป็ นหมาเถ้าแก่ แต่พ่อแม่ มนั มา เลงมัคคาคอย
แม่น ใจรู้ แกว่นหนทาง หัวลัวะและยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย ตัวหนึงชื อว่าอ้ายตามอย
หมาใหญ่ หนั หัวล้า นไล่ ทนั ใจ ตัวหนึ งชื อว่ าไฟเดื อนห้า ตัวหนึ งชื อว่ าฟ้าเดื อนหกหันยาจกบ่ ไ ด้
๒๔

อุดม รุ่งเรืองศรี สันนิษฐานว่าเป็ นสํานวนทีเก่าแก่ทีสุดน่าจะอยู่ราวสมัยอยุธยาตอนปลาย
การเลี ย นแบบวรรณกรรมต้ น แบบ สามารถพบได้ ทัวไปในวรรณกรรมไทยถื อ ว่ า เป็ นขนบอย่ า งหนึ ง เช่ น
การเลียนแบบโคลงกําสรวลศรีปราชญ์ในเรือง โคลงนิราศนรินทร์ เป็ นต้ น
๒๕

๒๓๑

มันฟั งไล่เลยทัน ตัวหนึงชื อว่ามณี วนั หางก่ าน หันหมู่ม่านเมงชังไล่ตามหลังขบคาบ ทึ งคันหยาบ
หรอตาย
เห็นได้ ว่าหมาประเภทนีชอบทําร้ ายคนแปลกหน้ า กล่าวคือ กลุ่มคนทีกวีได้ พรรณนาล้ วน
แล้ วแต่เป็ นชาติพนั ธุ์อืนทีเข้ ามาอาศัยในล้ านนาหรื อบางชาติพนั ธุ์คนล้ านนาทีเป็ นกลุ่มใหญ่ คือ
คนยวน(โยน,โยนก)รู้ สึกว่าแปลกแยก เป็ นทีทราบกันดีแล้ วว่าล้ านนาเป็ นดินแดนทีมีชาติพนั ธุ์อยู่
หลายชาติพนั ธุ์ ทัง ยวน พวน เขิน ไตใหญ่(ไทใหญ่) และลัวะ เป็ นต้ น
ในบรรดาชาติพนั ธุ์เหล่านี คนยวน(โยน,โยนก) หรื อทีเรี ยกตนเองว่า "คนเมือง" นันเป็ นชาติ
พันธุ์ทีมีอํานาจทางการเมืองและส่วนใหญ่เป็ นชนชันปกครอง ฉะนัน ชาติพนั ธุ์อืนทีไม่ใช่ยวนหรื อ
คนเมืองนันจึงถูกมองว่าเป็ นผู้ทีแปลกแยก บ้ างมองว่าชนกลุ่มน้ อยเหล่านีเป็ นอันตรายและมีคําที
เรี ยกขานกลุม่ นีในเชิงดูถกู เช่น เรี ยก "ปากะญอ" ว่า "ยาง" และเรี ยก ชาวไทใหญ่ ว่า "เงียว" เป็ นต้ น
อาจจะกล่าวได้ ว่า การเพิมรายละเอียดของฉากทีเกียวกับวัตถุธรรมในตอนนีสะท้ อนให้
เห็นถึง "ความคิดเชิงแปลกแยก" ทีปรากฎอยู่ในวรรณกรรมทีมีความนิยมและสําคัญของล้ านนา
จึงไม่น่าแปลกใจว่า ชนกลุ่มน้ อยเหล่านีในปั จจุบนั (พ.ศ.๒๕๕๕)ก็ยงั ถูกมองว่าเป็ นคนแปลกแยก
เป็ นคนชายขอบอยู่ อาจจะกล่าวได้ ว่า มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรสะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดทียัง
ส่งผลมาถึงในปั จจุบนั
การจําแนกบุคคลของชาวล้ านนานันไม่เพียงแต่การใช้ ชือสร้ อยเท่านัน การขยายชือสร้ อย
ด้ วยบุคลิกก็เป็ นสิงหนึงทีนิยมใช้ กนั กล่าวคือ เพือไม่ให้ เกิดการซํากันระหว่างชือสร้ อยอีกครังหนึง
ดังทีกวีได้ กล่าวถึงชือของพราหมณี แล้ วตามด้ วยชือสร้ อย แล้ วปิ ดท้ า ยด้ วยการขยายความเพือ
แสดงบุคลิก ดังตารางชือนางพราหมณีทีมารุมด่านางอมิตดา ในทํานองเดียวกันชาวล้ านนายังให้
ความสําคัญของสัตว์ทีใกล้ ชิดกับคนล้ านนาอย่างหมาด้ วย ดังจะเห็ นได้ จากตารางชือหมาของ
พรานเจตบุตร ซึงทําให้ เห็นว่าชาวล้ านนามีลกั ษณะนิสยั ทีละเอียดและช่างสังเกตจนนําเหตุการณ์
หรื อลักษณะเด่นมาใช้ เรี ยกเป็ นชือสร้ อย
สังคมล้ านนาปั จจุบนั อาจจะแบ่งระดับความสัมพันธ์ ออกเป็ น ๒ แบบ คือ ความสัมพันธ์
แบบเมือง ซึงปั จจุบนั เห็นว่าลักษณะความสัมพันธ์ แบบรู้ จกั ใกล้ ชิดสนิทสนมอย่างหมู่บ้านทุนวิฐ
นันลดลงมาก แม้ ว่าลักษณะการเรี ยกชือตัวและชือสร้ อยนียังปรากฏในสังคมเมืองล้ านนาปั จจุบนั
อยูบ่ ้ าง แต่โดยมากแล้ วจะเรี ยกขานบุคคลตามสถานภาพของบุคคลแทน เช่น หมอ ทหาร ผู้หมวด

๒๓๒

หรื อครู เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามสภาพสังคมอย่างหมู่บ้านทุนวิฐยังสามารถพบได้ จากความสัมพันธ์
แบบชนบท ที ยั ง เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด สนิ ท สนมยั ง มี ก ารใช้ ชื อตั ว และชื อสร้ อยอยู่
แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามสัง คมล้ า นนาปั จ จุบัน ทังสัง คมเมื อ งและสัง คมชนบทก็ มี แ นวโน้ ม ที จ ะเป็ น
ความสัมพันธ์ทีเป็ นทางการมากขึน
๑.๒ บทบาทของคนในสังคมล้ านนา
บทบาทของสังคมในสังคมล้ านนาทีเห็นได้ ชดั เจนผ่านตัวละครในเรื อง ปรากฏ ๒ ลักษณะ
คือ บทบาทของคนในครอบครัวและบทบาทของบุคคลทัวไป บทบาทของคนในสังคมล้ านนานี
ทําให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ และพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของคนในสังคมล้ านนาเพราะแสดงให้ เห็น
ถึงสิงทีผู้หญิง ผู้ชายและผู้นําในท้ องถินพึงปฏิบตั อิ ีกด้ วย
๑.๒.๑. บทบาทของภรรยา
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีให้ ความสําคัญกับความเป็ นภรรยาทีดี กล่าวคือ
ตัว ละครฝ่ ายหญิ ง ทั งตัว ละครหลั ก คื อ พระนางมั ท รี และตัว ละครรอง คื อ นางอมิ ต ดา
ล้ วนมีสถานภาพเป็ นภรรยาทังคู่ และตัวละครทังคู่ยัง แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นภรรยาทีดีหรื อเป็ น
ศรี ภรรยาด้ วย ดังมีรายละเอียดดังนี
ในทานกัณฑ์ หลังจากทีพระเวสสันดรทรงรับ สังลาพระเจ้ าสัญชัยผู้เป็ นพระราช
บิดาแล้ ว พระเจ้ าสัญ ชัยมี พ ระดํารั ส เพือทรงวิงวอนพระสุณิ สาหรื อลูกสะใภ้ คือ พระนางมัทรี
แต่พระนางมัทรี ท รงปฏิ เ สธที จะประทับในเมื องสี พี เนื องด้ วยมี พ ระประสงค์จ ะโดยเสด็จ ตาม
พระเวสสันดรทําให้ เห็นว่าพระนางมัทรี ทรงมีความเป็ นภรรยาทีดี คือ ในตอนทีพระนางมัทรี ทรง
ดํารัสตอบพระเจ้ าสัญชัย ว่า
เมื อผัวทุกข์ ไร้โศกหาข้าวของบ่ได้เข็ญใจยิ งผูน้ นไปตามบ่
ั
ขาด ยามเมื อผัว
ได้เสวยราชสมบัติเป็ นกษัตริ ย์ตนเป็ นใหญ่ ยิ งผูน้ นก็
ั ปรากฏทรงยสเป็ นดี

๒๓๓

กับด้วยผัวตนดังอัน ยิ งผูน้ นเทวดาก็
ั
สกั เสิ นยกยอว่ายิ งผูน้ นกะทํ
ั
าการอัน
กะทํายาก เมื อผัวทุกข์ ลําบากก็บ่ละเสีย๒๖

กวีได้ อธิบายถึงความสําคัญของสามี คือ เมือสามีได้ เป็ นกษัตริ ย์ ภรรยาก็จะดํารง
ตนให้ สมกับยศศักดิ การขยายความของกวีทําให้ เห็นค่านิยมเรื องสามีเป็ นฉัตรแก้ วกันเกศ คือ สามี
เป็ นเหมือนร่ มบังศีรษะ ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรกวีได้ เน้ นถึงพฤติกรรมของภรรยาอย่าง
พระนางมัทรี ซึงเป็ นพระมเหสีของกษัตริ ย์ ในพระพุทธศาสนาได้ แบ่งประเภทของภรรยาไว้ ทงหมด
ั
๗ ประเภท ๒๗ ซึงพระนางมัท รี อ ยู่ใ นประเภทที ๖ คื อ สขี ภ ริ ย า(ภรรยาเยี ยงสหาย) กล่ า วคื อ
พระนางมัทรี ยอมทีจะตามเสด็จพระเวสสันดรไปยังเขาวงกตเพือปรนนิบตั ิพระสวามี พระนางมัทรี
ทรงมีสํานึกของการเป็ นสขีภรรยาด้ วยดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ ว่า "เมื อผัวทุกข์ ไร้โศกหาข้าวของบ่ได้
เข็ ญ ใจยิ ง ผู้น ันไปตามบ่ ขาด ยามเมื อผัว ได้เ สวยราชสมบัติเ ป็ นกษั ตริ ย์ตนเป็ นใหญ่ ยิ ง ผู้น ันก็
ปรากฏทรงยสเป็ นดีกบั ด้วยผัวตนดังอัน"
เห็นได้ ว่า พระนางมัทรี ทรงเห็นว่าหน้ าหนึงของภรรยา คือ เมือสามี ทุกข์ ก็ต้อง
ช่ ว ยเหลื อ สามี และยามสามี ค วามสุ ข ภรรยาก็ ย่ อ มได้ รั บ ความสุ ข ในลาภสรรเสริ ญ ด้ วย
ในขณะเดีย วกัน พระนางมัท รี ท รงเป็ นภรรยาในประเภทที ๗ ด้ วย คื อ ทาสี ภ ริ ย าด้ ว ยเช่น กัน
ในวรรณกรรมคําสอนเรื องโคลงวิฑูรสอนหลานได้ กล่าวถึงแบบอย่างของภรรยาในอุดมคติของ
สังคมล้ านนาโดยกล่าวอ้ างถึงคุณลักษณะของพระนางมัทรี ทีเป็ นตัวแทนของภรรยาในอุดมคติของ
ชายล้ านนาไว้ วา่

๒๖

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๘๒.
๒๗
๑. วธกาภริยาภรรยาเยียงเพชฌฆาตได้ แก่ภรรยาผู้มีจิตประทุษร้ ายปรารถนาความเสือมเสียหายแก่สามี ดูหมิน
และคิดทาลายสามีชอบคบชายอืน๒. โจรีภริยาภรรยาเยียงโจรได้ แก่ภรรยาทียักยอกล้ างผลาญทรัพย์สมบัติทีสามีหามาได้ ไม่
ว่าโดยศิลปกรรม (การช่าง ) พาณิชยกรรม (การค้ าขาย) และกสิกรรม (การทานาการทาสวน) ๓. อัยยาภริ ยาภรรยาเยียงนาย
ได้ แก่ภรรยาทีไม่ใส่ใจการงานเกีย จคร้ านกินมากปากร้ ายใจเหียมพูดจาหยาบคายข่มสามีภรรยา๓ชนิดแรกเป็ นฝ่ ายร้ าย
๔. มาตาภริยาภรรยาเยียงมารดาได้ แก่ภรรยาทีหวังดีตลอดเวลาคอยห่วงใยรักษาสามีเหมือนมารดาดูแลบุตรประหยัดรักษา
ทรัพย์สมบัติทีสามีหามาได้ ๕. ภคินีภริยาภรรยาเยียงน้ องสาวได้ แก่ภรรยาทีเคารพสามีดงั น้ องกับพีละอายต่อบาปคล้ อยตาม
สามี ๖. สขีภรรยาภรรยาเยียงสหายได้ แก่ภรรยาทีพบเห็นสามีเมือใดก็ปลาบปลืมดีใจเหมือนได้ เห็นหน้ าเพือนหลังจากทีไม่ได้
เห็นกันเป็ นเวลานานได้ รับการศึกษาอบรม (เป็ นหญิงมีตระกูล) มีความประพฤติดี (คือมีศีล) รู้จกั ปฏิบตั ิต่อสามี ๗. ทาสีภริ ยา
ภรรยาเยียงทาสได้ แก่ภรรยาทียอมอยู่ใต้ อํานาจของสามีคล้ อยตามสามีถกู ขูต่ ะคอกก็อดทนได้ ไม่โกรธตอบ

๒๓๔

เมี ยใครทําเพศเพียงดัง

ทาสี

ปฏิ บตั ิ ไต่ตามคลองดี

คําเช้า

อุปมาดังมัทรี

ยําพระเวส วันนัน

ผัวคิ นเอาเป็ นเจ้า

แม่นีชื อมณี นาง๒๘

โคลงบทนีสะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของเรื องมหาชาติ ทีมีต่อความคิดของชาวล้ านนามา
อย่ า งช้ า นาน จะเห็ น ได้ ว่า ในโคลงบทนี ได้ ก ล่า วถึ ง การประพฤติต นของหญิ ง ชาวล้ า นนาว่ า
ควรจะเป็ นภรรยาในประเภทที ๗ คือ ทาสีภริ ยา โดยยําว่า การเป็ นภรรยาประเภทนีจะทําให้ สามี
รัก และได้ ชื อว่าเป็ นนางแก้ ว ๒๙ในขณะเดียวกันความคิดเรื องภรรยาในอุดมคตินียัง ไปรากฏใน
วรรณกรรมล้ านนาอีกหลายเรื อง เช่น เรื องปู่ เถ้ าสอนหลาน เป็ นต้ น
ดังที ทรงศักดิ ปรางวัฒนากุล๓๐ได้ กล่าวไว้ ในเรื องวรรณกรรมคําสอนของล้ านนา
ว่าถึงคําสอนลักษณะหรื อคุณสมบัติทีดีของหญิงผู้ค รองเรื อน ในตอนหนึงกล่าวถึงคุณสมบัติของ
หญิงผู้ครองเรื อนว่า ควรมีความซือสัตย์ ปรนนิบตั ิ เคารพรักสามี ดังมีคําสอนล้ านนาทีว่า เมื อผัว
เจ็ บเป็ ปฏิ บตั ิ ทีเจ็ บป่ วย ผัวก็ รัก มักนอนเรี ยงแอ้มข้างช่ างกอดแลเจี ยรจาอ่อนหวาน ผัวก็ รัก
บ่มกั เคียดหุมหึงหือผัว ผัวก็รัก จากคําสอนดังกล่าวอาจจะทําให้ นึกถึงความรู้สึกของพระนางมัทรี
ที ทรงต้ อ งช่วยเหลื อพระราชสวามี ซึงกํ าลัง ตกทุกข์ ไ ด้ ย าก พระนางมัทรี จึง ต้ อ งออกตามเสด็จ
พระเวสสันดรไปยังเขาวงกตเพือปรนนิบตั พิ ระราชสวามีในฐานะภรรยาทีดี
คุณลักษณะของภรรยาในข้ อนีอาจจะเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
ตะวัน ออกด้ ว ย กล่า วคื อ ทังในอรรถกถาฯและมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรกล่ า วตรงกัน ว่ า

๒๘

โคลงวิฑรู สอนหลาน อ้ างใน ทรงศักดิ ปรางค์วฒ
ั นากุล, วรรณกรรมท้ องถินเปรี ยบเทียบ,๒๑๖.

๒๙

คติเรืองนางแก้ ว (อิตถีรัตนะ) ปรากฏอยู่ในเรืองไตรภูมิพระร่วง นางแก้ วเป็ นพระมเหสีของพระยาจักรพรรดิราช มี
ความเชือว่า นางแก้ วเป็ นผู้มีบญ
ุ และเป็ นนางคูบ่ ญ
ุ ของพระยาจักรพรรดิราช ดูเพิมเติม ลิไทย,พญา.ไตรภูมพ
ิ ระร่ วง.
๓๐

ทรงศักดิ ปรางค์วฒ
ั นากุล, วรรณกรรมท้ องถินเปรี ยบเทียบ,๒๑๕.

๒๓๕

หากภรรยาได้ ป ฏิ บัติ ต ามคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วจะเป็ นที นิ ย มของบุ ค คลทังหลายในสัง คม
ดังข้ อความในอรรถกถาฯทีว่า "เทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริ ญสตรี นนั เพราะสตรี นนทํ
ั ากรรมที ทํา
ได้โดยยาก" ในขณะทีมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรก็กล่าวไว้ เช่นกันว่า "ยิ งผู้นนเทวดาก็
ั
สกั เสิ นยก
ยอว่ ายิ งผู้นนกะทํ
ั
าการอันกะทํ ายาก เมื อผัวทุกข์ ลําบากก็ บ่ละเสี ย" คําว่า "เทวดา" ๓๑ นี อาจจะ
หมายถึงบุคคลทีแวดล้ อม ทังบิดา มารดาและครูอาจารย์ หากพระนาง มัทรี ประพฤติปฏิบตั ิตาม
คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ข องสัง คมตามข้ อนี พระนางมัท รี จึ ง ถื อ ได้ ว่ า "เป็ นภรรยาที ดี "
ตามแนวคิดเรื องภรรยาในพระพุทธศาสนา
อีกตัวอย่างหนึงทีแสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมของตัวละครหลั กอย่างพระนางมัทรี
คือ ในทานกัณฑ์ เมือพระนางมัทรี ทรงตัดสินพระทัยในการเสด็จตามพระเวสสันดรไปยังเขาวงกต
พระเจ้ าสัญชัยทรงทัดทานไม่ให้ พระนางมัทรี ตามเสด็จเนืองจากทรงเป็ นผู้หญิงและต้ องทรงเลียง
พระบุตรทัง ๒ พระองค์ ถึงอย่างไรก็ตามพระนางมัทรี ก็ยังทรงมุ่งมันทีจะนําพระราชโอรสและ
พระราชธิดาตามเสด็จพระเวสสันดร
เหตุนนั ข้าอยู่ ผู้เดี ยวบ่ ได้ จักเข้าป่ าไม้ตามผัว ชะแล สุกจฺ ฉวี เวธเวรา
ข้า แด่ พ ระราชเจ้ า ผู้ช ายทัง หลาย ฝูงมี ใ จจงใฝ่ มัก ใจใคร่ แ ม่ ห ม้าย๓๒
แม่ร้าง๓๓ เขาย่อมล้างขัดเลาเอาผิ ว นุ่งผ้าเสื ออันใหม่ ใส่ใจว่าตัวเขางาม
ดี มี ข้าวของสะเล็กสะน่อยก็ เอามาอ่อยหื อแก่ยิง คันเข้าใกล้ก็ม่ายเป็ นชู้
แม้นบ่สู้เขาก็ ชกั หื อท่าวเหนื อดิ น เหมื อนดังกาดอม นกเค้าช้างช่ างลู่๓๔
ปากอ้างชิ งกัน ก็มีแล๓๕

๓๑

คําว่า "เทวดา" เป็ นการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา อาจจะหมายถึงบุคคลแวดล้ อม
ซึงมีพระคุณต่อผู้กล่าว ดังในพุทธศาสนสุภาษิ ตทีว่า "บิดาและมารดาเป็ นพรหมของบุตร" พรหม เป็ นพระนามของเทวดาองค์
หนึงในพระพุทธศาสนา ในพุทธศาสนสุภาษิ ตนีจะเห็นได้ ว่าใช้ อุปลักษณ์เปรี ยบบิดาและมารดาให้ เป็ นเหมือนกับพระพรหม
ทํานองเดียวกัน "เทวดา" ในมหาชาติทงอรรถกถาฯและสํ
ั
านวนสร้ อยสังกร อาจจะเป็ นสัญลักษณ์หมายถึงบุคคลแวดล้ อมดังที
ได้ กล่าวไว้ แล้ วในข้ างต้ น
๓๒
แม่หม้ าย หมายถึง หญิงทีเป็ นหม้ ายเพราะสามีเสียชีวิต
๓๓
แม่ร้าง หมายถึง หญิงทีเป็ นหม้ ายเพราะการหย่าร้ าง
๓๔
ลู่ หมายถึง แย่ง
๓๕
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๘๑.

๒๓๖

ความตอนนีจะเห็นว่าพระนางมัทรี ทรงอธิ บายว่าการหาพระสวามีใหม่นนเป็
ั น
เรื องลําบากสําหรับการเป็ นหญิงหม้ าย โดยทรงอ้ างว่าผู้ชายนันเมือเห็นว่าผู้หญิงเป็ นหม้ ายจะสร้ าง
ภาพลักษณ์เสียใหม่ โดยทีนําทรัพย์สินเล็กน้ อยมาล่อลวง
ผู้ชายเหล่านันเหมือนกับนกกาทีจิกคร่ านกเค้ าช้ าง กวีได้ ใช้ ความเปรี ยบเทียบว่ า
พระนางมัทรี เหมือนกับนกเค้ าช้ างทีถูกนกกาเข้ ามารุมจิกคร่า ทําให้ เห็นว่าทัศนคติทีว่าการหย่าร้ าง
เป็ นสิงทีไม่ดี กล่าวคือ การหาสามีใหม่นนประกอบด้
ั
วยบริ บททางสังคมต่างๆ จะเห็นได้ จากการ
เลือกคูค่ รองของกษัตริ ย์ทีจะต้ องพิจารณาจากความเหมาะสมทังชาติตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม อีกทังยังต้ องพิจารณาคุณสมบัตขิ องคูค่ รองนันๆเสียด้ วย
พริมา อ่วมเจริญ๓๖ได้ ศกึ ษาวรรณกรรมคําสอนล้ านนาเรื องคดีโลกคดีธรรม พบว่า
คําสอนของล้ านนาในคําสอนเรื องความรัก การเลือกคูค่ รองและการครองเรื อน กล่าวถึงการเลือก
คูค่ รองว่า การเลื อกคู่ครองนันหากเป็ นลูกสาวให้เลือกคนที ประพฤติ ตนเหมื อนดังพ่อหรื อพี ชายของ
ตนและหากเป็ นลูกชายให้เลื อกผูห้ ญิ งที ประพฤติ ตนเหมื อนดังพีสาวของตน๓๗
ไม่เพียงเท่านัน ความลําบากสําหรับการเลือกคูค่ รองใหม่ของพระนางมัทรี ยงั เห็น
ได้ จ ากการที พระนางมั ท รี เ ป็ นพระราชธิ ด าของพระเจ้ ามั ท ทราชซึ งเป็ นพระวงศ์ เ ดี ย วกั บ
พระเวสสันดรธรรมเนียมของการเลือกคู่ครองของกษัตริ ย์ในสังคมตะวันออกในอดีตมักจะเลือก
คูค่ รองในพระวงศ์เดียวกันหรื ออย่างน้ อยทีสุดก็ต้องอยู่ในวรรณะเดียวกัน วรรณคดีไทยหลายเรื อง
จะพบแนวความคิดนีซึงถือว่าเป็ นความเหมาะสมประการหนึง ดังทีกวีได้ บรรยายไว้ ว่า "จิ งถ้านถูก
เจี ยรจากับด้วยราชมารดาตนแม่หือไปนํ าราชธิ ดาแต่ขะกูลพระยาตนบุญมัททราชอันเป็ นเชื อชาติ
วงสาตนชื อว่ามัทที งามวิ ลาสหื อมาเป็ นใหญ่แก่นางนาฏสนม" จากความคิดเรื องการเลือกคูค่ รอง
ของล้ านนานีทําให้ เข้ าใจความลําบากพระทัยของพระนางมัทรี มากขึนด้ วย กล่าวคือ การจะเลือก
คูค่ รองให้ ได้ สามีในอุดมคติดงั กล่าวนันยากลําบากกว่าการทีจะต้ องไปทนทุกข์ทรมานในเขาวงกต
เสียอีก

๓๖

พริมา อ่วมเจริญ, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วรรณกรรมคําสอนล้ านนาเรื องคดีโลกคดีธรรม, ๙๙.

๓๗

เรืองเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.

๒๓๗

เหตุผลอีกประการหนึง คือ การเป็ นหม้ ายนันเป็ นภัยต่อตัวผู้หญิงด้ วยดังจะเห็นได้
จากการเปรี ยบเทียบของกวีทีว่า แม้นบ่สเู้ ขาก็ชกั หื อท่าวเหนื อดิ น เหมื อนดังกาดอม นกเค้าช้างช่าง
ลู่เนืองจากพระนางมัทรี ทรงเล็งเห็นแล้ วว่าภัยอย่างหนึงของการเป็ นหม้ ายจากการหย่าร้ างนั นเป็ น
ภัยอย่างหนึงโดยเฉพาะผู้หญิงทีคุณสมบัตติ ามเบญจกัลยาณีอย่างพระนางมัทรี
ส่วนตัวละครอย่างนางอมิตดา แม้ จะเป็ นตัวละครปฏิปักษ์ แต่ในแง่ของการเป็ น
ภรรยาแล้ ว นางอมิ ต ดานับ ว่า เป็ นภรรยาในอุด มคติข องชาวล้ า นนาด้ ว ย ดัง ที จะเห็ น ได้ จ าก
กัณฑ์ชูชก เมือชูชกได้ นางอมิตดาเป็ นภรรยาแล้ วจึงพานางมาอยู่ทีหมู่บ้านทุนวิฐ นางอมิตดาได้
ปรนนิบตั ิชูชกในฐานะสามีเป็ นอย่างดี จนทําให้ เหล่านางพราหมณีทงหลายอิ
ั
จฉาและโกรธแค้ นที
เหล่าพราหมณ์หนุม่ มาด่าว่า ดังทีกวีได้ บรรยายว่า
เมื อนันแลนา นางอมิ ตตาก็ประกอบไปด้วยวัตรปฏิ บ ัติ หมันหลับเดิ กลุก
เช้า พํ าเริ นผัวเถ้าชุวนั ยาม พราหมณ์ ทงหลายฝู
ั
งอันเป็ นสามิ กา หันนาง
อมิ ตตดาบําเริ นผัวเถ้า ทุกคําเช้าแลงาย เขาเสี ยดายอยู่บ่ได้ จึ งเมื อกล่าว
ที ใกล้คําเมี ยเขาว่า๓๘

ตัวอย่างข้ างต้ น เห็นว่านางอมิตดานันประกอบไปด้ วยวัตรปฏิบตั ิ โดยทีนอนดึก
และตืนเช้ า และยังบําเรอชูชกทุกวัน เมือเหล่าพราหมณ์หนุ่มทีเป็ นสามีนางพราหมณีเหล่านันเห็น
นางอมิตดาปฏิบตั เิ ช่นนันทุกวัน จึงรู้สกึ เสียดายและได้ ไปว่ากล่าวภรรยาของตน
ตัวอย่างนีจะเห็นได้ ว่า ชาวล้ านนามีความคิดเรื องวัตรปฏิบตั ิของภรรยาประการ
หนึง คือ ต้ องตืนก่อนนอนทีหลังวัตรปฏิบตั เิ ช่นนีทําให้ คดิ ได้ วา่ กิจการงานภายในบ้ านตังแต่เช้ าจรด
การเข้ านอน ภรรยาจะต้ องเป็ นปฏิบตั ิทงสิ
ั น ส่วนการทํางานหาเงินมาเลียงดูสามีจะเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าทีของภรรยา คือ ต้ องปรนนิบตั สิ ามีเป็ นอย่างดี
ส่วนอีกตัวอย่างหนึงในกัณฑ์เดียวกัน คือ เมือชูชกตกลงจะไปขอสองกุมารมาเป็ น
ทาสรับใช้ นางอมิตดาแล้ ว นางจึงได้ จดั ข้ าวของเครื องใช้ ให้ ชชู กเพือใช้ บริ โภคและอุปโภคระหว่าง
การเดินทาง ดังทีกวีได้ บรรยายไว้ วา่
ที นนนางอมิ
ั
ตตตา ก็มะโนมะนา แต่งดาซวะไซว้ ยังเข้าไท่เข้าถงใส่ทงั เข้า
สะตูผงและเข้าสะตูย่อย นํ าเผิ งใหม่และพริ กเกลื อ ใส่ทงั หมากเขื อและ
๓๘

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๑๑.

๒๓๘

มากถัว เข้าต้มอัวชิ นยํา ใส่ทงั จักจันตําผงและแมงดาอัว ใส่ทงั หัวบัวและ
หัวเที ยม ใส่ทงั ซะเลี ยมและขี รา ใส่ทงั พร้ าและเหล็ กไฟ ใส่ทงั ไตลและ
นําเต้า เพือจักหื อพราหมณ์ เถ้าไปกิ นหนทาง นันแล๓๙

ตัว อย่ า งนี ทํ า ให้ เห็ น ว่ า นางอมิ ต ดาได้ จัด ข้ า วของเครื องใช้ ใ ส่ ถุง ให้ แ ก่ ชูช ก
ทังข้ าวสะตูทีเป็ นผงและข้ าวสะตูทีเป็ นนํา มีนําผึงใหม่และมีพริ กเกลือ ใส่ทงมะเขื
ั
อและถัวนานา
ชนิด มีข้าวต้ มและยําเนือ ใส่ทงจั
ั กจันตําและอัวแมงดา ใส่ทงหอมแดงและกระเที
ั
ยม ใส่ทงผั
ั ก
สะเดาและปลาร้ า ใส่ทงมี
ั พร้ าและเหล็ก ใส่ทงทั
ั พพีและนําเต้ าเพือให้ ชชู กใช้ อปุ โภคบริ โภคระหว่าง
การเดินทาง
ตัวอย่างนีแสดงให้ เห็นถึงความละเอียดถีถ้ วนและรอบคอบของนางอมิตดามาก
เห็นได้ จากอาหารต่างๆทีนางได้ จดั เตรี ยมไว้ มีทงอาหารคาวและเครื
ั
องปรุงทีสามารถใช้ ประกอบ
อาหารระหว่างทางได้ อีกทังยังมีอุปกรณ์ ต่างๆทังทัพพี เหล็กและนํ าเต้ าทีสามารถใช้ ประกอบ
อาหารได้ เหตุทีนางได้ จดั เตรี ยมเครื องอุปโภคและบริ โภคไว้ อย่างมากมายเช่นนีย่อมทําให้ เห็นว่า
นางอมิตดาได้ พิจารณาแล้ วว่าระยะทางระหว่างหมู่บ้านทุนวิฐกับเขาวงกตมี ระยะทางทีไกลมาก
ฉะนัน จะต้ องจัดเตรี ยมข้ าวของเครื องใช้ รวมทังอาหารให้ เพียบพร้ อมเพือไม่ให้ สามี คือ ชูชกได้ รับ
ความเดือดร้ อนและอดอยาก ความละเอียดรอบคอบนีเองจึงเป็ นคุณสมบัติประการหนึงทีผู้ชาย
ชาวล้ านนาในอดีตต้ องการให้ ภรรยาของตนประพฤติปฏิบตั ิ
หากมองอย่างผิวเผินถึงเรื องผู้หญิงทีต้ องปรนนิบตั ิสามี อาจมีความคิดว่าเป็ นการ
เอารัดเอาเปรี ยบผู้หญิง หรื อเป็ นการละเมิดสิทธิสตรี อย่างใดอย่างหนึง หากพิจารณาอย่างถีถ้ วน
จะพบว่ า การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คมประการหนึ ง คื อ การแบ่ ง งานกั น ทํ า ออกุ ส ต์ ก้ องต์
(Auguste Comte)๔๐กล่าวถึงการแบ่งงานกันทําว่า คนทีจะอยูด่ ้ วยกันได้ ต้องรู้จกั ตกลงว่าใครจะทํา
อะไร นันก็คือ การจัดระเบียบทางสังคมในเรื องของการแบ่งงานกันทํา ทุกคนไม่ต้องทําเหมือนกัน
หมด อาจจะกล่าวได้ ว่า สถาบันครอบครัวได้ แบ่งหน้ าทีระหว่างสามีกบั ภรรยาไว้ อย่างคร่าวๆ คือ
สามีมีหน้ าทีเลียงดูภรรยา หาเงินและคอยเป็ นผู้ดแู ลภาพรวมของครอบครัว ส่วนภรรยามีหน้ าที
เป็ นผู้ส นับสนุนกิ จกรรมต่างๆของสามี อี กทังยัง ต้ องคอยดูแลรายละเอี ยดภายในบ้ านอี กด้ วย
ฉะนัน การทีกวีใช้ คําว่า "พําเริ นผัวเถ้าชุวนั ยาม" จึงไม่ได้ หมายถึงบําเรอทุกอย่างให้ สามี แต่น่าจะ
๓๙

เรืองเดียวกัน, ๑๒๔.
อ้ างใน สุภางค์ จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา, ๒๔.

๔๐

๒๓๙

หมายถึงการสนับสนุนสามีและการดูแลสามีมากกว่า เพราะความสําคัญของการแบ่งงานกันทํา
คือ การทําให้ คนสามารถทําในสิงทีตนถนัดได้ และพึงพากันได้
ในทํานองเดียวกัน สังคมล้ านนาในอดีตผู้ชายมีความรู้เกียวกับศิ ลปศาสตร์ ตา่ งๆ
จึงทําให้ การทํางานหาเลียงครอบครัวเป็ นสิงทีถนัด ส่ว นผู้หญิงมีความละเมียดละไมในทุกด้ านจึง
ต้ องดูแลและสนับสนุนคนในครอบครัว ครอบครัวล้ านนาในอดีตจึงมีลกั ษณะต่างฝ่ ายต่างพึงพา
อาศัยกัน
๑.๒.๒ บทบาทของสามี
ผู้วิ จัย สัง เกตเห็ น ว่ า กวี ล้ า นนาไม่ ค่อ ยบรรยายหรื อ พรรณนาเกี ยวกับ ผู้ ชาย
อาจเป็ นไปได้ ว่า ผู้รจนาวรรณกรรมล้ านนาเรื องนีต้ องการจะใช้ วรรณกรรมเรื องนีบอกกล่าวถึง
ผู้หญิงล้ านนาในอุดมคติของผู้ชายล้ านนา
แม้ ว่าการสวดเทศน์มหาชาติจะไม่ได้ มีความมุ่งหมายเจาะจงเทศน์ให้ ผ้ หู ญิงฟั ง
เพียงอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่ ผ้ ูหญิ งจะเป็ นผู้มาฟั งเทศน์ฟังธรรมมากกว่าผู้ชาย ๔๑จึงทําให้ เป็ น
โอกาสทีจะได้ สงสอนและแนะนํ
ั
าถึงคุณลักษณะของผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชาย
อีกประการหนึงวรรณกรรมเรื องนีได้ รับอิทธิพลมาจากอรรถกถา มหานิบาตชาดก
จึงอาจทําให้ กวีผ้ รู จนาต้ องดําเนินเรื องตามโครงเรื องเดิม จึงทําให้ ไม่มีโอกาสทีจะสอดแทรกหรื อ
แต่งเติมเสริมบุคลิกภาพของตัวละครก็เป็ นได้ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างมหาชาติ สํานวน
สร้ อยสังกรกับอรรถกถาฯพบว่ากวีล้านนาผู้นียังคงรักษาบุคลิกภาพของตัวละครฝ่ ายชายไว้ ตาม
เนือเรื องเดิม
ในกัณฑ์ชชู ก เมือชูชกตกลงจะไปขอสองกุมารเพือนํามาเป็ นทาสแก่นางอมิตดา
แล้ ว นางก็ จึง จัดข้ าวของเครื องใช้ ให้ แก่ชูชกเพื อนํ าไปใช้ ระหว่างทาง ในขณะเดียวกันชูชกได้
ซ่อมบ้ านและสังสอนนางอมิตดาก่อนจะออกเดินทาง ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
ส่วนชู ชกพราหมณ์ ก็หยดยาเย่าเรื อนที หลุครํ า ที ใดตํ ามันก็ แปลงหื อสูง
ประตูบ่ดีมนั ก็แปลงหื อดี บ่ช้า มันก็ ถือเอาพร้ าเยี ยะชะคูชะคู เข้าไปสู่ป่า
หาหลัวมาคะค้อย หื อเมี ยหนุ่มหน้อยมันดังไฟ แล้วก็หือเอาไหอันแตกอัน
๔๑

สังเกตได้ จากข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม มีผ้ หู ญิงมากกว่าผู้ชาย อีกทังการจัดการส่วนใหญ่จะเป็ นผู้หญิง

๒๔๐

หวาก ไปสู่ท่าหากตักเอานํ ามา หื อเต็มภาชนะทุกแห่ ง ใส่ทงั เฟื องแอ่ง
และเฟื องไห จาลวงสุดไปฝากับเหล็กไฟอันมันใช้ กับทังบอกไม้สีฟัน มัน
ก็เอามาใส่ไว้ทกุ แห่ง๔๒

ตัว อย่ า งข้ างต้ น กล่ า วถึ ง ชู ช กเมื อจะออกเดิ น ทางจึ ง ได้ ซ่ อ มบ้ านที จะพั ง
ทีใดตําก็ทําให้ สงู ประตูไม่ดีก็ซอ่ มให้ ดีขนึ แล้ วจึงเอามีดพร้ าเข้ าไปในป่ าเพือหาฟื นให้ นางอมิตดาไว้
ก่อไฟ แล้ วจึงไปตักนํามาใส่ไว้ ในโอ่งและในไห รวมทังนํากระบอกนําและไม้ สีฟัน ชูชกก็นํามาใส่ไว้
ทุกที
ดังทีกล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น ถึงเรื องการจัดระเบียบทางสังคมด้ วยการแบ่งงานกัน
ทํ า หากพิ จ ารณาให้ ถี ถ้ ว นจะพบว่า สิ งที ชูช กปฏิ บัตินันเป็ นงานของผู้ช ายล้ านนาในอดี ต คื อ
งานช่าง เช่น การซ่อมประตูและบ้ าน งานอีกประเภทหนึงคือ งานทีใช้ แรงงาน เช่น ตักนําใส่โอ่ง หา
ฟื นและผ่าฟื น เป็ นต้ น
ฉะนัน จะเห็นได้ ว่าการทีสังคมแบ่งงานระหว่างชายหญิงนันไม่เพียงแต่แบ่งตาม
ความถนัดของตนเท่านัน แต่ยังเป็ นการแบ่งงานตามสรี ระร่ างกายด้ วย ผู้หญิ งมีสรี ระร่ างกายที
บอบบางกว่างานส่วนใหญ่จึงเป็ นงานทีต้ องใช้ ความละเอียด ในขณะทีผู้ชายมีสรี ระทีใหญ่โตกว่า
งานจึงต้ องเป็ นงานทีใช้ พละกําลัง ด้ วยเหตุดงั ทีกล่าวมานีจึงทําให้ เห็นภาพของสังคมล้ านนาทีมี
สถาบันครอบครัวทีเน้ นการพึงพาอาศัยกันมากกว่าภาพของการกดขีหรื อล่วงละเมิดทางเพศ
๑.๒.๓บทบาทของบุคคลทัวไปในสังคมล้ านนา
บุคคลทัวไปทีปรากฏในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร คือ พระสงฆ์ ดังจะเห็นได้
จากตอนทีชูชกตาย เหล่าเสนาอํามาตย์ทงหลายจึ
ั
งปรึกษากันว่าจะจัดการเผาศพของชูชกทีใดและ
ผู้ใดจะเป็ นผู้ประกอบพิธีกรรม ๔๓เสนาอํามาตย์จึงไปนิมนต์พระวัดต่างๆทังพระทีเป็ นชาวล้ านนา
และพระชาติพนั ธุ์อืนแต่ก็ไม่มีพระรูปใดรับกิจนิมนต์นี

๔๒

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๒๕.
๔๓
งานศพของชาวล้ านนาถือเป็ นพิธีกรรมสําคัญมากพิธีหนึง เนืองจากชาวล้ านนาเชือเรื องโลกหน้ าเป็ นอย่างยิง
การประกอบพิธีกรรมเพือส่งผู้ตายไปยังโลกหน้ าจึงเป็ นเรื องสําคัญ หากไม่ประกอบพิธีกรรมนีเชือกันว่าวิญญาณผู้ตายจะคง
วนเวียนอยู่บริเวณทีเสียชีวิตเพือรอไปเกิดยังภพภูมิอืน

๒๔๑

พระสงฆ์ในล้ านนาไม่เพียงแต่เป็ นผู้นําทางศาสนาเท่านัน แต่ยงั มีบทบาททางอ้ อม
ด้ ว ย คือ เป็ นผู้นํ า ของชุม ชน และทํ า หน้ า ที สํ า คัญ อื น ๆ ด้ ว ย เช่น การสอนหนัง สื อ ให้ กุล บุต ร
การเป็ นหมอรักษาผู้ป่วย เป็ นต้ น พระสงฆ์ในล้ านนาจึง ได้ รับการยกย่องนับถือจากคนในชุมชน
อย่างสูง สามารถชักนําคนในชุมชนให้ เห็นถูกผิด รวมทังยังเป็ นผู้ตดั สินด้ วยว่าสิงใดถูกสิงใดผิด
ตามมาตรวัดของศีลธรรมด้ วย
ชูชกถือว่าเป็ นคนทีสังคมรังเกียจดังจะเห็นได้ จากกัณฑ์มหาราช ตอนทีชูชกบริ โภค
อาหารเกินขนาดจึงทําให้ ท้องของชูชกแตกและสินชีวิตในทีสุด เมือชาวเมืองสีพีเห็น ดังนันจึงแสดง
กิริยาอาการในลักษณะต่างๆ ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
ฝูงคนนันอยู่ งะงูมงะง้าว นันอยู่ ซะซ้าวเสี ยงขาว ว่าพราหมณ์ เถ้าเรานี
ตายแล้ว บางพร่ องก็เบี ยวปากแล้วใคร่ หวั พร่ องเยี ยะกลัวเข้าใกล้ พร่ อง
ก็ร้องไห้อยู่ระรวานระรวาน พร่ องก็ด่าพอถ้านหนําใจ พร่ องก็ตีกลองสบัด
ชัยไปทะทาด ตีหือพราหมณ์ ขาดใจตาย๔๔

ความทียกมาข้ างต้ น จะเห็นอาการต่างๆของคนในชุมชนทัง บางพร่ องก็เบี ยวปาก
แล้ ว ใคร่ หั ว พร่ องเยี ย ะกลั ว เข้ า ใกล้ หมายถึ ง เบี ยวปากแล้ วหั ว เราะ พร่ องก็ ร้ อ งไห้ อ ยู่
ระรวานระรวาน หมายถึง ร้ องไห้ ฟูมฟาย พร่ องก็ ด่า พอถ้านหนํ าใจ หมายถึง ด่าทออย่างมาก
เพือให้ สะใจ พร่ องก็ตีกลองสบัดชัยไปทะทาด ตี หือพราหมณ์ ขาดใจตาย หมายถึง ชาวบ้ านดีใจที
ชูชกตายจึงตีกลองสะบัดชัย๔๕เพือเป็ นการฉลอง
เมือชูชกตายแล้ ว เหล่าเสนาอํามาตย์ต่างไปนิมนต์พระจากวัดต่างๆทังพระทีเป็ น
ชาวล้ านนาและพระจากถินอืนแต่ก็ไม่มีพระรูปใดรับกิจนิมนต์นี ดังตอนทีชูชกได้ ตายไปแล้ ว ดังที
กวีได้ พรรณนาไว้ วา่
เขาไปอาราธนาสาธุเจ้าวัดน้อยก็ขึดขวง ไปนิ มนต์ พระวัดหลวงก็ว่าเราไป
บ่ได้ ไปนิ มนต์ พระวัดใต้ก็ว่าเราบ่เคยเมื อ ไปนิ มนต์ พระวัดเหนื อก็ว่าเรา
เป็ นตุ่ม ไปนิ มนต์พระวัดลุ่มก็ว่าเราเกรง ไปนิ มนต์ พระวัดเมงก็ว่าบ่ไปแล
ท่าน ไปนิ มนต์ พระวัดม่านก็ ว่าบ่ทวาบ่ทวา ไปนิ มนต์ พระอโยธิ ยาก็ ว่าบ่

๔๔
๔๕

เรืองเดียวกัน,๓๓๗.
กลองสะบัดชัยจะใช้ ใน ๒ กรณี คือ ออกรบและแสดงความยินดี

๒๔๒

หล้างบ่หล้าง ไปนิ มนต์พระลานช้างก็ว่าเราต่างภาษา เขาไปได้พระกุลวา
ตนหนึงดูหลาก หันหน้าก็หากปูนใคร่ หวั ๔๖

ความข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า กวี ไ ด้ กล่า วถึ ง พระสงฆ์ ทุก ชาติพัน ธุ์ โ ดยเรี ย งจาก
เขาไปอาราธนาสาธุเจ้าวัดน้อยก็ขึดขวง หมายถึง พระวัดน้ อยว่าจะเป็ นขึด ไปนิ มนต์พระวัดหลวงก็
ว่าเราไปบ่ได้ หมายถึงพระวัดหลวงหรื อวัดอารามชันเอกว่าไปไม่ได้ ไปนิ มนต์ พระวัดใต้ก็ว่าเราบ่
เคยเมื อ หมายถึง พระวัด ใต้ บอกว่า ไม่เ คยทํ า ไปนิ ม นต์ พ ระวัดเหนื อก็ ว่าเราเป็ นตุ่ม หมายถึ ง
พระวัดเหนือบอกว่าเป็ นเม็ดผืนคันตามตัว ไปนิ มนต์พระวัดลุ่มก็ว่าเราเกรง หมายถึง พระวัดล่างก็
ว่ากลัว ไปนิ มนต์พระวัดเมงก็ว่าบ่ไปแลท่าน หมายถึง พระวัดมอญบอกว่าไม่ไป ไปนิ มนต์พระ
วัดม่านก็ว่าบ่ทวาบ่ทวา๔๗ หมายถึง พระวัดพม่าก็วา่ ไม่ไป ไปนิ มนต์พระอโยธิ ยาก็ว่าบ่หล้างบ่หล้าง
หมายถึง พระวัดอยุธยาก็บอกว่าไม่ไป ไปนิ มนต์ พระลานช้างก็ว่าเราต่างภาษา หมายถึง พระวัด
ล้ านช้ างหรื อพระวัดลาวก็บอกว่าคนละภาษา
ดังทีได้ กล่าวแล้ วว่าพระสงฆ์ในล้ านนามีบทบาททีเป็ นผู้นําชุมชนและสามารถ
โน้ มนําให้ ผ้ คู นในสังคมเห็นว่าสิงใดควรสิงใดไม่ควรและสิงใดถูกสิงใดผิด หรื อกล่าวอีกนัยหนึง คือ
คนในสัง คมล้ านนายึดถื อพระสงฆ์ เ ป็ นแบบอย่า งในการดําเนินชี วิ ต กล่าวคือ พระสงฆ์ ถือศี ล
๒๒๗ ข้ อ คําว่า "ศีล" ไม่เพียงแต่หมายถึง ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบตั ิของพระสงฆ์ แต่ยงั ถือกันว่าเป็ น
ระเบียบกฎเกณฑ์ทีดีงาม ดังบทสวดสังฆคุณว่า "สุปฏิปันโน" หมายถึง การปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ คือ
ปฏิ บตั ิไ ปตามธรรมวินัย อี กทังพระสงฆ์ยัง ถื อกันว่าเป็ นธรรมทายาทหรื อทายาททางธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึงทําให้ วตั รปฏิบตั ิของพระสงฆ์เป็ นทีน่าเชือถือ จนคนในสังคมล้ านนาใช้
เป็ นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิต
จากทีกล่าวมาในข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่าพระสงฆ์เป็ นผู้ไม่ลําเอียง คือ ไม่เลื อกปฏิบตั ิ
ต่อผู้ใด แต่ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร เห็ นได้ ว่าพระสงฆ์ใช้ ข้ออ้ างต่างๆทังไม่ว่างรับกิจนิมนต์
เป็ นเรื องไม่ควรทําหรื อขึด รวมทังการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่รับกิจนิมนต์จึงทําให้ เห็นว่า
พระสงฆ์ในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรแม้ ไม่ได้ ชีนําโดยตรงว่าชูชกเป็ นคนน่ารังเกียจและเป็ น
คนชัวร้ ายต่อสังคมล้ านนา แต่การไม่รับกิจนิมนต์ก็เป็ นการโน้ มนําคนในสังคมให้ ร้ ูได้ ใ นทางอ้ อมว่า

๔๖

เรืองเดียวกัน, ๓๔๐.
ทวา ออกเสียงเป็ น ตะ-วา เป็ นภาษาพม่า หมายถึง ไป บ่ทวา ออกเสียงว่า บ่อ-ตะ-วา หมายถึง ไม่ไป

๔๗

๒๔๓

ไม่ควรเกี ยวข้ องกับคนเยียงชูชกแม้ ตายไปแล้ วก็ตาม ซึงมีนยั ว่าคนในสังคมไม่ควรเกียวข้ องหรื อ
เกือหนุนผู้ประพฤติชวอย่
ั างเด็ดขาด
นอกจากนีแล้ วชนชันพระสงฆ์ยังถื อได้ ว่าเป็ นชนชันทางสังคมทีประนีประนอม
ระหว่างคนชันปกครองและถูกปกครอง ไม่ว่าชนชันใดเมือเข้ ามาบวชเป็ นพระสงฆ์แล้ วย่อมต้ อง
ปฏิบตั ิตามธรรมวินยั การเป็ นพระสงฆ์นีในทางหนึงเป็ นการลดทอนสถานภาพของบุคคลชนชัน
ปกครอง และในทางตรงกันก็ ยงั เป็ นการเพิมสถานภาพของชนชันถูกปกครอง พระสงฆ์ในล้ านนา
จึงถือได้ ว่าเป็ นสถานภาพไร้ ชนชันหรื อเป็ นกลางนันเอง แม้ ว่าคนชนชาติใด หรื อชาติพนั ธุ์ใดเมือ
บวชเป็ นพระสงฆ์แล้ วย่อมมีสถานภาพและฐานันดรเท่าเทียมกัน ดังจะเห็นจากการกล่าวถึงชนชาติ
ต่างๆ เช่น มอญ พม่า ลาว อยุธยาและอินเดีย เป็ นต้ น ซึงแม้ จะต่างชาติพนั ธุ์แต่เมือเป็ นพระสงฆ์
แล้ วก็ยอ่ มได้ รับความเคารพนับถือเฉกเช่นพระสงฆ์ชาวล้ านนา ด้ วยความคิดของคนในสังคมพุทธ
ศาสนาทีเชือว่าพระสงฆ์ยอ่ มไร้ ซงอคติ
ึ
ทางโลก จึงทําให้ พระสงฆ์เป็ นทีนับถือของคนในสังคมด้ วย
การกล่าวถึงพระสงฆ์ ชาติพนั ธุ์ต่างๆในล้ านนานี ไม่เพียงแสดงให้ เห็นถึงบทบาท
ของพระสงฆ์ทีมีความสําคัญยิงต่อชุมชนไม่ว่าจะมาจากชาติพนั ธุ์ใดก็ตามแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นถึง
เรื องน่าสนใจอีกประการหนึงในสังคมล้ านนาคือการมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ซึงเกิดจาก
การอพยพเพราะภัยธรรมชาติ สงคราม และการกวาดต้ อนมาเป็ นเชลยศึก
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ของคนในล้ านนาและภาพสะท้ อนของคนในสังคม
ล้ านนาทีปรากฏจากเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรพบว่า ระดับความสัมพันธ์ของคนในสังคม
เป็ นแบบไม่เป็ นทางการ คนในชุม ชนรู้ จักกันดี สัง เกตได้ จากการใช้ คําเรี ยกขานทีใช้ ชื อตัวและ
ชือสร้ อย ความสัมพันธ์ในระดับดังกล่าวนีทําให้ เห็นว่าสังคมล้ านนาในอดีตเป็ นสังคมทีใกล้ ชิดกัน
คนทุ ก คนในชุ ม ชนรู้ จั ก มั ก คุ้ นกั น เรื องราวภายในชุ ม ชนเป็ นเรื องที ทุ ก คนต้ อง การรั บ รู้
โดยมีพระสงฆ์เป็ นผู้นําชุมชนทําหน้ าทีเป็ นทังผู้นําทางการใช้ ชีวิตและผู้นําทางธรรม
ในด้ านภาพสะท้ อนสังคม พบว่าในวรรณกรรมเรื องนีให้ ความสําคัญกับผู้หญิ ง
มากกว่าของผู้ชาย อาจจะเป็ นเพราะโครงเรื องที ได้ รับมาจากอรรถกถา มหานิบาตชาดกและ
จุดประสงค์ทีต้ องการแสดงทรรศนะเกียวกับผู้หญิงในอุดมคติของล้ านนาก็เป็ นได้ และภาพสะท้ อน
สังคมเกียวกับชาติพนั ธุ์ทําให้ เห็นว่าล้ านนามีการติดต่อสัมพันธ์ กับอาณาจักรอืนมาเป็ นเวลานาน
ซึงทําให้ เห็นว่าสังคมล้ านนาในอดีตเป็ นสังคมทีผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้ วย

๒๔๔

๒. การศึกษาด้ านวัฒนธรรมล้ านนาทีปรากฏในวรรณกรรมเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อย
สังกร
คําว่า "วัฒนธรรม" หมายถึง มรดกทางสังคมทีครอบคลุมทุกสิงทุกอย่างทีแสดงออกถึง
วิถีชีวิตของมนุษย์ โดยแต่ละสังคมจะมีวฒ
ั นธรรมเฉพาะของตนเอง ๔๘วัฒนธรรม เป็ นพฤติกรรมที
เกิดจากการเรี ยนรู้ ไม่ใช่ได้ มาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่เป็ นการถ่ายทอดทางสังคม การที
ประชากรของสัง คมต่างๆ มี พฤติกรรมอย่างเดียวกันหรื อแตกต่างกันไปนัน เพราะมี การเรี ยนรู้
ต่างกันไปตามวัฒนธรรมของตน การกระทําดังกล่าวทําให้ วฒ
ั นธรรมของสังคมต่างๆแตกต่างกัน
ไป๔๙
การศึกษาด้ านวัฒนธรรมล้ านนาทีปรากฏในวรรณกรรมเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนี
ผู้วิ จัย ได้ แ บ่ง การศึก ษาออกเป็ น ๒ ประเภท คื อ วัฒ นธรรมที เกี ยวกับ วัต ถุแ ละวัฒ นธรรมที
ไม่เกียวกับวัตถุ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
๒.๑การศึกษาวัฒนธรรมทีเกียวกับรูปธรรม
วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทีเกี ยวกับวัตถุ กล่าวคือ เป็ นสิงทีจับต้ องได้ ได้ แก่ สิงทีมนุษย์
ประดิษฐ์ ขึนทัง เครื องมือ เครื องใช้ ทีอยู่อาศัย อาคารสถานที เป็ นต้ น จากการศึกษาวรรณกรรม
ล้ านนา เรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสัง กรในครั งนี ผู้วิจัยพบวัตถุธรรม ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร
กลุม่ เครื องมือเครื องใช้ และกลุม่ เครื องแต่งกาย ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๑.๑ วัฒนธรรมเกียวกับอาหาร
อาณาจัก รล้ า นนาเป็ นอาณาจัก รที มี อ าณาเขตติด ต่อ กับ หลายอาณาจัก รทัง
อาณาพุกาม อาณาล้ านช้ าง และอาณาจักรสุโขทัย เป็ นต้ น อาณาจักรแห่งนีมีชนชาติตา่ งๆเข้ ามา
ตังถินฐานทังการอพยพหรื อการกวาดต้ อนมาเป็ นเชลยศึก ทําให้ อาณาจักรล้ านนามีหลายชาติพนั ธุ์
ทัง ไทยวน ไทใหญ่ ไทลือ ไทขึนหรื อไทเขิน และไทพวน เป็ นต้ น ล้ านนาจึงได้ รับวัฒนธรรมจาก
ชนชาติเหล่านีแล้ วจึงนํามาปรับปรุ ง ผสมผสานกับวัฒ นธรรมดังเดิมจนกลายมาเป็ นวัฒนธรรม
ล้ านนาในปั จจุบนั
๔๘
๔๙

สุพตั รา สุภาพ, สังคมวิทยา(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๒๖), ๓๔.
งามพิศ สัตย์สงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม(กรุงเทพฯ: รามาการพิมพ์,๒๕๔๓), ๒๗.

๒๔๕

อาจจะกล่า วได้ ว่า อาหารเป็ นวัฒ นธรรมรู ปแบบหนึง อาหารล้ า นนาเกิ ด จาก
การผสมผสานระหว่างอาหารแต่ละชาติพนั ธุ์เข้ าด้ วยกันจึงทําให้ เกิดลักษณะอาหารเฉพาะถินขึน
ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนี ปรากฏอาหารอยู่ ๒ ประเภท คือ อาหารระดับชาวบ้ าน และ
อาหารทีใช้ ในงานพิเศษ ข้ อสังเกตประการหนึงเมือกล่าวถึงอาหารในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนี
กวีใช้ ตัวละครปฏิปักษ์ คือ ชูช ก เพือการบรรยายและพรรณนาอาหาร เนืองจากชูช กมี บุคลิกที
ตะกละและเห็นแก่กินจนเป็ นบุคลิกภาพทีน่าขัน กวีจึงใช้ โอกาสนีสอดแทรกเรื องวัฒนธรรมอาหาร
การกิ นเข้ าไปได้ ง่ าย ไม่เ พีย งแต่จ ะเกิ ดอารมณ์ ขันเท่านันแต่ผ้ ูอ่านผู้ฟังสามารถจินตนาการถึง
อาหารชนิดต่างๆตามไปได้ ด้วย
ในกัณฑ์ชูชก ตอนทีหมาทัง ๓๒ ตัวของพรานเจตบุตรไล่กัดชูชกทําให้ ข้าวของ
เครื องใช้ ของชูชกตกเสียหายเป็ นจํานวนมาก กวีได้ พรรณนาถึงอาหารของชูชกทีตกหล่นลงไปว่า
เมื อนันพราหมณ์ ก็เกาหัวและยี เขี ยว เถ้าปากเบี ยวตับดํา ปากบ่เป็ นคําบี
ไห้ จ่ มซวะไซว้ เ สี ยงกลั ว ว่ า เข้ า ยาคู อั น ใส่ นํ าหวานกู ก็ เสี ยไ ป
ห่อนําตาลอันเขี ยวขุน้ เก่ากูก็เสียไป ชิ นส้มเน่าอันจักไว้กินทอนกูก็เสี ยไป
แกงบอนลํ าใส่ส้มหมากขามกูก็เสี ยไป เข้าต้มมันหมู พูแคงกับหาดแห้ง
ปลาก่อแห้งย่างข่าไว้สามปี ชิ นบ่มีเหลื อแต่ซากก้าง กู ก็เสี ยไป ยาไอกับ
ก้อนขี ไก่ อ นั กู จัก ไว้ห าฝี กู ก็เ สี ย ไป พากน้อ ยตักแกงผักกาดกู ก็เ สี ย ไป
พริ กพรายกับขิ งแห้ง เข้าแข้นกับเข้าผง ต้นปูนดี แพงค่า ทองแดงก้นล้น
ฝาหับบ่แทบ เสียทังแหนบน้อยขาหัก บอกนําผักกับส้มหน่อไม้ กูก็เสี ยไป
หัวชะไคและหัวข่าแห้งอันเมี ยกูแต่งไว้ เพือหื อได้เอามากิ นหลาย๕๐

เมื อนันชูช กก็ เ กาหัว และยิ ง ฟั น แล้ ว จึ ง บ่น ว่ า ข้ า วยาคูที ใส่ นํ าหวานก็ เ สี ย ไป
ห่อนําตาลอันเขียวขุน่ เก่าก็เสียไป แหนมอันเน่าก็เสียไป แกงบอนแสนอร่อยใส่มะขามเปี ยกก็เสียไป
ข้ าวต้ มมันหมู พูแคง หาดแห้ ง ปลาก่อแห้ งย่างข่าทิงไว้ สามปี ไม่มีเนือเหลืออยู่เลยก็เสียไป ยาแก้ ไอ
และก้ อ นขี ไก่ ที จะเอาไว้ รัก ษาฝี ก็ เ สี ย ไป ทัพ พี เ ล็ กที ใช้ ตัก แกงผัก กาดก็ เ สี ย ไป พริ ก กับ ขิ ง แห้ ง
ข้ าวแข้ นข้ าวผงทีมีราคาแพง ทองแดงฝาหาย แหนบเล็กขาหัก กระบอกนําผักกับหน่อไม้ ดองก็เสีย
ไป หัวตะไคร้ และหัวข่าทีเมียได้ จดั เอาไว้ เพือนํามาให้ กินระหว่างทางก็เสียไป

๕๐

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๓๐.

๒๔๖

ตัวอย่างข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ากวีได้ พรรณนาถึงอาหารทีชูชกต้ องสูญเสียไปขณะที
วิงหนี ห มาทัง ๓๒ ตัว ของพรานเจตบุต ร อาหารดัง กล่า วเป็ นอาหารระดับ ชาวบ้ าน กล่า วคื อ
เป็ นอาหารที สามารถหาได้ ทวไป
ั แม้ ว่าการพรรณนาอาหารของกวีในตอนนีมีจุดประสงค์เพือให้
ผู้อ่านได้ รับรสขบขัน แต่กวี ก็ไ ด้ สอดแทรกเรื องวัฒนธรรมอาหารทีอยู่ในชีวิตประจําวันได้ อย่าง
เหมาะสม อาหารทีอยู่ในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรทียังคงรับประทานอยู่ ได้ แก่ แกงบอน
ชินส้ มหรื อแหนม ปลาก่อแห้ ง แกงผักกาด พริ กกับขิงในทีนีน่าจะหมายถึง นําพริ กชนิดหนึง นําผัก
และหน่ อ ไม้ ด อง เป็ นต้ น อาหารดัง กล่า วยัง สามารถพบได้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน ของชาวล้ า นนา
ในปั จจุบนั ได้ ซึงอาหารเหล่านีมีราคาไม่แพงและสามารถหาซือได้ ตามตลาดทัวไป
ฉะนัน ผู้อ่านผู้ฟังชาวล้ านนาในปั จจุบนั จึงสามารถเข้ าใจรายละเอียดและยังคง
สามารถจินตนาการถึงภาพอาหารเหล่านีได้ อาจจะกล่าวได้ ว่า วัฒนธรรมอาหารทีปรากฏในเรื อง
มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรยังคงมีบทบาทต่อสังคมล้ านนาในปั จจุบนั อยู่
ในกัณฑ์มหาราช เมือชูชกได้ รับพระราชทานทรั พย์สมบัติเพือเป็ นค่าไถ่ตวั สอง
กุมารแล้ ว ชูชกได้ บริ โภคอาหารต่างๆทีพระเจ้ าสัญชัยพระราชทานเพือเป็ นการขอบคุณ ดังทีกวีได้
พรรณนาไว้ วา่
...บัดนี ได้มาพบของกิ นแพงต่างๆชิ นส้มค่างกับมันหมูสองมื อถูเข้าปากเยี ยะ
จะจุบจะจาบซะซุยซะซายกิ นทังลาบควายและแกงแคเป็ ดแกงแคเห็ดเผ็ดวะวี
วะวี กิ นทัง ปิ งจี และปลาเผาแคบหมูมนั เอาใส่ระรันเถ้ายิ นมันค่อยเคี ยวปาก
พราหมณ์ เบี ยวเมื อบนกิ นทังแกงอ่อมต้มจนดังซะซบปิ งไก่รูดทังตัวกิ นทังขางัว
และห่านต้มกิ นทังชิ นส้มและปลาเจี ยวแกงหนังเหนี ยวใส่ส้มอ่อยเคี ยวบ่ย่อย
สักอัน...๕๑

อาหารทีชูชกได้ รับพระราชทานในกัณฑ์มหาราชนีเป็ นอาหารทีในสังคมล้ านนาใน
อดี ต ถื อ ว่า เป็ นของหายาก ชาวบ้ า นไม่ส ามารถจะซื อหาได้ เนื องจากวัต ถุดิบ ที นํ า มาใช้ เ ป็ น
เครื องปรุ ง อาหารนันมี ราคาแพง ดังทีกวีได้ บรรยายไว้ ว่า บัดนี ได้มาพบของกิ นแพงต่างๆคําว่า
“ของกินแพง” หมายถึง อาหารทีมีคา่ อาหารเหล่านี ได้ แก่ แกงหนัง ห่านต้ ม ปลาเจียว แกงแคเป็ ด
เป็ นต้ น ส่วนอาหารทีปรากฏในระดับชาวบ้ านล้ านนา เช่น แคบหมู มันหมู แกงอ่อมและลาบควาย
๕๑

เรืองเดียวกัน, ๓๓๔.

๒๔๗

เป็ นต้ นอาหารเหล่านีแม้ จะเป็ นอาหารในระดับชาวบ้ านแต่ก็ใช่ว่าจะได้ กินกันทุกวัน เพราะอาหาร
เหล่านี มีวตั ถุดิบทีราคาสูงและกรรมวิธีทียาก อาหารในระดับชาวบ้ านนีจึงพบตามงานเทศกาล
ต่างๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง และตังธรรมหลวง เป็ นต้ น
สํ า หรั บ อาหารดัง กล่า วนี ในปั จ จุบัน ชาวล้ า นนาสามารถหาซื อรั บ ประทานได้
เนื องจากมี ร าคาที ไม่ แ พง แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามอาหารบางชนิ ด ชาวล้ านนาในปั จ จุบัน ไม่ นิ ย ม
รับประทานแล้ ว เช่น ห่านต้ มและแกงหนังเหนียว เป็ นต้ น อาจจะเป็ นเพราะมีกรรมวิธีทีซับซ้ อนและ
ราคาแพงปั จจุบนั มีข้อจํากัดทังทางด้ านเวลาและงบประมาณ ด้ วยเหตุดงั กล่าวนีจึงเป็ นไปได้ ว่า
ชาวล้ านนาจึงไม่นิยมรับประทานอาหารดังกล่าว หรื ออาจเป็ นไปได้ ว่ าอาหารทังสองชนิดนีกวีได้
แต่ง เติม เสริ ม เข้ า ไปเพื อให้ เ กิ ด รสทางวรรณคดี เ ท่ า นัน มิ ไ ด้ ป รากฏในวัฒ นธรรมอาหารของ
ชาวล้ านนาจริงๆ
๒.๑.๒ วัฒนธรรมเกียวกับเครื องมือ เครื องใช้
จากการศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรครังนี ผู้วิจัย
พบว่ากวีได้ สอดแทรกเครื องมือ เครื องใช้ ทีใช้ ในชีวิตประจําวันไว้ ในวัฒนธรรมอาหาร ในกัณฑ์ชชู ก
ตอนทีหมาทัง ๓๒ ตัวของพรานเจตบุตรไล่กัดชูชกทําให้ ข้าวของเครื องใช้ ของชูชกตกเสียหายเป็ น
จํานวนมาก กวีได้ พรรณนาถึงอาหารของชูชกทีตกหล่นลงไปว่า
พากน้อยตักแกงผักกาดกูก็เสียไป พริ กพรายกับขิ งแห้ง เข้าแข้นกับเข้าผง
ต้นปูนดีแพงค่า ทองแดงก้นล้นฝาหับบ่แทบ เสียทังแหนบน้อยขาหักบอก
นํ าผักกับส้มหน่อไม้ กู ก็เสี ยไป หัวชะไคและหัวข่ าแห้งอันเมี ยกู แต่งไว้
เพือหื อได้เอามากิ นหลาย๕๒

ตัวอย่างข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่ากวีได้ สอดแทรกเครื องมือ เครื องใช้ เกียวกับอาหารไว้
ทัง พากน้อยตักแกง หมายถึง ทัพพีทีใช้ ตกั แกง ทองแดงก้นล้นฝาหับบ่แทบ หมายถึง หม้ อทองแดง
แหนบน้อ ยขาหัก หมายถึ ง แหนบ บอกนํ าผัก กับ ส้ม หน่ อ ไม้ หมายถึง กระบอกนํ า เครื องมื อ
เครื องใช้ เหล่านี ยังสามารถเห็น ได้ สัง คมล้ านนาปั จ จุบัน ข้ อสังเกตประการหนึง หม้ อทองแดง
๕๒

เรืองเดียวกัน, ๑๓๐.

๒๔๘

ในปั จจุบนั ได้ เปลียนเป็ นหม้ อสเตนเลทหรื อทํามาจากวัสดุอืน เนืองจากหม้ อทีทํามาจากทองแดงมี
ราคาสูง ชาวล้ านนาในปั จจุบนั จึงไม่นิยมใช้
เครื องมือ เครื องใช้ อีกประเภทหนึง คือ เครื องดนตรี ในมหาชาติ สํานวนสร้ อย
สังกรปรากฏการใช้ เครื องดนตรี ในหลายครัง ดังในกัณฑ์มหาราช เมือพระเจ้ ากรุ งสัญชัยโปรดให้
เสนาอํามาตย์จดั ขบวนทัพไปรับพระเวสสันดรกลับเมือง ดังทีกวีได้ พรรณนาว่า
คนทังหลายฝูงช่างขับและช่างฟ้ อน สังสะรื ดย้อนตีนมื อไว คนช่างตี กลอง
ไหหุม้ ปาก มี หลายหลากยังยาย ช่างขับนิ ยายเหล้นลวงโลก หื อหายโศก
มายา อาหยนฺตุ สัพพวี ณาสโย พวกพิ ณตราจํ านี ด ให้เขาดี ดเปนชุม ฝูง
คนหุมตีกลองหลวงและกลองน้อย เสียงละห้อยเป่ าหอยสังข์ เสี ยงโด่งดัง
ดีดสีตีเป่ า มื อนับเล่าวอนใจ เภรี ใดดังด่วน หน้าใดม่วนสูจุ่งตี ไป คนฝูงใด
ช่างเป่ าวุ่นและปั ณเฑาะว์ สังข์ ตริ งจักเข้ทะร้ อ จุ่งหื อตี ต่อทางเดิ น ช่างตี
กลองคํากลองเงิ น ช่างหุม้ จุ่งตีแต่คมุ้ เราไป แด่เทอะ๕๓

ตัวอย่างข้ างต้ น กล่าวถึง คนทังหลาย ได้ แก่ ช่างขั บหรื อนักร้ อง ช่างฟ้ อนหรื อ
นางรํ าผู้คล่องแคล่ว ช่างตีกลอง นักเล่านิยาย นักเล่นพิณ ช่างตีกลองหลวงหรื อช่างตีกลองใหญ่
ช่างตีกลองเล็ก เสียงของหอยสังข์ เสียงดังทังเครื องดนตรี ทีดีดสีตีเป่ า เสียงเภรี ดงั มีผ้ คู นเป่ าวุ่น
และบัณเฑาะว์ ทังเป่ าสัง ข์ เล่นจักเข้ ซะล้ อ และช่า งตีกลองทองกลองเงิ นโดยเริ มจากวัง ของ
พระเจ้ าสัญชัย
เครื องดนตรี ทีกวีกล่าวถึง ได้ แก่ พิณ กลองหลวง กลองน้ อย สังข์ เภรี บัณเฑาะว์
จัก เข้ ซะล้ อ และกลองทองกลองเงิ น เป็ นต้ น เห็ นได้ ว่ากวี ไ ด้ นํ าเครื องดนตรี ข องล้ านนา เช่น
กลองหลวง กลองน้ อยและซะล้ อ เป็ นต้ น มาผสมผสานกับดนตรี จากอินเดียซึงมาจากศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู เช่น พิณ สังข์ เภรี และบัณเฑาะว์ จะเห็นได้ ว่าเครื องดนตรี เหล่านีได้ รับอิทธิพลมา
จากอินเดีย แสดงให้ เห็นว่าล้ านนามีการติดต่อสัมพันธ์ กับอินเดียอย่างน้ อยทีสุด คือ ด้ านศาสนา
เนืองจากเครื องดนตรี เหล่านี เป็ นเครื องดนตรี ทีใช้ ประกอบพิธี กรรมทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
ปั จจุบนั เครื องดนตรี เหล่านียังใช้ ในวงพิณพาทย์ล้านนาซึงล้ านนาออกเสียงว่า วงป้าด และยังใช้

๕๓

เรืองเดียวกัน, ๓๓๒.

๒๔๙

เครื องดนตรี อย่างสังข์ เภรี และบัณเฑาะว์ในพิธีกรรมบางอย่าง เช่น พิธีกรรมสืบชะตา และพิธีกรรม
แต่งงาน เป็ นต้ น
๒.๑.๓ วัฒนธรรมเกียวกับเครื องแต่งกาย
เครื องแต่ ง กายแสดงถึ ง วั ฒ นธรรมเฉพาะกลุ่ ม ได้ เป็ นอย่ า งดี ยิ ง กล่ า วคื อ
การจําแนกว่าชนชาติใดเป็ นชาติพนั ธุ์ใดสามารถสังเกตได้ จากเครื องแต่งกายของชาติพนั ธุ์นนั เช่น
ผ้ าซินลายนําไหล เป็ นผ้ าซินทีนิยมมากในชาติพนั ธุ์ไทลือ ผ้ าซินตีนจก เป็ นผ้ าซินทีนิยมมากในชาติ
พันธุ์ไทยวน เป็ นต้ น ในวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร ปรากฏการให้ ผ้าทอ
และเครื องประดับซึงแสดงให้ เห็นถึงองค์ความรู้ เกียวกับลวดลายทีปรากฏบนผืนผ้ าซึงกวีมีความรู้
เรื องเกียวกับธรรมชาติทีอยู่โดยรอบตัว ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และความรู้ เกียวกับเครื องแต่ง
กายของชนชันสูง
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ก วี ไ ด้ พ ร ร ณ น า ถึ ง ล ว ด ล า ย ผ้ า ไ ว้ ใ น น ค ร กั ณ ฑ์
เมื อพระเวสสันดรและพระนางมัทรี เ สด็จกลับเข้ าสู่พ ระนครพระเจ้ าสัญชัย ได้ ให้ จัดขบวนแห่ที
ยิงใหญ่ออกไปรับ ส่วนพระนางผุสดีก็จดั หาเครื องนุง่ ห่มเสือผ้ าอาภรณ์และเครื องประดับ เตรี ยมให้
พระนางมัทรี สวมใส่ตงแต่
ั รองพระบาทไปจนถึงมงกุฏ ดังความพรรณนาไว้ วา่
จักกล่ าวเถิ งราชบุตตี แม่ท้าว ชมชื นย้าวยิ นดี กับด้วยนางมัทรี ศรี สะใภ้
แก้วแก่นไท้จึงนํามา ยังวัตถามวลมาก ผ้าหลายหลากนานา คื อผ้ากัปปา
สิ กาใสส่องชํา เส้นแลบลํ าใยบัว เชิ งชายหัวสนแส่ว เหลื อมคละแล้วแสน
คํ า หนึงผื นชื อโกเสยยัง งามแป้ ปลอด แล้วด้วยยอดใยไหมมาแต่เมื อง
ไกลเทศไท้ ควรค่าได้แสนเมื อง ผื นหนึงชื ออุทมุ พรา เรื องร่ ามฟ้ าดูหลาก
ผ้าทังหลาย เป็ นตายายายลอด ปูนดี ตาสอดแยงดู ตาหนึ งรู ปเขาสิ เนรู
หมายที ป ตาหนึงนําสมุทรถี บตี ฟอง ตาหนึงรู ปอุดรชูทีปใหญ่ ตาหนึงรู ป
บุพพวิ เทหะใส่ปูนดู ตาหนึงรู ปเขาชมพูยาวย่านกว้าง ตาหนึงรู ปอมรโค
สร้ า งสมบัติ ตาหนึ งรู ป พญาจัก รวัติ เ สวยราช ตาหนึ งรู ป เทวดาอยู่
ปราสาทแก้วิมานคํา ตาหนึงรู ปท้าวจตุโลกบาลอาจหน้า ตาหนึงรู ปอิ นทร์
เจ้าฟ้ าอยู่เสวยรมย์ ตาหนึงรู ปพญาพรหมตนสักสวาด ตาหนึงรู ปรามาธิ
ราชปราบปริ นิมมิ ตตวสวดี ตาหนึงรู ปกิ นรี แอ่นฟ้ อน ตาหนึงรู ปกิ นรี ไล่เลย
ชม ตาหนึงรู ปยิ งชายสมสู่สร้ าง ตาหนึงรู ปแม่ร้างถื อแว่นแยงเงา ตาหนึง
รู ปพ่อค้าเดิ นเที ยวเทศ ตาหนึงรู ปช้างล่าดงไพร ตาหนึงรู ปเนื อไปเป็ นหมู่

๒๕๐

ตาหนึงรู ปม้าอยู่ศาลา ตาหนึงรู ปเสือสิ งห์ ราแอ่วเหล้น ตาหนึงรู ปกระต่าย
เต้นเดิ นดง ตาหนึงรู ปราชหงส์บินอากาศ ตาหนึงรู ปกุญชรราชเมามัน ตา
หนึงรู ปเสตพรรณช้างเผื อก ตาหนึงฤกษ์ เดื อนดาว ตาหนึงรู ปพระจันทร์
ขาวใสส่อง ตาหนึงรู ปนางเยี ยมปล่องคองชาย ตาหนึงรู ปแม่หม้ายไห้หา
ผัว ตาหนึงรู ปวัวอสุภพราช ตาหนึงรู ปกวางทรายและนาคนํา ตาหนึงรู ป
ไก่เถื อนถํ าหงสา ตาหนึงรู ปสัตว์ นานาและนาคนํ า ตาหนึงรู ปอกนางชํ า
ตาหนึงรู ปแม่ นําไหล จึ งไขวัตถาผ้าผื นประเสริ ฐ อันเกิ ดแต่โขมราฐจี บ
แผ่นผ้าผืนแพง เพิ งใส่ขะอูบคําแดงเลิ ศแล้วแม่จึงใช้ไปถวายแก่นแก้วมัท
ที โฉมนามดีใช่ชา้ เยี ยะทรงผ้าก็เยี ยะดูงามมาก แลนาฯ๕๔

ตัวอย่างข้ างต้ น สามารถทําให้ ผ้ อู า่ นผู้ฟังเห็นความงามอย่างอลังการและลวดลาย
อันวิจิตรของผ้ าได้ อย่างชัดเจน กล่าวคือ ผ้ าดังกล่าวมี ๓ ผืน ผืนแรก คือ ผ้ ากัปปาสิกา เป็ นผ้ าฝ้าย
และใยบัว ผืนทีสอง คือ ผ้ าโกเสยยัง มีลกั ษณะใสเป็ นใยไหม ผืนทีสาม คือ ผ้ าอุทมุ พรา มีลวดลาย
ต่างๆ ช่องหนึงเป็ นรูปเขาสิเนรุ ช่องหนึงเป็ นรูปมหาสมุทร ช่องหนึงเป็ นรูปอุตรกุรุทวีป ช่องหนึงเป็ น
รู ป บุพ พวิ เ ทหะ ช่ อ งหนึ งเป็ นรู ป ชมพูท วี ป ช่อ งหนึ งเป็ นรู ป อมรโคยาน ช่อ งหนึ งเป็ นรู ป พญา
จักรพรรดิราช ช่องหนึงเป็ นรูปเทวดาอยู่ในปราสาททอง ช่องหนึงเป็ นรูปท้ าวจตุโลกบาล ช่องหนึง
เป็ นรู ป พระอิ น ทร์ ช่ อ งหนึ งเป็ นรู ป พระพรหมทรงศั ก ดิ ช่ อ งหนึ งเป็ นรู ป รามาธิ ร าชปราบ
ปริ นิมมิตวัสวดี ช่องหนึงเป็ นรูปกินรี ร่ายรํ า ช่องหนึงเป็ นรู ปกินรี บิน ช่องหนึงเป็ นรูปชายหญิงสมสู่
กัน ช่องหนึงเป็ นรูปแม่หม้ ายมองกระจก ช่องหนึงเป็ นรูปหญิงทวงค่าแรง ช่องหนึงเป็ นรูปบ่าวสาว
สร้ างเรื อน ช่องหนึงเป็ นรู ปพ่อค้ าเดินเทียว ช่องหนึงเป็ นรู ปแม่นํา ช่องหนึงเป็ นรู ปสําเภาคืนท่า
ช่องหนึงเป็ นรู ปช้ างในป่ า ช่องหนึงเป็ นรู ปวัว ช่องหนึงเป็ นรู ปม้ าอยู่ศาลา ช่องหนึงเป็ นรู ปหงส์บิน
ช่อ งหนึงเป็ นรู ป ช้ า ง ช่อ งหนึงเป็ นรู ป ช้ า งเผื อ ก ช่อ งหนึงเป็ นรู ป ดาวเคราะห์ ช่อ งหนึงเป็ นรู ป
พระจันทร์ ช่องหนึงเป็ นรู ปสาวสวยยิมแย้ มกอดสามี ช่องหนึงเป็ นรู ปแม่หม้ ายร้ องไห้ คิดถึงสามี
ช่อ งหนึงเป็ นรู ป วัว อสุภ ะช่ อ งหนึงเป็ นรู ป กวางทรายและนาค ช่อ งหนึงเป็ นรู ป ไก่ ป่ าและหงส์
ช่องหนึงเป็ นรูปแม่นําไหล
เมื อพิ จ ารณาถึ ง ความสํ า คั ญ ของผ้ าทั ง ๓ ผื น แล้ วจะพบว่ า ผ้ าผื น แรก
ผ้ ากัปปาสีกาหรื อผ้ ากัปปาสี เป็ นผ้ าฝ้ายแกมไหมคํา มีลวดลายต่างๆประมาณ ๒๖ ลาย เชิงทอ
ด้ วยไหมคํา สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นผ้ าซิ น ตีนจก ดังที กวี ได้ พ รรณนาไว้ ว่า เชิ งซายหัวสนแส่ ว
๕๔

เรืองเดียวกัน, ๓๗๓-๓๗๕.

๒๕๑

เหลื อมคละแคล้วแสนคํ า ผ้ าผืนทีสอง ผ้ าโกเสยยังหรื อผ้ าโกไสยย์ เป็ นผ้ าทีมาจากเมืองโกไสยย์
ประเทศอินเดีย ผ้ าชนิดนีเป็ นผ้ าแต้ มวาดหลากหลายลาย มีลวดลายประมาณ ๒๖ ลายแต่มีสีหลัก
หรื อ สี พื นอยู่ ๖ สี คือ สี ขาว สี แ ดง สี ดํา สี เ ขี ยว สี เ หลื อง และสี อ อนหรื อสี ช มพู ผ้ า ผื น สุด ท้ า ย
ผ้ าอุทมุ พราหรื อผ้ าอุทุมพร เป็ นผ้ าทีพ่อค้ าสําเภานําเข้ ามาจากต่างประเทศ ไม่ทราบแน่ชดั ว่าเป็ น
ผ้ าชนิดใด แต่มีความงดงามกว่าผ้ าประเภทอืน
ภาพความงดงามของผ้ าทีทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังจินตนาการตามได้ อย่างละเอียดลออ
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถทางด้ านวรรณศิลป์ของกวีล้านนาผู้นี นอกจากนันแล้ ว ยังสะท้ อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมเรื องกายแต่งกายแบบโบราณของชนชันปกครองในล้ านนา กล่าวคือ ในล้ านนา
โบราณนัน การแต่งกายของชนชันสูงหรื อชนชันปกครองนัน จะต้ องเป็ นผ้ าทอ หรื อเป็ นผ้ าทีสังทํา
เฉพาะ หรื ออาจต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ ผ้ าทีทอในล้ านนาส่วนใหญ่เป็ นผ้ าฝ้าย
เนืองมาจากสภาพภูมิอากาศของล้ านนาทีหนาวเย็นจึงจําเป็ นต้ องใช้ เส้ นใยจาก
ฝ้ ายซึ งมี ลัก ษณะเนื อแน่ น แต่ผ้ า ที กวี ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ทัง ๓ ผื น ล้ ว นแล้ ว มี เ ส้ น ใยที เบาบาง เช่ น
ผ้ ากัปปาสิกาและผ้ าโกไสยย์ทีบางเหมือนใยบัว ผ้ าเหล่านีอาจจะเป็ นเส้ นใยชนิดพิเศษหรื ออาจจะ
เป็ นผ้ าไหมแกมฝ้ายก็เ ป็ นได้ ส่วนผ้ าอุทุมพราหรื อผ้ าอุทุม พรนีอาจจะเป็ นผ้ าในจิ นตนาการซึง
สังเกตจากความวิเศษของผ้ า อนึง พระครู อดุลสี ลกิตติ๕๕ยังเสนออีกว่า ผ้ ากัปปสิกะ มีทีมาจาก
เมืองกาสี ประเทศอินเดีย ผ้ าโกไสยย์ มีทีมาจากเมืองมิถิลาหรื อมิถิรา ซึงเชือกันว่ าเป็ นเมืองของ
ชาวจีนห้ อหรื อจีนฮ่อ ส่วนผ้ าอุทมุ พร มีทีมาจากชาติพนั ธุ์จาม ประเทศเปอร์ เชีย๕๖
อย่างไรก็ตาม ผ้ าทีกวีได้ พรรณนาไว้ ทงั ๓ ผืน แสดงให้ เห็นว่าการแต่งกายของชน
ชันปกครองของล้ านนาจะต้ องมีลักษณะพิเศษกว่าชนชันถูกปกครอง อี กทังจะต้ องมีราคาและ
คุณค่าทางจิตใจมากด้ วย สําหรับลวดลายผ้ าทีปรากฏจะเห็นได้ ว่าเป็ นลวดลายทีมีความเกียวข้ อง
อยู่ ๒ ประการ คือ เป็ นลวดลายทีแสดงถึงภูมิความรู้ด้านไตรภูมิของกวี และเป็ นลวดลายทีแสดงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนล้ านนา ลวดลายทีแสดงถึงภูมิความรู้ และภูมิปัญญาของท้ องถินนียังปรากฏ
ให้ เห็นในการทอผ้ าของชาวไทลือในเขตเมืองเงิน และเมืองฮุน ประเทศลาว เมืองเชียงรุ้ง เมืองเชียง
ตุง ประเทศจี น ที ยัง ลวดลายของผ้ าทอบอกเล่ า เรื องราวเหตุก ารณ์ ที สํ า คัญ เช่ น เมื อครั ง
๕๕

พระครูอดุลสีลกิตติ(ประพัฒน์ฐานวุฑฺโฒ บุญชุ่ม).ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อความนิยมมหาชาติเวสสันดรชาดก
ในล้ านนา, ๗๙.
๕๖
ผู้วิ จัย เข้ า ใจว่า จามหรื อ จัม มะ น่ า จะหมายถึ ง ชาวเวี ย ดนาม มากกว่ า ชาวเปอร์ เ ชี ย จากหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เรี ยก ชาวเวียดนามในอดีตว่า "จาม" หรือ "จัมมะ"

๒๕๒

สงครามโลกครังที ๒ ญีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาได้ ใช้ เครื องบินรบและเฮลิค็อปเตอร์ เพือทําสงครามใน
บริ เวณเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ชาวไทลือได้ จดจําเรื องราวเหตุการณ์สําคัญๆแล้ วนํามาทอเป็ น
ลวดลายของผ้ า ดังปรากฏในผ้ าทอไทลือมีรูปฮอล์ลิคอ็ ปเตอร์ บนผ้ าซิน
ฉะนัน อาจกล่าวได้ ว่า ชาวล้ านนาใช้ ลวดลายของผ้ าเพือบอกเล่าเรื องราว รวมถึง
เป็ นการบันทึกเรื องราวสําคัญไว้ ด้วย ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศก้ าวหน้ าขึนมาก คนล้ านนามี
เครื องมือบันทึกทีทันสมัยและสะดวกรวดเร็ วกว่าขนบธรรมเนียมการบันทึกและบอกเล่าเรื องราว
ผ่านผ้ าทอจึงลดบทบาทลง อีกทังผ้ าทอลวดลายดังกล่าวไม่เป็ นทีนิยมแล้ วในปั จจุบนั กล่าวคือ
อุต สาหกรรมการทอผ้ า ในล้ า นนาเปลี ยนจากการทอผ้ า ในระดับ ครั ว เรื อ นได้ เ ปลี ยนมาเป็ น
อุตสาหกรรมการทอผ้ าแบบสายพานหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า ระบบทุนนิยม จึงทําให้ ชาวล้ านนา
ส่วนใหญ่ นิยมใช้ ผ้ าทอจากใยสัง เคราะห์ และเปลี ยนมาใช้ ผ้าวาดลายซึงมี ราคาถูกกว่าการใช้
ผ้ าทอมือ
แต่อย่างไรก็ตามการใช้ ผ้าทอมือทีมีลวดลายวิจิตรเหล่านียังคงปรากฏในชนชันนํา
ของล้ านนาและยังปรากฏในอุตสาหกรรมส่งออกผ้ าทอซึงทําให้ เห็นว่าผ้ าทอของล้ านนายังคงมี
บทบาทอยู่ แต่ชาวล้ านนาปรับเปลียนวัสดุทีใช้ และกรรมวิธีการทอเพือให้ เข้ ากับบริ บททางสังคม
และสภาพเศรษฐกิจด้ วย
๒.๒การศึกษาวัฒนธรรมทีเกียวกับนามธรรม
วัฒนธรรมทีไม่เกียวกับวัตถุหรื อนามธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทีมนุษย์สร้ างขึนแต่เป็ นสิง
ทีจับต้ องไม่ได้ มีลกั ษณะเป็ นค่านิยม ความเชือและประเพณี
๒.๒.๑ ค่านิยม หมายถึง ค่านิยมทางสังคม (social value) หมายถึงความคิด
ของกลุม่ หรื อสังคมเกียวกับพฤติกรรมทีถูกต้ องเหมาะสมหรื อถูกทํานองคลองธรรม สิงใดถูกสิงใด
ผิด สิ งใดน่านิยมชมชอบและสิงใดน่ารัง เกี ยจ จากการศึกษามหาชาติ สํ านวนสร้ อยสังกรพบ
ค่านิยม ๒ ประเภท คือ ค่านิยมทีเกียวกับผู้หญิงและค่านิยมเกียวกับความรู้ของผู้ชาย
๒.๒.๑.๑ ค่านิยมทีเกียวกับผู้หญิง
ในกัณฑ์ชชู ก เมือเหล่าพราหมณ์ในหมู่บ้านทุนวิฐนันเมือเห็นนางอมิตดา
ปรนนิบัติชูช กเป็ นอย่า งดี ทํ า ให้ เ หล่า พราหมณ์ ม ารุ ม ด่า ว่านางพราหมณี ว่า ไม่ป รนนิ บัติส ามี

๒๕๓

เหมื อ นกับ นางอมิ ต ดาทํ า ให้ เ หล่า นางพราหมณี โ กรธเคื อ งนางอมิ ต ดา จึง พากัน ไปรุ ม ด่า ว่ า
นางอมิตดากลับบ้ านมาฟ้องชูชกว่ามีใครบ้ างทีต่อว่าตน ชูชกได้ ยินคําฟ้องของนางอมิตดาจึงได้
สันนิษฐานว่าเป็ นนางพราหมณีคนบ้ างในหมูบ่ ้ านทุนวิฐ
จาก ตารางที ๔๐ ชือนางพราหมณีในหมู่บ้านทุนวิฐทีรุ มด่านางอมิตดา
กวีได้ กล่าวถึงนางพราหมณีถึง ๑๙ คน แต่ละคนมีบุคลิกทีแตกต่างกันไปดังทีได้ แสดงไปแล้ วใน
ตารางข้ างต้ นซึงจะเห็นถึงลักษณะของหญิงที ไม่ดีซึงสามารถแบ่งออกได้ เป็ น ๒ ลักษณะ คือ หญิง
ทีมีรูปลักษณ์ทีไม่ดี และหญิงทีมีพฤติกรรมไม่ดี
ประการแรก คือ หญิงทีมีรูปลักษณ์ทีไม่ดี ได้ แก่
๑. หญิ ง ที มี ส รี ร ะที ไม่ดี ลัก ษณะเช่น นี ไม่มี ผ ลทํ า ให้ ผ้ ูห ญิ ง เกิ ด ความ
ประพฤติทีไม่ดี แต่ลกั ษณะนีเป็ นทัศนคติของกวีทีมีตอ่ ผู้หญิงว่า ลักษณะเช่นนีเป็ นลักษณะทีไม่ดี
ของผู้หญิง เช่น อีผีพรายตีนเก่าเกลียงดังโพรง ๕๗เลียอีตาเพรี ยป้งแค่งไหย่ตากลวงอีสัพพะแจะผู้
ย่างย้ ายถ่างถะฃาและอีจกหงกร่ างมันสูงชกรกแม่ค้าถัวเน่าร้ ายถ้ านเก่าหือเสีย เห็นได้ ว่าลักษณะ
สรี ระที ไม่ดีตามทัศนคติของกวีมี ดงั นี ฝ่ าเท้ าเกลียงเกลาเหมื อนกับผี โพรงหรื อผีกระสือมาเลี ย
ั เคยทํางานบ้ าน
หมายถึง ผู้หญิงทีมีเท้ าเกลียงเกลาไม่หยาบกระด้ าง แสดงให้ เห็นว่าหญิงผู้นนไม่
ทําให้ เท้ าอ่อนนุม่ ไม่หยาบกระด้ าง
ชาวล้ านนาทีเป็ นผู้ปกครองในอดีตไม่มีวัฒนธรรมการสวมรองเท้ าเช่น
ปั จจุบนั เช่น ไม่เคยตักนํา ถูบ้าน จ่ายตลาด ตลอดจนถึงไม่เคยเดินไปไหนมาไหนด้ วยเท้ า ลักษณะ
เช่นนีกวีมีทศั นคติว่าเป็ นสิงไม่ดี ในขณะทีลักษณะของสรี ร ะและบุคลิก อย่างการมีขาใหญ่ทําให้
เวลานังต้ องยกขาขึนมา"ป้ งแค่งไหย่ตากลวง" อีกทังยังมีรูปร่างสูงใหญ่" ร่ างมันสูงชกรก" และการที
ผู้หญิงเดินขาถ่าง"ผู้ย่างย้ายถ่างถะขา"นันเป็ นสรี ระทีไม่งามและบุคลิกภาพทีไม่ดีของผู้หญิงตาม
ทัศนคติของกวี แม้ ว่าลักษณะเช่นนีจะไม่สามารถสรุ ปได้ ว่า ลักษณะเช่นนีมีผลทําให้ ผ้ หู ญิงเกิด
ความประพฤติทีไม่ดีได้ แต่สามารถเห็นถึงทัศนคติทีเกียวกับลักษณะของผู้หญิงทีไม่ดีของชายชาว
ล้ านนาทีมีตอ่ ผู้หญิงล้ านนาได้

๕๗

โพรง หมายถึง ผีโพรง,กระสือ

๒๕๔

๒. ลักษณะของผู้หญิงทีแต่งกายไม่ดี การแต่งกายเป็ นบุคลิกภาพอย่าง
หนึงทีสะท้ อนให้ เห็นถึงภูมิหลังของบุคคล ทัศนคติของบุคคล รวมทังรสนิยมของบุคคลด้ วย อาจจะ
กล่า วได้ ว่า การแต่งกายไม่เ พียงแต่แสดงออกถึง ความเป็ นบุคคลแล้ ว แต่ยัง สะท้ อนฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ ด้วย เนืองจากการแต่งกายเป็ นภาพลักษณ์อย่างหนึงของผู้หญิงชาวล้ านนา
ฉะนั น การแต่ ง กายจึ ง สะท้ อนความคิ ด ของชาวล้ านนาได้ เ ช่ น กั น
ในตอนนีกวีมีทศั นคติทีว่า การแต่งกายไม่ดีก็ถือว่าเป็ นผู้หญิงทีมีบคุ ลิกภาพทีไม่ดีด้วย เช่น อีจอม
เกล้ าผมใส่ซ้องควีรุยราย และอีผีพรายเกล้ าผมมันควีดังขนแพะพบว่านางจอมนันเกล้ าผมใส่ช้อง
ตําลงมาถึงท้ ายทอยทําให้ ดรู ุ่ยร่าย ในขณะทีนางผีพรายเกล้ าผมตําแต่ผมของนางนันมีลกั ษณะดัง
ขนแพะ ซึงให้ ภาพของผมชีฟูและหยาบกระด้ าง การเกล้ าผมของหญิงชาวล้ านนานันแสดงความ
เป็ นชาติพนั ธุ์ด้วย ฉะนัน หญิงชาวล้ านนาทีมีสกุลจะเข้ าใจและเคร่งครัดต่อการเกล้ าผมเป็ นอย่าง
ยิง การที นางจอมและนางผี พ รายไม่ใ ส่ใ จการเกล้ าผมนัน ทํ าให้ ม องได้ ว่านอกจากเป็ นผู้ที มี
บุคลิกภาพทีไม่ดีแล้ ว ยังทําให้ เห็นถึงความประพฤติทีไม่เรี ยบร้ อยด้ วย
ประการทีสอง คือ หญิงทีพฤติกรรมไม่ดี ได้ แก่
๑. หญิงทีมีลกั ษณะการพูดไม่ดี คือ การปากร้ าย ใส่ความ หรื อการนินทา
ล้ วนแล้ วถื อว่าเป็ นการพูดที ไม่ดี ผู้พูดทํ าให้ ผ้ ูอืนเสี ยหายและเดือดร้ อนซึงตรงกับความคิดทาง
พระพุทธศาสนาเรื องศีล ๕ ในเบญจศีล คือ ข้ อห้ าม ๕ ประการ สําหรับข้ อที ๔ กล่าวถึงข้ อห้ าม
ของการพูด เช่น ห้ ามพูดปด ห้ ามพูดส่อเสี ยด นินทา ว่าร้ ายหรื อห้ ามพูดเพือให้ ผ้ อู ืนต้ องเดือดร้ อน
เช่น อีกาลกัณณิปากร้ ายหากหุมคําอีหัวหยองจาส้ มแสบหัวใจอีจิกหลิกใจเคียดกล้ าปากเสียงจาง
และอี สัพ พะแจะนังแจะแมะแม่ค้า หมากกอก ปากร้ ายพอกเพี ย งผี ทํ า ให้ เ ห็นว่าหญิ ง ที พูดไม่
เหมาะสม ได้ แก่ การพูดด้ วยคําทีไม่ดี "ปากร้ ายหากหุมคําและปากร้ายพอกเพียงผี " การพูดเสียด
แทง "จาส้มแสบหัวใจ"และ การพูดด้ วยใจทีเคียดแค้ น"ใจเคี ยดกล้าปากเสี ยงจาง" กวีเห็นว่าการพูด
เช่นนีทําให้ ผ้ อู ืนเดือดร้ อนและเกิดความเจ็บชํานําใจ
ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร นางอมิตดาถูกหญิ งเหล่านีใช้ ลักษณะ
การพูดเช่นนีจนทําให้ นางต้ องเจ็บชํานําใจจนนําไปสูก่ ารบังคับให้ ชชู กต้ องไปขอสองกุมาร

๒๕๕

๒. ลั ก ษณะของหญิ งที มี ค นในครอบครั ว ที ไม่ ดี ดั ง ที กล่ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ของครอบครัวมีผลต่อการดํารงชีวิตในสังคมล้ านนาไว้ ในข้ างต้ นแล้ ว ๕๘กวียงั มองอีก
ว่า การที มี ลัก ษณะของคนในครอบครั ว ที ไม่ดี นันส่ง ผลทํ า ให้ ห ญิ ง เหล่า นี มี ค วามประพฤ ติไ ม่
เหมาะสม เช่น อีตาดําผัวเลิกร้ างหลายที และอีคําบางผัวมันขีหย้ านท่านย่อมต้ านดูแคลนเห็นได้ ว่า
นางตาดํานันมีความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี เนืองจากนางถูกสามีหย่าร้ างหลายครัง
ในขณะที สามี ข องนางคํ า บางมี ลัก ษณะขี ขลาดทํ า ให้ ผ้ ูค นในสัง คม
หมู่บ้านทุนวิฐดูถูกดูแคลนได้ จะเห็นได้ ว่า ลักษณะของหญิ งทีมีผ้ ูนําครอบครัวไม่ดีนนส่
ั งผลให้
หญิ งนันมีความประพฤติไม่ดีตามไปด้ วย อาจจะกล่าวได้ ว่า กวียังให้ ความสําคัญของชายซึงมี
ฐานะเป็ นผู้นํ า ครอบครั ว การเป็ นผู้นํ า ครอบครั ว นันกวี ม องว่ า ต้ อ งเป็ นตัว อย่า งที ดี แ ละต้ อ ง
รับผิดชอบดูแลภรรยาด้ วยไม่เช่นนันจะส่งผลทําให้ ภรรยามีพฤติกรรมเบียงเบน ลักษณะของหญิงที
มีคนในครอบครัวทีไม่ดีนีอาจจะเป็ นการสอนผู้ฟังทีเป็ นชายในทางอ้ อมด้ วย
๓. ลักษณะการเลือกอาชีพทีไม่ดี อาชีพหนึงทีถือว่าเป็ นสิงไม่ดีในสังคม
ล้ านนาในอดีต คือ การเป็ นแม่มดหมอผีทํายาเสน่ห์ยาแฝด เช่น อีสีมนั ช่างรู้ ยาแฝดหลวงหลาย
พระวรเวทย์พิสิฐ๕๙ กล่าวไว้ ในหนังสือคูม่ ือลิลิตพระลอ ตอนทีพระเพือนพระแพงใช้ ให้ สองพีเลียง
ไปหาหมอเสน่ห์ว่า การที ไปหาหมอเสน่ห์นนเป็
ั นความชัวเพือให้เห็นว่าตนเป็ นคนดี ฯ จะเห็นได้ ว่า
การทําเสน่ห์เป็ นเรื องทีไม่ดี ฉะนัน ผู้หญิงผู้ใดทีรู้ เรื องการทําเสน่ห์ยาแฝดมาก จึงเป็ นผู้หญิงทีมี
ลักษณะไม่ดี
ความคิดเรื องผู้หญิงไม่ดีนนสามารถสะท้
ั
อนได้ จากการใช้ ชือสร้ อยหรื อ
สร้ อยนาม เนืองจากชาวล้ านนานิยมใช้ สร้ อยนามเรี ยกขานผู้คนเพือไม่ให้ เกิดการซําตัว กล่าวคือ
บางชุมชนของล้ านนาอาจจะมีคนทีมีชือเดียวกัน การใช้ สร้ อยนามจึงเป็ นการจําแนกบุคคลออก
จากกัน ลัก ษณะสํ า คัญ ประการหนึงของสร้ อยนาม คื อ มัก ตังสร้ อยนามจากเหตุก ารณ์ ห รื อ
บุคลิกภาพของคนคนนัน และใช้ เรี ยกกันลับหลังเท่านัน แม้ ว่า ผู้ถูกกล่าวถึงจะทราบก็ตามแต่จะ
ไม่ใช่เรี ยกขานกันโดยตรงเด็ดขาด ดังนัน สร้ อยนามจึงสามารถเห็นถึงความคิดของคนได้ เช่นกัน

๕๘
๕๙

ดู การใช้ ชือสร้ อยทีแสดงความสัมพันธ์ครอบครัว
วรเวทย์พิสิฐ,พระ, คู่มือลิลติ พระลอ, ๔๒.

๒๕๖

๒.๒.๒.๒ ค่านิยมเกียวกับความรู้ของผู้ชาย
ดังทีจะเห็นได้ จากความรู้ของชูชก ในกัณฑ์ชชู ก ตอนทีนางอมิตดาเมือถูก
เหล่านางพราหมณีดา่ ว่าก็จงึ ขอให้ ชูชกไปหาคนมาเป็ นทาสรับใช้ ชูชกได้ บอกกับนางอมิตดาว่าตน
นันไม่มีความรู้หรื อเงินทองทีจะไปหาทาสดังทีกวีได้ บรรยายว่า
เมื อนันชูชกพราหมณ์ กล่าวว่า นตุถิ เมสิ ปฺปชานํวา ดูกรแม่อมิ ตตตาเฮย
ชื อว่าสาตรศิ ลป์ และสิ ปปคุณกูพีก็บ่ไดเรี ยน เมื อยังหนุ่มยังเล็ก ตําราเชน
เซ็ กกู พีก็ บ่ได้เรี ยน หล่อเหล็ กหื อเป็ นคํ ากู พีก็ บ่ได้เรี ยนหล่อทองแดงหื อ
เป็ นนาคกูพีก็บ่ได้เรี ยน หล่อกากแก้วหื อเป็ นคํา กูพีก็บ่ได้เรี ยน จํ านําทาน
หื อแจ้งกูพีก็บ่ได้เรี ยน คุณแมนแสงนําแต้มกูพีก็บ่ได้รู้ นอนขดคู้ อ้อมเตา
ไฟ ไอขุกขุกขากขากฝูงนีหากการเก่าเมิ นนาน ยังชํานานสะน่อย แม่นเชิ ง
ฟ้ อนแพ่นเพิ งลายโลก ขึนฟ้ อนโทกใยโยง ขึนกะโดงกับดาบ ตกเชิ งปราบ
ตาติ ด ตบมื อบิ ดพาวห้าว ตกสิ งห์ ง้าวหงายเมื อบน กูพีก็บ่ช่าง ตกขยาข
ย่างเซิ งแมวกูพียิ นเจ็บแอวเรี ยนบ่ได้ กูพีเป็ นคนเถ้าถ่อยไร้ผยา ทังมนต์ยา
น้อยใหย่จกั ทวายดูไก่และดูยาม โหราตามคุนรอทหันแล้วสอดหวายเมื อง
ดู ฤ กษ์ เ ดื อ นดาวกู พี ก็ บ่ ช่ า งบ่ มี ห ว่ า งได้คู ณ หาร จัก ดู ย ามหมานและ
ยามปลอทพก็บ่ได้สอดเรี ยนเอา ไม้มอกแทกยาวสอก ท้าแล้วออกมาหัก
ยังนานมักหุมแม่น พี ก็บ่แกว่นได้เรี ยนเอามนต์ ใส่สาวหนุ่มเหน้า กูพีก็ได้
เชื อแล้วบ่ร่ายสังดังเก่ามาเสี ยแต่มนต์ อนั จักทักท่านหื อมี ใจหวานใจอ่อน
กูพีก็บ่ได้เรี ยน มนต์ เป่ าเกี ยนหื อเลี ยนแล่น กูพีบ่ได้หาเรี ยนมนต์ เที ยนลง
ดํานํา ก็ ยิงซํ าแควนไกล มนต์ ดํานํ าพัดเหล็ กไฟกูพีได้เชื อมนต์ เป่ าไฟหื อ
เรื องเรื อ กูพีก็ได้เชื อดูพร่ องแล้ว๖๐

ศิลปศาสตร์ และสิปปคุณ ๖๑ดังทีชูชกได้ กล่าวมานัน อาจจะแยกประเภท
ได้ ดงั นี กลุ่มแรก คือ ความรู้ (ศิลปศาสตร์ )เกียวกับอาชีพ เช่น คุณแมน๖๒แสงนํ าแต้ม ๖๓หมายถึง
อาชีพจารใบลาน,เขี ยนหนัง สือคัดลอก บ้ างเรี ยกว่า จะเรและ ...ไม้ มอกแทกยาวสอก ท้าแล้ว
ออกมาหักยังนานมักหุมแม่น...หมายถึงอาชีพล่าสัตว์ กลุ่มแรกนีเป็ นกลุ่มความรู้ทีเกียวกับอาชีพ
๖๐

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๑๙-๑๒๐.
๖๑
สิปปคุณ (สวาสตสินสิปปคุณ) หมายถึง ศิลปะเชิงอาวุธหรืออาคม
๖๒
แมน หมายถึง ผลุบ,โผล่,ออกมาให้ เห็นเพียงเล็กน้ อย
๖๓
นําแต้ ม หมายถึง สีสําหรับทาหรือระบาย,หมึกทีใช้ เขียนหนังสือ

๒๕๗

ของผู้ช ายในสัง คมล้ า นนาทังสิ น ซึงความรู้ เหล่า นี ไม่ อ าจจะสามารถศึก ษาได้ จ ากภายนอก
กล่า วคื อ ความรู้ เกี ยวกับ อาชี พ ของล้ า นนานี เป็ นหน้ า ของบิด าที จะต้ อ งสอนให้ แ ก่ บุต ร ดัง ที
ศรี เลา เกษพรหม๖๔ ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือเรื อง
วิถีชีวิตคนเมือง ว่า พ่อนันเป็ นหัวหน้าของครอบครัว เป็ นนักวางแผนของ
ครอบครัว ครอบครั วจะไปสู่ความเจริ ญหรื อไปสู่ความเสื อมจึ งอยู่ พ่อเป็ น
ตัวกํ าหนด...ส่วนลูกผู้ชายจะเป็ นหน้าที ของผู้เป็ นพ่อที จะคอยถ่ายทอดวิ ชา
ความเป็ นพ่อให้ เพือลูกจะได้เป็ นพ่อที ดีในอนาคต

ข้ อสังเกตประการหนึง คือ การทีชูชกไม่รอบรู้ ในความรู้ เกี ยวกับอาชี พ
เหล่านีอาจจะเป็ นเพราะชูชกมีพฤติกรรม คือ ชูชกมีลกั ษณะนิสยั เกียจคร้ านในการเรี ยนเรื องอาชีพ
ดังทีกวีได้ แฝงความคิดเห็นของตนไว้ ในตอนทีชูชกเล่าให้ นางอมิตตดาฟั งว่า "นอนขดคู้ อ้อมเตาไฟ
ไอขุกขุกขากขากฝูงนี หากการเก่าเมิ นนาน ยังชํานานสะน่อย"
ความรู้ กลุ่มทีสอง คือ ความรู้ เกียวกับศิลปะ คําว่า "ศิลปะ" ในทีนีไม่ได้
หมายความถึ ง งานด้ า นวิ จิ ต รศิล ป์ เพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ยัง หมายรวมถึ ง วรรณศิ ล ป์ คี ต ศิล ป์
ทัศ นศิล ป์ และนาฏศิล ป์ ด้ ว ย ดัง จะเห็ น ว่า ชูช กก็ ไ ม่มี ค วามสามารถทางด้ า นศิล ปะที จะนํ า ไป
ประกอบอาชีพดังทีกล่าวว่า คุณแมน๖๕แสงนํ าแต้ม ๖๖หมายถึง อาชีพจารใบลาน,เขี ยนหนังสื อ
คัดลอก บ้ างเรี ยกว่า จะเร อาจจะตีความได้ วา่ คุณแมนแสงนําแต้ ม นีอาจจะหมายความรวมไปถือ
อาชีพจิตรกรด้ วย เพราะคําว่า นําแต้ มนีไม่ได้ ใช้ ในความหมายของหมึกทีใช้ เขียนหนังสือเพียง
อย่างเดียว แต่ยงั มีความหมายรวมไปถึง สีทีใช้ เขียนภาพ ด้ วย ศิลปะอีกแขนงหนึงที ชูชกกล่าวไว้
นันคือ นาฏศิลป์ ดังคําประพันธ์ทีว่า ......เชิ งฟ้อน๖๗แพ่นเพิ งลายโลก...กะโดงกับดาบ ตกเชิ งปราบ
ตาติ ด ตบมื อบิ ดพาวห้าว ตกสิ งห์ ง้าวหงายเมื อบน นาฏศิลป์พืนเมืองเช่นนี ชาวล้ านนาเรี ยกว่า
ฟ้อน และเรี ยกผู้ฟ้อนว่า ช่างฟ้อน ฟ้อนทีชูชกกล่าวถึง คือ ฟ้อนเชิง ซึงเป็ นฟ้อนทีมาจากการต่อสู้
กล่าวคือ เชิง ออกเสียงว่า เจิง มีนยั ยะถึงชันเชิงหรื อลีลาการต่อสู้ของผู้ชายชาวล้ านนา ข้ อสังเกต
ประการหนึง คือ กวีใช้ คําว่า "เชิงปราบ" ซึงสันนิษฐานได้ ว่า คําว่า "ปราบ" นีอาจจะใช้ หมายถึง
การปราบศัตรู ซึงจะปราบศัตรูได้ ก็ต้องใช้ การต่อสู้ ปั จจุบนั ชาวล้ านนาออกเสียง เชิงปราบ ว่า มะ
๖๔

ศรีเลา เกษพรหม, วิถีชีวติ คนเมือง(เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๕๑), ๓๒-๓๓.
๖๕
แมน หมายถึง ผลุบ,โผล่,ออกมาให้ เห็นเพียงเล็กน้ อย
๖๖
นําแต้ ม หมายถึง สีสําหรับทาหรือระบาย,หมึกทีใช้ เขียนหนังสือ
๖๗
เชิงฟ้อน หมายถึง ลวดลายการต่อสู้ ปั จจุบนั ประยุกต์ใช้ เป็ นการแสดงเรียก ฟ้อนเชิง

๒๕๘

ผาบ๖๘ปั จจุบนั ศิลปะการต่อสู้เช่นนีถูกลดบทบาทมาเป็ นเพียงการแสดงรูปแบบหนึงเท่านัน อย่างไร
ก็ตามจะเห็นได้ ว่า ชูช กไม่มี ความรู้ เรื องศิล ปะจึง ไม่สามารถทํ ามาหาเลียงชี พด้ วยอาชีพ อืนได้
นอกจากอาชีพขอทาน
ส่วนความรู้ กลุ่มสุดท้ ายและเป็ นความรู้ ทีชูชกให้ ความสําคัญมากทีสุด
คือ กล่าวไว้ มากกว่าความรู้ ในกลุ่มอืนๆ นันคือ สิปปคุณ ซึงหมายถึง ความรู้ เกี ยวกับอาวุธหรื อ
ความรู้ ทางไสยศาสตร์ อาจจะมีความหมายรวมไปถึงเวทมนตร์ คาถาต่างๆด้ วย ความรู้ ในกลุ่มนี
ชูชกได้ พรรณนาว่า ชื อว่าสาตรศิ ลป์ และสิ ปปคุณ...ตํ าราเชนเซ็ ก ๖๙...หล่อเหล็กหื อเป็ นคํ า...หล่อ
ทองแดงหื อเป็ นนาค...หมายถึง อาชีพเล่นแร่ แปรธาตุ เรี ยนเอามนต์ ใส่สาวหนุ่มเหน้า หมายถึง
เวทมนตร์ เกียวกับเสน่ห์ยาแฝด ...มนต์ เป่ าเกี ยนหื อเลี ยนแล่นหมายถึง เวทมนตร์ เกียวกับการค้ า
สําเภา คือ สามารถเรี ยกลมได้ ...มนต์เที ยนลงดํานํา...หมายถึง เวทมนตร์ สําหรับการดํานํามนต์ดํา
นํ าพัดเหล็กไฟหมายถึง เวทมนตร์ สําหรับป้องกันตัว มนต์ เป่ าไฟหื อเรื องเรื อหมายถึง เวทมนตร์
เกียวกับเรี ยกไฟ ทังมนต์ ยาน้อยใหย่จักทวายดูไก่ และดูยาม โหราตามคุนรอทหันแล้วสอดหวาย
เมื อง ดูฤกษ์ เดื อนดาวกูพีก็ บ่ช่างบ่มีหว่ างได้คูณหาร จักดูยามหมานและยามปลอทพ หมายถึง
อาชีพโหราจารย์ศรี เลา เกษพรหม๗๐ได้ กล่าวถึง การเรี ยนเวทมนตร์ คาถาของชายชาวล้ านนาว่า
การเรี ยนวิ ชาไสยศาสตร์ มกั จะเรี ยนรวมกัน ไปกับการเรี ยนวิ ชาหมอพิ นบ้าน
เป็ นอาชี พหนึ งที รายได้ดี ได้รับ การยกย่ องนับถื อของชาวบ้าน มี วิช าไล่ ผี
ปราบผี การรักษาโรคต่างๆด้วยอาคม ผู้ทีเป็ นหมอพื นบ้านส่วนใหญ่จะเคย
บวชเรี ยนมา เรี ยกว่า เป็ นน้อยเป็ นหนาน เมื อพ่อมี วิชาอย่างนี จึ งอยากจะ
ถ่ายทอดวิ ชานี ให้กบั ลูกที เป็ นชาย มักจะส่งลูกให้เข้าไปบวชเรี ยนในวัดจนมี
ความรู้พืนฐานก่อน เมื อสึกออกจากพระจากเณรมาแล้ว พ่อจะถ่ายทอดวิ ชา
เหล่านันให้เพือสืบทอดไว้ต่อไป

ความรู้ เรื องเวทมนตร์ คาถาของชูชกนีทําให้ เห็นว่า เวทมนตร์ คาถาของ
ชาวล้ านนามีคณ
ุ ประโยชน์สองด้ าน คือ ด้ านแรกเวทมนตร์ คาถาใช้ เป็ นวิชาความรู้(ศาสตร์ )สําหรับ
หาเลียงชีพได้ ส่วนด้ านทีสอง คือ เวทมนตร์ คาถาเป็ นสิงจําเป็ นของชายชาวล้ านนาทีต้ องเรี ยนรู้ไว้
๖๘

สันนิษฐานว่าเกิดจากกระบวนการกลายเสียงของชาวล้ านนา ในเสียงควบกลํา ชาวล้ านนามีลกั ษณะการออก
เสียงควบกลําของเสียง /pr/ จะออกเป็ นเสียง /ph/เช่น โปรด จะออกเป็ น /โผด/ ฉะนัน คําว่า ปราบ ชาวล้ านนาจะออกเสียงเป็ น
/ผาบ/
๖๙
ตําราเชนเซ็ก คือ ตําราว่าด้ วยการเล่นแร่แปรธาตุของล้ านนา
๗๐
เรืองเดียวกัน, ๓๒-๓๓.

๒๕๙

เพือป้องกันตัวเองจากภยันตรายทังมวลอย่างไรก็ตาม ความรู้ ทงสามกลุ
ั
่มทีชูชกกล่าวมาทังหมด
นันชูชกไม่มีความรู้เหล่านีเลย สิ งทีชูชกมีความสามารถเพียงอย่างเดียว คือ จํ านําทาน๗๑และเป็ น
สิงเดียวทีชูชกชํานาญอย่างทีสุด
๒.๒.๒ ความเชือ หมายถึง ความคิดทีเป็ นทียอมรับและยึดถือ ของกลุ่มสังคมใด
สังคมหนึงจากการศึกษามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรพบความเชือทังหมด ๕ ประเภท
๒.๒.๒.๑ ความเชืองู
ในกั ณ ฑ์ ชู ช กเมื อนางอมิ ต ดาร้ องไห้ เพราะถู ก นางพราหมณี ด่ า ว่ า
ชูชกไม่ทราบสาเหตุจงึ ถามนางอมิตดา ดังทีกวีได้ บรรยายว่า
...ชูชกพราหมณ์ ก็เชื อนตาผ่อ หันเมี ยรักร้ องไห้ร่อมาหา อดเวทนาบ่
ได้ จะไจ้รีบมาถาม ว่าดูรานางงามน้องพี เจ้าได้ยินคํ าแสบไหม้ทีเจ็บ
ใจ เป็ นฉันใดจิ งร้ องไห้ รู้ ว่านางไปจกลวงไม้ แตนร้ ายไล่ขบนาง รู้ ว่า
นางไปจกลวงไม้ซางอันใหย่ แตนชี ไชไล่ขบมื อ ว่านางไปจกลวงไม้ดู่
แมงพู่นนั อยู่หนขบมื
ั
อนาง รู้ว่านางไปจกลวงไม้ซางงูจองอางซ่ างล่าง
ผกถ่ อ มถ้ า ขึ นง่ า ไม้ ขึ นปากขบคน มาจนมาใกล้ ไ ล่ ต อดเลยงํ า
งูเ หลื อมดํ าเห่าห้อม มี ตวั ยาวก่ านปล้อง ตัวน้องเงื อกและหลานงู
จู่หลูม้ าไล่ตอ้ นเจ้าแม่นอ้ งอ่อนคิ งบาง๗๒
ตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่กวีได้ ให้ ชูชกพรรณนาถึงสัตว์ร้ายทีเป็ นอันตราย
ทังแตน แมงพู่ งูจงอาง งูเหลือม งูเห่าและงูก่านปล้ อง๗๓
ความเชือเรื องงู ทัศนคติของชาวล้ านนาเกียวกับความเชือเรื องงูมีอยู่เป็ น
จํานวนมาก กล่าวคือ ชาวล้ านนาเชือกันว่างูเป็ นสัตว์ร้ายทีมีพิษทีให้ คณ
ุ และให้ โทษ ในมหาชาติ

๗๑

จํานํา หมายถึง น.บุคคลใกล้ ชิด ก.ทําสัญญาส่งมอบสังหาริมทรัพย์แก่เจ้ าหนีเพือเป็ นการประกันการชําระหนี ใน
ทีนี น่าจะหมายถึง การขอทานแล้ วนําไปฝากไว้
๗๒
พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๑๖-๑๑๗.
๗๓
งูก่านปล้ อง หมายถึง งูสามเหลียม ทีลําตัวมีลายเป็ นบังๆสีดําสลับสีเหลือง

๒๖๐

สํานวนสร้ อยสังกรกล่าวถึง งู ๔ ชนิด คือ งูจงอาง งูเหลือม งูเห่าและงูก่านปล้ อง ในบรรดางูทงั
๔ ชนิดนีงูก่านปล้ องและงูเหลือมเป็ นงูทีมีตํานานการเล่าขาน๗๔ ดังนี
๑. ชาวล้ า นนาเรี ย กว่ า งู ก่ า นปล้ อง เนื องจากคํ า ว่ า ก่ า น หมายถึ ง
ลายขวาง และ ปล้ อง หมายถึง ช่อง,ปล้ อง งูชนิดนีมีลายดําสลับเหลืองในขวางมองดูแล้ วเป็ น
ปล้ องจึง เรี ยกงูช นิ ดนี ว่า งูก่ านปล้ อง งูช นิดนี มี พิษมาก ความเชื อล้ า นนาเกี ยวกับงูช นิด นี คื อ
เป็ นงูทีมีพิษมากแต่ไม่กัดคนจนเพราะเห็นว่ากัดแล้ วไม่มีเงินรักษา จึงเลือกกัดเฉพาะคนมีฐานะ
เท่านัน
ด้ วยงูชนิดนีมีพิษร้ ายแรงจึงต้ องตีก่อนทีจะมีภัยถึงตัว แต่การตีงูชนิดนีมี
เคล็ดของชาวล้ านนา คือ จะต้ องเลือกตีตรงทีไม่ได้ รับผลร้ าย เพราะคนล้ านนาเชือว่าลายทีเป็ น
บังๆนันมีทังผลดีและผลร้ าย โดยทีจะต้ องนับปล้ องแรกจากหัวงูว่า "สุข" ปล้ องถัดไปว่า "ทุกข์ "
สลับกันไป หากผู้ทีตีงูตีโดนในปล้ องที นับว่า "สุข" จะเกิดความรํ ารวย ส่วนผู้ทีตีงูตีโดนปล้ องที
นับว่า "ทุกข์" ชีวิตของผู้นนจะยากจนแร้
ั
นแค้ น ความเชืออีกประการหนึงของงูชนิดนี คือ ถ้ าหาก
ผู้ใดเก็บคราบงูก่านปล้ องไว้ กบั ตัวจะสามารถหายตัวได้
๒. งูเหลือม ชาวล้ านนามีนิทานเล่าว่า ในอดีตนันงูเหลือมมีพิษร้ ายแรง
มาก เพียงฉกรอยเท้ าคนหรื อสัตว์ก็สามารถทําให้ คนหรื อ สัตว์ตายได้ งูเหลือมลําพองในคุณวิเศษ
ของตนมากจนเป็ นทีเอือมระอาของบรรดาสัตว์ทงหลาย
ั
ครังหนึงงูเหลือมได้ พบกับกาพร้ อมกับ
สาธยายเรื องคุณ วิเศษของตน กาจึง ขอให้ งูเ หลื อมแสดงคุณ วิเศษนันด้ วยการฉกรอยเท้ าของ
ชาวนา ทันใดนันชาวนาก็ล้มลงขาดใจตายทันที เพือพิสจู น์ว่าชาวนาตายจริ งงูเหลือมและกาจึงได้
ดูปรากฏว่าทีผ้ าคาดเอวของชาวนายังเคลือนไหวอยู่ งูเหลือมเข้ าใจว่าชาวนายังไม่ตายจึงรู้ สึกอับ
อายและคิดว่าพิษของตนนันไม่มีคณ
ุ วิเศษแล้ วจึงคายไว้ ทีปลักแห่งหนึง แท้ จริ งแล้ วชาวนาได้ ตาย
ไปแล้ วแต่ทีผ้ าคาดเอวยังเคลือนไหวอยู่เพราะชาวนาได้ จบั ปูใส่ไว้ ในผ้ าเพือจะนําไปฝากลูก ต่อมา
สัตว์ทีประสงค์จะมีพิษ เช่น ต่อ ผึง แตน ตะขาบ แมลงป่ องและมด พากันมารับพิษของงูเหลือม
สัตว์เหล่านันจึงมีพิษ ส่วนงูเหลือมตังแต่คายพิษออกมาก็ไม่มีพิษอีกต่อไป
๗๔

๑๓๒.

ปรับปรุงจาก สนัน ธรรมธิ, สัตว์ เมืองเหนือความเชือโบราณ(เชียงใหม่ :นันทกานต์กราฟฟิ คการพิมพ์.๒๕๕๔),

๒๖๑

๓. นิทานเรื อง งูสิงฝากพิษ เป็ นนิทานของชาวล้ านนาทีปรากฏร่ วมกับ
นิทานเรื อง งูเหลือมคายพิษ สืบเนืองจากงูเหลือมเมือคายพิษแล้ ว สัตว์ต่างๆทีประสงค์จะมีพิษก็
พากันรับพิษกลับไป
ส่วนงูสิงเมือได้ พิษแล้ วเห็นว่าตนนันยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ พิษจึงฝาก
พิษไว้ ทีปลัก ถ้ ามีความจําเป็ นจะต้ องใช้ พิษจะไปนํากลับมาใช้ บางท้ องถินยังเล่าว่างูสิงไม่ได้ ฝาก
พิษไว้ ทีปลักอย่างเดียว แต่ยงั นําไปฝากไว้ กับกอไผ่สีสุกเพราะเห็นว่าไผ่ดงั กล่าวมีชือพ้ องเสียงกั บ
ตนและหนามของไผ่ก็แหลมคมดัง เขียวงู ดัง นัน คราวใดทีงูสิ ง อาศัยอยู่บริ เวณปลักหรื อกอไผ่
ชาวล้ านนาเชือกันว่าจะทําให้ งูสิงมีพิษร้ ายแรงขึนมาถึงกับกัดหรื อฉกจะได้ รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
โดยไม่มีทางรักษา ซึงปกติแล้ วงูสิงนันเป็ นงูไม่มีพิษ
การทีชูชกรอบรู้ในเรื องต้ นไม้ ว่ามีสตั ว์ร้ายใดบ้ างทีอาศัยอยู่ในต้ นไม้ นนๆ
ั
เช่น ในต้ นไผ่นนมี
ั แตนและงูจงอาง หรื อ ในไม้ ประดูจ่ ะมีแมลงภู่ เป็ นต้ นอาจจะเป็ นไปได้ ว่าชูชกมี
ความรู้เกียวกับความเชือเรื องสัตว์ร้ายของชาวล้ านนา ในตัวอย่างดังกล่าวนันจะเห็นว่า ในกอไผ่จะ
มีงูหลายชนิดอาศัยอยู่ ความเชือของชูชกนีมาจากการทีชูชกมีความรู้ ทีมาจากความเชือเรื องงูสิง
ฝากพิษ
๒.๒.๒.๒ ความเชือเรื องเหตุทีทําให้ ได้ สามีสงู อายุ
ชาวล้ านนามี ค วามเชื อเรื องคู่ ค รองที เป็ นมงคลอยู่ ห ลายประการ
ดังปรากฏตําราดูหญิ งดูชายในล้ านนา ไม่เพียงเท่านันยังพบคติเรื องการได้ ค่คู รอง เช่น ผู้ใดนํา
ดอกไม้ แห้ งเหียวไปถวายพระพุทธรูปจะทําให้ ผ้ นู นได้
ั คคู่ รองทีสูงวัยกว่า มัชฌิมา วีรศิลป์ ๗๕พบว่า
คนเฒ่าคนแก่ในล้ านนายังมีคติเรื องการได้ ค่คู รองจากสุภาษิ ตเกี ยวกับการทํางานอีกด้ วย เช่น
เก็บผักยามเช้ าได้ ผวั หนุม่ เก็บผักยามสายได้ ผวั แก่ เป็ นต้ น
ในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร พบความเชือล้ านนาเรื องสาเหตุทีทํา
ให้ ได้ คคู่ รองสูงอายุ ในกัณฑ์ชชู ก ตอนทีเหล่านางพราหมณีในหมูบ่ ้ านทุนวิฐรุมด่าว่านางอมิตดาว่า

๗๕

มัชฌิมา วีรศิลป์, การศึกษาวรรณกรรมล้ านนา เรื องเวสสันดรชาดก สํานวนไผ่ แจ้ เรี ยวแดง, ๒๑๒.

๒๖๒

นางอมิตดาเป็ นหญิ งสาวทีมีรูปร่ างหน้ าตาดี งดงามและยังวัยเยาว์ แต่กลับได้ ค่คู รองทีหน้ าตา
อัปลักษณ์และเป็ นชายชรา เป็ นเพราะนางได้ ทํากรรมต่างๆเอาไว้ ดังทีกวีได้ บรรยายไว้ วา่
รอยว่านางได้ปชู าไฟในยามกลางวัน เดือนแรม ๙ คํา พรํ าว่าได้วนั พุธบ่ดี
อันหนึง รอยว่านางได้ปูชาเคราะห์ ปีเดื อนชี บ่ชอบ จังไรครอบคื นมา พง
สานางนีนาแก่นขี ไร้ เอามึงนางใช้หนีคําพราหมณ์ ๗๖

ตัวอย่า งข้ า งต้ น เป็ นคําบริ ภาษที เหล่านางพราหมณี ในหมู่บ้านทุนวิฐ
กล่าวด่าว่านางอมิตดาว่า นางได้ บูชาไฟในยามกลางวัน เดือนแรม ๙ คํา วันพุธซึงเป็ นวันไม่ดี
อย่างหนึง อีกประการหนึงคือ นางบูชาเคราะห์เดือนเคราะห์ปีไม่ดี ความไม่ดีจงึ ย้ อนกลับคืนมา
ตัวอย่างดังกล่าว แสดงให้ เห็นความเชือเรื อง "ขึด" คือ ข้ อห้ ามต่างๆใน
ล้ านนาทีจะทําให้ เกิดเรื องไม่ดีหรื ออาจจะทําให้ เกิดความอัปมงคลแก่ชุมชนและสังคมล้ านนาได้
นางอมิตดาได้ กระทําขึด กล่าวคือ นางทําบุญบูชาไฟไม่ถกู เวลาและกาลเทศะ เนืองจากการบูชา
ไฟนันเป็ นกิจกรรมทีจะต้ องกระทําในเวลากลางคืน เพือไล่ความืดมิดและความหนาวเย็น อีกทังยัง
เป็ นการสร้ างความอบอุ่นและความผาสุกให้ แก่ครอบครัว การบูชาไฟทีมีลกั ษณะเข้ าข่ายขึดนีเอง
จึงทําให้ นางอมิตดาต้ องรับกรรมได้ ชชู กซึงเป็ นชายชราและยากไร้ เป็ นคูค่ รอง
แม้ ว่าการบูช าไฟนี อาจกล่าวได้ ว่า ไม่ไ ด้ เ ป็ นขนบธรรมเนี ย มของชาว
ล้ านนาเพราะการบูชาไฟเป็ นขนบธรรมเนียมของชาวอินเดีย ผู้วิจยั สันนิษฐานว่ากวียงั คงรักษาเนือ
เรื องตามอรรถกถา มหานิบาตชาดก แต่กวี ก็ยังใช้ วิธี การปรับเปลียนรายละเอี ยดของวันเวลา
เพือให้ เข้ ากับคติความเชือเรื องขึดของล้ านนา
ในมหาชาติคําหลวง กัณฑ์ชชู กยังได้ กล่าวถึงบุรพกรรมของนางอมิตดา
ว่าได้ กระทํากรรมอย่างหนึง คือ นําของเซ่นสังเวยมากินก่อนจะบูชาเทพเจ้ าเป็ นผลให้ เมือเกิดมา
อีกชาติหนึงจึงได้ สามีชรา อาจจะเป็ นได้ วา่ นางอมิตดานันไหว้ ไม่ดี พลีไม่ถกู จึงทําให้ นางต้ องมารับ
ผลของกรรมนัน เช่นเดียวกับมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร ดังความว่า

๗๖

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๑๒.

๒๖๓

เขาบหวงงให้ ผ ววบ่ า ว มาให้ แ ก่ ชี พุก พ่ า วโพกลวง ตู ก ลยดนี เย ตํ
ชิ ณฺ ณ สฺ ส ปาทํ สุ รอยเขาลวงลม่ อ มแลมาให้ แ ก่ บ าคค่ อ มขวลทรรป
ฤๅชอบนา เอวํ ทหริ ยํสตึเปนสาวสันทัดสง่ยมพร่ ยม รร่ ยมปาก เปรมตรู
โสดแล ทุยิฏฺฐนฺเต นวมิ ยํยยวแม่บูชาผี เก้าคํ า กาเถ้าพรํ ามากิ น ก่อนฤๅ
อกตํ อ คฺ คิ หุ ตฺ ต กํ ป รดิ ทิ น นางบไหว้ ไ ฟ ใดแต่ ห ลัง มาฤๅณเจ้ า เย ตํ
ชิ ณฺณสฺสปาทํสุ จึงญาติ กากุมมื อฝาก แลบมี ขนั หมากไหว้มาถาม๗๗

แม้ ว่าความเชือเรื องการมีสามีชราดังกล่าวจะมี ทีมาจากอินเดีย แต่คน
ไทยในอดีตยังมีความเชือเช่นนีอยู่ ในปั จจุบนั ความเชือเรื องการไหว้ ไม่ดี พลี ไม่ถกู จะทําให้ ได้ สามี
ชราจะไม่ปรากฏแล้ วแต่ความเชือการได้ สามี ชราเป็ นบาปหรื อเป็ นสิงทีถูกลงโทษโดยสิ งเหนื อ
ธรรมชาติยงั ปรากฏอยู่ เช่น การร้ องเพลงในขณะทําอาหารจะได้ สามีชรา หรื อห้ ามไม่ให้ หญิงสาว
ร้ องเพลงในขณะรั บ ประทานอาหาร เป็ นต้ น ความเชื อที เปลี ยนแปลงไปนี อาจจะเป็ นเพราะ
ความเชือเรื องบาปกรรมของคนในสังคมไทยได้ คลายลงไป
จากเรื องมหาชาติคําหลวงและมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีทําให้ เห็นว่า
กวี ช าวล้ านนาให้ ความสํ า คัญ เรื องฤกษ์ ย ามกว่ า มหาชาติ คํ า หลวง ดัง ที กวี ช าวล้ านนาให้
รายละเอียดเกียวกับเรื องฤกษ์ยามทีทําให้ เกิดขึด ดังความว่า รอยว่านางได้ปชู าไฟในยามกลางวัน
เดื อนแรม ๙ คํา พรํ าว่าได้วนั พุธบ่ดี และ รอยว่านางได้ปชู าเคราะห์ ปีเดื อนชี บ่ชอบ จังไรครอบคื น
มา ซึงสอดคล้ องกับสนัน ธรรมธิ ๗๘ทีให้ ความเห็นว่าการทํากิจกรรมใดใดในล้ านนาจะต้ องกําหนด
วันทํากิจกรรมนันตามความเชือเรื อง "วันไชยฤกษ์ผีหวั หลวง" ดังมีรายละเอียดดังนี
๑ คํา ช้ างแก้ วขึนสูโ่ รงคํา

ดี

๒ คํา ฟั งธัมม์กลางป่ าช้ า

๓ คํา ล้ างมือถ้ าดากิน

ดี

๔ คํา นอนปลายตีนตากแดด ไม่ดี

๕ คํา ผีแวดล้ อมพรองเอา

ไม่ดี

๖ คํา ลงสะเพา(สําเภา)ไปค้ า ดี

๗ คํา เคราะห์อยูห่ น้ าดาชน

ไม่ดี

๘ คํา สาละวนบ่เมียน

๗๗
๗๘

ศิลปากร,กรม, วรรณกรรณสมัยอยุธยา เล่ ม ๑(กรุงเทพฯ : กองวรรณคดี กรมศิลปากร,๒๕๔๐), ๑๓๕.
สนัน ธรรมธิ, มือจันทร์ -วันดี(เชียงใหม่ : เชียงใหม่พิมพ์เสวย,๒๕๔๒), ๕๗.

ไม่ดี

ไม่ดี

๒๖๔

๙ คํา ถูกเสียนพระราม

ไม่ดี

๑๐ คํา หาความวามบ่ได้

ไม่ดี

๑๑ คํา ขีไร้ เกิดเปนดี

ดี

๑๒ คํา บ่มีดีสกั หยาด

ไม่ดี

๑๓ คํา ไชยะปราบชมพู

ดี

๑๔ คํา ศัตรูพรองร้ าย

ไม่ดี

๑๕ คํา ถูกแม่หม้ ายผีหวั หลวง ไม่ดี
จากความเชือฤกษ์ ยามนีเห็นได้ ว่า นางอมิตดาได้ เลือกกระทําบูชาไฟใน
วันแรม ๙ คําซึงตรงกับฤกษ์ ถกู เสียนพระรามซึงเป็ นวันไม่ดี จึงทําให้ นางได้ รับผลกรรม คือ ได้ ชาย
ชราและยากไร้ เป็ นคูค่ รอง อีกทังตามคติของล้ านนาแล้ ว วันพุธ หรื อ วัน ๔๗๙ถือว่าเป็ นวันผีไม่รับ
การทําบุญใดทีมีจุดมุ่งหมายทีจะแผ่บญ
ุ กุศลถึงเจ้ ากรรมนายเวรหรื อบรรพบุรุษ(ล้ านนา เรี ยกว่า
พ่อปู่ แม่ย่า) จะไม่กระทําในวันพุธเพราะถือว่าส่วนบุญส่วนกุศลจะแผ่ไปไม่ถึง การทีนางอมิตดา
กระทําในวันพุธ แรม ๙ คํานีเองจึงทําให้ เกิดความไม่เป็ นมงคลต่อตัวนางเอง ดังความทีว่า จังไร
ครอบคืนมา นันเอง
๒.๒.๒.๓ ความเชือเรื องเสียงเคาะประตูยามวิกาล
ความเชือเรื องเสียงเคาะประตูยามวิกาลเป็ นอีกหนึงความเชือโบราณของ
ล้ านนา เนื องจากในอดีตเมื อถึง เวลากลางคืนชาวล้ านนาจะไม่นิยมออกนอกบ้ านอาจมาจาก
เทคโนโลยีต่างๆยังไม่เจริ ญ ถนนและสถานทีต่างๆจึงมืด ชาวล้ านนาในอดีตโดยทัวไปแล้ วมักจะ
นอนแต่หัวคําและตืนนอนแต่เช้ า หากไม่มีความจําเป็ นหรื อเกิดเรื องเดือดร้ อนภายในชุมชนจะ
ไม่นิยมออกจากบ้ าน ฉะนัน เมือมีเสียงเคาะประตูในเวลากลางคืนจึงเป็ นเรื องทีผิดปกติ
ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรปรากฏความเชือดังกล่าว ในกัณฑ์กมุ าร
ตอนที พระนางมัทรี สุบินร้ าย จึงมาเคาะประตูอาศรมเรี ย กพระเวสสันดร เพือให้ พระเวสสันดร
ทรงทํานายพระสุบิน พระเวสสันดรทรงได้ ยินเสียงเคาะประตูจึงทรงพิจารณาว่าเป็ นใครมาเคาะ
ประตู ดังความว่า

๗๙

ชาวล้ านนาเริมนับวันอาทิตย์เป็ นวัน ๑ และวันเสาร์ เป็ นวัน ๗

๒๖๕

มหาสตฺโต อันว่า พระมหาสัตเจ้า อันยังอยู่เฝ้ าภาวนา ได้ยินประตู
สาลาดังกะกกกะกาก ยิ นเสี ยงหลากแท้หนักหนา พระมหากษัตรา
ตนยศยิ ง ท้าวจิ งพิ จารณาดู ว่าใผมาต่ อยประตูกู นี ชา ผิ ว่าผี หล้าง
ต่อยพายบน คันว่าคนก็หล้างต่อยทํากลาง จักว่าสัตดิ รัจฉานก็หล้าง
ต่อยพายตํา เจ้ากํ าพรํ ารู้ว่าเสี ยงคน๘๐
ตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นว่า พระเวสสันดรเมือทรงได้ ยินเสียงดัง พระองค์จึง
พิจารณาว่าใครมาเคาะประตู ถ้ าผีจะมาเคาะประตูจากด้ านบน ส่วนคนจะเคาะตรงกลาง และสัตว์
เดียรฉานจะเคาะด้ านล่าง เมือพระองค์ทรงพิจารณาแล้ วจึงพบว่าเป็ นเสียงเคาะของคน
ตัว อย่ า งดัง กล่ า วเห็ น ได้ ว่ า ชาวล้ านนามี ค วามคิ ด ความเชื ออย่ า ง
สมเหตุสมผล กล่าวคือ การพิจารณาว่า ผีจะต้ องเคาะประตูจากด้ านบน เนื องจากผีล่องหนและ
ลอยอยู่ในอากาศ อีกทังผีเปรตยังมี ขนาดลํ าตัวทีสูงใหญ่จึงไม่สามารถเคาะจากตรงกลางหรื อ
ด้ านล่างได้ ในขณะทีมนุษย์เดินบนดินและระยะทีมือจะเอือมไปเคาะประตูได้ จงึ เป็ นตรงกลาง ส่วน
สัตว์เดียรัจฉานไม่สามารถจะขึนมาเคาะตรงกลางหรื อด้ านบนได้
อย่า งไรก็ ต ามการสร้ างความเชื อเรื องผี เ คาะประตูนันอาจเป็ นเพี ย ง
กุศโลบายหนึงของคนเฒ่าคนแก่ในสังคมล้ านนาโบราณเพือไม่ให้ ลูกหลานประมาทในการเปิ ด
ประตู อีกทังยังเป็ นการป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายทีออกหากินยามกลางคืนด้ วย
ส่วนชาวล้ านนาในปั จจุบนั ได้ เปลียนแปลงความเชือเรื องการเคาะประตู
ยามวิกาลบางประการ เช่น หากมีเสียงเคาะประตูหรื อเสียงร้ องเรี ยกขานชือกลางดึก ห้ ามขานรับ
เด็ดขาด เพราะเชือกันว่าเป็ นเสียงเรี ยกของผีร้าย หากเปิ ดประตูหรื อขานรับจะทําให้ ผีร้ายเข้ ามาทํา
อัน ตรายภายในบ้ า นได้ ๘๑ด้ วยเหตุ นี เองกวี จึ ง ต้ องบรรยายฉากโดยการให้ พระเวสสั น ดร
ทรงพิจารณาเสียก่อนว่าผู้ใดมาเคาะประตู ก่อนทีจะขานรับหรื อเปิ ดรับประตูให้ แก่ผ้ ทู ีมาเรี ยก

๘๐

พระธรรมราชานุวตั ร (ปริวรรต), มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกร สํานวนเอก, ๑๗๙.
สัมภาษณ์ ลัดดาวัลย์ สุวรรณมาส,๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔.

๘๑

๒๖๖

๒.๒.๒.๔ ความเชือเกียวกับเรื องลางสังหรณ์ตา่ งๆ
ลางสังหรณ์ เป็ นความเชือหนึงทีมีในทุกชนชาติ ลางสังหรณ์ มีลกั ษณะ
เป็ นการบอกเหตุล่วงหน้ าอาจจะเป็ นเหตุร้ายหรื อเหตุดี ลางสังหรณ์ อาจจะเกิ ดกับตนเองหรื อ
สิงแวดล้ อม เช่น ในกัณฑ์ มัทรี ตอนที พระนางมัทรี ทรงหาผลไม้ อยู่ในป่ า พระนางทรงเกิดลาง
สังหรณ์หลายประการซึงทําให้ พระนางทรงรู้วา่ จะเกิดเรื องไม่ดี ดังความทีกวีบรรยายไว้ วา่
มทฺทิปิโข ส่วนนางมัทรี เยาวะยอด นางคนิ งรอดคํ าฝั น ปูนอัศจรรย์ เป็ น
โทษ ฝั นร้ ายโสตแท้ดี ห ลี ควรกู ร าชมัทรี ห าหื อได้ ยัง ลู ก ไม้รี บเร็ วพลัน
ยามตะวันบ่ตกตํา ลงสู่คําลับตา กูจกั แสวงหาหื อได้ ยังลูกไม้และหัวมัน
กูจกั พลันเมื อสู่ ในแก้วกู่สาลารี บเทอะ นางมัทรี มีตนอันสัน ร้ อนร้ ายปั น
ไปมา เช็ ดนํ าตาอยู่ไจ้ๆ นางก็ ร้องไห้กล่าวคาถาว่า สหตฺถโต ขนิ ติกํ เม
ปติ ตํ ดังนี ว่าโอยหนอ เสี ยมสุบคันจอดบ้อง อันกูแต่งต้องหัวมัน กูหยุบ
ผันบ่ พราก ก็ หลุดจากมื อไป สายกระเช้าอันใส่ลูกไม้ ห้อยบ่าไว้บ่ปลง
พ้อยหลุดลงจากบ่าขวํ าสะสว่าตกดิ น ตาซ้ายไหลลิ นละเล่น ขะเม่นต้อง
ทัวตาขวา ไม้ฝูงนี นาหาลู กบ่ ไ ด้ในป่ า ก็ เป็ นดังค้อมทู นค่าหลวงหลาย
ไม้ทงหลายอั
ั
นมี ลูก ก็เป็ นดังหาลูกบ่าได้ ทิ สะหนใต้ก็แผ่เป็ นดังหนเหนื อ
ลูกไม้ตน้ มี ลูกเหลื อลูกมาก เลงถี แท้หากหายไปทิ สะไหวผายแผ่ ก็ปรากฏ
แก่ตากู อัศจรรย์ ดูหลาก นางจึ งออกปากใจจิ ต คํานิ มิตอันนี นาแต่ก่อนก็
บ่ห่อนหันมา๘๒

ตัว อย่ า งข้ า งต้ น กล่ า วถึ ง พระนางมัท รี ทรงนึ ก ถึ ง เรื องพระสุ บิ น ร้ าย
จึงทรงรี บเก็บผลไม้ เพือให้ ทนั ก่อนคํา จากนันพระนางมัทรี ทรงรํ าพึงว่าเสียมทีทรงเคยใช้ ขดุ หัวมันก็
หลุดจากมือ สายกระเช้ าทีใช้ ใส่ผลไม้ ก็หลุดลงจากบ่า พระเนตรซ้ ายขวาก็กระตุกเขม่น ทีทีเคยมี
ผลไม้ ก็ไม่พบตังแต่ทิศใต้ จรดทิศเหนือ
ตัวอย่างดังกล่าวทําให้ เห็นถึงลางสังหรณ์ทีบอกเหตุไม่เป็ นมงคลต่างๆ
เริมตังแต่พระสุบนิ ร้ าย เสียมหลุดออกจากมือ กระเช้ าทีห้ อยอยู่บนบ่าก็หลุดตกลงมา ลางสังหรณ์ที
๘๒

เรืองเดียวกัน, ๒๒๙-๒๓๐.

๒๖๗

เกียวกับเครื องมือเครื องใช้ ทีกําลังใช้ งานหลุดตกหรื อแตกหักนีชาวล้ านนาถือว่าเป็ น "ขึด" กล่าวคือ
สภาพสังคมล้ านนาโบราณเป็ นสังคมเกษตรกรรม เมือเครื องมือเครื องใช้ ทีใช้ ทํางานเกิดหลุดตก
เสี ย หายหรื อ เกิ ด อุบัติเ หตุเ ล็ ก น้ อ ย ชาวล้ านนาก็ ถือ ว่า เป็ นลางไม่ดี ทังสิ น ชาวล้ า นนาจึง ต้ อ ง
ระมัดระวังในการใช้ เครื องมือเครื องใช้ ทีใช้ ทํางาน
ลางสัง หรณ์ เ ช่ น นี อาจมี เ บื องหลัง คื อ เป็ นกุศ โลบายให้ ช าวล้ า นนา
ระมัดระวังและไม่ประมาทต่อเครื องมือเครื องใช้ ทีใช้ ทํางาน ลางสังหรณ์อีกประการหนึงทีเห็นชัด
คือ ตาซ้ ายและตาขวากระตุกเขม่น ในสังคมล้ านนาปั จจุบนั มักมีคํากล่าวถึงการกระตุกเขม่นตาว่า
"ขวาร้ าย ซ้ ายดี" แต่จากคําประพันธ์ข้างต้ นจะพบว่าตาซ้ายไหลลิ นละเล่น ขะเม่นต้องทัวตาขวา ซึง
หมายถึง ตาข้ างซ้ ายกลอกไปมาโดยควบคุมไม่ได้ ส่วนตาขวาก็กระตุกเขม่น ฉะนัน พระนางมัทรี จึ ง
ทรงทราบทันทีวา่ จะต้ องเกิดเหตุไม่ดีกบั พระนางและครอบครัว
๒.๒.๒.๕ ความเชือเกียวกับเจ้ าทีและผีอารักษ์
ความเชือเรื องผีเป็ นความเชือของชาติพนั ธุ์ไท ถือว่าเป็ นความเชือดังเดิม
"ผี " หมายถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของผู้ค นในสัง คม และยัง หมายถึ ง อํ า นาจทางธรรมชาติที มนุษ ย์
ไม่สามารถอธิบายได้ ชนชาติไท นิยมใช้ คําว่า "ผี" นําหน้ าคําเรี ยกเพือแสดงให้ เห็นว่าสิงเหล่านันมี
อํานาจทางธรรมชาติหรื อเหนือธรรมชาติ เช่น
ผีฟ้า ตรงกับคําว่า เทวดา ในภาษาไทยมาตรฐาน ผีมดผีเม็ง หมายถึง
ผีบรรพบุรุษ หรื อแม้ กระทัง ผีเสือเมือง หมายถึง เทวดาอารักษ์ ประจําเมือง เป็ นต้ น ความหมาย
ของคําว่า "ผี" ยังหมายถึง ผู้คนทีเสียชีวิตไปแล้ วด้ วย ผีมีทงั "ผีดี" และ "ผีร้าย"ผีดี คือ ผีทีให้ คณ
ุ และ
ประโยชน์ตอ่ มนุษย์ เช่น ผีบ้านผีเรื อน และผีเจ้ าที เป็ นต้ น ส่วนผีร้าย คือ ผีทีให้ โทษแก่มนุษย์ เช่น
ผีกะหรื อผีปอบ ผีม้าบ้ อง หมายถึง ผีทีมีหน้ าเป็ นม้ ามีตวั เป็ นคน เป็ นต้ น
บางครังผีดีจะให้ โทษแก่มนุษย์บ้าง ชาวล้ านนาเรี ยกการทีผีดีให้ โทษว่า
"การคํา" หรื อ การกดขี เช่น ลูกสาวบ้ านใดทีลักลอบได้ เสียโดยไม่ได้ แต่งงาน ผีปยู่่ าของบ้ านนันจะ
ั องล้ มป่ วยจนถึงขันวิกลจริ ต
มาคํา๘๓หรื อกดขีไม่ให้ มีความสุขกายสบายใจ ทังทําให้ หญิงสาวผู้นนต้
หรื อแม้ แต่คนภายในบ้ าน ได้ แก่ พ่อ แม่ พีและน้ องต้ องล้ มป่ วย ซึงต้ องแก้ ไขด้ วยการ "เสียผี" และ
"เลียงผี" นันเอง
๘๓

สัมภาษณ์ แก้ วนา ชัยเจริญเมือง,๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.

๒๖๘

ในกัณฑ์มทั รี ตอนทีพระนางมัทรี เสด็จกลับศาลาในเวลาคํา พระนางได้
ทรงพบกับสัตว์ร้ายทัง ๓ ตัว เข้ ามาขวางทางไม่ให้ พระนางเสด็จกลับได้ พระนางมัทรี จึงพนมมือขอ
ทางต่อเจ้ าทีเจ้ าทางซึงปกป้องรักษาป่ าแห่งนันให้ เปิ ดทางให้ พระนาง ดังความทีว่า
ดูราเจ้าพระยาเนื อทังหลาย ข้าขอยอมื อผายไส่เกล้า ไหว้นบเจ้าทังสาม
อันมี ตวั งามแง่ใหญ่ เฝ้ าแฝงใฝ่ ดงขวาง จงอิ นดูนางหน่อเหน้า น้องสูเจ้า
ชื อมัทรี เจ้ามี แรงยิ งกว่า ช้างในป่ าหิ มพานต์ ธมฺเมน ด้วยลวงธรรมถ้วนถี
เจ้าจงเป็ นพี แห่งตัวนาง ข้าขอทางจะจ่ อง จุ่งปล่อยน้องแม่ยิงเดี ยว เพื อ
จักเที ยวไปสู่ ในแก้วกู่สาลา๘๔

ความที ยกมานี แสดงให้ เห็นความเชื อในเรื องการนับถื อเจ้ าที เจ้ าทาง
นับถือเจ้ าป่ าเจ้ าเขาหรื อในทีนี คือ เจ้ าป่ าทีแปลงกายมาเป็ นสัตว์ ชาวล้ านนาโบราณยังเชือด้ วยว่า
ผีเจ้ าทีเจ้ าทาง ผีเจ้ าป่ าเจ้ าเขายังสามารถแปลงกาย๘๕มาเพือตรวจตราความเรี ยบร้ อยและความ
สงบสุขของคนในชุมชน ๘๖การนับถือสิงต่างๆเหล่านี เป็ นความเชือทีเกียวกับการนับถือผีของชาว
ล้ านนา ซึงความเชือดังเดิมก่อนทีพระพุทธศาสนาจะเข้ ามาเผยแพร่ในล้ านนา
อย่างไรก็ตามหลังจากทีชาวล้ านนาเปลียนมานับถือพระพุทธศาสนาแต่
ความเชือเรื องผีทีฝั งแน่นยังได้ รับความนิยม ดังจะเห็นได้ จากการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมผีและ
พิธีกรรมพุทธเข้ าด้ วยกัน นักวิชาการล้ านนาบางท่านเรี ยกการผสมผสานนีว่า "กึงพุทธกึงผี" เช่น
การขึนบ้ านใหม่ การแต่งงาน และการเลียงดงผีปแสะย่
ู่
าแสะ เป็ นต้ น
๒.๒.๓ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนทีกําหนดพฤติกรรมในสถานการณ์
ต่างๆ ทีคนในสังคมยึดถื อปฏิบัติสืบกันมา ถ้ าคนใดในสังคมนันๆฝ่ าฝื นมักถูกตําหนิจากสังคม
ลักษณะประเพณี ในสังคมระดับประเทศชาติ มีทงประสมกลมกลื
ั
นเป็ นอย่างเดียวกัน และมีผิด
แผกกันไปบ้ างตามความนิยมเฉพาะท้ องถิน แต่โดยมากย่อมมีจดุ ประสงค์ และวิธีการปฏิบตั ิเป็ น
อันหนึงอันเดียวกัน มีเฉพาะส่วนปลีกย่อยทีเสริมเติมแต่งหรื อตัดทอนไปในแต่ละท้ องถิน

๘๔

เรืองเดียวกัน, ๒๓๒-๒๓๓.
๘๕
ชาวล้ านนายังเชือว่าผีเจ้ าทีเจ้ าทางสามารถแปลงกายเป็ นสัตว์ต่างๆ เช่น งู เสือ และนก ชาวล้ านนาจะใช้ คําว่า
"เจ้ าที" ต่อท้ ายเพือให้ ร้ ูวา่ สัตว์เหล่านีเป็ นเจ้ าทีแปลงกายมา เช่น งูเจ้ าที เสือเจ้ าทีหรือเจ้ าเสือ และนกเจ้ าที เป็ นต้ น
๘๖
สัมภาษณ์ ศรีไล ชัยเจริญเมือง,๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.

๒๖๙

ในมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรพบประเพณี ที โดดเด่น อยู่ห นึ งประเพณี คื อ
ประเพณีการปลงพระศพกษัตริ ย์ ในกัณฑ์มทั รี ตอนทีพระนางมัทรี สลบล้ มลงเนืองจากเสียพระทัย
ทีกลับมาที อาศรมแล้ วไม่พบสองกุมาร ประกอบกับสะเทื อนใจที พระเวสสันดรทรงใส่ความว่า
พระนางทรงเป็ นชู้กับพวกวิทยาธรในป่ า เมือพระเวสสันดรเห็นดังนันก็เข้ าพระทัยผิดว่าพระนาง
สินพระชนม์ จึงทรงรํ าพึงรํ าพันถึงความเสียพระทัยดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ วา่
กูพีจักหื อสร้ างวิ มานปราสาทงามวิ ลาสบวร แต่งแม่เรื อนนอนเหนื อแผ่น
แทบท้องแท่นปฐวี ปล่องรู ชีสลอต ใส่ตงสอดขัดขวาง เจื อแป้ นวางลวาด
เลื อน บ่หือขดคล้ายเคลื อนไปมา อันช่างไม้หากรจนาตกแต่ง ทุกที แห่ง
กลาง ตี นเจื อแป้ งวางตังหี ด งามประณี ตสุพรรณ เสาขอมยันถ้อยพี คุ้ง
ค้ามที ติ ผงมัน เบงชะพาดผันขัดไขว่ ชายหลวงใส่มุงดี ตังหย้องปี และ
กาบจว้า แต่งมุขหน้าออกทุกพายทังขันหงายชายควบ รู ปนาตอวบหลัง
จอง ยอหัวยองหลังกู บ เอาอกอูปหลังชาย ขันควํ าหงายยายเถี ยวถอด
เรี ยวรุ ด รอดถึ ง ปลาย ประดับ แดงตํ า รายก้ า นกาบเหลื อม มะมาบ
มี วรรณขะบานใบขันแนวนี ดจักหื อช่างขี ดลายลวง ลายดอกดวงเกรี ยว
รอด ปี เบ้อสอดบิ นดอม เสาขอมประดับด้วยแก้ว เรื องร่ ามแล้วด้วยคํ า
แดง พองพรายแสงด้วยโกฏ งามสะโรดรังสี ประดับมณี ตงแต่
ั ง ทังสี แจ่ ง
จตุรา รู ปเทวดายื นถ้อยเถี ยบ ตี นจับเสี ยบประณมกร งามบวรชะแล่ ม
ลายช่ า งแต้มสัพ พะอัน มี ทัง รู ป กิ น รี แ อ่ น ฟ้ อน รู ป กิ น รหย้อ นตามหลัง
ถื อบุบผังดวงดอก กิ งก้านออกเพิ งพาว รู ปเดื อนดาวและอากาศ รู ปฟ้ า
หยาดกลางหาวรู ปนางสาวใส่สร้ อย ข่ายหิ งห้อยประตูโขง ผ้าพับวงยาบ
ย้อย แขวานข่ายสร้อยใบไร มี ทงั ทูงชัยและช่อช้าง ยายแหลบขางฉัตรคํา
ขาวเขี ยวดํ าแดงด่าง หม่ นเหลื อมหย่ างยายตาม สิ วส่องงามยัวะยวาด
รู ปนาคะบ้วงบาสก์ เกี ยวตี นโรง เครื อดอกดวงเกี ยวก่ าย สิ งห์ มอมม่ าย
หมาหมี ทัง คิ รี แ ละเถื อนถํ า ครุ ฑนาคนํ ามัง กร รู ป ม้าอัศ ดรตัวองอาจ
รู ปช้างแก้วราชกุญชร งาเงยงอนเง้าเงื อน ใหญ่นอ้ ยเพื อนพังพาย รู ปงัว
ควายและอุสุภ ราช รู ป นกจากพากและหงสา รู ป มิ ค าเที ย วตี น ข่ า ย
รู ป ช้า งนํ าก่ า ยงวงงา รู ป พยัค ฆาตัว องอาจ รู ป เสื อ โคร่ ง หยาดยัง ยาย
รู ปตัวกายและกะแตกะต่าย นกเขี ยนม่ายหัสดี ลิงค์ อึงคนิ งและการวี ก

๒๗๐

แขกเต้าปี กเขี ยวขจี สัปปะสัปปี รู ปงูรีและงูเงี ยว แมบลี นเกี ยวเครื อหนา
ทังปั กขี ทิชาแบ้วบ่ าง บี เบ้อสว่างบิ นบน ดอกดวงสนเยี ยวคอด บิ นดัน
สอดไปมา นกพะทาและกาป่ า กานํ าฝ่ าเฟื องฟอง รู ปไก่หยองและเป็ ด
พาบ รู ปกาลาบและตระเหวา รู ปนกเขาและนกงุม้ มี เป็ นชุมเป็ นหมู่ จับไม้
อยู่เหนือคอน รู ปกิ นรี นรอนม่ายฟ้ อน ยายเหยี ยบหย้อนหากัน มี หลายพัน
หลายหลาก รู ปนาคนํ านาคี อัสสหัตถี ช้างม้า หลายหลากหน้าเสื อสิ งห์
รู ป ผู้ ยิ ง โฉมแฉล้ ม ชายจู บ แก้ ม เล้ า โลมใจ รู ป โมฆะไหลเดระดาษ
เคลื อ วัล ลิ วาดสมตัว ดอกบัว บานสระอาด ดอกพ้ า นหยาดแจจน
ดอกนิ ลุ บ ลเขี ย วอทุ่ ม ดอกแก่ ห นุ่ม แกมกัน เคลื อ วัล ลิ หวัน สะอาด
ปราสาทแก้วแววยู ง กองหลัวสูงร้ อยชันไม้แก่ นขันจันทน์ แดง สมุลเวง
มันซวะซวาด ปราสาทแก้วเรี ยงราย มี เชิ งชายงามสะอาด นําแต้มหยาด
เพิ งพราว ดําแดงขาวหยดหว่าง แมงพู่สว่างชมละออง อเนกนองแสนสิ ง
ข่ายหิ งแก้ว ทุกพาย ตระบอมควํ าพี จักใส่รูปม้านํ าตัวกลาย ตระบอมห
งายพี จักใส่แก้วแว่น ตี นแท่ นหันพี จักใส่ลายวง ประตูโขงพี จักหื อแต้ม
รู ป เทวดาถื อดอกไม้ ประหนมมื อไหว้อ ยู่ ซอนลอน บางคนพี จัก หื อถื อ
จามรแกว่งกวัดไกว บางคนพี จักหื อถื อฉัตรใบไรหยาบย้อย บางคนพี จัก
หื อถื อข่ายสร้ อยและหางยูง ฝ่ ายหลังมุงพี จักหื อแต้มลายฟ้ าฝ่ ายมุขหน้า
พี จักใส่ลายคํ า ลายขะแจขํ าถ้อยถี ก้านกาบควี บานใบ ยาบย้อยไกวยะ
ยาบ เลื อมมะมาบส่ อ งแสงสี มี ท ัง พัด พร้ า วและจามรี ดู ยิ ง ใต้ฟ้ าขิ ง
สะคราญ เพื อส่งสักการน้องแก้วพี ทุกด้าวที แจจนฝูงหมู่คนจักมาม่วน
เล่น ชักเชื อกเต้นหกกระโดง ฝูงคนโถงจักหื อติ พาทฆ้อง เสียงตื นต้องด้วย
สัพพะชัย สระในจักหื อสัน สนันด้วยเบงตรา จากับด้วยเสี ยงปี นันทุกที
อือทื อ บางคนพีจักหื อตบมื อตางแฉ่ง จักหื อแต่งเครื องเล่นหลายประการ
เป็ นประมาณดังกล่าวแล้ว พี จักแต่ง ไฟม้าแก้วเล่นตามดิ น พ่องก็ พาบิ น
เร็ ว แล่ น บอกไฟช้ า งแส่ น เสี ย งคราง บอกไฟรู ป ม้ า ตกหางเต้ น ต่ ว ง
บอกไฟรู ปกวางป่ วงจับหลังชาย บอกไฟรู ปฝั วผายเสี ยงส่ง บอกไฟรู ป
ควายช่ ง จั บ บน บอกไฟรู ปแรตโยนปาวเปิ บ แล่ น ผะเผิ บ เลยกั น
แล่ น ปลอมควัน หงะหงาด เป็ นดังสายฟ้ าฟาดธรณี ฝุ่ นผงธุลี มืด คลุ้ม
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อากาศกลุ้มพายบน บอกไฟรู ปคนก็ ว่าจักแล่ น บอกไฟรู ปม้าก็ จักหิ นห่
นตามเสี ยง สัททะสํ าเนี ยงนันเกิ ดก้อง นันทัวท้องสากล พายบนหนอา
กาส จักหื อช่างผูฉ้ ลาดแต่งไฟยิ ง หนใต้พีจักหื อแต่งรู ปสิ งห์ ไว้ถ้า ขึนขี ม้า
ยาดยิ งบน หนวันตกจักหื อแต่งไฟโยนรู ปช้าง แล่นขึ นม้างกองฟอน หน
เหนื อจักหื อแต่งรู ปพิ ทยาธรและนางฟ้ า ขึนขี ม้าอัศดร หัวก็งอนน่องก็อ้า
ดังว่าจักขึ นฟ้ าก็ บ่ห ัน แล่ นขึ นสะสนสะวาด ขึ นเจาะโขงปราสาทแก้ว
เจาะแล้ ว แล่ น ลงมานางเทวดาพ้ อ ยแล่ น ขึ น เจาะแต่ พื นลายวงโขง
ปราสาทแก้วเจาะแล้วแล่นลงมา บ่ติงนางสิ งห์ พอ้ ยแล่นขึ นเจาะแต่พืนขัน
หงาย ลงลวาดยายกาบจว้า ติ ดช่อฟ้ าและป้ านลม หนวันออกพี จักแต่ง
ไฟประหนมและไฟเข้าตอก ทังไฟดอกและไฟขวี รู ปมอมพี ตวั ใหญ่ ไต่
เชื อกขึนจับโขง รู ปไฟยนต์หงข์ และนกยูงตัวมี ปีกชิ นฟ้ อนฟี กกันลม ลื อทัว
โขงเมื อ งใหญ่ สท้านไคว่ ผืน ธอน แก่ นปูนวอนแกมโสก เป็ นที เล้าโลก
สงสารด้วยประการดังนี แล้ว ไฟม้าแก้วแบ่งเป็ นเปลี ยว ควันไฟเขี ยวติ ดซ
วะซวาด นํ าแต้มหยาดกองหลัว ควันไฟมัวชะโชติ โสลดขึ นกลางหาว
ปานดังดาวอยู่ยงั ฟ้ า ยามนันกู พีจักหงายเหงี ยงหน้าผ่อเลงดู ขึนพระพรู่
ตกพระพรัง เป็ นคูห้ ลังไหลตาม เป้ นไฟงามย้อมดอก ปานเข้าตอกเต้นผะ
ผาย ไฟสะหงายดอกน้อย ขวี ดอกสร้ อยแจจน ซะโพกลนล่วนแตก ไฟม้า
แก้วแยกเป็ นเปลี ยว ควันไฟเขี ยวติ ดช่อฟ้า มานค่าอ้าดังจักบนิ บน ลมกิ ด
กิ วปั นเค้าปานดังจักยกเอาหอปราสาทเจ้าแม่ เมื อบน กระทํ าการฉันนี
แล้ว จิ งจักเป็ นโบราณส่งสักการนางพระยามาแต่ก่อน แลนา ภทฺเท ดูรา
นางสายใจพีเฮย เจ้าพี บัดนี มี แต่กูพีผูเ้ ดียว อยู่กลางไพรเขี ยวป่ าไม้ นาง
๘๗

เท่ามาละกูพีไว้อยู่ตนเดียว

ตัวอย่างข้ างต้ น กล่าวว่า พระเวสสันดรจะสังให้ คนสร้ างปราสาทอันงดงามและ
วิจิตรบรรจง จะหาช่างฝี มือมาเขียนลวดลายทีตัวปราสาท เสาของปราสาทจะพันผ้ าประดับด้ วย
ช่อฟ้า ยอดปราสาทจะทําเป็ นดวงปลี ทีเขียนรู ปเป็ นกินนรและกินนรี กําลังเริ งระบําและถื อดอก
ล้ อนทีสวยงาม จะทําให้ คนเขียนรูปหญิงสาวสวมสร้ อย ทําเป็ นตาข่ายประดับประตูประดับประดา
๘๗
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ด้ วยพวงมาลัย เขียนรู ปกระต่ายกับมังกร รู ปช้ าง รู ปม้ าอัสดร และม้ ามณีกากข์ มีรูปวัวอสุภราช
รูปนกจากพรากและหงส์ รู ปกวางกําลังเดินเล่น รู ปช้ างนําทีกําลังยกงวงหยอกกัน รู ปปูปลา และ
นกทีสง่างามรูปเสือโคร่ง นกกระเรี ยน และนกหัสดิลิงค์ นกการเวก นกแขกเต้ าทีมีปีกสีเขียว รูปกิน
นารี เริงระบําด้ วยปลายเท้ า รูปพญานาคกับรูปงู รูปช้ าง ม้ า รูปหน้ าเสือและหน้ าสิงห์ รูปผู้หญิงสวย
ที กํ าลัง ถูกผู้ชายจูบแก้ ว รู ปก้ อนเมฆที กํ าลัง เคลื อนไหว รู ปเถาวัลย์ ทีพันไปมาอย่า งงดงามรู ป
ดอกบัว และดอกพ้ าน จํานวนมาก ดอกนิลุบลสีเขียวครึม มีทงดอกบานและดอกตู
ั
ม เถาวัลย์เรี ยง
รายรอบปราสาทก็ดไู ม่รกตา ปราสาทเป็ นแก้ วงามราวกับนกยูง ตังอยู่บนกองฟื นสูงหนึ งร้ อยชัน
ฟื นนันเป็ นไม้ แก่นจันทร์ แดง และไม้ สมุลละแวงทีเผาแล้ วมีนํามันหอมหยดชุม่ ฉํา
ปราสาทแก้ วทีมีการแต่งชายคาของปราสาทอย่างสะอาดตา ด้ วยการเขียนลาย
หยดนํ าและรู ปดอกบัวสี ขาว สลับกันไป แมงภู่จ ะบินมาเหนื อปราสาท เพราะเข้ าใจผิดว่าเป็ น
ดอกไม้ จะมี ต าข่ า ยแก้ วคลุ ม อย่ า งสวยงาม ตระบอมขวํ า จะเขี ย นรู ป ม้ านํ าที สะดุ ด ตา
ตระบอมหงายจะทําให้ งามใสราวกับกระจก ด้ านล่างของแท่นวางปราสาทจะเขียนลายวงกลม
ประตูปราสาทจะทําเป็ นรู ปเทวดาถือดอกไม้ ยืนเรี ยงกัน จะให้ ชาวมอญคอยพัด จะให้ คนถือหาง
นกยูงเป็ นปราสาท และตกแต่งด้ วยขนจามรี อย่างเหมาะเจาะ ใต้ ท้องฟ้าทีสดใส จะจัดงานศพให้
นางผู้เป็ นทีรัก คนทังหลาย จะมาช่วยกันดึงเชือกจู งปราสาทด้ วยความเต็มใจ จะให้ คนถือปี พาทย์
และฆ้ องทีมีเสียงดัง ประกอบด้ วยเสียงจากเบงทรา กับเสียงปี และให้ คนมาตบมือแทนการตีฉาบ
จะจัดให้ มีมหรสพทุกอย่างดังทีกล่าวมานี จะให้ แต่งดอกไม้ ไฟม้ าแก้ ว ทางทิศใต้ จะแต่งดอกไม้ ไฟ
ม้ าแก้ วให้ ลาดลงมา พืนปราสาทจะทําดอกไม้ ไฟเป็ นรูปนางสิห์ทะยานขึนฟ้า ทางทิศตะวันออกจะ
แต่งดอกไม้ ไฟข้ าวตอก และดอกไม้ ไฟขวี จะทํารูปมอมตัวใหญ่ไต่เชือกทีร้ อยประตูปราสาท จะแต่ง
ดอกไม้ ไฟเป็ นรูปหงส์และนกยูงกําลังบินลงมา
เมือทําอย่างนีแล้ วจะเห็น ดอกไม้ ไฟม้ าแก้ วก็จะเป็ นเปลวงดงาม ควันไฟทีพุ่งขึน
จะดูงดงามราวกับดวงดาวบนท้ องฟ้า แล้ วพระเวสสันดรก็จะเงยหน้ าดูดอกไม้ ไฟทีสวยงามสะพรัง
เหมือนดอกพุดและเหมื อนข้ าวตอกทีโปรยลงมา ดอกไม้ ไฟมี ทงเล็
ั กและใหญ่ มีการจุดประทัด
ดอกไม้ ไฟม้ าแก้ วแตกออกเป็ นช่อ ควันไฟทีกําลังไหม้ ช่อฟ้าหมุนขึนเป็ นเกลียวราวกับจะพัดเอา
ปราสาทขึนไปบนสวรรค์ ต้ องทําอย่างนีจึงจะถูกต้ องตามพิธีโบราณทีสืบทอดกันมา
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ตัวอย่างดังกล่าวถึงพิธีการสังสการหรื อประเพณีงานพระศพ ซึงชาวล้ านนาถือว่า
เป็ นเรื องใหญ่เรื องหนึง ลักษณะการจัดศพให้ แก่คนตายนัน มาจากความเชือเรื องผี ทังผีบรรพบุรุษ
เช่นผีปยู่่ า ผีบ้านผีเรื อน ผีเสือบ้ านเสือเมือง ผีเสือวัด แม้ แต่ผีทีอยู่ตามไร่ นาป่ าเขาและต้ นไม้ ใหญ่
เป็ นต้ น ซึ งบรรดาผี เ หล่ า นี เป็ นสิ งที คนล้ า นนาให้ ค วามเชื อและนับ ถื อ มาก่ อ น ที จะได้ รั บ เอา
พระพุทธศาสนา
เมือชาวล้ านนานับถือพระพุทธศาสนา ชาวล้ านนาจึงผสมผสานความเชือระหว่าง
ผีกับพุทธเข้ าด้ วยกันอย่างแนบเนียนโดยยกฐานะผี เหล่านันให้ เป็ นเทวดาในพระพุทธศาสนามี
หน้ าทีปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา รักษาบ้ านเมืองให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุขโดยมีพระสงฆ์เป็ นตัวกลาง
ในการเชือมประสาน เพราะชาวล้ านนามีพืนฐานความเชือมาจากผี ดังทีอภิธาน สมใจ ๘๘ได้ กล่าว
ว่า โลกทัศน์เบืองหลัง พิธีกรรมเพือคนตายของชาวล้ านนา จึงมีอยู่สองแนวคิดหรื อสองกระแส
ด้ วยกันคือ ประการแรก โลกทัศน์ในวัฒนธรรมพืนบ้ านดังเดิม ว่าด้ วย ชีวิตมนุษย์ในโลกนีกับชี วิตผี
วิญญาณอืนทีซอ่ นอยูใ่ นโลกนีอันเป็ นวัฒนธรรมชาวบ้ านสามัญชนส่วนประการทีสอง คือ โลกทัศน์
ในวัฒนธรรมของชนชันผู้นําว่า ด้ วยจักวาลวิทยาในพุทธรรมหรื อไตรภูมิวิทยา อันเป็ นวัฒนธรรม
นําเข้ าโดยพระสงฆ์และชนชันผู้ปกครองหรื อทีเรี ยกว่า "วัฒนธรรมหลวง"
การจัดพิธีกรรมให้ กับผู้เสียชีวิตนันจะมีความเชืออยู่ ๒ อย่างทีผสมผสานกันอยู่
คือ ความเชือในเรื องภูตผีวิญาณ คาถาอาคมต่าง ๆ เพือป้องกันวิญญาณของคนตายมารังควาน
ส่วนอีกความเชื อคือความเชือในพุทธศาสนาทีกล่าวถึงการสร้ างคุณความดี เพือให้ ได้ ไปเกิดใน
ภพภูมิทีดีและการอุทิศสิงของไปหาผู้ตาย
ความเชือทัง ๒ กระแสได้ ก่อให้ เกิดการผสมผสานกันกลายเป็ นวัฒนธรรมและ
จารี ตที ยึดถื อปฏิ บัติต่อๆมา ไม่ ใช่เ ท่านันการสิ นชี วิตของบุคคลผู้หนึงยัง เป็ นการแสดงออกถึ ง
สถานะภาพและ ความสําคัญของของผู้ทีเสียชีวิตและความสําคัญของบุคคลผู้ ทีสินชีวิตไปและ
บรรดาญาติ ๆ ในล้ านนามีผ้ คู นอยู่กนั มากมายหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ยงั มีความเชือทีแตกต่างกัน
ออกไปมีการถึงอย่างนันก็หาใช่เป็ นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน เพราะคนล้ านนานันมีสิงทีเชืออย่าง
ดียวกันนันคือระบบความเชือเรื องผี บรรพบุรุษ และหลักคํา สอนของพระพุทธศาสนา ทีซึม ทราบ
เข้ าไปทุกกิจกรรมอย่างของคนล้ านนาตังแต่เกิดจนกระทังตาย มิใช่แต่เพียงเท่านันยังได้ กําหนด
๘๘
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เชียงใหม่,๒๕๔๑), ๓๙.
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บทบาทหน้ า ที ของคนเอาว่า คนกลุ่มใดมี หน้ า เช่น ใด ควรปฏิ บัติอย่างไร เป็ นต้ น และหากจะ
กล่าวถึงชนชันในล้ านนาก็อาจจะแบ่งออกได้ เป็ น ๓ กลุม่ ดังนี
๑.กลุ่มชนชันปกครอง อันได้ แก่พระมหากษัตริ ย์ พระราชวงศ์และบรรดาขุนนาง
เป็ นต้ น กลุ่มนีมีหน้ าทีปกป้องรักษาบ้ านเมืองให้ พ้นจากข้ าศึกศัตรูมารุ กราน บริ หารบ้ านเมืองให้
เจริญรุ่งเรื อง ทํานุบํารุงศาสนา
๒.กลุ่มชนชันผู้ถูกปกครอง อันได้ แก่ ประชาชนโดยทัวไป ต้ องปฏิบตั ิตามระบบ
แบบแผนทีทางชนชันปกครอง ประพฤติตนอยูใ่ นกรอบของพุทธศาสนา
๓.กลุม่ พระสงฆ์ ผู้ทีทําหน้ าทีเผยแผ่หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
หากว่ า มี บุค คลใดในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ งพระมหากษั ต ริ ย์ พ ระราชวงศ์
สินพระชนม์ลงหรื อแม้ แต่พระสงฆ์ถึงแก่มรณภาพไปก็จะมีการจัดศพให้ ยิงใหญ่กว่าบุคคล ธรรมดา
สามัญทังนีเพื อเป็ นการยื นยันว่าบุคคลนันเมื อสินชี วิตไปแล้ วก็ จ ะ กลับไปสู่ภ พภูมิ ทีมาหรื อไป
บังเกิดในภูมิทีสูงกว่า เพราะถือว่า พระมหากษัตริย์เป็ นผู้มีบญ
ุ ญาธิการ ยิงกว่ าสามัญชนโดยทัวไป
เกิดมาเพือสร้ างบารมี
ด้ วยเหตุนีเองจึงเป็ นจุดเริ มต้ นของการทําปราสาทขึนโดยอิงอาศัยคติของจักวาล
ทางพระพุทธศาสนาโดยถื อว่าพระมหากษัตริ ย์นนเป็
ั นผู้ทีถื อกํ าเนิดมาจาก สวรรค์ชนดุ
ั สิตเป็ น
เทวดาที สถิ ต อยู่ ณ เหนื อยอดเขาพระสุเ มรุ ลงมาเกิ ดในโลกมนุ ษย์ เ พื อสร้ างสมบุญ บารมี ใ ห้
ยิงขึนไป เมื อสิ นพระชนม์ ไ ปแล้ ว ก็ จ ะกลับ ไปอยู่ ณ สถานที เดิม เพื อเป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง
สัญลักษณ์เช่นว่านันจึงมีการสร้ างปราสาท พร้ อมทังจําลองจักรวาลตามคติพทุ ธศาสนาให้ บรรดา
ชนเหล่าอื นได้ เ ห็ นและรั บรู้ ถึ ง สถานภาพนันและแสดงสิท ธิ อัน ชอบธรรมในการที จะปกครอง
บ้ านเมืองของเชือ พระวงศ์องค์ต่อไปเพราะว่าเป็ นส่วนหนึงของเทวดาผู้ยิงใหญ่ทีมาช่วยมนุษย์
ทังมวลให้ ได้ รับความสุขพ้ นจากความทุกข์ ส่วนพระสงฆ์นนถึ
ั งแม้ ว่าจะมิใช่เชือพระวงศ์ก็ตามแต่ก็
เป็ นผู้ทีประพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบสืบทอดพระศาสนาอีกทังเป็ นผู้ทีชนทุกชันให้ ความเคารพ
เมือยังไม่สินกิเลสหลังจากมรณภาพไปก็จะไปบังเกิดในภูมิทีสูงกว่าสวรรค์ หรื อที
เรี ยกกันโดยทัวไปว่า ไปเกิดเป็ นพรหมในรู ปแบบต่าง ๆ สําหรับชาวบ้ านทัวไปถือคติว่าเมือประพฤติ
ดีตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ วสุดท้ ายเมือสิน ชีวิตไปก็จะได้ เสวยสุขในสวรรค์เมือกลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์อีกจะได้ เกิดใน ตระกูลของคนมีศีลธรรมมีทรัพย์สินเงินทอง
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ประเพณี การจัดพิธีศพเจ้ านายนันไม่เพี ยงแต่มี ความเกี ยวโยงสัมพันธ์ ระหว่าง
ศาสนาเท่านัน แต่ยงั คงแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมล้ านนาด้ วย ดังจะเห็นจาก
การทีพระเวสสันดรทรงกล่าวถึงการจัดสร้ างปราสาทเพือรับศพพระนางมัทรี ทําให้ เห็นถึงงานด้ าน
ศิลปกรรมของล้ านนา ศิลปกรรมหรื อหัตถศิลป์ล้ านนานี ชาวล้ านนาได้ แบ่งออกเป็ น ๑๐ ช่าง ได้ แก่
ช่างแต้ มหรื อช่างวาดช่างเขียน ช่างเคียนหรื อช่างกลึง ช่างคํา -ช่างเงินหรื อช่างทองช่างเงิน ช่างขวัก
หรื อช่างแกะสลัก ช่างต้ องหรื อช่างบุลาย ช่างไม้ ช่างหล่อหรื อช่างหล่อพระ ช่างเหล็ ก ช่า งก่อ
ช่างปั น ช่างลานหรื อช่างทําเครื องประดับและช่างบอกไฟหรื อช่างทําประทัดและดอกไม้ ไฟ
ในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรได้ กล่าวถึงหัตถศิลป์ไว้ คือ ช่ างไม้ ช่างแต้ ม และ
ช่างบอกไฟ ดังมีรายละเอียดดังนี
ก.ในกัณฑ์มทั รี เมือพระนางมัทรี สลบวิสญ
ั ตีภาพไป พระเวสสันดรทรงครํ าครวญ
รํ าพึง ว่า ถ้ า พระนางสิ นพระชนม์ ในพระนครจะจัดทํ า เมรุ มาศปราสาทใส่ศพอย่า งดี พบว่ากวี
ล้ า นนากล่ า วถึ ง ลัก ษณะปราสาทพระศพของเจ้ า นายล้ า นา คื อ งดงามตั งแต่ย อดปราสาท
พระเวสสันดรจะสังให้ คนสร้ างปราสาทอันงดงามและวิจิตรบรรจง จะหาช่างฝี มือมาเขียนลวดลาย
ทีตัวปราสาท เสาของปราสาทจะพันผ้ าประดับด้ วยช่อฟ้า ยอดปราสาทจะทําเป็ นดวงปลี ทีเขียนรูป
เป็ นกินนรและกินนารี กําลังเริ งระบําและถือดอกล้ อนทีสวยงาม จะทําให้ คนเขียนรู ปหญิงสาวสวม
สร้ อยทําเป็ นตาข่ายประดับประตูประดับประดาด้ วยพวงมาลัย
ช่างไม้ เป็ นช่างทีมีความสําคัญมากทีสุด ด้ วยล้ านนามีภูมิประเทศทีอุดมสมบูรณ์
ไม้ ตา่ งๆ โดยเฉพาะอาชีพแกะสลัก ฉะนัน อาคารบ้ านเรื อน ไม่ว่าวัดหรื อปราสาทพระราชวังจึงถูก
สร้ างด้ วยไม้ ทังสิน และการสร้ างแบบโบราณไม่มีการตอกยึดด้ วยตะปู แต่จะการเข้ าเดือยและใช้
ลิมสลัก จึงง่ายแก่การรื อถอน แต่จะสร้ างสูงไม่ได้ เพราะถ้ าถูกพายุพดั มักหักโค่นและพังง่าย แต่ไม้
สามารถทําได้ ละเอียดและสวยงาม ทําการแกะสลักลวดลายได้ วิจิตรพิสดาร ช่างไม้ ช่างแขนหนึงที
กวีต้องการแต่งไว้ ในมหาชาติ
ข. ช่างแต้ ม ในกัณฑ์มทั รี ยังได้ กล่าวถึงการเขียนรูปวาดต่างๆในการสร้ างพระเมรุ
ดังทีกวีได้ พรรณนาไว้ พบว่าลวดลายส่วนใหญ่เป็ นธรรมชาติและพรรณไม้ ในป่ าหิมพานต์ซึงตรงกับ
ความเชือล้ านนาทีว่าป่ าหิมพานต์เป็ นป่ าทีอยู่ในสรวงสวรรค์ เจ้ านายหรื อเชือพระวงศ์ล้านนาล้ วน
จุตลิ งมาจากสวรรค์ เมือสินพระชนม์จึงต้ องสร้ างปราสาทซึงเปรี ยบเสมือนเขาพระสุเมรุเพือให้ ดวง
พระวิญญาณกลับสูส่ วรรค์
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ช่างแต้ ม วิชาช่างวาดเขียน ซึงภาษาล้ านนาเรี ยกว่าช่างแต้ มนันเป็ นการวาดทีใช้
สีฝนุ่ สีจากยางไม้ ธรรมชาติและการปิ ดทองลงไปพร้ อมกับการเขียนสี ซึงเรี ยกว่ารู ปแต้ มลายคํา
จากตัวอย่างจะพบว่ากวีได้ นําลวดลายต่างๆมาจากสัตว์ป่าหิมพานต์ เนืองมาจากความเชือทีว่า
พระเมรุ เป็ นตัวแทนของเขาพระสุเมรุ ฉะนัน กวีจึงได้ เลือกลวดลายทีเกียวกับป่ าหิมพานต์เพือให้
เกิดความเหมาะสมลงตัวนันเอง
ค. ช่างบอกไฟ หรื อช่างทําดอกไม้ เพลิง (ช่าง-สล่าบอกไฟ)การทําดอกไม้ เพลิงเพือ
จุดในงานต่างๆ เป็ นวิชาทีมีมาแต่โบราณเพือจุดทังในงานเทศกาลงานรื นเริ ง เฉลิมฉลองและงาน
ศพ มีทงทํ
ั าเป็ นพลุและดอกไม้ เพลิงแต่ในงานศพจะทําเป็ นไฟเทียนไฟลูกหนู(ม้ าแล่น) ตะไล(จักจ่า)
และพลุ มีทงจุ
ั ดให้ แสงสว่างสวยงามในเวลากลางคืนและจุดเป็ นเชือไฟให้ แล่นเข้ าสู่เชิงตะกอนเพือ
เผาศพ
การศึก ษาสัง คมและวัฒ นธรรมล้ านนาที ปรากฏในวรรณกรรม เรื องมหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกร พบว่า สภาพสังคมล้ านนาเป็ นสังคมทีไม่เป็ นทางการมีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น ผู้คนในสัง คมรู้จกั กันอย่างสนิทสนมกัน ส่วนวัฒนธรรมทีปรากฏในเรื องดังกล่าว พบว่า
มี ๒ ประเภท คือ วัฒนธรรมทีเกียวกับรูปธรรม ได้ แก่ อาหาร เครื องมือเครื องใช้ และเครื องแต่งกาย
เป็ นต้ น ส่วนวัฒนธรรมที เกี ยวกับนามธรรม แบ่งได้ เป็ น ๓ ประเภท ได้ แก่ ค่านิยม เช่น ค่านิยม
เกี ยวกับ ความเป็ นภรรยาและค่านิ ยมเกี ยวกับ ความรู้ ของชายชาวล้ านนาส่ว นความเชื อ เช่น
ความเชื อเรื องงู ความเชื อลางสั ง หรณ์ แ ละความเชื อเรื องเหตุ ที ทํ า ให้ ได้ คู่ ค รองสู ง วั ย
ในด้ านประเพณีพบการสอดแทรกประเพณีการปลงศพของล้ านนาอีกด้ วย
สัง คมและวัฒ นธรรมเหล่ า นี สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ประเพณี ภู มิ ค วามรู้ วิ ถี ชี วิ ต
ความคิด ความเชื อของชาวล้ านนาได้ เ ป็ นอย่างดี อี กทังยัง เห็นถึง ความภูมิใ จของกวี ล้านนาที
พยายามสอดแทรกภูมิ ค วามรู้ ด้ า นสัง คมและวัฒ นธรรมของตนเองลงไป ในบางตอนพบว่ า
การสอดแทรกภูมิความรู้ดงั กล่าวก็ไม่ได้ กลมกลืนไปกับเนือเรื อง เช่น บทพรรณนาถึงการจัดพระศพ
ของพระนางมัทรี ทีมีการแทรกเรื องงานช่างต่างๆ อีกทังยังแทรกบทเรี ยกขวัญหรื อบทฮ้ องขวัญลงไป
ความจงใจทีแทรกเข้ าไปนีทําให้ เห็นว่ากวีผ้ นู ีมีความเป็ นล้ านนาสูง และเพือทีแสดงให้ ผ้ อู ืนเห็นว่า
สิ งเหล่า นี โดดเด่นและแตกต่า งกับ วัฒ นธรรมอื นจึง ปรากฏให้ เ ห็ นเป็ นบทพรรณนาขนาดยาว
เมือผู้อา่ นผู้ฟังชาวล้ านนาได้ อา่ นได้ ฟังอาจรู้สึกว่าเข้ าถึงวรรณกรรมเรื องนีได้ ง่าย แต่เป็ นกุศโลบาย

๒๗๗

อย่า งชาญฉลาดของผู้แ ต่ง ที จะปลูก ฝั ง ความเป็ นชาวล้ า นนาด้ ว ยการตอกยํ าความภูมิ ใ จใน
วัฒนธรรมของตนเองอีกด้ วย

บทที ๖
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ

วิท ยานิ พ นธ์ เ ล่ม นี ศึกษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งเรื องมหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กรกับ
ประเพณี ตังธรรมหลวง ศึก ษาเนื อหา และคุณ ค่า ด้ า นวรรณศิล ป์ ของเรื องมหาชาติ สํ า นวน
สร้ อยสังกร และศึกษาสังคมวัฒนธรรมล้ านนาทีปรากฏในเรื อง
ผลการศึกษาเกียวกับประเพณีตงธรรมหลวงแบบดั
ั
งเดิม ตามทีมีบนั ทึกไว้ ในเอกสารและ
การเก็บข้ อมูลภาคสนามเพือศึกษาขันตอนของประเพณี ตงธรรมหลวงในปั
ั
จ จุบันทํ าให้ เ ห็นว่า
ชาวล้ านนานันยังคงรักษาขันตอนสําคัญๆของพิธีการจัดงานตังธรรมหลวงไว้ ได้ แม้ จะมีการลด
รายละเอียดลง โดยยังมีการนําเหตุการณ์และสถานทีในเรื องมาจัดเป็ นสถานทีประกอบพิธีกรรม
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบเนือหาโดยเปรี ยบเทียบกับอรรถกถา มหานิบาตชาดก พบว่า กวี
ล้ านนาได้ ใช้ ๓ กลวิธีเพือการปรับเปลียนเนือหา คือ การเพิมรายละเอียด การตัดรายละเอี ยดและ
การเปลียนแปลงรายละเอียด โดยใช้ การเพิมรายละเอียดมากทีสุด การตัดรายละเอียดรองลงมา
และใช้ กลวิธีการเปลียนแปลงรายละเอียดน้ อยทีสุด การปรับเปลียนเนือหาดังกล่าวนีอาจมาจาก
การทีกวี ล้านนาผู้นีพยายามปรับเปลี ยนถ้ อยคํา สํานวนและรายละเอียดเนื อหาเพื อให้ เข้ ากับ
วัฒ นธรรมและผู้คนล้ านนา โดยมี การเพิมรายละเอียดเกี ยวกับลักษณะเฉพาะทางสัง คมและ
วัฒนธรรมล้ านนาเนืองจากเป็ นวรรณกรรมสวดเทศน์แบบชาวบ้ านจึงทําให้ วรรณกรรมเรื องนีได้ รับ
การปรับเปลียนเพือความเข้ าใจของชาวบ้ านเป็ นหลัก ฉะนัน การปรับเปลียนเนือหาในมหาชาติ
สํานวนสร้ อยสังกรจึงเป็ นการปรับให้ เข้ ากับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมล้ านนานันเอง
ผลการศึกษาด้ านวรรณศิลป์ พบว่า กวีล้านนาเลือกใช้ ฉันทลักษณ์ ประเภทร่ ายหรื อค่าว
ธรรม เพือให้ เอือต่อการแต่งและการเทศน์ ฉันทลักษณ์ดงั กล่าวไม่เพียงแต่ สามารถเพิมจํานวนคํา
ได้ และความยืดหยุน่ ของเสียงสัมผัสเท่านัน แต่ยงั เข้ ากับทุกระบํา(ทํานองเทศน์)ของล้ านนา
๒๗๘

๒๗๙
ด้ านเสียงกวีล้านนาใช้ กลวิธีทางเสียง ๓ แบบ ได้ แก่ การใช้ เสียงสัมผัส เช่น การเล่นเสียงสัมผัส
นอกซึงเป็ นบังคับทัวไปของคําประพันธ์ ประเภทร้ อยกรอง มหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กรมีเ สียง
สัมผัสนอกอย่างสมําเสมอทําให้ มี เสียงที ไพเราะและเอือต่อทํานองการเทศน์ ทีเรี ยกว่า "ระบํา"
ส่วนการใช้ เสี ยงสัมผัส ใน พบว่ากวี ล้านนาใช้ เสี ย งสัมผัสพยัญชนะมากทีสุดเพราะเสียงสัมผัส
พยัญชนะทําให้ เกิดการกระทบทางเสียงจึงทําให้ เกิดเสียงทีไพเราะ อีกทังการใช้ เสียงพยัญชนะยัง
ทําให้ เกิดรู ปคําทีมีความหมายจนนําไปสู่การรับรสทางวรรณคดีอีกด้ วย ส่วนเสียงสัมผัสสระกวี
เลือกใช้ เพือให้ เกิดสัมผัสทีเอือต่อการเทศน์ กล่าวคือ เสียงสระทําให้ ยืดเสียงตามทํานองเทศน์ได้
ง่ายขึน
นอกจากนีแล้ ว ยังพบการเล่นเสียงสัทพจน์และการใช้ คําอัพภาสเสียง แต่นิยมใช้ น้อยกว่า
การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ
การศึกษาวรรณศิลป์ด้ านคํา พบว่า กวีล้านนาใช้ ๒ กลวิธี ได้ แก่ การเล่นคําซํากันและการ
เล่นซํากลุม่ คํา เป็ นกลวิธีทีกวีล้านนานิยมใช้ มากทีสุดเนืองจากทําให้ เกิดภาพซําแบบวนเวียนจึงทํา
ให้ เอือต่อการพรรณนาความของกวี ไม่เพียงเท่านีกลวิธีดงั กล่าวยังช่วยให้ เกิดเสียงซํากันในการ
เทศน์ซงทํ
ึ าให้ เกิดการยําความจนผู้ฟังเห็นภาพตามได้ เป็ นอย่างดี
ส่วนการศึกษาวรรณศิลป์ด้ านความหมาย เรื องโวหารพบว่ามีการใช้ การพรรณนาโวหาร
มากทีสุด ส่วนการใช้ ภาพพจน์พบว่ากวีล้านนาใช้ การเปรี ยบเทียบแบบอุปมามากทีสุด และด้ านรส
พบมากทีสุด คือ กรุณารส ส่วนศฤงคารและหาสยรส ซึงความงามวรรณศิลป์ทัง ๓ ด้ านนีส่งผลแก่
กันและกันจึงทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเกิดสุนทรี ยภาพและสุนทรี ยรสในการอ่านการฟั ง ซึงยังส่งผลให้ องค์
เทศน์นิยมนํามหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรมาใช้ ในพิธีตงธรรมหลวงอี
ั
กด้ วย
ผลการศึกษาด้ านสังคมและวัฒนธรรมทีปรากฏในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรพบว่า
สังคมและวัฒนธรรมเหล่านีสะท้ อนให้ เห็นถึงประเพณี ภูมิความรู้ วิถีชีวิต ความคิด ความเชือของ
ชาวล้ านนาได้ เป็ นอย่างดี และยังทําให้ เห็นถึงความจงใจทีกวีได้ พยายามจะสอดแทรกสังคมและ
วัฒ นธรรมล้ านนาไว้ เ พื อให้ ผ้ ูอ่านผู้ฟั ง รู้ สึกเข้ าถึงวรรณกรรมเรื องนี ได้ ง่ ายและเป็ นการปลูกฝั ง
ค่านิยม ความเชือและประเพณีของล้ านนาให้ แก่ผ้ อู า่ นผู้ฟังทางอ้ อมด้ วย

๒๘๐
ผลการศึ ก ษาทังหมดดัง กล่ า ว จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า หากผู้ใ ดได้ ฟั งการเทศน์ ม หาชาติ ผ่ า น
พิธี ตงธรรมหลวง
ั
หรื อได้ อ่านวรรณกรรมเรื องมหาชาติ ฉบับสร้ อยสังกร ก็จ ะได้ ร้ ู จักและเรี ยนรู้
วัฒนธรรมล้ านนาทังด้ านพิธีกรรม วรรณศิลป์ ความเชือและค่านิยม ฉะนัน ไม่เพียงคนในสังคม
เท่านันทีจะเป็ นผู้รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ล้านนา ทว่าวรรณกรรมเรื องมหาชาติ ฉบับ
สร้ อยสังกรนี ก็ เ ป็ นคลัง ที ช่วยเก็ บ รั กษาวัฒ นธรรมล้ านนาไว้ ให้ คนในสัง คมได้ เ รี ยนรู้ และน่าจะ
สืบทอดให้ ยาวนานต่อไปด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
เรื องมหาชาติล้านนามีมากถึง ๒๐๐ กว่าสํานวน จึงควรมีการศึกษาค้ นคว้ าเพิมเติม โดย
อาจศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเนื อหา วรรณศิ ล ป์ สภาพสัง คมและความสัม พัน ธ์ ข องพิ ธี ก รรมกั บ
วรรณกรรมของมหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆ เพือให้ เห็นลักษณะร่ วมและความแตกต่างระหว่าง
มหาชาติล้านนาด้ วยกัน

๒๘๑
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พระสิงห์ อําเภอเมือง จังหมัดเชียงใหม่,๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.

๒๘๗
ภาคผนวก ก
ภาพประกอบงานประเพณีตงธรรมหลวง
ั
วัดโลกโมฬี และวัดเชียงหมัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพที ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานทีกับเนือเรื องมหาชาติ

การจัดสถานทีโดยเลียนแบบป่ าหิมพานต์ จากเรืองมหาชาติ

๒๘๘
ภาพที ๒ แสดงการผสมผสานระหว่างเครื องดนตรี ล้านนาและเครื องดนตรี ไทย

ภาพเครืองดนตรีทีใช้ ประกอบการเทศน์ มหาชาติ
ดนตรี แบบดังเดิมจะมีเพียงกลองบูชาหรื อกลองปูชาและกังสดาลเท่ านัน หลังจากรั ชกาล
ที ๕ เป็ นต้ นมาจึงมีการใช้ วงดนตรีพิณพาทย์ เพือบรรเลงก่ อนและหลังเทศน์ ในแต่ ละ
กัณฑ์ เพลงใช้ บรรเลงครู มนตรี ตราโมทเป็ นผู้กาํ หนดขึนใหม่ จากเพลงทีมีมาแต่ เดิม

๒๘๙
ภาพที ๓ องค์เทศน์หรื อพระนักเทศน์

ภาพองค์ เทศน์ หรื อพระนักเทศน์ จะต้ องขึนสู่ธรรมาสน์ ซึงเปรี ยบเสมือนเขาวงกต

๒๙๐
ภาพที ๔ ปู่ จารย์หรื อปู่ จ๋าน หมายถึง มัคทายก

ภาพปู่ จารย์ กาํ ลังอาราธนาธรรมก่ อนการเทศน์ ในแต่ ละกัณฑ์

๒๙๑
ภาพที ๕ กัณฑ์เทศน์เป็ นเงินทําบุญทีศรัทธาชาวบ้ านสามารถติดได้
ถือว่าเป็ นการระดมทุนอย่างหนึง

ภาพกัณฑ์ เทศน์ ทีศรัทธาชาวบ้ านนํามาบูชากัณฑ์ บางเรียกครั วทาน

๒๙๒
ภาพที ๖แสดงการจุดผางประทีปบูชากัณฑ์เทศน์

ภาพการจุดผางประทีปหรื อตะครั นเพือบูชากัณฑ์ เทศน์ การจุดผางประทีปนีมีทีมาจาก
ตํานานเรืองแม่ กาเผือก

๒๙๓
ภาคผนวก ข
คําศัพท์ เฉพาะและคําศัพท์ ทางวัฒนธรรมล้ านนาทีปรากฎในมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
เนืองจากการศึกษาวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้ อยสังกรในครังนี
ผู้วิจัยพบว่า มีคําศัพท์ เ ฉพาะและคําศัพท์ ท างวัฒ นธรรมล้ านนาทีน่าสนใจปรากฏในเรื องเป็ น
จํานวนมาก ทังยังเป็ นคําศัพท์ทีมีแนวโน้ มจะสูญหายจากสังคมล้ านนาปั จจุบนั มากขึน ผู้วิจยั จึงได้
รวบรวมและเรี ย บเรี ย งไว้ จํ า นวน ๑๑๒ คํ า เพื อให้ ส ะดวกต่อ ผู้อ่า นและเป็ นคลัง ข้ อ มูล ทาง
วัฒนธรรมล้ านนาอีกด้ วย คําศัพท์ทีผู้วิจยั ได้ จดั ทําในภาคผนวก ข นีเป็ นคําศัพท์ทีนอกเหนือจาก
การทํ า เชิ ง อรรถในงานวิจัย ส่ว นการให้ ความหมายผู้วิจัย ได้ ยึด ความหมายจากพจนานุก รม
ล้ า นนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้ าหลวง ๑ และ พจนานุกรมศัพ ท์ ล้ านนาเฉพาะคํ า ที ปรากฏในใบลาน๒
เป็ นหลักในการให้ ความหมายของคํา สําหรับคําศัพท์บางคําทีไม่ปรากฏในพจนานุกรมดังกล่าว
ผู้วิจยั ได้ ให้ ความหมายจากบริ บทของวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร โดยได้
ทําเชิงอรรถอธิบายเสริมไว้
ผู้วิจยั ได้ แบ่งกลุ่มคําศัพท์ออกเป็ น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก คําศัพท์เกียวกับประเพณี
มหาชาติล้านนา และประเภททีสอง คําศัพท์ทางวัฒนธรรมทีปรากฏในวรรณกรรมล้ านนาเรื อง
มหาชาติ สํ า นวนสร้ อยสัง กร ซึงแบ่ง ออกเป็ น ๓ กลุ่ม ดัง นี กลุ่ม คํ า ศัพ ท์ เ กี ยวกับ วัต ถุธ รรม
กลุม่ คําศัพท์ทีเกียวกับนามธรรม และกลุม่ คําศัพท์เกียวกับธรรมชาติ ดังมีรายละเอียดดังนี
๑. คํ า ศัพ ท์ ที เกี ยวกั บ ประเพณี ม หาชาติ ล้ านนา คื อ คํ า ศัพ ท์ ที ปรากฏในประเพณี
ตังธรรมหลวงหรื อประเพณีการเทศน์มหาชาติของล้ านนา ผู้วิจัยพบว่าคําศัพท์กลุ่มนียังคงมีใช้
สัง คมล้ านนาปั จจุบนั อาจเนื องมาจากอิทธิ พลประเพณี ตงธรรมหลวงที
ั
ยังคงมี บทบาทสํ าคัญ
ในล้ านนาปั จจุบนั จึงทําให้ กลุม่ คําศัพท์เหล่านียังคงสามารถดํารงอยูใ่ นสังคมล้ านนาปั จจุบนั ได้

๑

อุ ด ม รุ่ ง เรื องศรี , พจนานุ ก รมล้ านนา -ไทย ฉบั บ แม่ ฟ้ าหลวง(เชี ย งใหม่ : ภาควิ ช าภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๗.
๒

อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียวและคณะ, พจนานุกรมศัพท์ ล้านนาเฉพาะคําทีปรากฏในใบลาน(เชียงใหม่ : สุริวงศ์

บุ๊คเซ็นเตอร์ ), ๒๕๓๙.

๒๙๔
ตารางที ๔๓ คําศัพท์ทีเกียวกับประเพณีมหาชาติล้านนา

ลําดับ
คําศัพท์
๑ ราชวัตร,เครื องบูชา

๒

ขันตัง,เครื องบูชา

๓
๔

ข่า,เครื องบูชา
ค่าวธรรม,ฉันทลักษณ์

๕
๖
๗

ช่อน้ อย,เครื องบูชา
ตกธรรม,ขันตอนการเทศน์
ตังธรรมบํารุง,ขันตอนการเทศน์

๘

ตังธรรมปล่อย,ขันตอนการเทศน์

๙
๑๐
๑๑

ตังธรรมหลวง,ประเพณี
ตุงค่าคิง,เครื องบูชา
ตุงไชย,เครื องบูชา

ความหมาย
การประดับตกแต่งประตูวดั วิหารและ
บ้ านเรื อนด้ วยต้ นกล้ วย ต้ นอ้ อย
ทางมะพร้ าว ต้ นไม้ ดอกไม้ นํ าไม้ ไ ผ่
มาสานเป็ นรัว
๑.เครื องคํานับครู
๒.ค่าตอบแทนแก่หมอหรื อผู้ประกอบ
พิธี
ต้ นข่า
คํ า ประพั น ธ์ ที มี ลั ก ษณะร้ อยสั ม ผั ส
สอดเกี ยวกัน ไปแบบร่ า ยและจบลง
ด้ วยโคลงสองหรื อโคลงสามสุภ าพมี
หลายชนิดคือ เรื องทีปรากฏในเทศนา
ธรรม
ธงขนาดเล็ก
การรับกัณฑ์เทศน์และธรรมพิเศษ
การตังธรรมหลวงครังนีได้ ปัจจัยกัณฑ์
เทศน์เท่าใดก็จะนําเงินถวายวัดทังหมด
เพือบํารุงก่อสร้ างภายในวัด
หลัง การเทศน์ จ บลงหากกัณ ฑ์ เ ทศน์
นันได้ ปัจจัยเท่าใดก็จะถวายพระเทศน์
หรื อองค์เทศน์ทงหมด
ั
การเทศน์มหาชาติล้านนา
ธงทีมีขนาดเท่าคน
ธงชัยหรื อธงไชย เป็ นธงตะขาบขนาด
กว้ างประมาณหนึงศอก ยาว ๖-๘ศอก
ทํ า ด้ วยผ้ าหรื อกระดาษและมี สิ ง
ประดับด้ านข้ าง ใช้ ประดับสถานที

หน้ า
๓๑

๓๒

๒๙
๑๐๔

๓๑
๒๗
๒๖

๒๖

๒๒
๓๒
๓๑

๒๙๕
ตารางที ๔๓ คําศัพท์ทีเกียวกับประเพณีมหาชาติล้านนา (ต่อ)

๑๒
๑๓
๑๔

ทานข้ าวสลากภัตต์,ประเพณี
เทียนค่าคิง,เครื องบูชา
บวชแปลงพระเชือเก่า

๑๕

แปลแต่ง

๑๖
๑๗

ผางประทีป,เครื องบูชา
ฝนห่าแก้ ว ๗ ประการ,เครื องบูชา

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ฝั นต้ นกล้ วย,เครื องบูชา
ไม้ คา,เครื
ํ องบูชา
ระบํา,ขันตอนการเทศน์
ศรัทธาชาวบ้ าน
สร้ างธรรม,ประเพณี

๒๓

องค์เทศน์,ขันตอนการเทศน์

การทําบุญถวายสลากภัตร
๒๕
เทียนทีมีขนาดเท่ากับคน
๓๒
การบวชซําเพือเปลียนแปลงจากนิกาย ๑
เดิ ม เป็ นนิ ก ายใหม่ ในที นี หมายถึ ง
การเปลี ยนแปลงจากนิก ายพื นเมื อ ง
เดิมมาเป็ นนิกายลังกาวงศ์
การแปลวรรณกรรมจากภาษาบาลีมา ๔
เป็ นภาษาไทย และมี ก ารแต่ ง เพิ ม
รายละเอี ย ดต่ า งๆเข้ าไปให้ เข้ ากั บ
บริ บ ททางสัง คมและวัฒ นธรรมนันๆ
ด้ วย
ตะครัน,ประทีป
๒๙
ฝนโบกขรพรรษ ในทีนี หมายถึง การ ๒๘
นํ า เหรี ย ญกปาษณ์ ห่ อ ด้ ว ยกระดาษ
แก้ ว ใช้ โปรยในกัณ ฑ์ ฉกษั ตริ ย์ต อนที
ฝนโบกขรพรรษตก
ทําต้ นกล้ วยให้ เป็ นเกลียวเชือก
๒๙
ไม้ ง่าม
๓๒
ท่วงทํานอง
๑๐๔
พุทธศาสนิกชนทีให้ การอุปถัมภ์วดั
๒๖
ก า ร คั ด ล อ ก ห รื อ จ า ร คั ม ภี ร์ ท า ง ๔
พระพุทธศาสนา
พระนักเทศน์,ผู้เทศนาธรรม
๑๐๕

๒. คําศัพท์ทางวัฒนธรรมทีปรากฏในวรรณกรรมล้ านนาเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร
คือ คําศัพท์ทีกวีใช้ แปลแต่งเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกร ซึงแสดงให้ เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม
ความคิด และความเชือ ของชาวล้ านนา ผู้วิจัย พบว่าคําศัพท์ เหล่านี ใกล้ สูญ หายไปจากสังคม

๒๙๖
ล้ านนาปั จจุ บั น เนื องจากสภาพสั ง คมที เปลี ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึ ง ทํ า ให้ เกิ ด
การเปลียนแปลงทางภาษาด้ วยเช่นกัน ข้ อสังเกตประการหนึง คําศัพท์ล้านนาโบราณเหล่านีเป็ น
อุปสรรคพืนฐานทีทําให้ ชาวล้ านนาปั จจุบนั ไม่สนใจฟั งเทศน์มหาชาติ ในประเพณีตงธรรมหลวง
ั
อาจเป็ นเพราะไม่เข้ าใจคําศัพท์ ซึงน่ามาจากปั จจุบนั คําบางคําเลิกใช้ ไ ปแล้ ว กอปรกับอิทธิ พ ล
ภาษาไทยมาตรฐานมีบทบาทมากขึนจึงทําให้ ชาวล้ านนาปั จจุบนั ไม่เข้ าใจความหมายของคําศัพท์
และนําไปสู่ความไม่เข้ าใจเนือเรื องทีองค์เทศน์เทศน์อีกด้ วย ผู้วิจยั จึงได้ แบ่งคําศัพท์นีออกเป็ น
๓ กลุม่ ดังมีรายละเอียดดังนี
๒.๑ กลุ่มคําศัพท์เกียวกับวัตถุธรรม หมายถึง คําศัพท์ทีเกียวกับวัตถุทีจับต้ องได้
ได้ แก่ เครื องมื อ เครื องใช้ อาหาร เครื องแต่ ง กาย เครื องประดับ วั ส ดุ สถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม และเครื องดนตรี เป็ นต้ น
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มคําศัพ ท์เกี ยวกับวัตถุธรรมนี พบว่าคําศัพ ท์ส่วนใหญ่
แสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมของล้ านนาได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามกลุ่มคําศัพท์นียังมีคําศัพท์ที
ปรากฏร่ วมกับภูมิภาคอืนด้ วย เช่น คําศัพท์ทีเกียวกับเครื องมือเครื องใช้ ได้ แก่ คัณฑี หรื อ กุณฑี
หมายถึง หม้ อนํา เป็ นต้ น คัณฑีนีเป็ นเครื องมือเครื องใช้ ทีปรากฏในทุกภูมิ ภาคของประเทศไทยซึง
คงได้ รับอิทธิพลมาจากอินเดียผ่านทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและพระพุทธศาสนา ซึงอาจอนุมาน
ได้ เป็ น ๒ แบบ คือ เป็ นวัตถุเครื องมือเครื องใช้ ทีได้ รับมาจากวรรณกรรมและคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ภาษาบาลี เมือพระธรรมราชานุวัตรได้ แปลแต่งจึงยังคงรู ปศัพ ท์ไว้ นอกจากนี อาจเป็ นไปได้ ว่า
เครื องมือเครื องใช้ อย่าง คัณฑีหรื อกุณฑี เป็ นวัฒ นธรรมร่ วมของพืนทีที นับถื อพระพุทธศาสนา
ก็เป็ นได้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมคําศัพท์ไว้ ทงสิ
ั น ๔๔ คํา ดังมีรายละเอียดดังนี
ตารางที ๔๔ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับวัตถุธรรม

ลําดับ
คําศัพท์
๑ จักเข้ ,เครื องดนตรี
๒ ทะร้ อ,เครื องดนตรี
๓

เบงทรา,เครื องดนตรี

ความหมาย
เครื องดนตรี ประเภท จักเข้
เครื องดนตรี ประเภท สะล้ อ คล้ ายซออู้
ของภาคกลาง
เครื องดนตรี ประเภทเครื องห้ า

หน้ า
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๑

๒๙๗
ตารางที ๔๔ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับวัตถุธรรม (ต่อ)

๔

ปั ณเฑาะว์,เครื องดนตรี

๕
๖
๗

เภรี ,เครื องดนตรี
สังข์ตริง,เครื องดนตรี
สเพาเทศ,เครื องแต่งกาย

๘

สินตํารงตาใหญ่,เครื องแต่งกาย

๙
๑๐

เสือสิว,เครื องแต่งกาย
กัปปาสิกา๓,เครื องแต่งกาย

๑๑

โกเสยยัง๔,เครื องแต่งกาย

๑๒

อุทมุ พรา๕,เครื องแต่งกาย

๑๓

หน้ าต้ าง,เครื องแต่งกาย

๑๔

เกิบหนังควาย,เครื องมือเครื องใช้

บัณเฑาะว์ เครื องดนตรี ชนิดหนึงใช้ ใน
พิธีกรรมของพราหมณ์
กลอง
สังข์
สําเภาเทศ ในทีนีหมายถึง ผ้ าทีได้ มา
แต่เรื อสําเภา อาจหมายถึงผ้ าแพรจีน
หรื อผ้ าทีมาจากเมืองจีน
ซิ นลายขวางที มี ล ายตาเล็ ก สลับ กับ
ลายตาใหญ่
เสือไหมคํา
ผ้ า ฝ้ า ยมี ที มาจากเ มื อง กา สี ใ น
ประเทศอินเดีย
ผ้ าไหมมี ที มาจากเมื อ งมิ ถิ ล าหรื อ
มิถิรา
ผ้ า มี ทีมาจากชาติพันธุ์ จาม ประเทศ
เปอร์ เชีย๖
เครื องประดับสําหรับสอดไว้ ทีรู ของติง
หู บางครังเรี ยกว่า ด๋อกหู
รองเท้ าหนังควาย

๒๕๒
๒๕๑
๒๕๒
๖๙

๖๙
๖๙
๒๕๓
๒๕๓
๒๕๓
๖๙
๒๐๑

๓

คําว่า กัปปาสิกะ (บาลี) หมายถึง อันทอด้ วยฝ้าย, ฝ้าย, ผ้ าฝ้าย ก็วา่

๔

คําว่า โกไสยยะ (บาลี) หมายถึง สิงทีเกิดแต่หนอน คือ ผ้ าทอด้ วยไหม หรือผ้ าแพร ก็วา่

๕

คําว่า อุทุมพราหรื ออุทุมพระ(บาลี,สันสกฤต) หมายถึง มะเดือชนิดหนึง ซึงผลมะเดือไม่สามารถนํามาผลิตเป็ น

เส้ นใยเพือทอเป็ นผ้ าได้ ผู้วิจยั สันนิษฐานว่า ผ้ าชนิดนีน่าจะหมายถึง ผ้ าทีมีสีเช่นเดียวกับผลมะเดือ คือ มีสีเหลืองอมส้ ม
๖

ผู้วิ จัย เข้ า ใจว่ า จามหรื อ จั ม มะ น่ า จะหมายถึ ง ชาวเวี ย ดนาม มากกว่ า ชาวเปอร์ เ ชี ย จากหลัก ฐานทาง

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เรียก ชาวเวียดนามในอดีตว่า "จาม" หรือ "จัมมะ"

๒๙๘
ตารางที ๔๔ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับวัตถุธรรม (ต่อ)

๑๕

เขาควายดํา,เครื องมือเครื องใช้

๑๖
๑๗

คัณฑี,เครื องมือเครื องใช้
นําแต้ ม,เครื องมือเครื องใช้

๑๘

บอกควันหมาก,เครื องมือเครื องใช้

๑๙
๒๐

บอกนําผัก,เครื องมือเครื องใช้
พากน้ อย,เครื องมือเครื องใช้

๒๑
๒๒
๒๓

หม้ อไหไตลพาก,เครื องมือเครื องใช้
แหนบน้ อย,เครื องมือเครื องใช้
บอกไฟ,ดอกไม้ เพลิง

เขาของควายสี ดํา หรื อ เขาสี ดํา ของ
ควาย ในที นี อาจหมายถึง เครื องราง
ของขลังทีใช้ ป้องกันตัวจากเวทมนตร์
อืน
กุณฑี หมายถึง หม้ อนํา
สีสําหรับทาหรื อระบาย,หมึกทีใช้ เขียน
หนังสือ
ตะบัน หมาก บ้ า งใช้ รู ป "บอกฅวัน"
ก็อกบด ก็อกตําหมาก บอกตําหมาก
บอกหมาก ก็วา่
กระบอกใส่นําผัก๗
กระจ่า, ทัพพี หรื อใช้ เรี ยกปริ มาณของ
สิ งที ใช้ ทัพ พี ตัก ขึ นแต่ล ะครั ง ในที นี
หมายถึง ทัพพีคนั เล็ก
(สํานวน) หมายถึง ข้ าวของเครื องใช้ ๘
เครื องมือสําหรับถอนหนวดหรื อคิว
ดอกไม้ ไ ฟหรื อ ไฟพะเนี ย ง ที ทํ า ด้ ว ย
กระบอกไม้ ไผ่หรื อกระปุกดินเผา เป็ น
ต้ น ใช้ ตงหรื
ั อฝั งให้ ปลายกระบอกโผล่
พ้ นผิ วดินแล้ วจุดไฟให้ พุ่งเป็ นช่องาม
บอกไฟดอก ก็วา่

๑๕๖

๑๖๔
๒๕๙
๑๕๗

๑๕๖
๑๕๖

๑๖๔
๑๕๖
๒๗๓

๗

คําว่า นําผัก หมายถึง สิงทีได้ จากการนําเอาผักกาดเขียวแก่ทงต้
ั นมาโขลกหยาบๆ แล้ วดองสักสองคืนให้ มีรส

เปรียวแล้ วโขลกอีกครังหนึง กรองเอาส่วนหยาบออกและนํากากอ่อนไปเคียวให้ งวดจนข้ น เพือใช้ ทํานําพริกผัก
๘

สํานวนดัง กล่าวประกอบด้ วยเครื องมือเครื องใช้ เกี ยวกับเครื องครัว คือ หม้ อ หมายถึง หม้ อ ไห หมายถึง ไห

ทังสองคําเป็ นคําทีมีทงเสี
ั ยง รู ปคําและความหมายเหมือนกับภาษาไทยมาตรฐาน ส่วน ไตล หรื อตะไหล(ถ้ วยไตร) หมายถึง
จานแบนหรือถาด และพาก หมายถึง ทัพพี

๒๙๙
ตารางที ๔๔ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับวัตถุธรรม (ต่อ)

๒๔

ไฟขวี,ดอกไม้ เพลิง

๒๕

มอม,ประติมากรรม

๒๖
๒๗

ไม้ เพา,วัสดุ
กาบจว้ า,สถาปั ตยกรรม

๒๘
๒๙
๓๐

เสาขอม,สถาปั ตยกรรม
คนหุมตีกลองน้ อย,อาชีพ
คนหุมตีกลองหลวง,อาชีพ

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

ช่างขับนิยาย,อาชีพ
ช่างตีกลอง,อาชีพ
ช่างเป่ า,อาชีพ
พวกพิณตรา,อาชีพ
แกงบอน,อาหาร

๓๖

ข้ าวต้ มหมากแปดํา,อาหาร

ดอกไม้ เ พลิ ง อย่ า งบอกไฟเที ย น ๙แต่
เล็กกว่า
รู ปสัตว์ครึ งลิง ครึ งเสือ มี แขนยาว ตัว
ดํา บ้ างเชือกันว่าเป็ นสุนัขพันธุ์ปักกิง
บ้ างเชือกันว่าเป็ นเสือดํา๑๐
ไม้ เนืออ่อน
กาบลายดอกบัว, บัวกลุ่ม ใช้ ประดับ
ส่ว นฐานเพื อรองรั บ สิ งอื นอย่ า งโคน
หรื อยอดเสา ยอดเจดีย์
เสากลมขนาดใหญ่
นักดนตรี ประเภทกลองขนาดเล็ก
นักดนตรี ประเภทกลองขนาดใหญ่หรื อ
ช่างตีกลองสะบัดชัย
นักเล่านิทาน
นักดนตรี ประเภทกลอง
นักดนตรี ประเภทเป่ า
นักดนตรี ประเภทเครื องดีด
นําเอาก้ านและยอดบอนอ่อนมาแกง
เป็ นอาหาร๑๑
ข้ าวต้ มใส่ถวดํ
ั า

๒๗๓
๒๗๓

๕๙
๒๗๓

๒๗๓
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๑
๒๕๑
๑๕๖
๑๗๙

๙

บอกไฟเที ย น หมายถึ ง ๑. ดอกไม้ ไ ฟที มี ลัก ษณะคล้ า ยธูป สําหรับ ถื อ เมือจุดจะมีป ระกายคล้ า ยไฟพะเนี ย ง

๒.ดอกไม้ พมุ่ -ดอกไม้ เทียนทีเสียบปลายซีไม้ ไผ่ทําเป็ นชันๆคล้ ายฉัตร มักจุดเวลาคําหรือมืด
๑๐

เรื องเวสสันดรชาดกบางสํานวน กล่าวถึงมอมไว้ ตอนต้ นกําเนิดของแม่นํา ว่าแม่นําแทนทีจะไหลออกจากปาก

"สิงห์ " แต่กลับไหลออกจากปาก "มอม" แทน "มอม" ไม่เพียงแต่จะเป็ นสัตว์หิมพานต์ทีเกิดจากจินตนาการของชาวล้ านนา
เท่านัน แต่มอมยังชือเรียกลายเครือเถาตามหน้ าบันของวิหารและรองรับฐานธรรมาสน์ด้วย อนึง ตัวมอมนีในอดีตยังใช้ ขอฝน
แทนแมวอีกด้ วย
๑๑

แกงบอน ยังปรากฏความเชือด้ วยว่า ห้ ามบอกผู้อืนว่า "แกงบอน" เพราะจําให้ เกิดอาการคันได้ ด้ วยเหตุนีจึงเรี ยก

แกงชนิดนีว่า "แกงหวาน" หรือ "แกงผักหวานบ้ าน" ด้ วย

๓๐๐
ตารางที ๔๔ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับวัตถุธรรม (ต่อ)

๓๗
๓๘

เข้ าแข้ น,อาหาร
เข้ าต้ มมันหมู,อาหาร

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

เข้ ายาคู,อาหาร
ส้ มชิน(เน่า),อาหาร
ส้ มหน่อไม้ ,อาหาร
ส้ มหมากขาม,อาหาร
หัวชะไค,อาหาร
หาดแห้ ง,อาหาร

ข้ าวหุงหรื อข้ าวนึง
ข้ าวเหนียวห่อด้ วยใบไม้ เช่น ใบกล้ วย
หรื อใบอ้ อยแล้ วต้ มหรื อนึงให้ สกุ มักหัน
กล้ ว ยนํ าว้ า สุก เป็ นชิ นยาวเป็ นไส้ ไ ว้
ด้ วยนิยมขูดมะพร้ าวโรยหน้ าหรื อคลุก
ก่อนกิน ข้ าวเปี ยะ ก็วา่
ข้ าวต้ ม,ขนมชนิดหนึงทําด้ วยข้ าวอ่อน
แหนมอย่างหนึง
หน่อไม้ ดอง
มะขามเปี ยก
หัวตะไคร้
มะเดือหอมตากแห้ ง

๑๕๖
๑๕๖

๑๕๖
๑๕๖
๑๕๖
๑๕๖
๑๕๖
๑๕๖

๒.๒ กลุ่ม คํ า ศัพ ท์ เ กี ยวกับ นามธรรม หมายถึ ง คํ า ศัพ ท์ ที เกี ยวกับ ความคิ ด
ความเชือ รวมทังความรู้ตา่ งๆของชาวล้ านนา
ตารางที ๔๕ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับนามธรรม

ลําดับ
คําศัพท์
๑๒
๑ ขึด ,ความเชือ
๒
๓

นาคนํา,ความเชือ
พระกัน,ความเชือ

๑๒

ความหมาย
ข้ อห้ ามและข้ อควรปฏิ บั ติ , เสนี ย ด
,จัญไร
พญานาค
เทวดากลุ่มพระอินทร์ น่าจะหมายถึง
พระพิสนูกนั ตรงกับภาคกลางคือ พระ
วิษณุกรรมหรื อพระวิศวกรรม ซึงเป็ น
เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์

คําว่า "ขึด" นี อาจมาจากคําศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า "กฤษณ์" หรือ "กฤตย์"

หน้ า
๒๗๑
๑๙๑
๑๙๑

๓๐๑
ตารางที ๔๕ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับนามธรรม (ต่อ)

๔

พระกุม,ความเชือ

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ภุมภัณฑ์,ความเชือ
ตําราเชนเซ็ก,ความรู้
ทวายดูไก่,ความรู้
ผยา,ความรู้
มนต์ดํานําพัดเหล็กไฟ,ความรู้
มนต์เทียนลงดํานํา,ความรู้
มนต์เป่ าเกียน,ความรู้
มนต์เป่ าไฟหือเรื องเรื อ,ความรู้
มนต์ยา,ความรู้
สิปปคุณ,ความรู้
เชิงปราบ,นาฏศิลป์

เทวดากลุ่มจตุโลกบาล น่าจะหมายถึง
ท้ าวกุเวร หรื อ ท้ าวกุมเวร๑๓
ยักษ์ทีรักษาพืนดิน๑๔
ตําราเรื องเล่นแร่แปรธาตุ
พิธีกรรมละว้ าเซ่นไก่
ปั ญญา,สํานวนทีให้ ข้อคิด
คาถาเกียวกับดํานําและเป่ าเหล็กร้ อน
คาถาปลุกเสกเทียนใช้ สําหรับดํานํา
คาถาเสกเกวียน
คาถาเสกไฟ
คาถาเกียวกับยา
ศิลปะเชิงอาวุธหรื ออาคม
ตบมะผาบ๑๕ เป็ นศิลปะการแสดงของ
ชายชาวล้ านนาซึงมีทีมาจากการต่อสู้
ด้ วยมือเปล่า

๑๙๑
๑๙๑
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙
๒๕๙

จากตารางที ๔๕ นีพบว่า ชาวล้ านนายังมีความเชือเรื องข้ อห้ าม ดังจะเห็นได้ จาก
การใช้ คําศัพท์ว่า "ขึด" ซึงหมายถึง เสนียด,จัญไร ในอีกความหมายหนึง คือ ข้ อห้ ามต่างๆ เช่น
๑๓

ผู้วิจยั สันนิษฐานว่า "พระกุม" ในทีนีอาจหมายถึง "พระกุเวร" เนืองจากในศิลาจารึกปู่ ขุนจิดขุนจอด พ.ศ.๑๙๓๕

ด้ านที ๒ กล่าวถึงปู่ หลานสบถกัน มีการอ้ างถึงนามเทวดาและสิงศักดิสิทธิทีคนล้ านนาและสุโขทัยรู้จกั ร่วมกัน เช่น ในบรรทัดที
๒๑ด้ านที ๒มีชือท้ าวกุเวร บรรทัด ๒๒มีการอ้ างถึงเทพนพเคราะห์ และ บรรทัด ๒๓อ้ างถึงภุชงคและโภคิน ดังนันพระกุมในทีนี
น่าจะหมายถึง กุเวร หรื อกุมเวรเพราะท้ าวกุเวรเป็ นหนึงในจตุโลกบาลทีดูแลทิศเหนือ เนือความในลําดับต่อมามี การอ้ างถึง
ตารก(ชืออสูร-กุมภัณฑ์) กับนาคนํา ตามแบบของพระธรรมราชานุวตั รพรรณนาไว้ ในเรืองมหาขาติ สํานวนสร้ อยสังกร
๑๔

ผู้วิจัย สันนิ ษฐานว่า คําว่า ภุมภัณฑ์ อาจจะเกิ ดความผิดพลาดของการพิสู จน์ อัก ษรและการจัดพิมพ์ น่าจะ

มาจากคําว่า "กุมภัณฑ์" ซึงมาจากคําว่า กุมภ หมายถึง หม้ อ สนธิกบั คําว่า อัณฑะ หมายถึง ไข่ ซึงภาษาไทยใช้ ในความหมาย
ว่า "ยักษ์ "
๑๕

ตบมะผาบ น่าจะมาคําว่า "เชิงปราบ" ชาวล้ านนาออกเสียง /ปร/ เป็ นเสียง /ผ/ ฉะนัน คําว่า "ปราบ" จึงออกเสียง

เป็ น "ผาบ"

๓๐๒
ผู้หญิ งตังครรภ์ ห้ามนังบันไดหรื อนังคร่ อมบันไดเพราะจะทําให้ เป็ น "ขึด" หรื อ ห้ ามไม่ให้ ผ้ ูหญิ ง
ตังครรภ์ ไ ปงานบวชเพราะจะทําให้ เ ป็ น "ขึด" เช่นเดียวกับในเรื องมหาชาติ สํ านวนสร้ อยสัง กร
เมื อชูชกตายก็ ไม่มี ผ้ ูใดช่วยปลงศพเพราะกลัว จะเป็ น "ขึด" เห็น ได้ ว่าความเชื อเรื อง "ขึด" นี
แม้ ว่าสังคมล้ านนาจะเปลียนแปลงไปตามสภาพสังคมปั จจุบนั อย่างไร แต่ความเชื อเรื องดังกล่าว
ยังคงดํารงอยู่ได้ เนืองจากความเชือเรื องนีเกียวกับการขัดเกลาทางสังคม กล่าวคือ เมือพิจารณา
ถึงมโนทัศน์แฝงทีอยู่เบืองหลังความเชือเรื อง "ขึด" เหล่านีพบว่า ข้ อห้ ามเหล่านีมีลักษณะทําให้
สังคมอยู่อย่างเป็ นสุข เช่น การห้ ามไม่ให้ ผ้ หู ญิงตังครรภ์ไปงานบวช เนืองมาจากงานบวชเป็ นงาน
กลางแจ้ ง ผู้คนมากมาย ผู้หญิ ง ตังครรภ์ อาจเป็ นลมหรื ออาจเกิ ดอุบตั ิเ หตุจนทํ าให้ แท้ งบุตรได้
เป็ นต้ น "ขึ ด " ไม่ เ พี ย งแต่ส ร้ างความสงบสุข ร่ ม เย็ น ให้ แ ก่ สัง คม แต่ "ขึ ด " ยัง มี ลัก ษณะของ
การลงโทษซึงเป็ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางหนึงด้ วย ๑๖ดังจะเห็นได้ จากตอนชูชกตาย
เนืองจากบริ โภคอาหารเกินขนาดจนท้ องแตกตาย ชูชกถูกชาวเมืองสีพีรังเกียจ เนืองจากเป็ นผู้ไป
ทูลขอสองกุมารไปเป็ นทาส เมือชูชกตายจึงไม่มีใครช่วยจัดพิธีศพเพราะกลัวเป็ น "ขึด" เห็นได้ ว่า
ชาวล้ านนาใช้ "ขึด" เป็ นเครื องมือลงโทษทางสังคมทางหนึงด้ วย
ไม่เพียงเท่านัน จากกลุม่ คําศัพท์ทีเกียวกับความเชือยังแสดงให้ เห็นว่าชาวล้ านนา
มีความรู้ และเชือเรื อง "เทวดา" ดังเห็นได้ จาก "พระกุม" "พระกัน" "ภุมภัณฑ์" และ"นาคนํา" ข้ อมูล
เรื องดัง กล่าวทํ าให้ เ ห็นว่าชาวล้ านนานิยมเรี ยกชื อเทวดาตามลั กษณะทางเสี ยงของภาษาถิ น
ล้ านนา อีกทังยังทําให้ เห็นว่าชาวล้ านนามีความรู้เรื อง "ไตรภูมิ" เป็ นอย่างดีด้วย
ส่วนคําศัพท์เกียวกับความรู้ ของล้ านนา เห็นได้ ว่าชาวล้ านนาให้ ความสําคัญกับ
ความรู้ เป็ นอย่า งยิง เพราะความรู้ เหล่านี ใช้ เ ป็ นเครื องมื อทํามาหากิ น และเป็ นความรู้ ที ผู้ชาย
ชาวล้ านนาจําเป็ นต้ องมีไม่เพียงแต่จะใช้ ทํามาหากินแล้ ว แต่ยังไว้ ป้องกันตนเองจากภยันตราย
ต่างๆด้ วย
๑๖

กระบวนการขัด เกลาทางสัง คม หากสมาชิ ก ในสัง คมมี พฤติก รรมเป็ นที สัง คมยอมรับ สัง คมย่ อมให้ รางวัล

อาจเป็ นรางวัลทางตรง คือ การให้ ผลตอบแทน เช่น เงิน วัตถุ และสิงของ เป็ นต้ น ส่วนรางวัลทางอ้ อม เช่น การยกย่องชมเชย
และการสรรเสริ ญ เป็ นต้ น ส่วนสมาชิ กของสังคมที มีพฤติก รรมเบียงเบน สังคมย่อมลงโทษ ทังทางตรง เช่น การปรับเงิ น
การลงโทษทีเป็ นรู ปธรรม ได้ แก่ จําคุก กักขัง ริ บทรัพย์ และประหารชีวิต เป็ นต้ น ส่วนการลงโทษทางอ้ อม เช่น การนินทา
การประชดประชัน รวมถึงการควําบาตรด้ วย

๓๐๓
กลุม่ คําศัพท์ทีเกียวกับนามธรรมเหล่านีจึงไม่เพียงแต่จะทําให้ เห็นถึงลักษณะทาง
วัฒนธรรมล้ านนาเท่านัน แต่ยงั ทําให้ เห็นถึงความคิด ความเชือและความรู้ ต่างๆของชาวล้ านนา
ทีสําคัญด้ วย
๒.๓ กลุ่มคําศัพท์เกี ยวกับธรรมชาติ หมายถึง คําศัพท์ทีเกี ยวกับพรรณไม้ สัตว์
แมลง รวมทังสิงทีได้ มาจากธรรมชาติ เช่น สี เป็ นต้ น
ตารางที ๔๖ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับธรรมชาติ

ลําดับ
๑ ไม้ ขกั มอก
๒ ไม้ จําปา
๓ ไม้ ชมพู่

๔
๕

ไม้ ตระแบก
ไม้ นาวกาน

๑๗

คําศัพท์

ความหมาย
แก่นขนุนใช้ ต้มเอานําย้ อมผ้ า
ต้ นจําปา๑๗
ชื อพรรณไม้ พุ่ม ยื น ต้ น ชนิ ด Eugenia
malaccensis
Linn
ในวงศ์
Myrtaceae
ต้ นตะแบก
กากะทิ ง ชื อพรรณไม้ ยื น ต้ นชนิ ด
Calophylluminophyllum Linn. วงศ์
Guttiferaeใบและผลคล้ า ยสารภี แต่
ใบขึนสันมากและผลกลมกว่า เปลือก
เมล็ดแข็ง

คําว่า จําปา เป็ นคํายืม ส่วนภาษาล้ านนาใช้ "จุมปา"

หน้ า
๑๓๔
๑๓๔
๑๓๔

๑๒๘
๑๓๔

๓๐๔
ตารางที ๔๖ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับธรรมชาติ (ต่อ)

๖

ไม้ บนุ นาค

๗

ไม้ มะขามป้อม

๘

ไม้ มกู น้ อย

๙

ไม้ มกู หลวง

๑๐

ไม้ ซาง

๑๘

ชือต้ นไม้ ขนาดใหญ่ชนิด Mesuaferra
Linn. ในวงศ์ Guttiferaeใบยาวรี ปลาย
ใบเรี ยวแหลม ด้ านล่างมีนวนขาว ดอก
สี ข าวคล้ า ยสารภี แ ต่ใ หญ่ ก ว่ า กลิ น
หอม ใช้ ทํายาได้ แก่นสีแดงเข้ มใช้ ทํา
เครื องเรื อน๑๘
มะขามป้ อม (Indian gooseberry)
เป็ นต้ น ไม้ ยื นต้ นชนิดหนึง อยู่ในวงศ์
EUPHORBIACEAE เป็ นผลไม้ ที มี
วิตามินซีสงู และมีคณ
ุ ค่าทางสมุนไพร
ด้ วย
พุ ด ทุ่ ง ชื อ ไ ม้ พุ่ ม ช นิ ด
HolarrhenadensifloraRidl. มูกน้ อย
มูกนิง โมกนัง ก็วา่
โมกใหญ่ ชื อพรรณไม้ พุ่ม ยื นต้ น ชนิด
Holarrhenaantidysenterica Wall.
ในวงศ์ Apocynaceaeดอกสีขาว กลิน
หอม เปลื อ กใช้ ทํ า ยาได้ มูก มัน น้ อ ย
มูกมันหลวง โมกเขา โมกท่ง โมกหลวง
ก็วา่
พรรณไม้ ชนิดหนึงในสกุลไผ่มี หนาม,
ไม้ ไผ่นวล ก็วา่

คําว่า บุนนาค เป็ นคํายืม ภาษาล้ านนาใช้ "สารภีดอย"

๑๓๔

๑๓๑

๑๓๑

๑๓๑

๗๑

๓๐๕
ตารางที ๔๖ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับนามธรรม (ต่อ)

๑๑

ไม้ ยาง

๑๒
๑๓
๑๔

ไม้ รัง
ไม้ สะเคียน
ไม้ สะบันงา,

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หมากกวิด,
หมากคับทอง
หมากหาด
หูกวาง
ไม้ เหม้ า๒๐,

๒๐

ไม้ อ้งไก่,

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นกกาดอม
นกเขียน
นกเค้ าช้ าง
นกจอก
นกแหลวคอด

ชื อพรรณไม้ ยื น ต้ น ขนาดใหญ่ ห ลาย
ช นิ ด ใ น ส กุ ล Dipterocarpusว ง ศ์
Dipterocarparceaeยาง ที เจาะเผา
จากลํ า ต้ นใช้ ประสมกั บ ชั น ยาเรื อ
เรี ยกว่านํามันยาง
ไม้ รัง
ต้ นตะเคียน
กระดังงา ชือไม้ ยืนต้ นขนาดกลางชนิด
CanangaodorataHook.f. et Thใน
วงศ์ Annonaceaeดอกหอม กลีบบาง
มี ๖ กลีบ๑๙
มะขวิด พรรณไม้ ยืนต้ นผลกินได้
มะพลับ
มะเดือหอม พรรณไม้ พมุ่
ต้ นหูกวาง
ต้ นเม่าสร้ อย หรื อหมากเม่า ใบใช้ ทํา
ยาได้
ประคํ า ไก่ ชื อพรรณไม้ ยื น ต้ นชนิ ด
Drypetesroxburghi Wall. ในวงศ์
Euphorbiace
นกกาชนิดหนึง
นกกระเรี ยน
นกแสก
นกกระจอก
นกเหยียว

๑๙

โคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย ใช้ "กระดันงา"

๒๐

ปั จจุบนั จะใช้ เฉพาะในพืนทีจังหวัดลําปางและจังหวัดเชียงราย

๑๒๘

๑๒๘
๑๒๘
๑๓๔

๑๓๕
๑๓๑
๑๓๑
๑๒๘
๑๓๑
๑๓๑

๖๖
๗๗
๖๖
๗๗
๗๗

๓๐๖
ตารางที ๔๖ กลุม่ คําศัพท์เกียวกับธรรมชาติ (ต่อ)

๒๖
๒๗

นกออก
แมงพู่

๒๘
๒๙
๓๐

แตน
จําปาเทศ๒๒,สี
ชมพู๒๓,สี

นกอินทรี ทะเลปากขาว๒๑
๗๗
แมลงพู่ แมลงหลายชนิดรู ปร่ างคล้ าย ๗๑
ผึง ต่า งกันที ขนปกคลุม ลํ าตัว ไม่มี ถุง
เก็บเกสรดอกไม้ เหมือนผึง มักอยู่โดด
เดียวหรื อเป็ นคู่ ๒-๓ คู่ แต่ไม่เป็ นกลุ่ม
ใหญ่ เ หมื อ นผึ ง ที บ่ อ ยอยู่ ใ นสกุ ล
Xylocopaในวงศ์ Xylocopidae
แตน
๒๖๓
สีเหลืองอมส้ ม
๖๙
สีชมพู
๖๙

จากตารางที ๔๖ เห็นได้ วา่ กวีจงใจทีใช้ มหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรเป็ นทีรวบรวม
ชือพรรณไม้ และสัตว์ทีสําคัญไว้ อย่างแยบคาย เมือพิจารณาเห็นได้ ว่าชือพรรณไม้ ส่วนใหญ่เป็ น
พรรณไม้ เ ศรษฐกิ จ กล่า วคื อ เป็ นไม้ สํ า คัญ ที ใช้ ส ร้ างบ้ า นเรื อ นและเป็ นไม้ ผ ลที ใช้ บ ริ โ ภคได้
ข้ อ สัง เกตประการหนึงพรรณไม้ เ หล่า นี ยัง สามารถนํ ามาเป็ นส่วนผสมทํ า ยารั กษาโรคได้ ด้ ว ย
ปั จจุบนั พรรณไม้ เหล่านีใกล้ สญ
ู พันธุ์และเป็ นพรรณไม้ ทีหายากมากขึนด้ วย

๒๑

นกออก หรื อ อินทรี ทะเลปากขาว (อังกฤษ:

White-bellied Sea-eagle, White-bellied Fish-eagle, White-breasted Sea

Eagle; ชือวิทยาศาสตร์ : Haliaeetusleucogaster)

เป็ นนกขนาดใหญ่ชนิดหนึงจําพวกเหยียวและอินทรี ตัวผู้และตัวเมียมีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกัน ตัวทีโตเต็มวัยแล้ ว บริ เวณหัว อก และลําตัวด้ านล่างมี สีขาวด้ านบนมีสีนําตาลเทา หางและปี กเป็ นสีเทาเข้ ม
ปลายหางมีสีขาว นกขนาดเล็กมีสีนําตาลทังตัว เมือมีอายุได้ ราว ๓ ปี จึงมีลกั ษณะดังกล่าว ขณะบินเห็นปี กค่อนข้ างหักเป็ นมุม
เหนือลําตัว หางสีนําตาล ปลายหางสีขาวเป็ นหางพลัวชัดเจน จัดเป็ นนกขนาดใหญ่ เพราะมีขนาดความยาวลําตัวสูงสุดถึง
๖๖- ๖๙ เซนติเมตร
๒๒

เป็ นสีทีมีกรรมวิธีทีทํายากจึงถือว่า ผ้ าทีใช้ สีจําปาเทศเป็ นผ้ าทีมีคา่ มาก

๒๓

เป็ นสีทีมีกรรมวิธีทีทํายากทีสุด สีชมพูจึงเป็ นสีทีสําคัญและถือว่ามีคณ
ุ ค่ามากทีสุดของชาวล้ านนา อีกทังคําว่า

ชมพู ยังหมายถึง วิเศษ,มีคณ
ุ ค่า ได้ อีกด้ วย

๓๐๗
ส่วนคําศัพท์ทีเกียวกับนกและแมลงเห็นได้ วา่ เป็ นนกและแมลงประจําถิน ซึงกวีได้
เลือกสรรนกและแมลงทีเป็ นทีรู้จกั ของชาวล้ านนา ไม่เพียงแต่จะทําให้ ผ้ อู ่านผู้ฟังเข้ าใจง่ายขึนแต่
ยังเป็ นการรวบรวมชือนกและแมลงทีสําคัญของล้ านนาด้ วย
จากการรวบรวมคําศัพท์ทีปรากฏในเรื องมหาชาติ สํานวนสร้ อยสังกรนีทําให้ เห็นถึงคุณค่า
ของวรรณกรรมเรื องนี ๒ ประการ คือ วรรณกรรมล้ านนาเรื องนีเป็ นแหล่งข้ อมูลหรื อคลังข้ อมูลทาง
วัฒนธรรมล้ านนาทีสําคัญเรื องหนึง ส่วนประการทีสอง คือ วรรณกรรมล้ านนาเรื องนีแสดงให้ เห็ น
ถึง ภูมิ ปั ญ ญาของชาวล้ านนา คื อ ผู้ร จนาที สามารถประพัน ธ์ วรรณกรรมแฝงภูมิ ปั ญ ญาและ
องค์ความรู้ไว้ อย่างมีวรรณศิลป์ วรรณกรรมล้ านนาเรื องนีจึงไม่เพียงเป็ นวรรณกรรมทีใช้ ในพิธีกรรม
แต่ยงั เป็ นตําราความรู้ทีสําคัญของล้ านนาด้ วย
ด้ วยเหตุดงั กล่าว อาจกล่าวได้ ว่า ประเพณี ตงธรรมหลวงหรื
ั
อการเทศน์มหาชาติล้านนา
ไม่เพียงแต่เป็ นการทําบุญ หรื อการสืบสานประเพณีเท่านัน แต่ยงั เป็ นการถ่ายทอด "ภูมิปัญญา
และองค์ความรู้ " ของท้ องถินโดยผ่าน "องค์เทศน์" ฉะนัน การรักษาและสืบสานประเพณีตงธรรม
ั
หลวงจึงเป็ นการรักษาและสืบสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้ เก่าแก่ของล้ านนาเอาทางหนึงด้ วย

๓๐๘
ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชือ – สกุล

นายวาทิต ธรรมเชือ

ทีอยู่

๗๐/๒ ถนนสามล้ าน ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๐๐

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๒

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๔-ปั จจุบนั

สําเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จาก
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาต่อ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ครู โรงเรี ยนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์พิเศษ สาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์พิเศษ สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์พิเศษ สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

