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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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บทท ี๑ 
บทนํา 

 
๑. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ราวพทุธศตวรรษที๑๙ – ๒๑ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยหรือทีเรียกว่าดินแดน
ล้านนาพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก๑พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนล้านนา   
ครังแรก เมือพระนางจามเทวีย้ายจากแคว้นละโว้สู่แคว้นหริภุญชัย เมือพ.ศ.๑๒๒๖ พระนาง    
จามเทวีได้ทรงนิมนต์ภิกษุผู้ รู้พระไตรปิฎกมาด้วย ๕๐๐ รูป๒  พทุธศาสนาทีเข้ามาเผยแผ่ในครังนี
เป็นพทุธศาสนานิกายเถรวาท ทีพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้พระโสณะเถระและพระอตุรเถระ
มาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ พุทธศาสนานิกายนีได้เจริญรุ่งเรืองในแคว้นหริภุญชยั จึงทําให้
อาณาจักรล้านนาในระยะแรกเริมจึงนับถือพุทธศาสนาในนิกายนีและรู้จักกันในชือว่า             
นิกายพืนเมืองเดมิ๓ 

พทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอาณาจกัรล้านนาเป็นอย่างมากเมือพญากือนาได้อาราธนา
พระสมุนเถระจากอาณาจกัรสโุขทยัขนึมาอยู่ทีวดัพระยืน จงัหวดัลําพนู  เมือ พ.ศ. ๑๙๑๒ และได้
บวชแปลงพระเชือเก่า๔อนัสืบเนืองมาจากสมยัพระนางจามเทวีให้บวชใหมเ่ป็นจํานวนมาก จากนนั
พระสมุนเถระจงึเข้ามาสู่เชียงใหม่และบวชแปลงภิกษุตลอดจนชําระบทสวดและทํานองสวดต่างๆ
ให้ถูกต้อง พญากือนามีความสนพระทัยในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงสร้างวัดบุปผารามหรือ  
วัดสวนดอกไม้ เดิมเป็นพระราชอุทยานของพญากือนา ถวายให้พระสุมนเถระจําวัด วัดนีจึง
กลายเป็นศนูย์กลางของสงฆ์นิกายรามญัในลําดบัตอ่มา๕ จากนนัพทุธศาสนาก็เจริญมากขนึ 

                                                           
 ๑ลิขิตลิขิตานนท์ ,ยุคทองแห่งวรรณกรรมพุทธศาสนาของล้านนาไทย (เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหมฉ่บบัที ๑๐มกราคม – มีนาคม, ๒๕๓๓), ๒๒. 

 ๒อดุม  รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้านนา(กรุงเทพฯ : สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,๒๕๔๖),๑๘๗. 
 ๓สรุพล ดําริห์กลุ,ล้านนา สงิแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม(กรุงเทพฯ :  มรดกไทย,๒๕๔๒),๑๕๖. 
 ๔การบวชแปลงเชือเก่า หมายถึง การบวชซําเพือเปลียนแปลงจากนิกายเดิมเป็นนิกายใหม่ ในทีนี หมายถึง การ
เปลียนแปลงจากนิกายพืนเมืองเดิมมาเป็นนิกายลงักาวงศ์ 
 ๕อดุม  รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้านนา,๑๘๖. 
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ความเจริญของพทุธศาสนานิกายรามญันี ทําให้ภิกษุล้านนาหลายรูปเดินทางไปศกึษายงั
นอกอาณาจกัร โดยเฉพาะทีเมืองลงักาในราว พ.ศ. ๑๙๖๗ เมือภิกษุกลุ่มนีกลบัมายงัอาณาจกัร
ล้านนาได้นิมนต์ภิกษุชาวลงักา ๒ รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุและพระอุตตมปัญญาให้มาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอาณาจกัรล้านนาด้วย ภิกษุลงักาทังสองรูปได้จําวดัทีวดัป่าแดงหลวงและได้
เรียกภิกษุกลุม่นีวา่ นิกายสีหล๖ 

รัชสมยัของพญาติโลกราชภิกษุชาวล้านนาในสมยันีมีความเชียวชาญในภาษาบาลีและมี
ความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก อีกทงัยงัมีการศึกษาปริยตัิธรรมอย่างละเอียดลึกซึง จึงเกิดการ
ทําสงัคายานาพระไตรปิฎกขึนทีวดัมหาโพธาราม(วดัเจ็ดยอด)ใน พ.ศ. ๒๐๒๐การทําสงัคายานา
ครังนีถือได้วา่เป็นการทําสงัคายานาพระไตรปิฎกครังที ๘ ของโลกและครังแรกในประเทศไทยด้วย 
พระไตรปิฎกฉบบัทีชําระในสมยัพญาติโลกราชถือเป็นหลกัปฏิบตัิของภิกษุนิกายต่างๆในล้านนา
สืบมา๗ 

ภูมิความรู้ของภิกษุชาวล้านนาทงัทีศึกษาในอาณาจักรล้านนาและเมืองลังกา ทําให้มี
การศึกษาภาษาบาลีอย่างกว้างขวาง ภิกษุทีมีความสามารถสูงจะได้รับการสนับสนุนจาก         
ราชสํานกัล้านนาให้ศกึษาตอ่ในเมืองลงักา๘ เมือกลบัมาจากเมืองลงักาแล้วภิกษุเหล่านีจึงได้แต่ง
คมัภีร์ทงัทีเป็นภาษาบาลีและภาษาล้านนาด้วย จากการสํารวจของสมหมาย เปรมจิตต์และคณะ
พบคมัภีร์พทุธศาสนาทีสําคญัดงันี๙ 

 ๑. มหาชาตชิาดก จํานวน ๑,๔๒๔ ผกู 
 ๒. ชาดกทวัไป  จํานวน ๙๐๗ ผกู 
 ๓. ตํานานปชูนียวตัถ ุ จํานวน ๒๐๙ ผกู 

                                                           
 ๖สรุพล ดําริห์กลุ,ล้านนา สงิแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม,๑๖๐. 
 ๗สรัสวดี ออ๋งสกลุ,ประวัตศิาสตร์ล้านนา(กรุงเทพฯ : อมรินทร์,๒๕๕๑),๑๖๒. 
 ๘อดุม  รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้านนา,๑๘๗. 
 ๙เรืองเดียวกนั,๑๙๙. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

๓ 

วรรณกรรมพุทธศาสนาเหล่านีสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทกว้างๆ คือ วรรณกรรมที
แต่งหรือเรียบเรียงด้วยภาษาบาลีและวรรณกรรมทีแต่งเป็นภาษาล้านนา๑๐ วรรณกรรมพุทธ
ศาสนาทีแต่งเป็นภาษาล้านนา สามารถแบ่งตามเนือหาได้คือ วรรณกรรมชาดก  วรรณกรรม
ตํานาน  วรรณกรรมตํารา วรรณกรรมคําสอน เป็นต้น๑๑ 

วรรณกรรมพุทธศาสนาเหล่านีแต่งโดยภิกษุล้านนารูปสําคญัๆหลายรูปเช่น พระโพธิรังสี 
แตง่ จามเทวีวงศ์  สิหิงคนิทาน พระรัตนปัญญาเถระ แตง่ ชินกาลมาลีปกรณ์  พระสิริมงัคลาจารย์ 
แตง่ เวสสนัตรทีปนี  จกัรวาลทีปนีสงัขยาปกาสกฎีกา และมงัคลตัถทีปนี  พระพทุธญาณเจ้าและ
พระพทุธพกุาม แตง่ ตํานานมลูศาสนา พระญาณวิลาสเถระ แตง่ สงัขยาปกาสก  

นอกจากนันยังมีปัญญาสชาดก๑๒ซึงไม่ปรากฏนามผู้ แต่ง ปัญญาสชาดกนีมีความ
แพร่หลายเป็นอย่างยิง กล่าวคือ มีการแปลเป็นฉบับภาษาต่างๆ เช่น ฉบับลาว ฉบับเขมร         
ฉบบัเชียงตุงและฉบบัพม่า๑๓ความแพร่หลายนีทําให้ปัญญาสชาดกส่งอิทธิพลไปถึงอาณาจักร
อยุธยาโดยเป็นต้นกําเนิดของวรรณคดีไทยหลายเรือง เช่น  สมุทรโฆสชาดก เป็นทีมาของเรือง
สมุทรโฆษคําฉันท์ในสมยัอยุธยา สุวรรณสงัขชาดก เป็นต้นเค้าของเรืองสงัข์ทองพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที ๒ สุธนชาดก นําไปแต่งเป็นบทละครนอก       
ในสมยัอยธุยา เป็นต้น๑๔ 

วรรณกรรมเหลา่นีไมเ่พียงแตแ่สดงถึงความสามารถทางอกัษรศาสตร์ของภิกษุชาวล้านนา
เท่านนัแต่วรรณกรรมเหล่านียงัมีส่วนในการกําหนดแนวคิด คา่นิยม จริยธรรม ตลอดจนโลกทศัน์
ของสงัคมล้านนาสมยันนัและสมยัตอ่ๆมาด้วย๑๕ 

                                                           
 ๑๐พรรณเพ็ญ เครือไทย(บรรณาธิการ),วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๐),๑๔. 
 ๑๑เรืองเดียวกนั,๑๖-๑๗. 
 ๑๒ปัญญาสชาดก เป็นชาดก ๕๐ เรือง แบง่ออกเป็น ปฐมภาค ปัจฉิมภาคและชาดกแทรก เข้าใจว่าแต่งในสมยัพญา
แก้ว (พ.ศ.๒๐๓๘-๒๐๖๘) เป็นการเรียบเรียงชาดกนอกนิบาตในล้านนาทีมีอยู่แล้วให้เป็นภาษาบาลี 
 ๑๓ชาวพมา่เรียก ปัญญาสชาดก วา่ “ซิมเมปัณณาสซาต” หมายถึง ปัญญาสชาดกของเชียงใหม่ 
 ๑๔สรัสวดี ออ๋งสกลุ,ประวัตศิาสตร์ล้านนา,๑๗๑. 
 ๑๕มชัฌิมา  วีรศิลป์,การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก สํานวนไผ่แจ้เรียวแดง (วิทยานิพนธ์
ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,๒๕๔๙),๔. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

๔ 

ในบรรดาวรรณคดีพุทธศาสนาจํานวนมากดงัทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เรืองมหาชาติเป็น
เรืองทีชาวล้านนารู้จกัและคุ้นเคยมากทีสดุจากการสํารวจของ สมหมาย  เปรมจิตต์๑๖พบเอกสาร
ใบลานตามวัดต่างๆในภาคเหนือกว่า ๕๐๐วัด พบว่ามหาเวสสันดรชาดกมีมากกว่าคมัภีร์พุทธ
ศาสนาอืนๆมีผู้ แปลแต่ง๑๗เป็นสํานวนต่างๆโดยเรืองมหาชาตินี แต่ละสํานวนมีเนือหาสันยาว
ต่างกันชาวล้านนาจะรู้จกัในชือมหาเวสสนัดรชาดก หรือ ธรรมมหาเวสสนัดรชาดก ซึงนิยมแต่ง
และสร้างถวายวดัสิงฆะวรรณสยั ได้สํารวจเรืองมหาชาตินี๑๘เมือพ.ศ. ๒๕๒๓ พบทงัหมด ๑๓๐ 
สํานวน ต่อมาสมหมาย  เปรมจิตต์ ได้สํารวจเพิมเติมในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พบเรืองมหาชาติเพิมขึน
อีก ๗๐ สํานวน รวมทงัหมด ๒๐๐ สํานวน๑๙ซึงมีสํานวนทีมีชือเสียง เช่น สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง  
สร้อยสงักร  หิงแก้วมโนเนือง  อินทร์ลงเหลา  พระยาฟืน  สร้อยรวมธรรม เป็นต้น 

เรืองมหาชาตินีเป็นทีรู้จักและนิยมมากในอาณาจักรล้านนาเนืองจากความเชือและ
ค่านิยมเรืองอานิสงส์ของการสร้างมหาชาติอุดม  รุ่งเรืองศรี ได้ให้ความเห็นถึงการสร้างคมัภีร์
เกียวกบัมหาชาตไิว้วา่ 

การทีมีการสร้างธรรมมหาชาติและชาดกต่างๆ เป็นจํานวนมากนนั อาจะเป็น
เพราะความบนัดาลใจทีไดร้ับการกระตุน้จาก “อานิสงส์สร้างธรรม” และอาจ
เป็นเพราะตอ้งการแสดงถึงความสามารถของผูแ้ต่งดว้ยก็ได๒้๐ 

การสร้างคมัภีร์มหาชาติเพือถวายวัดนนั อาจกล่าวได้ว่า เกิดจากปัจจัยในการนิยมฟัง
เทศน์ของชาวล้านนา ทงันีมาจากความเชือจากคมัภีร์เรืองมาเลยยฺวตัถ ุว่าผู้ ใดได้ฟังเรืองมหาชาติ
จบภายในหนึงวัน จะได้ไปสู่สวรรค์ชันดาวดึงส์หรือจะได้ไปสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรย          

                                                           
 ๑๖สมหมาย  เปรมจิตต์,มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม(เชียงใหม่ : มิงเมือง,๒๕๔๔),
๑๕-๑๖. 
 ๑๗แปลแตง่ หมายถึง การแปลวรรณกรรมจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทย และมีการแต่งเพิมรายละเอียดต่างๆเข้า
ไปให้เข้ากบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมนนัๆด้วย 
 ๑๘สิงฆะวรรณสยั,ปริทัศน์วรรณคดีลานนาไทย(เชียงใหม่ : โครงการตํารา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,่๒๕๒๓),๒๙-๓๐. 
 ๑๙สมหมาย  เปรมจิตต์,มหาเวสสันดรชาดก วเิคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม,๑๕. 
 ๒๐อดุม  รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้านนา,๑๙๙. 

   ส
ำนกัหอ
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๕ 

จากความเชือนีจึงทําให้ชาวล้านนานิยมฟังเทศน์โดยเฉพาะเรืองมหาชาติ จึงทําให้เกิดประเพณี 
“สร้างธรรม”คือ การจดัทําคมัภีร์พทุธศาสนาโดยเฉพาะเรืองมหาชาติ เพือให้ภิกษุได้ใช้ในการเทศน์ 
ความนิยมในการสร้างธรรมนีได้รับความนิยมมากจึงทําให้มหาชาติของล้านนามีจํานวนสํานวน
มากถึง ๒๐๐ สํานวน 

การเทศน์เรืองมหาชาติในล้านนานับว่าเป็นเรืองใหญ่สําหรับชาวล้านนาเพราะเรือง
มหาชาตนินัได้ผนวกเข้าไปกบัประเพณีตงัธรรมหลวง 

การตงัธรรมหลวงเป็นการเทศน์เฉพาะกาล กล่าวคือ การเทศน์แบบตงัธรรมนีส่วนมากจะ
จดัขนึในวนั “ยีเพ็ง” คือ วนัเพ็ญเดือน ๑๒ เดือน ๓ และเดือน ๔ ของล้านนา ซึงชาวบ้านและวดัจะ
กําหนดเรืองในการตงัธรรมก่อน ซึงอาจเป็นธรรมในหมวดทศชาติชาดก ปัญญาสชาดก มหาชาติ
หรือชาดกนอกนิบาติอืนๆแต่โดยมากแล้วมักจะเป็นเรืองมหาชาติ๒๑ประเพณีนีจะต้องใช้เวลา
ยาวนานถึง ๗ วันชาวล้านนาจึงมักเรียกการตงัธรรมเช่นนีว่า “ตงัธัมม์หลวง”๒๒อุดม รุ่งเรืองศรี
กลา่วถึงพิธีตงัธรรมหลวง๒๓ไว้วา่ 

การตงัธัมม์หลวงนีบางครังก็เป็นเวลาทีศรัทธาชาวบ้านสร้างคมัภีร์ชาดก
ถวายวดัเลยถือโอกาสตงัธมัม์หรือเริมการใช้คมัภีร์ทีตนสร้างถวายวดันนัดว้ย
และส่วนมากมกัจะปิดทา้ยดว้ยการเทศน์มหาชาติ คือ ก่อนจะเทศน์มหาชาติ
ก็จะเทศน์เรืองอืนไปเรือยๆ พอจวนจะถึงวนัสดุท้าย ๑ วนัจะเทศน์ “คาถา
พนั” “มาลยัตน้” “มาลยัปลาย” และ “อานิสงส์มหาชาติชาดก” พอรุ่งขึนก็จะ
เริมเทศน์กณัฑ์ทศพรตงัแต่เชา้มืดเรือยไปจนครบ ๑๓ กณัฑ์ ซึงมกัจะไปเสร็จ
ในเวลาประมาณทุ่มเศษ ถ้าเป็นฉบบัทีสนัก็อาจจบในเวลาพลบคําพอดี    
การเลือกตงัธัมม์หลวงนี บางทีก็ไม่นําเรืองอืนเข้ามาเทศน์ร่วม คงเทศน์
เฉพาะเวสสนัดรชาดกแต่เป็นหลายสํานวนในคราวเดียวถึง ๗ วนัก็ได ้ในการ

                                                           
 ๒๑เรืองเดียวกนั,๒๐๐. 
 ๒๒การเลือกตงัธรรมหลวงนี บางทีก็ไมนํ่าเรืองอืนเข้ามาเทศน์ร่วม คงเทศน์เฉพาะเรืองมหาชาติแตเ่ป็นหลายสํานวน
ในคราวเดียวถึง ๗ วนัก็ได้ 
 ๒๓อดุม  รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้านนา,๒๐๐. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

๖ 

เทศน์มหาชาตินีก็ต้องพยายามจัดบรรยากาศให้คล้ายกบัทีพรรณนาไว้ใน
เรืองมหาชาติรวมทงัทีกล่าวไวใ้นอานิสงส์มหาชาติอีกดว้ย 

 ความนิยมเรือง มหาชาติ ของชาวล้านนานียงัปรากฏเด่นชดัในการใช้สํานวนภาษาของ
ชาวล้านนา กล่าวคือ ชาวล้านนายงัมีการเปรียบเทียบระหว่างการกระทําในชีวิตประจําวันของ  
ชาวล้านนากับพฤติกรรมตวัละครในเรืองมหาชาติหรือเวสสนัดรชาดก เช่น  “ใจดีเหมือนพระยา
เวสสันดร” ซึงหมายถึง คนทีใจดีหรือใจกว้างมากๆ “ปุ๋ มหลามเหมือนพราหมณ์เฒ่า” หมายถึง   
คนทีตะกละกินจนพุง่ยืนเหมือนกบัชชูก อีกสํานวนหนึงทีมีความหมายคล้ายกนั คือ “ขีกละเหมือน
ปู่ พราหมณ์” สว่น “คนโลภ”ชาวล้านนาจะใช้สํานวนวา่ “ขีโลภเหมือนปู่ พราหมณ์”๒๔ไม่เพียงเท่านนั
วรรณคดีเรืองมหาชาตนีิยงัสง่อิทธิพลถึงวรรณคดีเรืองอืนๆของชาวล้านนาด้วย เช่น ในวรรณกรรม
คําสอนเรืองเจ้าวิฑรูสอนหลาน มีการกล่าวอ้างถึงพระนางมทัรีทีเอ็นดเูหล่าสนมของพระเวสสนัดร
ไว้วา่ 

โคลงที ๒๓๙ 

 มีใจรักอวบอว้น  ปรานี 

รักหมู่ทาสาทาสี  หมู่ขอ้ย 

เสมอเหมือนดงัมทัรี  เมียพระเวส วนันนั 

รักหมู่ฝงูเมียนอ้ย  เผ่าผูส้นทนา๒๕ 

วรรณคดีอีกเรืองหนึงทีมีการกล่าวอ้างถึงลกัษณะพฤติกรรมของพระนางมทัรีก็คือ โคลง
พระลอสอนโลก ซงึได้กลา่วถึงพระนางมทัรีทียําเกรงพระเวสสนัดรไว้วา่ 

 

 

                                                           
 ๒๔เรืองเดียวกนั, ๕. 
 ๒๕เรืองเดียวกนั,หน้าเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

๗ 

โคลงที ๖๒ 

 เอาเมียใจเพดดงั   ทาสี 

ปรนนิบติัแต่คล่องดี   นอ้มไหว ้

อปุมาดงัมทัรี    ยําพระเวสสนัตรแหล่ 

คือเอาผวัเป็นเจ้า   ถูกถว้นคดีธรรม๒๖ 

ตวัละครอืนๆอยา่งชชูก ก็เป็นทีรู้จกัและมกัจะใช้กลา่วเปรียบเทียบในเชิงไม่ดี เช่น ในโคลง
วิฑรูสอนโลกกลา่วเปรียบเทียบกบัชชูกไว้ว่า 

โคลงที ๒๔๓ 

 ชูชกผูถ่้อยชา้   ชินพราหมณ์ 

ทวยไต่ขอนงราม   ลูกเตา้ 

พระเมืองบ่มีความ   ถนี ใดเฮย 

เอาหน่อนงสองเจ้า   ยืนหือเป็นทาน๒๗ 

ตวัอย่างดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าเรืองมหาชาตินนัอยู่ในวิธีคิดและวิถีชีวิตของชาวล้านนา 
อาจจะกลา่วได้วา่เรืองมหาชาตนีิเป็นทีนิยมเป็นอย่างยิงในสงัคมชาวล้านนา 

ในบรรดามหาชาตล้ิานนามีมากถึง ๒๐๐ สํานวน แตมี่สํานวนทีชาวล้านนาประทบัใจและ
ให้ความนิยมมาก คือ สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง สํานวนสร้อยสงักร สํานวนอินทร์ลงเหลา สํานวน
พระยาฟืน และสํานวนสร้อยรวมธรรม ในบรรดามหาชาตล้ิานนาสํานวนตา่งๆเหล่านี สํานวนสร้อย
สงักรได้รับความนิยมมากทีสุด เนืองจากเป็นสํานวนทีปริวรรตเป็นอกัษรไทยมาตรฐานจึงทําให้
ภิกษุทีไม่สามารถอ่านอักษรธรรมได้สะดวกในการใช้เทศน์อีกทัง สํานวนสร้อยสังกรนียังมี       

                                                           
 ๒๖เรืองเดียวกนั, ๖. 
 ๒๗เรืองเดียวกนั,หน้าเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ
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๘ 

ความไพเราะกว่าสํานวนอืนๆ กล่าวคือ เป็นสํานวนทีได้รับการชําระจากสํานวนอืนอย่างน้อยก็ได้
ชําระจากสํานวนไม้กุ๒๘ อาจจะกล่าวได้ว่า สํานวนสร้อยสังกรมีวัตถุประสงค์ชําระเพือให้               
มีความไพเราะทางวรรณศลิป์ ดงัทีพระธรรมราชานวุตัร ผู้ ชําระได้กลา่วไว้ในคําปรารภวา่ 

...ขา้พเจ้าไดพ้ยายามเรียบเรียงธรรมมหาชาติลานนา โดยให้มีถ้อยคําสมัผสั
กนัมากทีสดุ ทีชาวลานนาเรียกว่า “สร้อย” จึงให้นามว่า “ธรรมมหาชาติภาค
พายพัฉบบัสร้อยสงักร” ความจริงไม่ใช่ธรรมทีข้าพเจ้าแต่งขึนเอง แต่คดัลอก
เอาธรรมมหาชาติหลายฉบับแล้วแก้ไขปรับปรุงต่อเติมให้เหมาะสม คือ       
ไม่หนาเกินไปหรือบางเกินไป มีถ้อยคําสมัผสัคล้องจองหรือรับกนั และแก้ไข
สํานวนโวหารบางแห่งทีเห็นว่าไม่เหมาะสม แต่ก็พยายามรักษาภาษาลานนา
โบราณ ไม่ใหภ้าษาสมยัใหม่ปะปนเพือประโยชน์แก่ผูส้นใจภาษา๒๙ 

วตัถปุระสงค์ของมหาชาตสํิานวนสร้อยสงักรแตกตา่งจากมหาชาติสํานวนไผ่แจ้เรียวแดงที        
มัชฌิมา วีรศิลป์๓๐ได้ศึกษาเรือง “การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันตรชาดก สํานวน        
ไม้ไผ่แจ้เรียวแดง”โดยใช้ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง ที อุดม รุ่งเรืองศรี ปริวรรตและชําระต้นฉบับ             
โดยกล่าวถึงวตัถปุระสงค์ของการปริวรรตและชําระว่าเพือเป็นการรักษารูปภาษาล้านนามากกว่า
เพือให้เกิดความงามทางวรรณศลิป์ดงัทีมชัฌิมา วีรศลิป์ ได้กลา่ววา่  

“...วตัถุประสงค์ของ อุดม รุ่งเรืองศรี ในการสร้างสรรค์ เรืองเวสสนัตรชาดก 
ฉบบัไม้ไผ่แจ้เรียวแดง คือ ต้องการแสดงให้คนทวัไปได้ชืนชมและเห็นถึง
คณุค่าของวรรณกรรมลา้นนาซึงบนัทึกไวด้ว้ยอกัษรลา้นนา...๓๑ 

มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรจึงน่าสนใจทีจะนํามาศึกษาในด้านทีมีความสําคัญต่อ
ประเพณีตงัธรรมหลวง รวมทงัเปรียบเทียบเนือเรืองกบัอรรถกถามหานิบาตชาดกว่ามีความเหมือน

                                                           
 ๒๘ประคอง  นิมมานเหมินท์,มหาชาตลิานนา : การศึกษาในฐานะทเีป็นวรรณคดีท้องถนิ, ๑๐. 
 ๒๙พระธรรมราชานวุตัร,มหาชาตภิาคพายัพสาํนวนเอกสร้อยสังกร(เชียงใหม ่: สงวนการพิมพ์,๒๕๐๘), ก. 
 ๓๐มชัฌิมา  วีรศิลป์,การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก สาํนวนไผ่แจ้เรียวแดง. 
 ๓๑เรืองเดียวกนั, ๘. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

๙ 

หรือต่างกันอย่างไร ส่วนด้านวรรณศิลป์ทีว่ามีความงามนันงามอย่างไร และในฐานะทีเป็น
วรรณกรรมทีเกิดในท้องถินล้านนานา่จะแสดงลกัษณะสงัคมล้านนาหรือไมอ่ยา่งไร 

จากการศึกษามหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรในเบืองต้นผู้ วิจัยพบว่า  มีความงามทาง
วรรณศิลป์ซึงอาจทําให้สํานวนสร้อยสงักรมีความงดงามทางภาษาและเหมาะสมสําหรับใช้เทศน์
ด้วยดงัทีพระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บษุนารีย์)๓๒ให้ความเห็นว่า ถ้อยคํา ภาษา ทีใช้ในสํานวน  
ไผแ่จ้เรียวแดงมีถ้อยคําสํานวนขนาดยาวจึงไม่ได้รับความนิยม ส่วนสํานวนสร้อยสงักรอาจจะเป็น
เพราะความไพเราะทางวรรณศิลป์ทีได้รับการขัดเกลามากกว่าสํานวนอืนๆจึงทําให้เอือต่อ          
การเทศน์มหาชาติแบบล้านนาทีมีการเทศน์แบบใช้ทํานอง(ระบํา)คล้ายกบัการร้องเพลงจึงทําให้
มหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรนีได้รับความนิยมใช้เทศน์ในทกุวดัของล้านนา 

 ส่วนด้านเนือหาของมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนัน ผู้ วิจัยได้ศึกษาในเบืองต้นโดย
เปรียบเทียบกับอรรถกถา เวสสนัตรชาดก ใน พระสตุตนัตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที ๔ ภาค   
ที ๓ มหามกฏุราชวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ดําเนินการจดัพิมพ์ การดําเนินเรืองของมหาชาติ
สํานวนสร้อยสังกรนันแม้จะดําเนินเรืองตามอรรถกถา เวสสันตรชาดก แต่มหาชาติ สํานวน      
สร้อยสังกรนันมีรายละเอียดทีแตกต่างกับอรรถกถา เวสสันตรชาดก การศึกษาเปรียบเทียบนี      
จะทําให้เห็นความเหมือนหรือความต่างซึงนําไปสู่ข้อสนันิษฐานทีว่าเวสสนัตรชาดก ในอรรถกถา
มหานิบาตชาดกเป็นต้นเค้าของเรืองมหาชาตใินล้านนา 

 สว่นการศกึษาด้านสงัคมและวฒันธรรมทีปรากฏในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร จะทําให้
เห็นว่ากวีล้านนาได้สอดแทรกสังคมและวัฒนธรรมใดบ้าง ทีกวีล้านนาเลือกใช้เพือปรับเปลียน
วรรณกรรมพระพทุธศาสนาให้กลายเป็นวรรณกรรมท้องถินล้านนา ซงึจะทําให้เห็นความเหมาะสม 
ลงตัวและกลมกลืนอย่างแนบเนียน อีกทงัยังทําให้ชนรุ่นหลังเข้าใจถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม     
วิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องคนในสงัคมล้านนานนัด้วย  

                                                           
 ๓๒พระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บษุนารีย์),ศึกษาคุณค่าการเทศน์มหาชาตใินล้านนา(วิทยานิพนธ์ปริญญาพทุธ
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่
,๒๕๔๙). 
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๑๐ 

การศึกษามหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร นันไม่เพียงแต่จะทําให้เห็นคุณค่าทังทาง          
ด้านวรรณศิลป์และคุณค่าทางสังคม แต่เรืองมหาชาติยังเป็นวรรณคดีทีมีบทบาทอยู่ในสังคม
ล้านนาทังอดีตและปัจจุบนั กล่าวคือ ในปัจจุบันก็ยังพบการตงัธรรมหลวงโดยการใช้มหาชาติ
สํานวนสร้อยสงักรในการเทศน์เนืองจากมหาชาติสํานวนนีมีการปริวรรตเป็นอกัษรไทยภาคกลาง 
อีกทงัยงัมีความงามด้านวรรณศลิป์ด้วย  

 ด้วยเหตนีุผู้ วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองมหาชาติสํานวนสร้อยสงักร 
เพือให้เห็นถึงคณุค่าและความสําคญัทางวรรณคดีของเรืองมหาชาติสํานวนสร้อยสงักร และเพือ
ศกึษาสภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณี  ความเชือและความเป็นอยู่ของชาวล้านนาโดยทีปรากฏ
ในเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรซงึจะทําให้เห็นโลกทศัน์ของชาวล้านนาทีมีตอ่สงัคมล้านนาอีก
ด้วย 

๒. ข้อตกลงเบืองต้น 

เพือให้เกิดความเข้าใจระหวา่งผู้วิจยักบัผู้อา่น ผู้วิจยัจะใช้คํายอ่ในการเขียนงานวิจยัดงันี 

  ๑. มหาชาตล้ิานนา สํานวนสร้อยสงักร  ยอ่วา่  สร้อยสงักร 

  ๒. อรรถกถามหานิบาตชาดก เวสนัตรชาดก ยอ่วา่  อรรถกถา 

๓. เอกสารทเีกียวข้อง 

 การวิจยัในครังนีมีเอกสารและงานวิจยัทีเกียวกับเรืองมหาชาติจํานวนมาก ผู้วิจยัจึงแบ่ง
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับเรืองมหาชาติเป็น ๓ ประเภท ประเภทแรก คือ เอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวกับเรืองมหาชาติ ผู้วิจยัคดัสรรมาเป็นแนวทางการศกึษา ๒ เล่ม เอกสารประเภทนี
จะช่วยด้านแนวความคิดและวิธีการศึกษาเกียวกับการศึกษาวรรณคดีเรืองมหาชาติซึงเป็น
วรรณคดีเฉพาะเรือง ประเภททีสอง คือ เอกสารและงานวิจัยทีเกียวกับวรรณกรรมล้านนาและ
มหาชาตท้ิองถิน ผู้วิจยัคดัสรรมาเป็นแนวทางการศกึษา ๖ เล่ม เอกสารประเภทนีช่วยเป็นข้อมลูที
ใช้ศึกษาในเบืองต้นและยงัทําให้เห็นถึงข้อสังเกตต่างๆในเรืองมหาชาติล้านนาทงัเชิงกว้างและ     

   ส
ำนกัหอ
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๑๑ 

เชิงลึก ส่วนเอกสารประเภทสดุท้าย คือ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัการเทศน์มหาชาติล้านนา    
ผู้วิจัยคดัสรรมาเป็นแนวทางศึกษา ๑ เล่ม เอกสารประเภทนีช่วยด้านแนวคิดและวิธีการสํารวจ
ภาคสนามในการเก็บข้อมลูประเพณีตงัธรรมหลวง ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 ๓.๑ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัวรรณกรรมเรืองมหาชาติ 

 สมาน โซ๊ะเหม๓๓ ได้ศึกษาเรือง “มหาชาติฉบบัเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก : การศึกษาเชิง
วิเคราะห์” ศึกษาวรรณกรรมชาดกเรืองมหาชาติฉบบัเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก ซึงเป็นวรรณกรรม
ท้องถินของเมืองเพชรบุรี เป็นกลอนเทศน์ ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรขอม            
รวม ๙ สํานวน คือ ขรัวอิน  โพธิกรุ  หมอปาน  มหานิยม  แม่พร้อม  คมัภีร์เก่า  เจ้าเณร  อกัษรเอม 
และมหาสุวรรณ  ผลการศึกษาในด้านอกัษรและอักขรวิธีทีใช้บนัทึกพบว่า คมัภีร์มหาชาติ ฉบบั
เมืองเพชรบรีุ กณัฑ์ชชูก จารด้วยอกัษรขอม ซงึมีรูปแบบและอกัขรวิธีหลายสมยัด้วยกนั ตงัแตส่มยั
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชกาลที ๑ จนถึงรัชกาลที ๖ การวิเคราะห์
มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชกในเชิงสังคมซึงแสดงให้เห็นถึงค่านิยม ความเชือ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาวบ้านเมืองเพชรบรีุ ว่าเกิดจากการผสมผสานระหว่างพุทธ
ศาสนา ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ประกอบกบัขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆในท้องถิน 

 กุลนิจ  คณะฤกษ์๓๔ ได้ศึกษาเรือง “การศึกษาร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธ์
สมเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานชุิตชิโนรส” การศกึษาในด้านเนือเรืองพบว่า เนือเรืองและ
การดําเนินเรืองของร่ายยาวมหาเวสสนัดร พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานชุิต
ชิโนรส เหมือนกบัเรืองเวสสนัดรชาดกในอรรถกถาชาดกเป็นส่วนใหญ่  มีเพียงรายละเอียดเท่านนั
ทีแตกตา่งกนั ความแตกตา่งในรายละเอียดเนือเรืองแสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระปรมานุชิตชิโนรส ทรงใช้วิธีการปรับเนือเรือง ๕ วิธี ได้แก่ การเพิมเหตุการณ์ในเนือเรือง       
                                                           
 ๓๓สมาน  โซ๊ะเหม,มหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,๒๕๒๘). 
 ๓๔กุลนิจ  คณะฤกษ์,การศึกษาร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม
พระปรมานุชิตชิโนรส(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร
,๒๕๔๒). 
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สมุดกลาง
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การตดัเหตุการณ์ในเนือเรือง  การเพิมรายละเอียดของเนือเรือง  การตดัรายละเอียดของเนือเรือง  
และการเปลียนแปลงรายละเอียดของเนือเรือง  โดยใช้วิธีการเพิมรายละเอียดของเนือเรืองมากกว่า
วิธีอืนๆ จากการศกึษาทีมาของเนือเรืองพบว่า ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก พระนิพนธ์สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีทีมาจากหลายแห่ง คือ จากมหาชาติคําหลวง  กาพย์
มหาชาติ  ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดกสํานวนอืนๆ และจากพทุธประวตัิ ด้านศิลปะการประพนัธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงใช้กลบทถึง ๔ ชนิด แทรกในคําประพนัธ์
ร่ายยาว  ด้านศิลปะการใช้ภาษา  ทรงสร้างและสรรคําพิเศษ  ใช้โวหารภาพพจน์หลายชนิด และ
ทรงใช้พรรณนาโวหารและบรรยายโวหารเป็นโวหารสําคญัในการดําเนินเรือง 

 ๓.๒ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัวรรณกรรมล้านนาและมหาชาตท้ิองถินล้านนา 

 มณี  พยอมยงค์๓๕  ได้ศึกษาเรือง “วิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบบัภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้” ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการแต่งมหาชาติทัง ๔ ภาค       
แต่งเป็นร่ายเหมือนกันหมด มีความแตกต่างกันบ้างคือ มหาชาติภาคกลางร่ายวรรคหนึงจะยาว
กวา่ของภาคอืน มหาชาตภิาคอีสานมีสมัผสัน้อย มหาชาตภิาคเหนือนิยมสมัผสันอกสมัผสัใน และ
มีเนือความแต่ละวรรคสนัเหมือนคํากลอนของภาคกลาง ส่วนมหาชาติภาคใต้แตง่กาพย์แทรกไว้
บางตอน ด้านสํานวนโวหาร กวีภาคกลางใช้ศพัท์สงู (บาลี สนัสกฤต) และสํานวนโวหารสละสลวย
มาก เหมาะสมกับผู้ ได้รับการศึกษาแล้ว ส่วนมหาชาติภาคเหนือ อีสานและใ ต้ สํานวนโวหารใช้
ภาษาท้องถิน ไม่สละสลวยเท่าของภาคกลางแต่เป็นสือให้คนทัวไปเข้าถึงวรรณกรรมได้ง่าย        
การพรรณนาสถานที มหาชาติภาคกลางแสดงความงามของธรรมชาติ เช่น กัณฑ์มหาพน         
เป็นการพรรณนาธรรมชาติตามจินตนาการของกวี มหาชาติภาคเหนือ อีสานและใต้ พรรณนา
ความงามของธรรมชาติอย่างสมจริง เพราะกวีอยู่ในสภาพแวดล้อมป่าเขาธรรมชาติอย่างแท้จริง 
เช่น มหาชาติภาคใต้อยู่ใกล้ทะเล กวีจึงได้แทรกชีวิตสตัว์นําและต้นไม้ทะเลลงไปในการพรรณนา
ธรรมชาติ มหาชาติภาคกลางมีคติธรรมและคําพงัเพยมากทีสุด รองลงไปคือมหาชาติภาคเหนือ 

                                                           
 ๓๕มณี  พยอมยงค์,วิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ,๒๕๑๙).  
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อีสาน และภาคใต้ ตามลําดับ จริยธรรมทุกภาคมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในด้านสังคมวิทยา 
มหาชาตภิาคกลางและภาคใต้ แสดงลกัษณะเป็นสงัคมเมืองทีไม่มีความใกล้ชิดเอาใจใส่ตอ่คนใน
สงัคมเดียวกนั มหาชาตภิาคเหนือและภาคอีสานมีลกัษณะเป็นสงัคมชนบทมากทีสดุ 

 ประคอง  นิมมานเหมินท์๓๖ ได้ศึกษาเรือง “มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะทีเป็น
วรรณคดีท้องถิน” ได้นําวรรณกรรมเรืองมหาชาติล้านนาทงั ๕ สํานวน คือ พระยาฟืน  สร้อยสงักร  
ไม้ไผ่แจ้เรียวแดง  สร้อยรวมธรรม และ อินลงเหลา  มาศึกษาในทางสังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  
ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า มหาชาติทัง ๕ สํานวนของล้านนา มีความ
ใกล้เคียงกนัมาก มีข้อแตกตา่งกนับ้างในด้านภาษา  การใช้คํา  สํานวน และรายละเอียดปลีกย่อย
ของเนือความบางตอนซึงอาจจะเกียวข้องกับสภาพท้องถิน  ซึงผู้ แต่งแต่ละสมัยก็พยายาม
สอดแทรกสิงทีตนเห็นเข้าไปในงานวรรณกรรม สําหรับการศึกษาถึงลกัษณะวรรณกรรมท้องถิน
มหาชาติล้านนานนัมีความสมบรูณ์ทางวรรณกรรมท้องถิน อีกทงังานวิจยัเรืองนียงัทําให้เห็นภาพ
สะท้อนของวิถีชีวิต  สงัคม  วฒันธรรมของท้องถินทีแทรกอยูภ่ายในเรืองมหาชาติอีกด้วย 

 เรณู  อรรถฐาเมศร์๓๗ ได้ศึกษาเรือง “โลกทัศน์ชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม” ซึงเป็น
การศึกษาโลกทัศน์ของชาวล้านนา โดยวิเคราะห์จากวรรณกรรมท้องถินล้านนาทีปริวรรตแล้ว     
๑๐ เรือง เป็นวรรณกรรมศาสนา ๓ เรือง วรรณกรรมบันเทิงอันเนืองจากศาสนา ๒ เรือง และ
วรรณกรรมคําสอน ๕ เรือง ผลการศกึษาพบว่า วรรณกรรมเหล่านีสามารถวิเคราะห์โลกทศัน์ชาว
ล้านนาไทยได้ ๕ ประเด็น คือ โลกทัศน์ทีมนุษย์มีต่อมนุษย์  โลกทัศน์ทีมีต่อความสัมพันธ์ทาง
การเมืองและสภาพทางการเมือง  โลกทัศน์ทีมีต่อครอบครัวเครือญาติ  โลกทัศน์ทีมนุษย์มีต่อ
ธรรมชาตแิละสิงเหนือธรรมชาต ิ และโลกทศัน์ทีมีตอ่การอบรมสงัสอน 

                                                           
 ๓๖ประคอง  นิมมานเหมินท์,มหาชาตลิานนา : การศึกษาในฐานะทเีป็นวรรณคดีท้องถนิ. 
 ๓๗เรณู  อรรถฐาเมศร์ ,โลกทัศน์ชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต             
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ,๒๕๒๘). 
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 สมหมาย  เปรมจิตต์๓๘ ได้ศึกษาเรือง “เวสสันดรชาดก : วิเคราะห์ทางสังคมและ
วฒันธรรม” ซงึได้ศกึษาลกัษณะเฉพาะของเรืองเวสสนัดรชาดกในล้านนาและศกึษาความสมัพนัธ์
และอิทธิพลของเรืองเวสสันดรชาดกทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมสังคมล้านนาในปัจจุบัน          
จากการศกึษาพบวา่ เรืองเวสสนัดรชาดกของล้านนามีลกัษณะเฉพาะ คือ มีเนือความตามต้นฉบบั
เดิมในภาษาบาลีแต่มีการแต่งสํานวนแตกต่างกันออกไปหลายสํานวน แต่ละสํานวนจะเพิม
เรืองราวและเหตุการณ์ของล้านนาเข้าไปด้วย เพือปรับสํานวนให้ตรงกับอรรถรสทีชาวล้านนา     
ชืนชอบ ในด้านความสมัพนัธ์ของเรืองเวสสนัดรชาดกทีมีต่อสงัคมและวฒันธรรมล้านนา พบว่า            
เรืองเวสสนัดรชาดกเป็นวรรณคดีทีมีบทบาทสําคญัเกียวกบัประเพณีการเทศน์มหาชาติ  หรือการ
ตงัธรรมหลวงของล้านนา นอกเหนือจากนันยังมีอิทธิพลต่อความเชือเรือง บุญกรรม ทําดีได้ดี      
ทําชัวได้ชัว  การทําบุญ การช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิงของ การทําทานของพระเวสสันดรเป็น
แบบอย่างของการทําบุญทําทานให้แก่ชาวล้านนา และเรืองเวสสนัดรชาดก ยงัมีอิทธิพลต่องาน
ศิลปกรรมในล้านนาเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ หรือผืนผ้าทีมีภาพพระเวสสันดร 
นอกเหนือจากนนัยงัมีการเขียนเป็นภาพสีพิมพ์ออกจําหนา่ยทวัไปอีกด้วย 

 มัชฌิมา  วีรศิลป์๓๙ได้ศึกษาเรือง “การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก 
สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง” ผลการศึกษาพบว่า เรืองเวสสันดรชาดก สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง      
เป็นวรรณกรรมท้องถินทีมีความสมัพนัธ์กบัพิธีตงัธรรมหลวง จึงทําให้มีการสืบสร้างเรืองเวสสนัดร
ชาดกในล้านนา ด้านเนือหาเรืองเวสสนัดรชาดก สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง เปรียบเทียบกับนิบาต
ชาดก พบว่า เนือเรืองและการดําเนินเรืองของเวสสนัดรชาดก สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดงเหมือนกับ
นิบาตชาดก แตก่วีมีการใช้กลวิธีในการปรับเปลียนเนือหา ๕ กลวิธี คือ การเพิมเหตกุารณ์ในเรือง 
การตัดเหตุการณ์ในเรือง การเพิมรายละเอียดของเนือเรือง การตัดรายละเอียดของเนือเรือง       
การเปลียนแปลงรายละเอียดของเนือเรือง ด้านวรรณศิลป์ มีการใช้คําฉายา สํานวนอ้อมค้อม     
การซ้อนคํา  การใช้คําซํา  คําอพัภาส  และคําสร้อย  โวหารภาพพจน์ทีใช้ได้แก่ อปุมา  อปุลกัษณ์  
บุคลาธิษฐาน  และอติพจน์ โวหารในการดําเนินเรือง ได้แก่ การบรรยาย  การพรรณนา  และ
อรรถาธิบาย วัฒนธรรมทีพบในเรืองเวสสันดรชาดกเป็นวัฒนธรรมเกียวกับวัตถุ คือ อาหาร  

                                                           
 ๓๘สมหมาย  เปรมจิตต์,มหาเวสสันดรชาดก วเิคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม. 
 ๓๙มชัฌิมา  วีรศิลป์,การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก สาํนวนไผ่แจ้เรียวแดง. 
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เครืองมือเครืองใช้และการแต่งกาย วัฒนธรรมทีไม่เกียวกับวัตถุ คือ ประเพณีการจัดงานศพ  
การละเล่นของล้านนา  วิถีชีวิต  ความสมัพันธ์ของคนในสงัคม  บทบาททางสังคมของชายและ
หญิง และความเชือ  

ไพรศาล  สงัข์เอียม๔๐ ได้ศกึษาเรือง “การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในมหาชาติล้านนา 
ฉบบัสร้อยสงักร” ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านทีพบมากทีสุดคือด้านปรัชญาศาสนา
และประเพณีเนืองจากเป็นวรรณคดีเกียวกับศาสนารองลงมาคือด้านศิลปกรรมด้านโภชนาการ
ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนด้านภาษาและ
วรรณกรรมด้านอุตสาหกรรมและหตัถกรรมด้านแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านพบน้อยทีสุด
คือด้านเกษตรกรรมซึงแสดงให้ เ ห็นว่า วิ ถี ชี วิตของชาวล้านนาส่วนใหญ่ มีภูมิ ปัญญา                  
ด้านเกษตรกรรมอยู่แล้วเนืองจากประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกัเนือหาในเรืองมหาชาติ
ล้านนาฉบบัสร้อยสงักรจงึไมไ่ด้กลา่วถึงภมูิปัญญาด้านเกษตรกรรมมาก 

 
 ๓.๓ เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัการเทศน์มหาชาตล้ิานนา 

 พระมหาพีระพงษ์  พยคักาฬ๔๑ ได้ศกึษาเรือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างวดักับชมุชนในการ
จดัการการเทศน์มหาชาติของล้านนา”ผลการศึกษาพบว่า การเปลียนแปลงการจดัการการเทศน์
มหาชาตใินแตล่ะชว่งสมยัมีความแตกตา่งกนัคือในสมยัแรก(พ.ศ.๒๔๗๙-๒๕๑๙) จะมีการเตรียม
ความพร้อมของชาวบ้านซึงสมัพนัธ์กบัระบบนิเวศวฒันธรรมในวิถีการผลิตด้านการเกษตรซึงเป็น
ประเพณีมีขนาดเล็กในระดบัหมู่บ้านจดัทํากันเองภายในชุมชนพระสงฆ์และชาวบ้านมีส่วนร่วม
มากแตกตา่งกนัตามหน้าทีฐานะทางเศรษฐกิจและเพศวยัมีการจดัฟังธรรมประมาณ๔-๕ปีตอ่หนึง
ค รั งพระสง ฆ์และชาว บ้าน มีส่ วน ร่ วม ในการส รุปประ เมิ นผล ร่ วมกัน ในสมัย ทีสอง                       
(พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๑) จะมีการเตรียมความพร้อมโดยองค์กรภายนอกเข้ามารือฟืนประเพณี
พิธีกรรมร่วมกับพระสงฆ์ในวดัและชาวบ้านส่วนหนึงซึงเป็นประเพณีมีขนาดใหญ่ในระดบัเมือง
จดัทําโดยองค์กรภายนอกชมุชนร่วมกับพระสงฆ์ในวดัและกลุ่มชาวบ้านมีชาวบ้านเพียงบางส่วน
เข้าร่วมในพิธีและมีผู้ รู้จากภายนอกเป็นผู้ ให้คําแนะนําเกียวกบัความรู้ด้านประเพณีทีถกูต้องตาม

                                                           
 ๔๐ไพรศาล  สงัข์เอียม,การวเิคราะห์ภูมปัิญญาชาวบ้านในมหาชาติล้านนา ฉบับสร้อยสังกร(การค้นคว้าแบบ
อิสระปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๕๑). 
 ๔๑พีระพงษ์  พยัคกาฬ,พระมหา,ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติของ
ล้านนา. 
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๑๖ 

แบบแผนมีการจัดฟังธรรมทุกปีชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสรุปประเมินผลน้อยลงในสมัยทีสาม  
(พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๖) จะมีการเตรียมความพร้อมจากองค์กรร่วมจัดหลายองค์กรทังองค์กร
การศกึษาองค์กรสงฆ์องค์กรการเมืองในระดบัท้องถินและระดบัชาติองค์กรภาคเอกชนและองค์กร
ชมุชนระหว่างพิธีกรรมพิธีกรรมประเพณีมีขนาดใหญ่มากขึนในระดบันานาชาติจดัทําโดยองค์กร
ร่วมจดัหลายองค์กรแตช่าวบ้านทีรวมตวักนัเป็นองค์กรชมุชนมีส่วนร่วมน้อยมีการจดัฟังธรรมทกุปี
หลงัพิธีกรรมชาวบ้านไมมี่สว่นร่วมในการสรุปประเมินผลความสมัพนัธ์ระหว่างวดักบัชมุชนในการ
จดัการเทศน์มหาชาต ิ
 
๔. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑. เพือศกึษาเปรียบเทียบเนือหาของมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรกบัอรรถกถาและคณุคา่
ทางวรรณศลิป์ในเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร 

๒. เพือศกึษาสภาพสงัคม  วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเชือล้านนาทีปรากฏจาก
เรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร 

๓. เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประเพณีตงัธรรมหลวงกบัมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร 

๕. สมมตฐิาน 

 เรืองมหาชาติสํานวนสร้อยสังกร ยังมีบทบาทอยู่ในสังคมล้านนาในปัจจุบนั เนืองจาก
แสดงถึงสภาพสงัคม วฒันธรรม ประเพณีทีนา่สนใจและมีความงามทางวรรณศลิป์อีกด้วย 

๖. ขอบเขตของการศึกษา 

 ๑. ผู้ วิจัยจะศึกษาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร โดยใช้หนังสือเรือง มหาชาติภาค
พายัพ ฉบับสร้อยสังกร สํานวนเอก ทีพระธรรมราชานุวัตร (ฟู  อตฺตสิวเถระ) เป็นผู้ ปริวรรต       
พิมพ์ครังแรก  พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงพิมพ์ ส. ธรรมภกัดี  
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๑๗

 ๒. การศึกษาเปรียบเทียบเนือหา ผู้วิจยัจะศึกษาเปรียบเทียบมหาชาติสํานวนสร้อยสงักร
กับ   อรรถกถามหานิบาตชาดก เวสสันตรชาดก ใน พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย 
ชาดก เลม่ที ๔ ภาคที ๓ จดัพิมพ์โดย มหามกฏุราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์  พ.ศ. ๒๕๒๖  

 ๓. คําศพัท์เฉพาะ ผู้วิจยัจะอธิบายไว้ทีดชันีคําศพัท์ ในภาคผนวก 

๗. วิธีดาํเนินการศึกษา 

 การดําเนินการวิจยัในครังนีใช้วิธีการวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) และ
เสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ขนัตอนในการวิจยัมีดงันี 

 ๑. สํารวจและรวบรวม หนงัสือ วิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจยัและเอกสารทีเกียวข้องกบั
การวิจยัเพือใช้เป็นแนวทางในการศกึษา 

 ๒. ศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรอย่างละเอียด เพือเก็บรวม
รวบข้อมูลของบทสังวาสโดยนําความรู้จากศาสตร์แขนงต่างๆเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณกรรมประเภทนิทาน เช่น จิตวิทยา  สงัคมวิทยา  มานุษยวิทยา  ประวตัิศาสตร์ เป็นต้น เพือ
เป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจบทบาทและหน้าทีของวรรณกรรมเรืองนี 

 ๓. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  ๓.๑ ศกึษาเปรียบเทียบเนือหามหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรกบัอรรถกถา 

๓.๒ วิเคราะห์คณุคา่ทางวรรณศลิป์ทีปรากฏในเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร 

  ๓.๓ วิเคราะห์สภาพสงัคม  วฒันธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและความเชือของคน
ล้านนาจากเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร 

  ๓.๔วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเพณีตงัธรรมหลวงกบัวรรณกรรมล้านนา
เรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร 

 ๔. เรียบเรียงข้อมลูและเสนอเป็นบท 
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๑๘

 ๕. สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 

 ๖. เสนอผลงานการศกึษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

๘. แหล่งข้อมูล 

 ๑. สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  

 ๒. สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ๓. สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ๔. สํานกัสง่เสริมศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

๙. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

๑. ได้ทราบถึงคณุคา่ ความสําคญัและบทบาทของวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติสํานวน
สร้อยสงักร 

 ๒. ได้ทราบถึงสภาพสงัคม  วฒันธรรม  วิถีชีวิตและความเชือของคนล้านนา 

 ๓. เพือเป็นแนวทางในการศกึษาวรรณคดีท้องถินประเภทอืนตอ่ไป 
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๑๙ 

 

 

บทท ี๒ 

การศึกษาการเทศน์มหาชาตใินล้านนา(ประเพณีตงัธรรมหลวง) 

 

๑. ประวัตคิวามเป็นมาของการเทศน์มหาชาตล้ิานนา(ประเพณีตังธรรมหลวง) 

 ๑.๑ ความเป็นมาของการเทศน์มหาชาตล้ิานนา (ประเพณีตงัธรรมหลวง) 

 เวสสันตรชาดกเป็นชาดก๑เรืองหนึงของพระพุทธเจ้าเมือครังยังเสวยพระชาติเป็น        
พระเวสสนัดร เรืองราวของพระเวสสนัดรนนัมีทงัสิน ๑๓ กณัฑ์ จบัเรืองตงัแตห่ลงัจากพระพทุธเจ้า
ตรัสรู้และได้เสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ เมือพระประยูรญาติทังหลายทอดพระเนตรเห็น
พระพุทธเจ้าซึงอ่อนศักดิกว่าก็ไม่แสดงความเคารพและทรงแสดงกิริยากระด้างกระเดือง 
พระพุทธเจ้าจึงทรงเหาะขึนไปในอากาศทรงแสดงฉัพพรรณรังสี แล้วจึงโปรยธุลีพระบาทลงบน  
พระเศียรของเหล่าพระประยูรญาติ เมือพระประยูรญาติทอดพระเนตรดังนันจึงทรงแสดง         
ความเคารพ  ขณะนันบัง เ กิดฝนโบกขรพรรษสร้างความอัศจรรย์ใจและความฉงนแก่                  
พระประยรูญาติทงัหลาย พระพทุธเจ้าจึงทรงแสดงชาดกเรืองพระเวสสนัดรประทานอธิบายให้แก่
พระประยูรญาติทงัหลายฟังว่าเรืองฝนโบกขรพรรษเคยตกมาแล้วครังหนึงเมือพระพุทธเจ้าทรง
เสวยพระชาตเิป็นพระเวสสนัดร 

เรืองเวสสนัตรชาดกนีอาจจะกล่าวได้ว่า เป็นวรรณกรรมพระพทุธศาสนาทีนิยมแพร่หลาย
มากทีสุดในแถบสุวรรณภูมิซึงจะเห็นได้จากการแพร่กระจายของเรืองเวสสันตรชาดกใน

                                                           
 ๑คําว่า “ชาดก” มาจากคําว่า ชาตกะ หมายถึง การเกิด,ผู้ เกิดแล้ว ในวรรณกรรมพระพทุธศาสนา หมายความถึง 
เรืองราวของพระพุทธเจ้าเมือครังเสวยพระชาติเป็นสตัว์และมนุษย์ ซึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ นิบาตชาดก หมายถึง 
ชาดกทีได้ตกลงกนัไว้ซงึมีทงัสนิ ๕๔๗ เรือง โดยแบง่ออกเป็น ๕ หมวดตามจํานวนคาถา สําหรับเรืองเวสสนัตรชาดกเป็นนิบาต
ชาดก หมวดมหานิบาตชาดก ซงึอยู่ในพระไตรปิฎก พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย เนืองจากมีจํานวนคาถามากกวา่ ๘๐ คาถา 
สว่นชาดกประเภททีสองนนั คือ พาหิรชาดก หมายถึง ชาดกทีอยู่นอกนิบาตมีทงัสิน ๕๐ เรืองหากนบัจํานวนชาดกแท้จริงแล้ว
ปรากฏวา่มี ๖๑ เรือง(ฉบบัสํานกัพิมพ์ศิลปาบรรณาคารจดัพิมพ์) รวมเรียกกนัวา่ ปัญญาสชาดก(หมายถึงชาดกห้าสิบเรือง)ซึง
ภิกษุชาวล้านนาได้รจนาไว้ในปี พ.ศ.๒๐๐๐-๒๒๐๐   
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๒๐ 
 

พระไตรปิฎกทีเป็นภาษาบาลี ตามท้องถินตา่งๆ เช่น ลาว พม่า สิบสองปันนา รวมทงัประเทศไทย
อีกด้วย 

เรืองเวสสนัตรชาดกนีเป็นทีรู้จกัและนิยมมากในอาณาจกัรล้านนาและอาณาจกัรใกล้เคียง
เกิดจากปัจจัยในการนิยมฟังเทศน์ของชาวล้านนา ทังนีมาจากความเชือจากคัมภีร์เรือง              
มาเลยยฺวตฺถ๒ุ ว่าผู้ ใดได้ฟังเรืองมหาชาติจบภายในหนึงวนั จะได้ไปสู่สวรรค์ชนัดาวดงึส์หรือจะได้
ไปสู่ยคุของพระศรีอริยเมตไตรย จากความเชือนีจึงทําให้ชาวล้านนานิยมฟังเทศน์โดยเฉพาะเรือง
มหาชาติ จึงทําให้เกิดประเพณี “สร้างธรรม” คือ การจดัทําคมัภีร์พุทธศาสนาโดยเฉพาะเรือง
มหาชาติ เพือให้ภิกษุได้ใช้ในการเทศน์ และเกิดจากความเชือและค่านิยมเรืองอานิสงส์ของการ
สร้างคมัภีร์มหาชาตถิวายวดั 

ความนิยมในการสร้างธรรมนีได้รับความนิยมมากจึงทําให้มหาชาติของล้านนานันมี
จํานวนสํานวนมากถึง ๒๐๐ สํานวน การทีมีมหาชาติล้านนาจํานวนมากทําให้สนันิษฐานได้ว่า    
ในดินแดนล้านนาคงมีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกมาเป็นเวลานานแล้ว หลังจากที
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในดินแดนนี แตก็่ไม่มีหลกัฐานเพียงพอทีจะบอกได้ว่าการเทศน์
มหาชาตใินล้านนามีความเป็นมาอยา่งไร  

การเทศน์มหาชาติของล้านนานนัน่าจะมีทีมา ๒ ทาง ทางแรกมาจากการแปลคาถาพนัที
เ ป็นภาษาบา ลี  ๑ ,๐๐๐  พระคาถา ๓ซึ งพ ระยา กือนาทรง ใ ห้พ ระ ใน  ๓  นิ กายแปล๔                   
ประคอง นิมมานเหมินท์ ได้สนันิษฐานวา่ เมือพระทงั ๓ นิกายแปลสําเร็จแล้วจึงน่าจะมีการใช้สวด
และเทศน์ อีกทังกรุงสุโขทัยอาจจะรับประเพณีการฟังเรืองเวสสันดรมาจากภาคเหนือซึง             
ข้อสนันิษฐานนีสอดคล้องกบัข้อสนันิษฐานของพระครูอดลุสีลกิตต(ิประพฒัน์ฐานวฑฺุโฒ บญุชุม่)๕ 

                                                           
 ๒ชาวล้านนาเรียกคมัภีร์นีวา่ “มาลยัโผด” (ภาษาล้านนาเสียง /ปร/ ออกเป็นเสียง /ผ/ฉะนนั คําว่า มาลยัโผด จึงตรง
กบัคําวา่ มาลยัโปรด ในภาษาไทยมาตรฐาน) 
 ๓ประคอง นิมมานเหมินท์,มหาชาตล้ิานนาการศึกษาในฐานะเป็นวรรณคดีท้องถนิ, ๓๐. 
 ๔พระ ๓ นิกายในรัชสมยัพระยากือนา ได้แก่ นิกายดงัเดิม(นิกายรามญัหรือนิกายมอญ) นิกายพระสมุนเถระและ
นิกายสีหล 
 ๕พระครูอดลุสีลกิตติ(ประพฒัน์ฐานวฑฺุโฒ บญุชุ่ม),ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อความนิยมมหาชาติเวสสันดรชาดก
ในล้านนา,๑๙. 
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ทางทีสองน่าจะมีทีมาจากนิกายดงัเดิม กล่าวคือ การเทศน์มหาชาติในล้านนานนัน่าจะมี
มาแต่เดิมก่อนทีพระพุทธศาสนานิกายพระสุมนจะมาเจริญพระพุทธศาสนาในแถบนี กล่าวคือ 
น่าจะมีการเทศน์มหาชาติล้านนามาแต่นิกายดงัเดิม นิกายดงัเดิมนีบ้างเรียกว่า นิกายพืนเมือง
โบราณ๖ซึงได้รับมาจากมอญเป็นพระพทุธศาสนานิกายมหายานปรากฏหลกัฐานโบราณคดีในวดั
ปงสนกุเหนือและวดัไหลหินหลวง เชน่ ธรรมาสน์ในการเทศน์และการวางผงัของวดั  

อีกหลักฐานหนึงทีเห็นได้ว่าการเทศน์มหาชาติล้านนานนัมีทีมาจากการสวดของพระใน
นิกายมหายาน คือ การสร้างธรรม หรือ การสร้างคัมภีร์มหาชาติถวายวัด จากการศึกษาของ
สมหมาย  เปรมจิต ต์รวมทังการ สํารวจหนัง สือโบราณล้านนาของสถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า คัมภีร์มหาชาติของล้านนาส่วนมากพบทีวัดในจังหวัดลําปางซึง
โดยมากเป็นวดัในนิกายมหายาน เป็นได้วา่การเทศน์มหาชาตล้ิานนานีอาจจะพฒันารูปแบบขนึเอง
เมือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาสู่ล้านนา และอาจจะมาจากการสวดแบบมีทํานอง๗     
จนพฒันากลายเป็นทํานองเทศน์ตา่งๆในปัจจบุนั  

ส่วนข้อสันนิษฐานเกียวกับการถ่ายทอดการเทศน์มหาชาติจากล้านนาสู่กรุงสุโขทัยนัน
ผู้ วิจัยมีความเห็นทีแตกต่างจากประคอง นิมมานเหมินท์และพระครูอดุลสีลกิตติ เนืองจาก         
การเทศน์มหาชาติของสุโขทัยนันน่าจะมีความนิยมมาก่อนรัชสมัยของพญาลิไทย  ฉะนัน         
อาจจะเป็นไปได้วา่ การเทศน์มหาชาติของกรุงสโุขทยัก็มีแบบฉบบัเป็นของตนเอง ซึงไม่น่าจะได้รับ
การถ่ายทอดไปจากอาณาจกัรล้านนา 

การเทศน์เรืองมหาชาติในล้านนานับว่าเป็นเรืองสําคัญสําหรับชาวล้านนาเพราะเรือง
มหาชาตนินั  ได้ผนวกเข้าไปกบัประเพณีตงัธรรมหลวง  

                                                           
 ๖นิกายดงัเดิมหรือนิกายพืนเมืองโบราณนีเป็นนิกายมหายานทีได้รับมาจากมอญอีกทอดหนึง กล่าวคือ นิกาย
ดงักล่าวมีลกัษณะของวตัรปฏิบติัและข้อวินยับางประการทีมีลกัษณะของนิกายมหายาน เช่น พระสามารถฉนัข้าวเย็น พระ
สามารถร้องเพลง หรือแม้แต่พระสามารถดืมนําเมาได้ เป็นต้น นอกจากนีแล้วยงัมีหลกัฐานทางโบราณคดีทีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมหายานหลายแหล่ง เช่น วัดปงสนุกเหนือและวัดไหล่ หินหลวง เป็นต้น สัมภาษณ์ ธิติพล กันติวงศ์,ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔. 
 ๗การสวดแบบมีทํานอง ยงัปรากฏให้เห็นในพระพทุธศาสนานิกายมหายานในธิเบต ประเทศจีน  
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การตงัธรรมหลวงเป็นการเทศน์เฉพาะกาล กล่าวคือ การเทศน์แบบตงัธรรมนีส่วนมากจะ
จดัขนึในวนั “ยีเพ็ง” คือ วนัเพ็ญเดือน ๑๒ เดือน ๓ และเดือน ๔ ของล้านนา ซึงชาวบ้านและวดัจะ
กําหนดเรืองในการตงัธรรมก่อน ซึงอาจเป็นธรรมในหมวดทศชาติชาดก ปัญญาสชาดก มหาชาติ
หรือชาดกนอกนิบาติอืนๆแต่ส่วนมากแล้วมักจะเป็นเรืองมหาชาติ๘ ประเพณีนีจะต้องใช้เวลา
ยาวนานถึง ๗ วัน การตงัธรรมหลวงนีบางครังก็ไม่นําเรืองอืนเข้ามาเทศน์ คงเทศน์เฉพาะเรือง
มหาชาติแต่เป็นหลายสํานวนในคราวเดียวถึง ๗ วนัก็ได้ ชาวล้านนาจึงมกัเรียกการตงัธรรมเช่นนี
วา่ “ตงัธมัม์หลวง” อดุม รุ่งเรืองศรี กลา่วถึงพิธีตงัธรรมหลวง๙ไว้วา่ 

การตงัธัมม์หลวงนีบางครังก็เป็นเวลาทีศรัทธาชาวบ้านสร้างคมัภีร์ชาดก
ถวายวดัเลยถือโอกาสตงัธมัม์หรือเริมการใช้คมัภีร์ทีตนสร้างถวายวดันนัดว้ย
และส่วนมากมกัจะปิดทา้ยดว้ยการเทศน์มหาชาติ คือ ก่อนจะเทศน์มหาชาติ
ก็จะเทศน์เรืองอืนไปเรือยๆ พอจวนจะถึงวนัสดุท้าย ๑ วนัจะเทศน์ “คาถา
พนั” “มาลยัตน้” “มาลยัปลาย” และ “อานิสงส์มหาชาติชาดก” พอรุ่งขึนก็จะ
เริมเทศน์กณัฑ์ทศพรตงัแต่เชา้มืดเรือยไปจนครบ ๑๓ กณัฑ์ ซึงมกัจะไปเสร็จ
ในเวลาประมาณทุ่มเศษ ถา้เป็นฉบบัทีสนัก็อาจจบในเวลาพลบคําพอดี การ
เลือกตงัธมัม์หลวงนี บางทีก็ไม่นําเรืองอืนเข้ามาเทศน์ร่วม คงเทศน์เฉพาะ
เวสสนัดรชาดกแต่เป็นหลายสํานวนในคราวเดียวถึง ๗ วนัก็ได ้ในการเทศน์
มหาชาตินีก็ต้องพยายามจัดบรรยากาศให้คล้ายกบัทีพรรณนาไว้ในเรือง
มหาชาติรวมทงัทีกล่าวไวใ้นอานิสงส์มหาชาติอีกดว้ย 

 กล่าวโดยสรุป มหาชาติล้านนามีความสําคญัต่อชาวล้านนามาก ดงัเห็นได้จากการสร้าง
คมัภีร์มหาชาติจํานวนมาก และการเทศน์เรืองมหาชาติ ด้วยเชือว่าหากได้ฟังเรืองพระเวสสันดร
ชาดกแล้วจะได้ไปเกิดในภพภูมิทีดี คือ เกิดบนสวรรค์ชันดาวดึงส์และเกิดในยุคพระศรีอาริย์      
สว่นประวตัคิวามเป็นมาของการเทศน์มหาชาตใินล้านนาสนันิษฐานวา่มีทีมา ๒ ทาง คือ อาจจะมา
จากการพฒันารูปแบบขนึเองภายในล้านนาและอาจจะมาจากการขนึมาเจริญพระพทุธศาสนาของ   

                                                           
 ๘อดุม  รุ่งเรืองศรี,วรรณกรรมล้านนา,๒๐๐. 
 ๙เรืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
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พระสุมนเถระ ปัจจุบันการเทศน์มหาชาติล้านนาได้ผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึงของประเพณี            
ตงัธรรมหลวงซงึเป็นประเพณีทีสําคญัประเพณีหนงึในล้านนา 

 ๑.๒ ประวัติความเป็นมาเกียวกับวรรณกรรมล้านนาเรือง มหาชาติภาคพายัพ สํานวน
สร้อยสงักร 

 มหาชาติชาดก๑๐ หรือ มหาชาติ หรือ เวสสันตรชาดก เป็นคาถาชาดกเรืองที  ๕๔๗ ใน        
ขุททกนิกายของพระสุตตนัตปิฎก ต่อมามีการขยายความเป็นอรรถกถาเพือให้เนือเรืองสมบูรณ์ 
เรืองมหาชาตเิป็นวรรณกรรมพทุธศาสนาร้อยแก้ว มีสมัผสั มีคาถาบาลีแทรกตลอดทงัเรือง ถือได้ว่า
เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาทีสําคญัของภาคเหนือ มีทงัฉบบัโวหารเทศนาและฉบับแปลร้อยแก้ว 
ชาวล้านนาในอดีตนิยมเรืองมหาชาติทําให้มีการคัดลอกต้นฉบบัเรืองมหาชาติอย่างแพร่หลาย   
เรืองมหาชาตใินล้านนาแพร่กระจายอยูท่กุจงัหวดัในภาคเหนือ เท่าทีพบมีอายตุงัแตพ่ทุธศตวรรษที 
๒๒ จนถึงพทุธศตวรรษที ๒๖  

 สําหรับมหาชาติ ภาคพายัพ สํานวนสร้อยสังกรนนั พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว)       
ได้แก้ไขมหาชาติฉบบัสร้อยสงักรแล้วเรียบเรียงเป็นมหาชาติภาคพายัพ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๕-
๒๔๙๖ พิมพ์เผยแพร่เมือ พ.ศ. ๒๔๙๗ และแก้ไขเพิมเติมเมือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ใช้ชือว่า มหาชาติ    
ภาคพายพั สํานวนเอก ฉบบัสร้อยสงักร ในตอนท้ายของมหาชาติฉบบันีได้ตดัข้อความตอนต้นเรือง
มาลยัวตัถแุละอานิสงส์พระเวสสนัดรออกด้วย  

ในบรรดามหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆเหล่านี สํานวนสร้อยสังกรได้รับความนิยมมาก
ทีสดุ เนืองจากเป็นสํานวนทีปริวรรตเป็นอกัษรไทยมาตรฐานจึงช่วยให้ภิกษุทีไม่สามารถอ่านอกัษร
ธรรมได้สะดวกใช้เทศน์ได้ สํานวนสร้อยสงักรนียงัมีความไพเราะกว่าสํานวนอืนๆ กล่าวคือ เป็น
สํานวนทีได้รับการชําระจากสํานวนอืนอย่างน้อยก็ได้ชําระจากสํานวนไม้กุ๑๑ อาจจะกล่าวได้ว่า 

                                                           
 ๑๐สรุปความจาก สยาม ภัทรานุประวติั.มหาชาติชาดก ใน นามานุกรมวรรณกรรมล้านนา,(สํานกังานกองทุน
สนบัสนนุการวิจยั(สกว),กรุงเทพฯ:สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว),๒๕๕๔), ๓๓๙-๓๔๓. 
 ๑๑ประคอง  นิมมานเหมินท์,มหาชาตลิานนา : การศึกษาในฐานะทเีป็นวรรณคดีท้องถนิ, ๑๐. 
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สํานวนส ร้อยสังกร มี วัตถุประสงค์ ชํ า ระ เ พือใ ห้ มีความไพ เราะทางวรรณศิล ป์  ดัง ที                      
พระธรรมราชานวุตัร ผู้ ชําระได้กลา่วไว้ในคําปรารภวา่ 

...ขา้พเจ้าไดพ้ยายามเรียบเรียงธรรมมหาชาติลานนา โดยให้มีถ้อยคําสมัผสั
กนัมากทีสดุ ทีชาวลานนาเรียกว่า “สร้อย” จึงให้นามว่า “ธรรมมหาชาติภาค
พายพัฉบบัสร้อยสงักร” ความจริงไม่ใช่ธรรมทีข้าพเจ้าแต่งขึนเอง แต่คดัลอก
เอาธรรมมหาชาติหลายฉบับแล้วแก้ไขปรับปรุงต่อเติมให้เหมาะสม คือ       
ไม่หนาเกินไปหรือบางเกินไป มีถ้อยคําสมัผสัคล้องจองหรือรับกนั และแก้ไข
สํานวนโวหารบางแห่งทีเห็นว่าไม่เหมาะสม แต่ก็พยายามรักษาภาษาลานนา
โบราณ ไม่ใหภ้าษาสมยัใหม่ปะปนเพือประโยชน์แก่ผูส้นใจภาษา๑๒ 

มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรมีวัตถุประสงค์ของการชําระเพือแสดงความงามทาง
วรรณศลิป์เพือให้เกิดความไพเราะในการเทศน์ ซึงความไพเราะทีเกิดจากความงามทางวรรณศิลป์
นี ทําให้มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรได้รับความนิยมใช้เทศน์ในงานประเพณีตงัธรรมหลวงของ
เกือบทกุวดั 

ไม่เพียงเท่านนัความนิยมของมหาชาติฉบบันียังนําไปเทศน์ในงานอวมงคลอย่างพิธีศพ
แบบล้านนาดังที วีรยุทธ นาคเจริญ๑๓ได้ศึกษาเรืองวรรณกรรมทีใช้เทศน์ในพิธีศพแบบล้านนา 
พบวา่ พิธีศพแบบล้านนาใช้วรรณกรรมอยู่ ๓ รูปแบบ คือ วรรณกรรมประเภทอานิสงส์ วรรณกรรม
คําสอน และวรรณกรรมประเภทต่างๆทีถกูใช้ตามความนิยมนีท้องถิน ซึงวรรณกรรมมหาชาติเป็น
วรรณกรรมประเภทสุดท้ายและนิยมใช้มากทีสุด โดยเฉพาะกัณฑ์มัทรี กุมารและชูชก เป็นต้น    
ด้วยเหตุดังทีกล่าวมานีอาจจะกล่าวได้ว่า มหาชาติ ภาคพายัพ สํานวนเอก ฉบับสร้อยสังกร      
เป็นฉบบัทีได้รับความนิยมมากทีสดุของล้านนาก็วา่ได้  

 

                                                           
 ๑๒พระธรรมราชานวุตัร,มหาชาตภิาคพายัพสาํนวนเอกสร้อยสังกร, ก. 
 ๑๓วีรยุทธ นาคเจริญ,การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมทีใช้เทศน์ในพิธีศพแบบล้านนา (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ช าภาษาและวรรณกรรม ล้านนา  ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสต ร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๕), ๙๑-๙๒. 
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๒๕ 
 
๒. การศึกษาประเพณีตงัธรรมหลวงแบบดังเดมิและแบบปัจจุบัน 

ประเพณีตงัธรรมหลวงเป็นงานสําคญัอีกงานหนึงในสงัคมล้านนา การกําหนดการตงัธรรม
นันมักจะสับหลีกกับประเพณีทานข้าวสลากภัตต์  คือ  ปีใดมีการตังธรรมจะไม่ ทําบุญ                 
ทานข้าวสลากภัตต์และหากปีใดทําบุญทานข้าวสลากภัตต์ก็จะไม่ตงัธรรม ซึงธรรมเนียมเช่นนี    
มณี พยอมยงค์ได้สันนิษฐานว่าน่าจะเริมใช้ธรรมเนียมเช่นนีตงัแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ประเพณี          
ตงัธรรมหลวงของชาวล้านนานนัมีขันตอนการจดัพิธีทีชดัเจนและกระทําสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั
แต่มีการปรับเปลียนบ้างให้เหมาะสมกับยุคสมยัเพือให้เห็นขนัตอนการจดัพิธีตงัธรรมหลวงตงัแต่
อดีตถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนจึงจะกล่าวถึงประเพณีตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมและแบบปัจจุบัน
ตามลําดบั 

๒.๑ การตงัธรรมหลวงแบบดงัเดมิ 

ประเพณีตงัธรรมหลวงแบบดงัเดมินนัแบง่ออกเป็น ๓ ขนัตอน ดงันี 

 ๒.๑.๑ การเตรียมงาน  

 ทางวัดจะเรียกประชุมคณะกรรมการวัด มคันายก ผู้ นําชุมชนและชาวบ้านเพือ
ชว่ยกนักําหนดวนัและเวลาทีจะจดัเทศน์ การกําหนดชว่งเวลาการตงัธรรมหลวงแตเ่ดิมไม่ปรากฏว่า
มีกําหนดในเดือนใดแต่เท่าทีปรากฏพบว่าการเทศน์มหาชาติหรือตงัธรรมหลวง มักนิยมจัดใน
เทศกาลออกพรรษาประมาณเดือน ๑๑ หรือ ข้างขึนเดือน ๑๒  หรือเรียกว่าเดือนยี ซึงถูกกําหนด
ตามปฏิทินสุริยคติ คือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน  ประเพณีตงัธรรมหลวงนอกจากจะจัดตาม
ประเพณีในเดือนยีเป็งแล้วยงัจดัในช่วงเดือน ๗-๘ (ตรงกบัเดือน ๕-๖ของภาคกลาง) และในเดือน 
๘ นันส่วนใหญ่จะตงัธรรมกันในพิธีไหว้พระธาตุประจําปีเกิดซึงจะจัดขึนในวันเพ็ญเดือน ๘๑๔ 
นอกจากการกําหนดวันและเวลาในการตงัธรรมหลวงแล้ว คณะกรรมการจดังานจะต้องกําหนด
ด้วยว่า  การตังธรรมหลวงในครังนันๆจะเป็น การตังธรรมปล่อย หรือ  การตังธรรมบํารุง               
สําหรับ "การตงัธรรมปล่อย" หมายถึง หลงัการเทศน์จบลงหากกัณฑ์เทศน์นนัได้ปัจจยัเท่าใดก็จะ
                                                           

๑๔พีระพงษ์ พยัคกาฬ,พระมหา,ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติของล้านนา
,๑๓๕. 
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ถวายพระเทศน์หรือองค์เทศน์ทงัหมด ส่วน "การตงัธรรมบํารุง" หมายถึง การตงัธรรมหลวงครังนีได้
ปัจจยักณัฑ์เทศน์เทา่ใดก็จะนําเงินถวายวดัทงัหมดเพือบํารุงก่อสร้างภายในวดั  

 เมือทางวดักําหนดวนัและเวลาทีจะจดัตงัธรรมหลวงแล้ว จึงเรียกประชมุชาวบ้าน
ผู้ มีความศรัทธาทีจะร่วมจดัพิธีตงัธรรมหลวงซึงชาวล้านนาเรียกว่า “ศรัทธาชาวบ้าน” เพือบอกให้
ศรัทธาชาวบ้านรับกัณฑ์เทศน์ซึงมี ๑๓ กัณฑ์(เรียก จบหนึงหรือกัปหนึง) และธรรมพิเศษอีก           
๘ กณัฑ์ ได้แก่ คาถาพนั ปฐมมาลยั(มาลยัเก๊า) ทตุยิมาลยั(มาลยัป๋าย) อานิสงส์เวสสนัดร อานิสงส์
ผางประทีป(ผะตีด) พุทธาภิเษก ธรรมจักรและปฐมสมโพธิ การรับกัณฑ์เทศน์และธรรมพิเศษ
เหลา่นีเรียกวา่ “ตกธรรม”๑๕ 

 ๒.๑.๒ การจดัเตรียมสถานทีและเครืองบชูา 

 เมือศรัทธาชาวบ้าน “ตกธรรม” แล้วจะมีการจัดสถานทีโดยจะมีการขดัราชวัตร 
ประดับฉัตรธง ช่อน้อย(ธงขนาดเล็ก) ตุงไชย(ธงชัย)และรูปสัตว์บูชา ได้แก่ ช้างร้อย ม้าร้อย         
เพือนํามาเข้าประกอบฉากการไถ่สองกมุารในกณัฑ์มหาราช รอบๆธรรมาสน์บษุบกปราสาท จะจดั
ให้คล้ายกบัป่า มีเขาวงกต ฝังต้นกล้วย ต้นอ้อย กุ๊ก ขา่ รวมทงัแขวนโคมไฟตา่งๆ จากนนัจะจดัทีตงั
กณัฑ์เทศน์และทีตงัเครืองบชูาคาถาพระเวสสนัดรประจํากณัฑ์ตา่งๆซึงรวมกนัมีถึงพนัคาถา บางที
มีเครืองสืบชะตาก็มี การตงับาตรนํามนต์วงด้ายสายสิญจน์เรียกว่า ฝ้ายมงคล และมีเครืองบูชา
เฉพาะอีกคือ ข้าวตอกเต็มเกวียน เทียนเล่มหมืน ผางประทีปพันดวง ดอกไม้พันดอก ช่อพันช่อ       
(ธงขนาดเล็กจํานวน ๑,๐๐๐)และข้าวพนัก้อน 

 ๒.๑.๓ การเทศน์มหาชาต ิ

 เมือถึงวนัทีกําหนด รุ่งเช้าของวนัทีจะเทศน์มหาชาตก็ิจะเริมเทศน์ธรรมพิเศษตา่งๆ
ก่อน เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ครันจะเริมเทศน์มหาชาติจะมีการตีกลองบูชาประกอบด้วยกลอง

                                                           
 ๑๕ข้อสงัเกตประการหนึง คือ หากศรัทธาชาวบ้านรับกณัฑ์เทศน์ทีต้องมีการเทศน์โดยเน้นความไพเราะเป็นพิเศษ 
เช่น กัณฑ์ชูชก กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มทัรีและกัณฑ์มหาราช มกัจะนิมนต์พระนักเทศน์หรือองค์เทศน์ ทีมีชือเสียงและมีความ
ชํานาญในการเทศน์กณัฑ์นนัๆ เพือเอาใจศรัทธาชาวบ้าน ซึงเรียกว่า “ฉลองศรัทธา” บางครังศรัทธาชาวบ้านก็จะนิมนต์พระ
หลายรูปในกณัฑ์เดียวเพือประชนักนัก็มี 
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ขนาดใหญ่ หุ้มสองหน้า ยาวประมาณ ๑.๕๐ เมตร เส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ ๑ เมตร กลองเล็ก
ยาวเท่ากัน เส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ ๒๕ เซนติเมตร บางแห่งมีฉาบและฆ้องตีเป็นพทุธบชูาและ
เป็นการเตือนศรัทธาชาวบ้าน เช่น ถ้าตีรัวเร็วเป็นการตีบอกเหต ุตีกลองประมาณครึงชวัโมงแล้วจะ
มีการ “ขนึท้าวทงัสี” เมือศรัทธาชาวบ้านมาพร้อมกนัจงึจะเริมพิธีไหว้พระรับศีล จากนนัจึงเริมเทศน์
กัณฑ์ทศพร(ตสัสะปอน) ในตอนเช้าจะเทศน์กัณฑ์หิมพานต์และทานกัณฑ์๑๖เวลาสายจึงต่อด้วย
กณัฑ์วนปเวศน์ ชชูก(ล้านนาเรียก ตุ๊จก ซึงเป็นกณัฑ์เทศน์ทีตลกขบขนั) ตอนบา่ยจะเริมจากกณัฑ์
จุลพน และต่อด้วยมหาพน ส่วนเวลาใกล้คําจะเป็นกัณฑ์กุมาร มัทรี๑๗ส่วนช่วงเวลากลางคืนจะ
เทศน์กณัฑ์สกักบรรพ์ มหาราชและนครกณัฑ์ตามลําดบั ส่วนการเทศน์นครกณัฑ์นนัเมือถึงฉากฝน
ห่าแก้ว ๗ ประการศรัทธาชาวบ้านจะโปรยข้าวตอกดอกไม้ และเหรียญบาทหรือสลึงเต็มทวัวิหาร 
ศรัทธาชาวบ้านจะแย่งนําเงินนีไปเป็นขวญัถงุ เรียกว่า เงินฝนห่าแก้ว อนึง เมือเริมการเทศน์กณัฑ์
ใดจะมีการจดุผางประทีปและบชูาด้วยเครืองบชูาตามจํานวนพระคาถาด้วย เช่น กณัฑ์ทศพรมี ๑๙ 
พระคาถา ศรัทธาก็จะเตรียมผางประทีปและเครืองบชูามาอย่างละ ๑๙ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมือ
ถึงการเทศน์คาถาพนัก็จะจุดผางประทีปและเครืองบูชาจํานวนหนึงพนัด้วย ซึงการตงัธรรมนีจะ
สินสดุในเวลาดกึ ศรัทธาชาวบ้านสว่นใหญ่จงึจดัเตรียมเครืองนอนมานอนทีวดัด้วย  

  ๒.๒ การตงัธรรมหลวงในปัจจบุนั 

 ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลภาคสนาม ๒ วัดในพืนทีจังหวัดเชียงใหม่ คือ วัดโลกโมฬี 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และวดัเชียงหมนั อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึงทงั ๒ วัดนนัมี
จุดประสงค์ในการจัดตังธรรมหลวงแตกต่างกัน คือ วัดโลกโมฬีมีจุดประสงค์เพืออนุรักษ์และ       
สืบสานประเพณี สว่นวดัเชียงหมนัมีจดุประสงค์ คือ รักษาประเพณีตงัธรรมหลวงและเพือสืบชะตา
รองเจ้าอาวาส ผลของการศกึษาพบวา่ทงัสองวดัยงัให้ความสําคญักบัการตงัธรรมหลวงโดยอาจจะ

                                                           
 ๑๖การเทศน์ทานกัณฑ์นัน คนล้านนาเรียกกัณฑ์นีว่า ตานะขณัฑ์กันข้าว เนืองจากเวลาเทศน์กัณฑ์นีเป็นเวลา
รับประทานอาหารเช้า ทงัศรัทธาเจ้าของกณัฑ์และองค์เทศน์ก็ยงัจะไม่ได้รับประทานอาหารเช้า จึงเรียกว่า ตานะขณัฑ์กนัข้าว 
ตรงกบัภาษาไทยมาตรฐานวา่ “ทานกณัฑ์อดข้าว”  
 ๑๗เมือจบกัณฑ์มัทรีนีถ้าตรงกับเดือนยีเป็ง จะมีการเทศน์อานิสงส์ผางประทีป ซึงศรัทธาชาวบ้านจะจุดเทียน        
จดุประทีปและโคมไฟให้สวา่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๘ 
 

มีการเพิมพิธีกรรมสืบชะตาเข้าไปด้วย  อีกทังยังมีการเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกับ              
การตงัธรรมหลวงบางประการ ซงึมีรายละเอียดดงันี 

๒.๒.๑ วดัโลกโมฬี 

 ๒.๒.๑.๑  ขนัเตรียมงาน 

ทางวัดเรียกประชุมคณะกรรมวัด และได้กําหนดวันตงัธรรมหลวงซึงตรงกับวันขึน     
๑๕ คํา เดือนยี ปี พ.ศ.๒๕๕๔ นีตรงกับวันที ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึงทางวดัจะกําหนด         
วันตังธรรมหลวงเป็นวันขึน ๑๕ คําเดือนยีของทุกปีเพือให้ตรงกับเทศกาลลอยกระทง และ          
การตงัธรรมหลวงของวดัโลกโมฬีนีจะเป็นการตงัธรรมปล่อย จากนันจึงให้คณะกรรมการวัดเป็น     
ผู้ ประชาสัมพันธ์ สําหรับวัดโลกโมฬีเป็นวัดเครือข่ายของวัดพระธาตุดอยสุเทพ จึงทําให้การ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวางมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยการประชาสัมพันธ์               
ทงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมแ่ละโรงเรียนหอพระ เป็นต้น  

ด้านการตกธรรมนันมีทังศรัทธาชาวบ้านรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละกัณฑ์และมีทัง
หนว่ยงานของรัฐรับเป็นเจ้าภาพ  

๒.๒.๑.๒ การจดัเตรียมสถานทีและเครืองบชูา  

การจัดเตรียมงานของวัดโลกโมฬี ด้านการจัดเตรียมมณฑลพิธีมีการขัดราชวัตร 
ประดับฉัตรธง ช่อน้อย(ธงขนาดเล็ก) ตุงไชย(ธงชัย)และรูปสัตว์บูชา ได้แก่ ช้างร้อย ม้าร้อย        
เพือนํามาเข้าประกอบฉากการไถ่สองกมุารในกณัฑ์มหาราช รอบๆธรรมาสน์บษุบกปราสาท จะจดั
ให้คล้ายกับป่า มีเขาวงกต ต้นกล้วย ต้นอ้อย กุ๊ก ข่า รวมทงัแขวนโคมไฟต่างๆ จากนนัจะจดัทีตงั
กณัฑ์เทศน์และทีตงัเครืองบชูาคาถาพระเวสสนัดรประจํากณัฑ์ตา่งๆซึงรวมกนัมีถึงพนัคาถา บางที
มีเครืองสืบชะตาก็มี การตงับาตรนํามนต์วงด้ายสายสิญจน์เรียกว่า ฝ้ายมงคล และมีเครืองบูชา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๒๙ 
 

เฉพาะอีกคือ ข้าวตอกเต็มเกวียน เทียนเล่มหมืน ผางประทีป๑๘พนัดวง ดอกไม้พนัดอก ช่อพนัช่อ
และข้าวพนัก้อนนอกจากนีแล้วยงัพบเทียนสอ่งธรรมและเทียนคาถาพนัอีกด้วย 

๒.๒.๑.๓ ขนัตอนการเทศน์มหาชาต ิ

วดัโลกโมฬีได้แบง่การตงัธรรมออกเป็น ๒ วนั คือ วนัดา(วนัก่อนวนังาน)และวนัเทศน์
(วนังาน) ซงึในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นีตรงกบัวนัที ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔และวนัที ๑๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ ตามลําดบั๑๙ 

วนัดา(วนัก่อนวนังาน)จะเทศน์สหสัคาถาหรือคาถาโดยเริมเวลา ๑๕.๐๐ น.จากนนัจึง
เทศน์ปฐมมาลัย(มาลัยเก๊า)และเทศน์ทุติยมาลัย(มาลัยป๋าย) สินสุดการเทศน์ดังกล่า วเวลา
ประมาณ ๑๙.๐๐ น.จากนนัมคันายกจะนดัหมายศรัทธาชาวบ้านเรืองวนัเทศน์ 

วนัเทศน์(วนังาน) จะเริมเทศน์ตงัแตเ่วลา ๐๖.๐๐ น.โดยเริมจากการทําพิธีขนึท้าวทงัสี 
จากนนัศรัทธาชาวบ้านจะไหว้พระรับศีล เมือศรัทธาชาวบ้านและองค์เทศน์พร้อมแล้ว มคันายกจึง
เริมอาราธนาธรรมซึงเป็นการสรุปเนือหาของกัณฑ์ทีเทศน์ โดยเริมจากกัณฑ์ทศพร หิมพานต์     
ทานกัณฑ์ วนปเวศน์ เวลาบ่ายจะเริมจากกณัฑ์ชูชก จุลพน มหาพน สําหรับกัณฑ์มหาพนนีเมือมี
การเทศน์ถึงพืชผกัผลไม้ ศรัทธาชาวบ้านจะลุกขนึหยิบนําพืชผกัผลไม้มารับประทานด้วย เวลาคํา
ประมาณ ๑๘.๐๐ น.จะเริมเทศน์จากกัณฑ์กมุาร มทัรี สกักบรรพ์ มหาราช ฉกษัตริย์ และสุดท้าย
เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.จะมีการเทศน์นครกณัฑ์  

เมือถึงนครกณัฑ์จะมีการโปรยฝนห่าแก้วด้วย อนึง ก่อนการเริมทกุๆกณัฑ์มคันายกจะ
กล่าวอาราธนาธรรมก่อน จากนนัองค์เทศน์จะมีการใส่กาพย์เค้า กาพย์กลางและกาพย์ปลาย    
โดยกาพย์ปลายนีบางกัณฑ์มีการอวยพรหรือการนําสถานการณ์เฉพาะหน้าเข้ามาใส่กาพย์ด้วย 
สําหรับการจุดผางประทีปตามจํานวนพระคาถาของแต่ละกัณฑ์จะมีศรัทธาชาวบ้านจุดด้านนอก
วิหารเมือองค์เทศน์เริมเทศน์กัณฑ์นนัๆ ส่วนเครืองดนตรีประกอบการเทศน์นนัวดัโลกโมฬีมีเพียง
                                                           
 ๑๘ผางประทีป หมายถึง ตะครัน 
 ๑๙เนืองจากวนังานของทงัสองวดัตรงกันผู้ วิจัยพิจาณาแล้วว่า ทงัสองวดัมีระยะทางห่างกันไม่มากจึงเก็บข้อมูล
ภาคสนามทงัสองวดัและได้ใช้วิธีการบนัทึกวีดีทศัน์ในวดัโลกโมฬีและวดัเชียงหมนัด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๐ 
 

กังสดาลส่งสัญญาณว่าจบการเทศน์ของแต่ละกัณฑ์เท่านนั วดัโลกโมฬีสินสุดการตงัธรรมเวลา 
๒๐.๓๐ น. ไม่มีการเทศน์อานิสงส์ผางประทีปต่อจากการตงัธรรมแตมี่การจุดผางประทีปพนัดวง
และปลอ่ยโคมไฟ 

๒.๒.๒ วดัเชียงหมนั  

วัดเ ชียงหมัน  มีจุดประสงค์การตังธรรมหลวงทีแตกต่ างกับวัดโลกโมฬี  คือ                  
มีการสืบชะตาของรองเจ้าอาวาสด้วย ฉะนนั จึงมีพิธีกรรมสืบชะตาซ้อนอยู่ในการตงัธรรมหลวง
ด้วย 

 ๒.๒.๒.๑ ขนัเตรียมงาน 

 ทางวดัเรียกประชุมคณะกรรมการวดั และได้กําหนดวันตงัธรรมหลวงซึงตรงกับ   
วันขึน ๑๕ คํา เดือนยี ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับวันที ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึงทางวัดจะ
กําหนดวนัตงัธรรมหลวงเป็นวนัขนึ ๑๕ คําเดือนยีของทกุปีเพือให้ตรงกับเทศกาลลอยกระทง และ
การตงัธรรมหลวงของวดัเชียงหมนันีจะเป็นการตงัธรรมปล่อย จากนนัจึงให้คณะกรรมการวดัเป็น    
ผู้ประชาสัมพันธ์ โดยมีหน่วยงานราชการเข้ามาสนบัสนุน คือ เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเป็น
ผู้จดัการตงัธรรมหลวง จึงทําให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวาง เช่นมีพิธีการต่างๆทงั     
พิธีเปิดและพิธีปิดมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยการประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นเจ้าภาพ เช่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั โรงเรียนยพุราชวิทยาลยั โรงเรียนหอพระ กองทพับก กองทพัอากาศและ
สว่นงานราชการของจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้น ในขนัเตรียมงานนีศรัทธาชาวบ้านของวดัเชียงหมนัมี
สว่นร่วมน้อยมากเพราะหนว่ยงานราชการเป็นผู้ ดําเนินการเกือบทงัสนิ 

 ส่วนการตกธรรมนนัมีทงัศรัทธาชาวบ้านรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละกัณฑ์และมีทงั
หน่วยงานของรัฐรับเป็นเจ้าภาพ บางกัณฑ์เทศน์มีเจ้าภาพร่วมทังทีเป็นศรัทธาชาวบ้านและ
หนว่ยงานตา่งๆ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๑ 
 

 ๒.๒.๑.๒ การจดัเตรียมสถานทีและเครืองบชูา  

 การจดัเตรียมงานของวดัเชียงหมนั ด้านการจดัเตรียมมณฑลพิธีมีการขดัราชวตัร 
ประดับฉัตรธง ช่อน้อย(ธงขนาดเล็ก) ตุงไชย(ธงชัย)และรูปสัตว์บูชา ได้แก่ ช้างร้อย ม้าร้อย         
เพือนํามาเข้าประกอบฉากการไถ่สองกมุารในกณัฑ์มหาราช รอบๆธรรมาสน์บษุบกปราสาท จะจดั
ให้คล้ายกับป่า มีเขาวงกต ต้นกล้วย ต้นอ้อย กุ๊ก ข่า รวมทงัแขวนโคมไฟต่างๆ จากนนัจะจดัทีตงั
กัณฑ์เทศน์และทีตงัเครืองบูชาคาถาพระเวสสันดรประจํากัณฑ์ต่างๆซึงรวมกันมีถึงพันคาถา 
บางครังมีเครืองสืบชะตาก็มี การตงับาตรนํามนต์วงด้ายสายสิญจน์เรียกว่า ฝ้ายมงคล และมีเครือง
บชูาเฉพาะอีกคือ ข้าวตอกเตม็เกวียน เทียนเล่มหมืน ผางประทีปพนัดวง ดอกไม้พนัดอก ช่อพนัช่อ
และข้าวพนัก้อนนอกจากนีแล้วยงัพบเทียนสอ่งธรรมและเทียนคาถาพนัอีกด้วย  

 วดัเชียงหมนัจดังานโดยมีพิธีกรรมทีซ้อนอยู่ในการตงัธรรมหลวง คือ พิธีสืบชะตา 
จงึต้องมีการจดัเตรียมเครืองสืบชะตา เรียกวา่ เครืองพลีกรรม มีรายละเอียดดงันี ไม้คําขนาดใหญ่มี
ง่าม ๓ เล่มยาว๑วาของเจ้าชะตา ไม้คําเล็กเท่าอายมีุง่ามมดัรวมกนั ๑ มดั ไม้สะพาน ลวดใช้ด้าย
ผกูกระดาษเงินทอง หมากพล ูบหุรีเมียง ช่อและธง ฉัตรขาว แผ่นเงินทอง ตงุคา่คิง๒๐ เทียนคา่คิง๒๑

ผางประทีปเท่าอายุ หน่อกล้วย หน่ออ้อย มะพร้าวงอก กล้วยเครือ มะพร้าวขะแนง ขันตัง๒๒       
พานบายศรี สายสิญจน์ นํามนต์ ใบคา ใบมะยมและใบต้นโชค๒๓ 

 วดัเชียงหมนัใช้ดนตรีเครืองปีพาทย์เครืองคูเ่ป็นสญัญาณบอกเหตตุา่งๆแทนการ
ใช้กลองบูชาซึงใช้เพลงบรรเลงตามทีมนตรี ตราโมทเป็นผู้ กําหนดใช้ในการขึนต้นลงท้ายของการ
เทศน์ในแตล่ะกณัฑ์ 

 

 

                                                           
 ๒๐ตงุคา่คิง หมายถึง ธงทีมีขนาดความยาวเท่ากบัอายขุองเจ้าชะตา 
 ๒๑เทียนคา่คิง หมายถึง เทียนทีมีขนาดความยาวเท่ากบัอายขุองเจ้าชะตา 
 ๒๒ขนัตงั หมายถึง พานขนาดกลางใช้เป็นพานบชูาพระรัตนตรัย 
 ๒๓ต้นโชค ตรงกบั ต้นไคร้ย้อย ของภาคกลาง 
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๓๒ 
 

 ๒.๒.๑.๓ ขนัตอนการเทศน์มหาชาต ิ

 วดัเชียงหมนัได้แบง่การตงัธรรมออกเป็น ๒ วนั คือ วนัดา(วนัก่อนวนังาน)และวัน
เทศน์(วันงาน) ซึงในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นีตรงกับวันที ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔และวันที ๑๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามลําดบั  

 วนัดา(วนัก่อนวนังาน)จะเทศน์สหสัคาถาหรือคาถาพันโดยเริมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
โดยมีพิธีการแทรกเข้ามา คือ จดัพิธีเปิดโดยมีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายทศันยั บรูณุปกรณ์
มาเป็นประธานในการเปิดงานตงัธรรมหลวงของวัดเชียงหมัน จากนันจึงเริมเทศน์ปฐมมาลัย
(มาลยัเก๊า)และเทศน์ทุติยมาลยั(มาลยัป๋าย) สินสุดการเทศน์ดงักล่าวเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.
จากนนัมคันายกจะนดัหมายศรัทธาชาวบ้านเรืองวนัเทศน์ 

 วนัเทศน์(วนังาน) จะเริมเทศน์ตงัแตเ่วลา ๐๕.๐๐ น. โดยเริมจากพิธีสืบชะตารอง
เจ้าอาวาสวดัเชียงหมนัในวาระทีอายคุรบรอบ ๖๐ ปี เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น.เริมทําพิธีขนึท้าวทงั
สี จากนนัศรัทธาชาวบ้านจะไหว้พระรับศีล เมือศรัทธาชาวบ้านและองค์เทศน์พร้อมแล้ว มคันายก
จึงเริมอาราธนาธรรมซึงเป็นการสรุปเนือหาของกัณฑ์ทีเทศน์ โดยเริมจากกัณฑ์ทศพร หิมพานต์ 
ทานกัณฑ์ วนปเวศน์ เวลาบ่ายจะเริมจากกัณฑ์ชูชก ในกัณฑ์ชูชกของวัดเชียงหมันนีได้นิมนต์      
พระครูใบฎีกาสมศกัดิ จิรวฑฺฒโน มาเป็นองค์เทศน์ซึงมีลกัษณะการเทศน์แบบปาฐกถาโดยมีการ
เริมต้นด้วยการใส่กาพย์เค้า๒๔และเดินธรรม๒๕ ตอนท้ายลงท้ายด้วยการใส่กาพย์ปลาย๒๖ตามขนบ
การเทศน์ จากนนัจึงเทศน์กณัฑ์จลุพน มหาพน ส่วนกัณฑ์มหาพนนีเมือมีการเทศน์ถึงพืชผกัผลไม้ 
ศรัทธาชาวบ้านจะลุกขึนหยิบนําพืชผักผลไม้มารับประทานด้วย เวลาคําประมาณ ๑๘.๐๐ น.      
จะเริมเทศน์จากกณัฑ์กมุาร มทัรี สกักบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ และสดุท้ายเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ 
น.จะมีการเทศน์นครกัณฑ์ เมือถึงกัณฑ์จะมีการโปรยฝนห่าแก้วด้วย อนึง ก่อนการเริมทุกๆกัณฑ์
มคันายกจะกลา่วอาราธนาธรรมก่อน จากนนัองค์เทศน์จะมีการใสก่าพย์เค้า กาพย์กลางและกาพย์

                                                           
 ๒๔การใสก่าพย์เค้า หมายถึง การเทศน์สรุปเนือเรืองของกณัฑ์ทีจะเทศน์ก่อนทีจะเทศน์ทงัหมด 
 ๒๕การเดินธรรม หมายถึง การเทศน์ด้วยการดําเนินเนือเรืองตามชาดก  
 ๒๖การใสก่าพย์ปลาย หมายถึง การเทศน์สรุปเนือเรืองของกณัฑ์ทีเทศน์อีกครังหนึงเพือเป็นการยําเนือเรือง และยงั
เป็นการกลา่วขอบคณุศรัทธาชาวบ้านด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



๓๓ 
 

ปลาย โดยกาพย์ปลายนีบางกณัฑ์มีการอวยพรหรือการนําสถานการณ์เฉพาะหน้าเข้ามาใส่กาพย์
ด้วย สว่นการจดุผางประทีปตามจํานวนพระคาถาของแตล่ะกณัฑ์จะมีศรัทธาชาวบ้านจดุด้านนอก
วิหารเมือองค์เทศน์เริมเทศน์กัณฑ์นนัๆ ส่วนเครืองดนตรีประกอบการเทศน์นนัวัดเชียงหมันใช้
เครืองดนตรีปีพาทย์เครืองคูแ่ละกงัสดาลส่งสญัญาณวา่มีการเริมต้นการเทศน์และจบการเทศน์ของ
แต่ละกัณฑ์ วดัเชียงหมนัสินสุดการตงัธรรมเวลา ๒๐.๐๐ น. จากนนัจึงแจกจ่ายพืชผกัผลไม้ทีใช้
ประดบัตกแตง่มณฑลพิธีให้ศรัทธาชาวบ้านนํากลบัไปบริโภคด้วย จากนนัจึงมีการจดุผางประทีป
พนัดวงและปล่อยโคมไฟและเริมการเทศน์อานิสงส์ผางประทีปต่อจากการตงัธรรมหลวงในเวลา 
๒๐.๓๐ น.เป็นต้นไป 

 ผลการศกึษาขนัตอนการจดังานตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมและขนัตอนการจดังาน
ตงัธรรมหลวงในปัจจุบนัสามารถสรุปให้เห็นความแตกต่างและเห็นการธํารงรักษาของประเพณี
ดงักลา่วได้ดงัตารางตอ่ไปนี 

ตารางที ๑เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการจดังานตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมและแบบปัจจบุนั 

ขันตอนตังธรรม
หลวง 

แบบดังเดมิ แบบปัจจุบัน 
วัดโลกโมฬี วัดเชียงหมัน 

๑.การเตรียมงาน  
๑ .๑  การจัด เต รียม
สถานที 

ชาวบ้านชว่ยกนัเตรียม วดัเป็นผู้จดัการ หน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้จดัการ 

๑ .๒  การจัด เต รียม
เครืองบชูา 

ชาวบ้านชว่ยกนัเตรียม วดัเป็นผู้จดัการ หน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้จดัการ 

๑ .๓กา ร จัด เ ต รี ย ม
อาหารทีใช้ทําบุญและ
เลียงแขก 

ชาวบ้านชว่ยกนัเตรียม วดัเป็นผู้จดัการ ชาวบ้านชว่ยกนัเตรียม 

๒.วนัดา  
๒.๑ เทศน์คาถาพนั ใช้เทศน์ในวนัเทศน์ เ ท ศ น์ ใ น เ ว ล า

๑๕.๐๐น.-๑๙.๐๐น. 
เ ท ศ น์ ใ น เ ว ล า
๑๗.๐๐น.-๒๑.๐๐น. ๒.๒ มาลยัเค้า 

๒.๓ มาลยัปลาย 



๓๔ 
 
ตารางที ๑ เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการจดังานตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมและแบบปัจจบุนั(ตอ่) 

๓.วนัเทศน์  
๓.๑ ขนึท้าวทงัสี ขึนก่ อน มีการ เทศ น์

คาถาพนั 
ขนึก่อนเทศน์มหาชาต ิ ขึนหลังจากสืบชะตา

ก่อนการเทศน์มหาชาต ิ
๓.๒ อาราธนาธรรม มีสองแบบ  คือ  แบบ

อาราธนาธรรมส รุป
เนือหาและอาราธนา
ธรรมแบบธรรมวตัร 

คื อ  แบบอา ร า ธน า
ธรรมสรุปเนือหา 

คื อ  แบบอา ร า ธน า
ธรรมสรุปเนือหา 

๓.๓ การตงัธรรม  
๓.๓.๑ การใสก่าพย์ มีทงั ๓ แบบ มีทงั ๓ แบบ มีทงั ๓ แบบ 
๓.๓.๒ การเดินธรรม ใ ช้ ระบํ า ในการ เดิน

ธรรม 
ใ ช้ ระบํ า ในการ เดิน
ธรรม 

ใช้ระบําเดินธรรมและ
มี ก า ร เ ท ศ น์ แ บ บ
ปาฐกถา 

๓.๔ การจดุประทีป มีทังจุดประทีปตาม
จํานวนพระคาถาของ
กั ณ ฑ์ แ ล ะ จุ ด ผ า ง
ประทีปพนัดวง 

มีทังจุดประทีปตาม
จํานวนพระคาถาของ
กั ณ ฑ์ แ ล ะ จุ ด ผ า ง
ประทีปพนัดวง 

มีทังจุดประทีปตาม
จํานวนพระคาถาของ
กั ณ ฑ์ แ ล ะ จุ ด ผ า ง
ประทีปพนัดวง 

๓.๕ กิจกรรมระหว่าง
การเทศน์ 

มีในกัณฑ์มหาพน(กิน
ผลไม้)และนครกัณฑ์
(โปรยฝนหา่แก้ว) 

มีในนครกัณฑ์(โปรย
ฝนหา่แก้ว) 

มีในกัณฑ์มหาพน(กิน
ผลไม้)และนครกัณฑ์
(โปรยฝนหา่แก้ว) 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 
ตารางที ๒ ดนตรีทีใช้ประกอบการเทศน์มหาชาติ 

แบบดังเดมิ แบบปัจจุบัน 
วัดโลกโมฬี วัดเชียงหมัน 

ก ล อ ง บู ช า ตั ง ธ ร ร ม
หลวง๒๗ 

ไมใ่ช้เครืองดนตรี มีแตก่งัสดาลใช้
เป็นสญัญาณแจ้งเหต ุ

ใช้เครืองดนตรีปีพาทย์เครืองคูแ่ละ
ใช้เพลงตามทีมนตรี ตราโมทเป็นผู้
กําหนด 

 

ข้อมลูจากตารางทําให้เห็นวา่ชาวล้านนายงัคงรักษาประเพณีตงัธรรมหลวงไว้อย่างดีแม้ว่า
จะมีการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ โดยยงัคงรักษาขนัตอนสําคญัๆของการจดัเตรียม
งาน การลําดับพิธีกรรมและอุปกรณ์เครืองใช้ในการตังธรรม แต่เนืองจากสภาพสังคมและ             
วิถีการดํารงชีวิตทีเปลียนแปลงไปจงึทําให้มีการเปลียนแปลงรายละเอียดบ้าง  

ปัจจัยทีสําคัญประการหนึง คือ ปัจจัยเรืองเวลา จึงทําให้มีการเปลียนแปลงวันเทศน์ 
กลา่วคือ การตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิม จะมีการเทศน์ธรรมอืนๆมาก่อน ๖ วนัแล้วจึงจะเทศน์ธรรม
พิเศษได้แก่ เทศน์คาถาพนั มาลยัเค้าและมาลยัปลาย ในวนัที ๗ แล้วจึงเริมตงัธรรมมหาชาติจนจบ
การเทศน์อานิสงส์ผางประทีป ในการตงัธรรมหลวงในปัจจบุนัลดจํานวนวนัลงเหลือเพียง ๒ วนั คือ 
วนัดาและวนัเทศน์ แต่ยงัคงรักษาขนัตอนการเทศน์มีการเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบัวนังาน 
คือ วนัดา(วนัแรก)จะใช้เทศน์คาถาพนั มาลยัเค้าและมาลยัปลาย และในวนัเทศน์(วนัทีสอง)จึงจะ
ตงัธรรมหลวง จากตารางจะเห็นได้ว่า วดัโลกโมฬี ตดัการเทศน์อานิสงส์ผางประทีปออกแตย่งัคงมี
การจดุผางประทีปพนัดวงตามขนบอยู ่สว่นวดัเชียงหมนันนัยงัคงรักษาขนัตอนการเทศน์ไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน คือ ในตอนท้ายก่อนการจุดผางประทีปพันดวงจะเทศน์อานิสงส์ผางประทีปเดียวกับ     
การตงัธรรมหลวงแบบดงัเดมิ  

                                                           
 ๒๗มีทํานองประกอบการเทศน์ดังนี ทศพร ทํานองชัยยะดิถี หิมพานต์ ทํานองฟาดแส้แบบบูชาธรรม ทานขันธ์ 
ทํานองล่องน่าน วนประเวสน์ ทํานองมะนาวล่องของ ชูชก ทํานองเสือขบตุ๊  จุลพน ทํานองฟาดแส้แบบม้ายําไฟ มหาพน 
ทํานองริวใบบง กมุาร ทํานองนําตกตาด มทัรี ทํานองมะนาวลอ่งของ สกักบรรพ์ ทํานองชยัยะดิถี มหาราช ทํานองฟาดแส้เข้า
ฆ้อง ฉกษัตริย์ ทํานองชยัยะดิถี นครกณัฑ์ ทํานองชยัยะดิถีและฟาดแส้แบบบชูาธรรม 



๓๖ 
 

ปัจจัยอีกประการหนึงทีทําให้การตังธรรมหลวงในปัจจุบันเปลียนแปลงไป  คือ         
การเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชาวล้านนา กล่าวคือ ล้านนาในปัจจบุนัได้เป็นส่วนหนึงของราชอาณา
ไทย ซึงตลอดระยะเวลา ๑๕๐ ปีตงัแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๕     
ทรงผนวกอาณาจกัรล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึงของราชอาณาจกัรสยามแล้ว พระองค์ทรงมีนโยบาย
ทางการเมือง การปกครองและการศึกษาให้เป็นแบบเดียวกัน มีการสร้างมาตรฐานทงัทางด้าน
ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี จึงมีผลทําให้วิถีชีวิตชาวล้านนาค่อยๆเปลียนแปลงไป ดังเช่น 
ชว่งเวลาในการตงัธรรมหลวงในล้านนาแตเ่ดมินนัไมป่รากฏวา่มีกําหนดเป็นเวลาใด  

เมือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๕ ทรงยกย่องการเทศน์
มหาชาติให้เป็นประเพณีของบ้านเมืองแล้ว จึงมีการกําหนดวันจัดงานให้ใกล้เคียงกันตาม        
ความเหมาะสมในแต่ละภาคของไทย๒๘จากปัจจัยด้านการเปลียนแปลงวิถีชีวิตของชาวล้านนานี
เองจึงทําให้มีการเปลียนแปลงด้านดนตรีในการใช้ประกอบการเทศน์ด้วย จากข้อมลูในตารางที ๒ 
จะพบวา่ การตงัธรรมหลวงแบบดงัเดมิใช้กลองบชูาเป็นเครืองประกอบการเทศน์ ส่วนในปัจจบุนัใช้
วงปีพาทย์เครืองคู่บรรเลงแทนซึงเพลงต่างๆทีใช้บรรเลงนันใช้เพลงทีนายมนตรี ตราโมทเป็น
ผู้ประพนัธ์ขึน จะเห็นได้ว่า ชาวล้านนาได้ผสมผสานวฒันธรรมระหว่างไทยล้านนาและไทยกลาง
มากขึน เช่นเดียวกับการเทศน์(ตงัธรรม) ทีการตงัธรรมแบบดงัเดิมจะมีการใส่กาพย์และการเดิน
ธรรมซึงการเดินธรรมแบบดงัเดิมนีองค์เทศน์จะเทศน์เป็นทํานองซึงชาวล้านนาเรียกว่า ระบํา 
สําหรับเมืองเชียงใหม่ระบําทีนิยมใช้มากทีสุด คือ ระบํามะนาวล่องของ๒๙ในขณะทีปัจจุบนัองค์
เทศน์บางรูปใช้วิธีการปาฐกถาแสดงธรรมเนืองจากเห็นว่า การใช้ระบําและภาษาล้านนานนัทําให้
ผู้ ฟังหรือศรัทธาทีมาจากภาคอืนจะไม่เข้าใจ๓๐ ซึงการเทศน์ด้วยวิธีนีก็ยงัคงรักษารูปแบบการเทศน์
แบบดงัเดิมอยู่ คือ ยงัคงมีการใส่กาพย์และเดินธรรม แตเ่ปลียนแปลงรายละเอียดในการเดินธรรม 
                                                           
 ๒๘พีระพงษ์ พยัคกาฬ,พระมหา,ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติของ
ล้านนา,๑๓๕. 
 ๒๙ระบําการเทศน์มหาชาติ ตรงกบัคําว่า "ทํานองการเทศน์" ในภาษาไทยมาตรฐาน ในล้านนามีระบําทีใช้ในการ
เทศน์แตกต่างกนัตามท้องถินต่างๆ เช่น ระบําแมงปู้ ชมดวง(แมลงภู่ชมดวง) นิยมในเขตจงัหวดัลําปาง ระบํามะนาวล่องของ
(มะนาวลอ่งโขง) นิยมในเขตจงัหวดัเชียงใหม ่และเชียงราย เป็นต้น 
 ๓๐สมัภาษณ์ พระครูใบฎีกาสมศกัดิ จิรวฒฺฒโน อายุ ๕๘ ปี วดัใหม่สนัติสุข อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔. 



๓๗ 
 

คือ เมือเดินธรรมไปจนถึงเนือเรืองทีต้องการปาฐกถาแล้วจึงหยุดเดินธรรมแบบระบํา แล้วจึงจะ
ปาฐกถาเทศนาธรรมต่อไป เมือจะจบการเทศน์ของกัณฑ์นันๆจึงใส่กาพย์ปลายตามขนบ             
การตงัธรรม 

ปัจจยัทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงการตงัธรรมหลวงอีกประการหนึง คือ ปัจจยัเรือง
เงินทนุสนบัสนุน จะเห็นได้จากข้อมูลตารางที ๑ ในหวัข้อการจดัเตรียมงานนนัการตงัธรรมหลวง
แบบดังเดิมศรัทธาชาวบ้านจะเป็นผู้ จัดการตังแต่ การจัดเตรียมสถานที การ นิมนต์องค์เทศน์       
การประชาสมัพนัธ์ บอกบญุและตกธรรม ผู้วิจยัมีความเห็นว่าอาณาจกัรล้านนาในอดีตมีความคิด
ต่อการตงัธรรมหลวงว่าเป็นงานสําคัญและเป็นงานใหญ่สําหรับชาวล้านนา ฉะนัน การระดม
กําลังคนและการระดมกําลังทรัพย์ ไม่ได้เป็นเรืองยากอย่างเช่นปัจจุบนั ระบบหัววัดหรือระบบ
ศรัทธาวดั๓๑ในอดีตคงมีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิงซึงระบบดงักล่าวเป็นทนุทางด้านแรงงานในการ
จดัเตรียมสถานทีและเครืองสักการะ สิงของเครืองใช้ตกแต่งบางอย่างสามารถหาได้จากชุมชน 
เพราะการตงัธรรมหลวงจะต้องใช้งบประมาณสนบัสนนุเป็นจํานวนมาก  

อีกทงัการตงัธรรมหลวงยงัได้รับการอปุถัมภ์จากขุนนาง ข้าราชการและทีสําคญัทีสุด 
คือ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของกษัตริย์ล้านนาทุกพระองค์ ดังปรากฏความในตํานานพืนเมือง
เชียงใหม๓่๒ วา่ 

เถิงวนัเดือน ๕ เพงเมงวนั ๑ สมเด็จพระเปนเจ้าค็ไดส้ดบัฟังธมัมเทสนา
พระพุทธะเจ้าตงัแต่เตมียชาดก ลําดบัทัง ๑๐ ชาติ เถิงเวสสนัตระ ได้
ปชูาแลหือทานเถิงพระติไตรรัตตนะเจ้าทงัสามดว้ยเครืองไทยทานเปนอนั
มาก สมเด็จพระเปนเจ้าสถิตสําราญนงัเมืองอยู่ได ้๓ เดือน 

                                                           
 ๓๑ระบบหัววัด หรือ ศรัทธาวัด เป็นระบบการจัดการของวัดล้านนาในอดีต หัววัดจะมีวัดทีเป็นหัวหน้าของวัด
ทังหลายในกลุ่มเดียวกัน เช่น หัววัดพระสิงห์ จะมีวัดพระสิงห์เ ป็นหัวหน้าของวัดในกลุ่มนี เป็นต้น และแต่ละวัดจะมี          
คณะศรัทธาหรือพทุธศาสนิกชนทีศรัทธาและอปุถมัภ์วดันนัๆ วดัแต่ละวดัจะมีคณะศรัทธามากน้อยขนึอยู่กบัความน่าเชือถือ 
ความน่าเลือมใสและวตัรปฏิบติัของพระในวดันนัๆด้วย ช่วงพ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมาคณะศรัทธาเหล่านีรู้จกักนัในอีกชือหนึงว่า 
กลุม่หนุ่มสาว 
 ๓๒ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่.ตํานานพืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ปี.(เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิง
เมือง,๒๕๓๘),๑๓๕. 



๓๘ 
 

จากการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในงานตงัธรรมหลวงของผู้ วิจยัพบว่า งานตงัธรรมหลวง
ของวดัโลกโมฬีก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๔ หน่วยงานของรัฐ คือ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่จะเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ เป็นผู้ ดําเนินการเกือบทงัสินแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๔ นี
มหาวิทยาลยัดงักล่าวไม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างเช่นทกุปี อาจจะเป็นเพราะเกิดข้อท้วงติงและไม่
เห็นด้วยในกลุม่ศรัทธาชาวบ้าน สง่ผลให้มหาวิทยาลยัดงักลา่วลดบทบาทลงเหลือเพียงการเข้าร่วม
ตงัธรรมหลวงเท่านนั แตใ่นวดัเชียงหมนันนัมีการร่วมมือกนัระหว่างศรัทธาชาวบ้านและหน่วยงาน
ราชการ โดยทางวัดให้คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ มีบทบาทในการดําเนินการในขันตอน               
การตงัธรรมหลวง สว่นหน่วยงานราชการนนัทางวดัให้เป็นผู้จดัการด้านการจดัเตรียมงาน จึงทําให้
เกิดการผสานกระบวนการเรียนรู้ของชมุชนและภาครัฐ ถึงแม้ว่าการตงัธรรมหลวงของวดัเชียงหมนั
จะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนครังทีวัดสวนดอกจัดตังธรรมหลวงเมือปี พ.ศ.๒๕๔๖๓๓แต่ก็เป็นงาน
ประเพณีทีเกิดจากความมุง่มนัและความร่วมมือของศรัทธาชาวบ้านกบัหน่วยงานราชการ เป็นทีน่า
สงัเกตว่า การตงัธรรมหลวงของวดัเชียงหมนันนักลบัไม่มีข้อพิพาท ข้อท้วงติง หรือข้อคดัค้านจาก
ศรัทธาชาวบ้านวดัเชียงหมนั  

ผู้วิจยัจึงมีความเห็นว่า การดําเนินงานขันแรก คือ ขนัจดัเตรียมงานจึงมีความสําคญั
เป็นอย่างยิง โดยเฉพาะขนัทีเจ้าอาวาสหรือผู้ นําชมุชนเรียกประชุมหารือ ฉะนนั อาจจะกล่าวได้ว่า 
วัดเชียงหมันมีผู้ นําชุมชนทีเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงทีจะผสานหน่วยงานราชการกับศรัทธา
ชาวบ้านเข้าด้วยกัน ดงัทีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การตงัธรรมหลวงนนัชาวล้านนาถือว่าเป็นเรือง
สําคญัและเป็นเรืองใหญ่ เมือสภาพสงัคมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาเปลียนแปลงไปความคิดเรือง
การตงัธรรมหลวงเป็นเรืองสําคญันนัก็เปลียนตาม คือ ชาวล้านนาในปัจจุบนัให้ความสําคญักับ   
การตงัธรรมหลวงน้อยลงด้วยเห็นว่าเป็นการจดัตามประเพณีเทา่นนั ฉะนนั วดัจงึขาดทนุทงัทนุด้าน
แรงงานและทุนทรัพย์ วัดจึงมีนโยบายทีจะร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานของทางราชการ
เพือทีจะหาทนุด้านแรงงานและทนุทรัพย์ชดเชยกบัสว่นทีเคยได้รับจากชาวบ้าน  

                                                           
 ๓๓วดัสวนดอกร่วมมือกบัองค์กรตา่งๆทงัมหาวิทยาลยั องค์การท่องเทียว องค์การบริหารท้องถินและกองทพั จึงทํา
ให้เกิดงานตงัธรรมหลวงทีมีรูปแบบใหญ่โต มีการรือฟืนขนบธรรมเนียมการตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิม แต่หลงัจากการตงัธรรม
หลวงครังนนั มีข้อครหาและข้อท้วงติติงจากศรัทธาชาวบ้านอย่างกว้างขวาง จึงทําให้การจดัตงัธรรมหลวงของวดัสวนดอกหลงั
ปีพ.ศ.๒๕๔๖ องค์กรตา่งๆลดบทบาทเหลือเพียงการเข้าร่วมงานเท่านนั 



๓๙ 
 

ดงัทีกล่าวไว้แล้วข้างต้น อาจจะสรุปการเปลียนแปลงประเพณีตงัธรรมหลวงตาม      
“ตวัแบบ” (idea type) ดงัที กาญจนา แก้วเทพ๓๔ ได้เสนอคณุลกัษณะพิธีกรรมแบบประเพณีและ
แบบใหม่ในงานวิจัยเรือง การสือสารในพิธีกรรม พิธีกรรมในการสือสาร  ไว้ว่า พิธีกรรมเป็นการ
สือสารอย่างหนึงซึงมีกฎเกณฑ์ทีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสาร ดงันี ๑.บทบาท
หน้าทีหรือประโยชน์ ๒.สือทีใช้ประกอบ   ๓.ขนาด ๔.ลกัษณะ ๕.จดุเน้น ๖.คณุภาพ ๗.วงจร ๘.วิธี
เข้าพิธีกรรม ๙.การตอบสนอง ๑๐.การเหนียวรัง ๑๑.ขนัตอน ๑๒.การสือสาร ๑๓.ปลายทาง ซึง
สามารถประยุกต์นํามาอธิบายการเปลียนแปลงของประ เพณีตังธรรมหลวงได้ ดังตาราง
เปรียบเทียบดงันี 

ตารางที ๓ ตารางเปรียบเทียบประเพณีตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมและปัจจบุนั 

เกณฑ์ ประเพณีตังธรรมแบบดังเดมิ ประเพณีตังธรรมหลวง
ปัจจุบัน 

๑. บทบาทหน้าที (ประโยชน์) เ พื อส่ วนรวม  /  ชุมชน  เ ป็น
ความรู้สึก ร่วมในการกระทํา
แบบรวมหมู ่(collectivity) 

เพือส่วนตัว (individual) ดังจะ
เห็นในวัดเชียงหมันทีมีการสืบ
ชะตาของรองเจ้าอาวาส 

๒. สือทีใช้ประกอบ สือพืนบ้าน ประยุกต์สือพืนบ้านให้เข้ากับ
สื อ ม ว ล ช น  เ ช่ น  ก า ร
ประชาสมัพนัธ์และการตกธรรม 

๓. ขนาด มีขนาดเล็ก / คนในชมุชน (เครือ
ญาต)ิ 

มี ข น า ด ใ ห ญ่  คื อ  ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานราชการ รวมทังเปิด
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม 

๔. ลกัษณะ เฉพาะที (Subculture) เฉพาะที (Subculture) 
๕. จดุเน้น ความศักดิสิทธิ / พิธีเรียบง่าย

เน้นการเข้าถึงจิตใจ 
ลดทอนความศักดิสิท ธิ  เ น้น
ความสนกุสนาน 

๖. คณุภาพ ความลกึซงึทางจิตวิญญาณ  เน้นอารมณ์ 

                                                           
๓๔ด ูกาญจนา แก้วเทพและคณะ,สือเก่า สือใหม่ ใจเชือมร้อย(กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากดัภาพพิมพ์,๒๕๕๔),๔๓-

๔๔. 



๔๐ 
 
ตารางที ๓ ตารางเปรียบเทียบประเพณีตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมและปัจจบุนั(ตอ่) 

๗. วงจร รักษาขนบ รักษาขนบ 
๘. วิธีเข้าสูพ่ิธีกรรม ใช้ความศรัทธา ใ ช้ ค ว า ม ศ รั ท ธ า แ ล ะ ก า ร

ประชาสมัพนัธ์ 
๙. การตอบสนอง เพือผลบญุ / ความเชือเรืองโลก

พระศรีอารย์ 
เพือรักษาประเพณี  

๑๐. การเหนียวรัง ใช้ศรัทธาจากตวัองค์เทศน์ / วิถี
ชมุชน 

ใช้ความสมัพนัธ์ขององค์กรจาก
ภาครัฐ 

๑๑. ขนัตอน ยงัคงรักษาความศกัดสิิทธิ เริมต้นจากความศักดิสิทธิและ
สินสดุด้วยความบนัเทิง 

๑๒. การสือสาร เน้นปัญญา / จิตวิญญาณ เน้นความสนกุสนาน  
๑๓. ปลายทาง เน้นความสขุทางใจสอดคล้อง

กบัหลกัการทางพทุธศาสนา 
เน้นความสบายใจ ทีได้รักษา
ประเพณีดงัเดมิ 

 

ตารางข้างต้น ทําให้เห็นวา่ การตงัธรรมหลวงในปัจจบุนันนัเป็นกระบวนการเรียนรู้ทาง
วฒันธรรมในสภาวะปัจจุบนั อาจจะไม่ได้ตงัอยู่บนพืนฐานทางวัฒนธรรมดงัเดิมทงัหมด เพราะ
ประเพณีตงัธรรมหลวงนีได้ลดทอนความสมัพนัธ์จากระบบนิเวศทางวฒันธรรม๓๕ไปแล้วและได้ก่อ
เกิดกระบวนการปรับเปลียนและประยกุต์พิธีกรรมมากขนึ โดยอาศยัแบบแผนและเนือหาพิธีกรรมที
เคยร่วมเรียนรู้ในอดีตจากนนัจงึนํามาปรับเปลียนเพือให้เข้ากบับริบททางสงัคมในปัจจบุนั 

                                                           
 ๓๕หมายถึงวิธีการศกึษาหาข้อกําหนดหรือหลกัเกณฑ์ทางวฒันธรรม ซงึเป็นผลกระทบจากการปรับตวัเข้ากบัสภาวะ
แวดล้อม (ของมนุษย์แต่ละสงัคม) นิเวศน์วิทยาวฒันธรรมจึงแตกต่างไปจากนิเวศน์วิทยาสงัคม  (Social Ecology)เพราะ
นิเวศน์วิทยาวฒันธรรมมุง่แสวงหากฎเกณฑ์เพืออธิบายทีมาของลกัษณะและแบบแผนวฒันธรรมบางประการทีมีอยู่ในแต่ละ
สภาวะแวดล้อม มากกว่ามุ่งแสวงหาหลกัการทวัไปทีใช้ได้กบัทุกวฒันธรรมและสภาพแวดล้อม " สิงทีสําคญัทีสดุในแนวคิดนี
คือ"แก่นวฒันธรรม"(Cultural Core)ซงึหมายถึงกลุม่ของลกัษณะหรือแบบแผนวฒันธรรมทีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดมากทีสดุกบั
กิจกรรมเพือการดํารงชีพและการจดัการทางเศรษฐกิจทงันีจะมุง่สนใจการนําวฒันธรรมทางวตัถุ (ระบบเทคนิควิทยาทีใช้หรือ
เครืองมือเทคโนโลยี) มาใช้แตกตา่งกนัอย่างไรและก่อให้เกิดการจดัการทางด้านสงัคมทีแตกตา่งกนัอย่างไรในสภาวะแวดล้อม
ทีแตกตา่งกนั เพราะสภาวะแวดล้อมแตล่ะแห่งอาจเป็นตวัช่วยหรือข้อจํากดัใช้เทคนิควิทยาเหลา่นีก็ได้ 



๔๑ 
 

ประเพณีตงัธรรมหลวงในปัจจุบนัยงัคงรักษาส่วนสําคญับางประการของพิธีกรรมไว้ 
ในขณะทีก็มีการปรับเปลียนและประยุกต์พิธีกรรมให้เข้าบริบททางสังคมด้วย หากจะอธิบาย
ปรากฏการณ์การดํารงอยูแ่ละการเปลียนแปลงนีอาจจะอธิบายได้ดงันี 

ประการแรก แม้ว่าสังคมล้านนาจะเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์     
แต่อิทธิพลจากความเชือและความศรัทธาในศาสนายงัคงมีอยู่มาก จะเห็นได้จากการรักษาเรือง 
"อานิสงส์พระเวสสนัดร"  "อานิสงส์ผางประทีป" และ "การขนึท้าวทงัสี"  ทีทงัสองวดัยงัคงรักษาไว้ 
ในขณะทีพิธีกรรมอืนๆได้ปรับเปลียนไป  

แม้ว่าสังคมล้านนาอาจจะได้ความความคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือ สามารถเข้าใจ
ธรรมชาติว่าธรรมชาติ คือ ธรรมชาติ ธรรมชาติไม่ใช่สิงศักดิสิทธิและไม่ใช่สิงทีเหนือธรรมชาต ิ      
แต่ความคิดและความศรัทธาในพระพุทธศาสนากลบัทําให้สังคมล้านนายงัคงยอมรับ อีกทงัยัง
ผสานความคิดวิทยาศาสตร์กบัพระพทุธศาสนาเข้าด้วยกนั กล่าวคือ คนล้านนาเข้าใจและยอมรับ
ว่าพิ ธีกรรมบางพิธีกรรม  เช่น  ขึนท้าวทังสีในประเพณีตังธรรม  ไม่ใช่สิง ทีเหนือธรรมชาต ิ               
แต่คนล้านนาปัจจุบนัยอมรับว่าเป็นการสือสารอย่างหนึงหรือสือสารกับเทพเจ้า เพือถูกต้องตาม
ขนบประเพณีในการกระทําพิธีกรรม ในขณะทีอดีตคนล้านนามีความคิดเกียวกับพิธีกรรม             
ขนึท้าวทงัสีวา่เป็นการสือสารกบัเทพเจ้า เพือเป็นการบอกกลา่วถึงการกระทําพิธีรวมทงัอญัเชิญเข้า
มาในปริมณฑลพิธีเพือให้พิธีกรรมนันๆประสบความราบรืน  และสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี            
การยอมรับเชน่นีอาจจะกลา่วได้วา่ คนล้านนาปัจจบุนัมีความคิดทีประนีประนอมระหว่างความคิด
แบบวิทยาศาสตร์กบัความคิดแบบพระพทุธศาสนา  

การประนีประนอมความสมัพนัธ์ระหวา่งพระพทุธศาสนากบัวิทยาศาสตร์เช่นนีอาจจะ
ทําให้พิธีกรรมในประเพณีตงัธรรมหลวงสามารถดํารงอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้ ด้วยรูปแบบของ
พิธีกรรม(form)ทีเหมือนเดมิแตเ่นือหา(content)ทีปรับเปลียนไปตามสภาพสงัคม 



๔๒ 
 

ประการถดัมา คือ ประเพณีตงัธรรมหลวงเป็นระเบียบทางสงัคมทีจําเป็นสําหรับสงัคม
ล้านนาทุกสมัย ดงัที N. Couldry๓๖ได้ให้ข้อคิดเห็นเกียวกับการก้าวสู่การเป็นสังคมยุคใหม่ คือ 
สังคมสมัยใหม่จะกลายเป็นสังคมเมืองมากขึน (unbranization) สายสัมพันธ์แบบเดิมๆ เช่น     
ระบบเครือญาติ เพือนบ้าน ศรัทธาสมาชิกวัดเดียวกัน คนบ้านเดียวกัน ศิษย์ร่วมสํานักเดียวกัน 
ฯลฯ จะคอ่ยแตกสลายไป ทําให้คนกลายเป็นปัจเจกมากยิงขนึ (individualization)  

ประเพณีตงัธรรมหลวงเป็นประเพณีทีสามารถระดมคนและสานสายสัมพันธ์เดิมๆ
กลับมาได้ ซึงปรากฏในขันตอนต่างๆของขันตอนการเทศน์ ตงัแต่ขันเตรียมงานจะเห็นได้ว่า        
เมือเจ้าอาวาสเรียกศรัทธาวดัมาประชุมและเริมมีการตกลงรับกัณฑ์เทศน์ รวมทงัการจัดอาหาร
เลียง ดงัทีได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อการศึกษาตงัธรรมหลวงในปัจจุบนัถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของ
องค์กรรัฐแตชุ่มชนกลบัไม่เห็นด้วย ดงักรณีในวัดสวนดอกและวดัโลกโมฬี เพราะคนในชมุชนกลบั
มองว่า "องค์กรรัฐ" เป็นกลุ่มแปลกแยก ไม่ใช่คนในชมุชนรวมทงัเป็นการกีดกนัคนในชมุชนให้ออก
ห่างจากวัด ปรากฏการณ์นีอาจจะกล่าวได้ว่า ประเพณีตงัธรรมหลวงสร้างความเป็นสังคมโดย
ประเพณีตงัธรรมหลวงสร้างจิตสํานึกร่วม (collective consciousness) อย่างน้อยทีสุดจะเห็นได้
จากการตกธรรมทีศรัทธาจะรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ บางครังอาจจะมีการนิมนต์พระหรือ        
องค์เทศน์ทีเป็นทีรู้จักในชุมชน หรืออาจจะเป็นองค์เทศน์ทีเคยเป็นคนในชุมชนนนัๆมาเทศน์ ดงั
กรณีของวดัเชียงหมนัได้นิมนต์พระครูใบฎีกาสมศกัดิ จิรวฑฺฒโน ซึงเคยเป็นฆราวาสในชมุชนและ
เคยอปุสมบททีวดัเชียงหมนัมาเทศน์ซึงได้รับความนิยมจากศรัทธาชาวบ้าน อีกทงัยงัทําให้ศรัทธา
ชาวบ้านรู้สึกถึงจิตสํานึกร่วม หรือเป็นสํานึกของการเป็นเราด้วยเหตนีุ "พิธีกรรมจึงเป็นรูปแบบการ
กระทําทางสงัคม(social action)ทีช่วยธํารงรักษาระเบียบทางสงัคมไดอ้ย่างทรงพลงัทีสดุ"๓๗ 

นอกจากนันแล้วประเพณีตังธรรมหลวงยังแสดงมุมมองเ ชิง ปัจเจกอีกด้วย 
Durkheim๓๘เสนอวา่  

                                                           
 ๓๖อ้างใน กาญจนา แก้วเทพและคณะ,สือเก่า สือใหม่ ใจเชือมร้อย(กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์
,๒๕๕๔),๔๗. 

 ๓๗เรืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
 ๓๘เรืองเดียวกนั, ๔๘.  



๔๓ 
 

  การเกิดขึนและดํารงอยู่ของพิธีกรรมนนัยงัสืบเนืองมาจากความตอ้งการ
บางอย่างของมนุษย์  กล่าวคือ  ในขณะทีมนุษย์มีประสบการณ์กับ
ชีวิตประจําวนัทีมีลักษณะเป็นประจําสมําเสมอ คล้ายคลึงกัน ค่อนข้าง
ราบเรียบ ฯลฯ แต่มนษุย์เราก็ตอ้งการ "ช่วงเวน้วรรค" ตอ้งการชีวิตทีผิดแผก
แตกต่างไปจากชีวิตประจําวนั หรือ ตอ้งการ "ก้าวพน้" ไปจากการกระทําใน
ชีวิตปกติ  ตอ้งการสมัผสักบัอารมณ์ความรู้สึกทีมากกว่า เข้มข้นกว่า ลําลึก
กว่าปกติซึงเรียกว่า "ชีวิตทีเขม้ขน้จริงจงั" 

ความคิดของ Durkheim อาจอธิบายเกียวกับช่วงเวลาทีจดัประเพณีตงัธรรมหลวงได้ 
กล่าวคือ ประเพณีตงัธรรมหลวงมกัจะจดัช่วงเดือนพฤศจิกายนซึงตรงกบัประเพณีลอยกระทงหรือ
ประเพณียีเป็งของล้านนา การทีจัดประเพณีตงัธรรมหลวงในช่วงเวลาดงักล่าวนีอาจจะมาจาก   
สองเหตผุล คือ ประการแรกมาจากความเชือเรืองอานิสงส์การตงัธรรม๓๙ 

ประการทีสองอาจจะมาจากความต้องการละวางจากชีวิตทีเข้มข้นจริงจัง ซึงอาจ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนล้านนาในช่วงนนั เป็นช่วงปลายฤดฝูนเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นช่วงทีชาว
ล้านนาเริมจะเก็บเกียวผลผลิตอีกทงัยงัมีความสะดวกในการเดินทางติดต่อค้าขาย ผู้คนเริมว่าง
จากการทําไร่ไถ่นา  

ด้วยเหตุนี ประเพณีตังธรรมหลวงจึงเป็นงานใหญ่และงานสําคัญประจําปีของ          
ชาวล้านนา ประเพณีนีจึงเป็นเหมือนการเว้นวรรคจากชีวิตทีเข้มข้นจริงจงัเพือหาชีวิตอย่างปัจเจก 
หากจะเปรียบเทียบประเพณีตงัธรรมหลวงกับพิธีกรรมในปัจจุบนั อาจจะคล้ายคลึงกับการร่วม
พิธีกรรมสมยัใหม่อย่าง การหยุดเทียวพกัผ่อนและ การไปชมคอนเสิร์ต ประเพณีตงัธรรมหลวงจึง
ช่วยให้คนล้านนาได้มีช่วงละวางจากการทํากิจกรรมแบบปกติ เ พือให้คนล้านนาเ กิด                
ความผ่อนคลายจากการทํางาน อีกทงัยงักระชบัความสมัพนัธ์ทางสงัคมด้วยการนําปัจเจกให้เข้า
มาใกล้ชิดกันมากขึนโดยอาศยัพิธีกรรมอย่างการฟังเทศน์มหาชาติ ซึงจะทําให้เกิดจิตสํานึกร่วม
ด้วย 

                                                           
 ๓๙ได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อประวติัความเป็นมาของการตงัธรรมหลวง 



๔๔ 
 

อย่างไรก็ตาม เมือสงัคมล้านนาพัฒนาสู่ความเป็นสังคมสมยัใหม่มากขึน ประเพณี    
ตงัธรรมหลวงยิงต้องพัฒนารูปแบบมากขึนด้วย เนืองจากในสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมทีพบกับ
ความไม่แน่นอน ความวิตกกังวล ความตึงเครียด ทีมาจากภัยสังคม เช่น เศรษฐกิจตกตํา        
ความขัดแย้งทางการเมือง สงครามและอาชญากรรม เป็นต้น หรือภัยทีมาจากธรรมชาติ เช่น       
นําทว่ม คลืนยกัษ์สึนามิ ไฟไหม้ป่าและธรณีถล่ม เป็นต้น ด้วยสภาพปัญหาตา่งๆทีกล่าวมาข้างต้น 
คนในสงัคมอาจจะเกิดความหวนักลวั ขาดเครืองบรรเทา ปลอบประโลมทางใจ  

ประเพณีตังธรรมหลวง ไม่เพียงแต่จะเป็นกุศลพิธีเท่านัน แต่ยังเป็นบุญพิธีด้วย    
กรอบคดิทางพระพทุธศาสนาประการหนึง คือ เรืองบญุและเรืองกรรม จึงเป็นเหมือนเครืองบรรเทา 
ปลอบประโลมใจ อีกทังยังให้ความหวังให้เผชิญกับปัญหาต่างๆผ่านพิธีกรรมการเทศน์ ดังที 
กาญจนา แก้วเทพ๔๐ กล่าวว่า หากตราบใดทีสงัคมยงัคงมีความเสียง (risk society) ตราบนนั 
ศาสนาและพิธีกรรมก็จะไม่มีวนัจางหายไปจากสงัคมมนษุย์ 

M. Weber๔๑ยงัได้กล่าวถึงการทีพิธีกรรมเป็นการกระทําทางสงัคม คือ  การกระทําที
บคุคลแสดงออกมาโดยทีการกระทํานนัมีส่วนเกียวข้องกับคนผู้ อืน M. Weber ได้แบง่การกระทํา
ทางสังคมเป็น๔  ประเภท  ดัง นี  ประการแรก  การกระทําที มี เ ป้าหมายและมี เหตุมีผล                
(goal-oriented, rational action) ประการทีสอง การกระทําทีเป็นไปตามคา่นิยมและมีเหตมีุผล 
(value-oriented, ration action)ประการทีสาม การกระทําทีเป็นไปตามอารมณ์/ความรู้สึก
ปราศจากเหตุผล (emotional/affective action)และประการสุดท้าย การกระทําทีเป็นไปตาม
ประเพณี (tradition action) 

หากนําแนวคิดของ M.Weber มาวิเคราะห์ประเพณีตงัธรรมหลวงจะพบว่า ประเพณี
ตงัธรรมหลวงจะอยู่ในประเภท (ก) (ข)และ(ง) ในกรณีของประเพณีตงัธรรมหลวงจะเห็นได้ว่า
เป้าหมายทีอยู่เบืองหลังของพิธีกรรม คือ การสานสายสัมพันธ์ของคนในชุมชน หากจะมองใน    
ระดบัผิวแล้วนนัการใช้ความเชือเรืองบุญอาจจะไม่มีเหตมีุผล แตห่ากมองถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชนอาจจะกล่าวได้ว่า เรืองบุญ เป็นเหตุผลประการหนึง ดงัเช่น   
                                                           
 ๔๐เรืองเดียวกนั,๔๙. 
 ๔๑เรืองเดียวกนั, ๕๓. 



๔๕ 
 

การถวายสงัฆทาน พทุธศาสนิกชนไม่มีเหตผุลทีจะให้ความสะดวกสบายแดพ่ระสงฆ์แตก่ลบัคิดถึง
วา่จะได้บญุ  

ฉะนัน  ประเพณีตังธรรมหลวงอาจจะมีเป้าหมายเชิงผิว  คือ  การหวังผลบุญ            
ส่วนเป้าหมายเชิงลึก คือ การสานสายสมัพนัธ์ของคนในสงัคม ในขณะทีเรืองบญุเป็นเหตผุลหลกั
ของการดํารงรักษาประเพณีตงัธรรมหลวงของคนล้านนา 

ประการสุดท้าย ประเพณีตังธรรมหลวงเป็นความทรงจําร่ วมของคนในชุมชน 
Durkheim๔๒ได้กลา่วถึง ความทรงจําร่วมทีทําหน้าทีผกูพนักลุ่มแตล่ะกลุ่ม สงัคมแตล่ะสงัคมเอาไว้
ด้วยกัน ในประเพณีตงัธรรมหลวงใช้วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติหรือพระเวสสันดร ซึงใน
ปัจจุบันวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาตินีนิยมใช้สํานวนสร้อยสังกร เรืองพระเ วสสันดรเป็น
วรรณกรรมชาดกทีปรากฏในพระไตรปิฎก สุตตนัตปิฏกขุททกนิกาย เรืองนีเป็น "เรืองเล่า" ทีนิยม
และรู้จกักันอย่างแพร่หลายทีสุดในบรรดาเรืองเล่าประเภทชาดกของพระพุทธศาสนา "เรืองเล่า" 
เรืองนีเป็นสิงทีผูกยึดความเป็นพุทธศาสนิกชนเข้าด้วยกัน เนืองจาก " เรืองเล่า" เรืองนีเป็น 
"มหาชาติ" กล่าวคือ เป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์และบําเพ็ญบารมีครบทังสิบบารมี 
โดยเฉพาะเรืองทานบารมี "เรืองเล่า" ชุดนีได้รับการเสริมและตอกยําด้วย "เรืองเล่าชุดรอง" อย่าง 
วรรณกรรมเรืองพระมาลยัหรือมาเลยฺยวตฺถ ุเพือตอกยําความรู้สึกทีเป็นพทุธศาสนิกชนและนําไปสู ่
"ความทรงจําร่วม" เรืองพระเวสสนัดร ดงัปรากฏในศลิปะแขนงตา่งๆ ทงั จิตรกรรมฝาผนงั ประเพณี 
รวมทงัวรรณกรรม เป็นต้น  

เมือวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาเรือง มหาชาติภาคพายพั สํานวนสร้อยสงักร ซึงเป็น
วรรณกรรมล้านนาทีสําคัญเรืองหนึง การนํา "เรืองเล่าหลัก" (Grand Narrative) อย่างเรือง         
"เวสสันตรชาดก" มาแปล-แต่ง ในรูปของวรรณกรรมท้องถินซึงจะถูกเปลียนเป็น "เรืองเล่ารอง"   
(Sub Narrative) ซึงในการเปลียนแปลงจากวรรณกรรมชาดก(หลกั)๔๓มาเป็นวรรณกรรมท้องถินนี 

                                                           
๔๒เรืองเดียวกนั, ๖๗-๖๘. 
๔๓ชาดก เป็นคมัภีร์ลําดบัที ๑๐ ในพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกายและเป็นลําดบัที ๗ ในนวงัคสตัถุศาสน์ พระพทุธเจ้า

ทรงใช้ชาดกสังสอนพุทธบริษัท เพือทีจะให้เข้าใจในคําสอนได้ง่ายขึน ดู ทรงศักดิ ปรางค์วัฒนากุล,วรรณกรรมท้องถิน
เปรียบเทยีบ,๑๔๑. 



๔๖ 
 

เป็นการอธิบายคําสอนโดยยกหวัข้อหลักธรรมมาสอนในรูปแบบของนิทานชาดก ซึงทําให้หัวข้อ
หลกัธรรมล้วนๆทีค่อนข้างยากมาเป็นเรืองทีเข้าใจง่ายมากขึน การดดัแปลงวรรณกรรมชาดกมา
เป็นวรรณกรรมท้องถินอาศยักรรมวิธีทีไมส่ลบัซบัซ้อนมากนกั๔๔ และยงัมีการแทรกทศันคติ คา่นิยม 
ประเพณี วัฒนธรรมและสังคมของท้องถินลงไปด้วย ดังจะเห็นจาก วรรณกรรมล้านนาเรือง 
มหาชาตภิาคพายพั สํานวนสร้อยสงักร ซึงจะเห็น "เรืองเล่าหลกั" คือ เรืองพระเวสสนัดรชาดก และ
มี "เ รืองเล่ารอง" แทรกเป็นระยะตลอดทังเรือง ดังเช่น กัณฑ์มหาราช เมือพระเจ้าสัญชัย
พระราชทานเลียงให้กับชูชก ชูชกได้กินอาหารพืนเมืองล้านนามากมายหลายชนิด ดังทีกวีได้
บรรยายไว้วา่ 

...บดันีได้มาพบของกินแพงต่างๆ ชินส้มค่างกบัมันหมู สองมือถูเข้าปาก  
เยียะจะจุบจะจาบซะซุยซะซาย กินทงัลาบควายและแกงแคเป็ดแกงแคเห็ด
เผ็ดวะวีวะวี กินทงัปิงจีและปลาเผาแคบหมูมนัเอาใส่ระรัน เถ้ายินมนัค่อย
เคียว ปากพราหมณ์เบียวเมือบนกินทงัแกงอ่อมต้มจนดงัซะซบ ปิงไก่รูดทงั
ตวั กินทงัขางวัและห่านต้ม กินทงัชินสม้และปลาเจียวแกงหนงัเหนียวใส่ส้ม
อ่อย เคียวบ่ย่อยสกัอนั...๔๕ 

อาหารทีชชูกได้รับพระราชทานในกณัฑ์มหาราชนีเป็นอาหารทีในสงัคมล้านนาในอดีตถือ
วา่เป็นของหายาก ชาวบ้านไมส่ามารถจะซือหาได้ เนืองจากวตัถดุบิทีนํามาใช้เป็นเครืองปรุงอาหาร
นันมีราคาแพง ดังทีกวีได้บรรยายไว้ว่า บัดนีได้มาพบของกินแพงต่างๆคําว่า “ของกินแพง” 
หมายถึง อาหารทีมีราคาแพง อาหารเหล่านี ได้แก่ แกงหนงั ห่านต้ม ปลาเจียว แกงแคเป็ด เป็นต้น 
ส่วนอาหารทีปรากฏในระดบัชาวบ้านล้านนา เช่น แคบหม ูมนัหม ูแกงอ่อมและลาบควาย เป็นต้น 
อาหารเหลา่นีแม้จะเป็นอาหารในระดบัชาวบ้านแตก็่ใช่ว่าจะได้กินกนัทกุวนั เพราะอาหารเหล่านี มี
วตัถดุบิทีราคาสงูและมีวิธีการทําทียาก อาหารในระดบัชาวบ้านนีจึงพบตามงานเทศกาลตา่งๆ เช่น 
สงกรานต์ ลอยกระทงและตงัธรรมหลวง   เป็นต้น  

                                                           
 ๔๔ด ูบทที ๓ การศึกษาเปรียบวรรณกรรมล้านนาเรือง มหาชาติภาคพายัพ สํานวนสร้อยสงักรกบัอรรถกถามหา
นิบาตชาดก 

 ๔๕พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต),มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก,๓๓๔. 



๔๗ 
 

กลวิธีนีเป็นกลวิธีสะดวกต่อกวีล้านนาเป็นอย่างยิง อีกทงัยงัเป็นการผสมผสานระหว่าง
เรืองเลา่หลกัและเรืองเล่ารองเข้าด้วยกนัอย่างแนบเนียนทีสดุ เรืองเล่าเหล่านีจะถกู "เล่าใหม่" ด้วย 
"ผู้ เล่า" ซึงจะพบเรืองเล่าใหม่เกียวกับพระเวสสันดรชาดก ในรูปของวรรณกรรมล้านนาประเภท
ชาดกทีมีสํานวนตา่งๆในล้านนามากกว่า ๒๐๐ สํานวน ในขณะทีผู้ เล่าจะยงัคงเล่าเรืองหลกัแตจ่ะ
คอ่ยๆแทรกเรืองเล่ารองของชุมชนของตนลงไปเพือให้สมาชิกในท้องถินนนัๆเกิดความเข้าใจ และ
ยงัสามารถเกิดอารมณ์ร่วมด้วย ซงึความคิดนีสอดคล้องกบั Halbwachs๔๖ทีตงัข้อสงัเกตไว้ว่า เรือง
เล่าในประวติัศาสตร์จะถูกปรับแต่งใหม่เสมอในคนแต่ละรุ่นทีมีปัญหาทีต้องเผชิญแตกต่างกนั...
ศาสนาเองก็เป็นรูปแบบหนึงของความทรงจําร่วมทีกล่าวมาเช่นเดียวกนั 

ฉะนนั จึงอาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ เป็นความทรงจํา
ร่วมของคนในสังคมพระพุทธศาสนา ในทํานองเดียวกัน วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาต ิ         
ภาคพายัพ สํานวนสร้อยสังกรก็เป็นความทรงจําร่วมของสังคมล้านนาทีนบัถือพระพุทธศาสนา
นนัเอง  

ดงัทีกลา่วถึงการดดัแปลงวรรณกรรมชาดกให้เป็นวรรณกรรมท้องถินแล้วนนั จะสงัเกตได้
วา่ วรรณกรรมชาดกซงึเดิมเป็น "เรืองเล่าหลกั" ได้ปรับเปลียนมาเป็น "เรืองเล่ารอง" ในทางกลบักนั 
"เรืองเล่ารอง" นนักลบัถกูผลกัให้กลายเป็น "เรืองเล่าหลกั" ของสงัคมในเวลาตอ่มา จากความคิดนี
จะเห็นได้จาก วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ ภาคพายพั สํานวนสร้อยสงักร ทีได้รับการดดัแปลง
จากวรรณกรรมชาดกในพระไตรปิฎก พระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย มาเป็นวรรณกรรมท้องถิน คือ 
"คา่วธรรม"๔๗เป็นชือเรียกรูปแบบฉนัทลกัษณ์ของล้านนาประเภทหนงึซงึตรงกบัฉันทลกัษณ์ประเภท 
"ร่าย" ของภาคกลาง เมือพระธรรมราชานวุตัรได้รวบรวม ชําระและปริวรรต วรรณกรรมล้านนาเรือง
พระเวสสนัดรจากสํานวนตา่งๆแล้วให้ชือใหมว่า่ "สํานวนสร้อยสงักร" ซึงหมายถึง สํานวนทีรวบรวม
ความไพเราะทางวรรณศลิป์ ความนิยมของสํานวนสร้อยสงักรนีแพร่หลายเป็นอย่างมาก อาจกล่าว
ได้ว่า สํานวนสร้อยสงักร นีเป็น "เรืองเล่ารอง" ทีพระธรรมราชารุวตัรใช้เล่าเรืองพระเวสสนัดร ด้วย
การปริวรรตออกเป็นอกัษรไทยมาตรฐานทําให้สํานวนสร้อยสงักรแพร่กระจายไปตามจงัหวดัตา่งๆ

                                                           
 ๔๖อ้างใน กาญจนา แก้วเทพและคณะ,สอืเก่า สอืใหม่ ใจเชือมร้อย,๓๗-๖๗. 

 ๔๗ทรงศกัดิ ปรางค์วฒันากลุ,วรรณกรรมท้องถนิเปรียบเทยีบ, ๗๖. 



๔๘ 
 

และอาจจะกลา่วได้ว่าในภายหลงัได้ใช้เป็นมาตรฐานของการเทศน์มหาชาติล้านนาด้วย จะเห็นได้
ว่า "เรืองเล่าหลกั" ได้รับการดดัแปลงให้เป็น "เรืองเล่ารอง" และ "เรืองเล่ารอง" ได้รับการดดัแปลง
และถกูผลกัขนึไปเป็น "เรืองเลา่หลกั" อีกครังหนึง ซงึอาจจะแสดงได้ดงัรูปภาพที ๑ 

รูปภาพที ๑ แสดงการปรับเปลียนเรืองเวสสนัดรชาดกมาเป็นมหาชาติล้านนา 

 
ด้วยเหตทีุกล่าวมาข้างต้นนี วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ ภาคพายพั สํานวนสร้อย

สงักรจงึเป็นกลไกสําคญัในประเพณีตงัธรรมหลวง ซึงเป็นการตอกยําและผลิตซําเรือง "ทานบารมี" 
ในพระพทุธศาสนาให้กลายเป็นเรืองสําคญั ข้อสงัเกตอีกประการหนึง คือ การกลายจาก "เรืองเล่า
รอง" เป็น "เรืองเลา่หลกั"  

ผลการศึกษาเกียวกับประเพณีตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
เพือศึกษาขนัตอนของประเพณีตงัธรรมหลวงในปัจจุบนัทําให้เห็นว่าชาวล้านนานนัยังคงรักษา
ขนัตอนสําคญัๆของพิธีการจดังานตงัธรรมหลวงไว้ ซึงผู้ วิจยัสนันิษฐานว่าการทีชาวล้านนายงัคง
รักษาพิธีการจดังานตงัธรรมหลวงไว้นนัเป็นเพราะยงัคงเชือในอานิสงส์จากการฟังเทศน์มหาชาติ
หรือธรรมเวสสนัดรให้จบภายในหนึงวนัแล้วจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยหรืออาจได้
ไปเกิดบนสวรรค์ชันดาวดึงส์ ส่วนการเปลียนแปลงรายละเอียดนันเป็นเพียงบางประการ เช่น 

•พระเวสสนัดรชาดก จาก 
พระสตุนัตปิฎก ขทุทก
นิกาย 

เรืองเวสสนัดร 

•การดดัแปลงจาก
วรรณกรรมชาดกให้เป็น
วรรณกรรมท้องถิน 

มหาชาตล้ิานนา 
•การชําระและปริวรรตให้
กลายเป็น สํานวนสร้อย
สงักร (สํานวนมาตรฐาน) 

มหาชาต ิ 

สํานวนสร้อยสงักร 



๔๙ 
 

เปลียนแปลงให้เข้ากับเวลาและการเปลียนแปลงเพือให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวล้านนาในปัจจุบนั 
แตก็่ไมไ่ด้ทําให้สารัตถะของการตงัธรรมหลวงเสียไปด้วยเหตผุลดงักลา่วจึงอาจจะอนมุานได้ว่าชาว
ล้านนายงัเห็นความสําคญัทีจะสืบสานและการธํารงรักษาประเพณีตงัธรรมหลวงแต่อาจจะมีการ
ปรับเปลียนรายละเอียดของพิธีการให้กระชบัมาขนึเพือให้เข้ายคุสมยัในปัจจบุนั 

๓. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรืองเวสสันดรชาดกกับประเพณีตงัธรรมหลวง 

 ๓.๑ การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเรืองเวสสนัดรชาดกในอรรถกถามหานิบาตชาดกกบั
ประเพณีตงัธรรมหลวง 

ผลการศึกษาเกียวกับประเพณีตงัธรรมหลวงทงัการจดังานแบบดงัเดิมและการจดังานใน
ปัจจบุนัแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าเรืองเวสสนัดรชาดกได้เข้าไปมีบทบาทในการตงัธรรมหลวงทงั
สองแบบ  โดยสามารถแบ่งความสมัพนัธ์ออกเป็น  ๒ ลกัษณะ ได้แก่  ความสมัพนัธ์ด้านสถานที
และความสมัพนัธ์ด้านเหตกุารณ์ 

 ๓.๑.๑ ความสมัพนัธ์ด้านสถานทีพบว่าชาวบ้านได้จดัเตรียมสถานทีให้สอดคล้อง
กับสถานทีซึงปรากฏอยู่ในเรืองเวสสันดรชาดกกล่าวคือ ในเวสสันดรชาดกตอนทีพระเวสสันดร 
พระนางมทัรี พระกณัหาและพระชาลีเดินทางเข้าป่าเพือไปบําเพ็ญศีลทีเขาวงกตซึงเป็นเขาทีป่ามี
ความคดเคียวและมีความสวยงาม จงึทําให้ศรัทธาชาวบ้านนําฉากเขาวงกตมาจดัเตรียมสถานทีตงั
ธรรมหลวงแบบดงัเดมิ  กลา่วคือ ศรัทธาชาวบ้านช่วยกนัจดัตกแตง่บริเวณมณฑลพิธีให้คดเคียวไป
มา อ้อมค้อมและซบัซ้อน เพือให้มีความคล้ายคลึงกบัเขาวงกตสถานทีตงัอาศรมของพระเวสสนัดร
ในเรืองเวสสันดรชาดก ไม่เพียงเท่านนัศรัทธาชาวบ้านยังปันสัตว์ต่างๆ เช่น รูปช้างและรูปม้า      
เป็นต้น  แล้วนํามาวางไว้ทีบริเวณธรรมาสน์ อีกทงัยังประดบัด้วยต้นไม้ประเภทกล้วย อ้อยและ
ดอกไม้ตา่งๆ บางวดัอาจจะมีผลไม้ต่างๆด้วย เช่น มะม่วง ส้มโอรวมทงัพืชผักทีสามารถบริโภคได้
เพือให้สอดคล้องกบับรรยากาศสถานทีของป่าเขาวงกตทีตงัอาศรมของพระเวสสนัดรซึงเต็มไปด้วย
สตัว์และพรรณไม้ตามทีปรากฏในเวสสนัดรชาดก๔๘ดงัความว่า  

                                                           
 ๔๘มหามกฏุราชวิทยาลยั,พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓,๖๘๗-๗๐๕. 



๕๐ 
 

ทีบริเวณอาศรมนนั มีหมู่ไม้มะม่วง มะขวิด ขนุน ไม้รัง ไม้หว้า สมอพิเภก 
สมอไทย มะขามป้อม ไมโ้พธิ พทุรา มะพลบัทอง ไม้ไทร ไม้มะสงั ไม้มะซาง
มีรสหวาน งามรุ่งเรือง และมะเดือผลสกุ อยู่ในทีตําทงักล้วยงาช้าง กล้วย
หอม... อาศรมเป็นสถานทีเกลือนกล่นดว้ยละอองเกสรปทมุชาติ… ทงัมจัฉา
ชาติและเต่าว่ายไปตามกนัเห็นปรากฏ… วนประเทศนนัฟุ้ งไปดว้ยกลินต่างๆ
หอมตลบไป วนประเทศนนัเหมือนดงัชวนเชิญชนผู้มาถึงแล้วให้ยินดีด้วย
ดอกไม้และกิงไม้ทีมีกลินหอม แมลงผึงทงัหลายก็ร้องตอมอยู่โดยรอบ ด้วย
กลินดอกไม้…ทีป่านนัมีเหล่าราชสีห์ เสือโคร่ง ยกัขินี ปากเหมือมลา และ
เหล่าช้าง เนือฟาน ทราย กวางดง ละมงั ชะมด สนุขัจิงจอก กระต่าย บ่าง 
สนุขัใน จามรี เนือสมนั ชะนี ลิงลม ค่าง ลิง ลิงโทน กวาง ละมงั หมี โคถึก 
ระมาด สนุขัป่า พงัพอน กระแต มีมากทีใกลส้ระนนั กระบือป่า…  

 ๓.๑.๒ ความสมัพนัธ์ด้านเหตกุารณ์พบว่าในขนัตอนต่างๆของการตงัธรรมหลวง
ได้มีการนําเหตกุารณ์จากเรืองเวสสนัดรชาดกไปเกียวข้องกับพิธีกรรม เช่น ในเรืองเวสสนัดรชาดก
ในกณัฑ์ฉกษัตริย์ได้กลา่ววา่พระเจ้ากรุงสญชยั พระนางผสุดี พระกณัหาและพระชาลี ได้จดัทพัมา
รับพระเวสสนัดรและพระนางมทัรีทีป่าเขาวงกตกลบัคืนสู่เมืองสีพีเมือกษัตริย์ทงัหกพระองค์ได้พบ
หน้าก็กรรแสงจนสินสติ ท้าวสักกเทวราชทรงดําริให้เกิดฝนโบกขรพรรษเพือให้กษัตริย์ทังหก
พระองค์ทรงฟืนพระองค์๔๙ดงัความวา่ 

ครังนนัทา้วสกักเทวราชทรงดําริว่ากษตัริย์ทงั ๖ องค์ พร้อมดว้ยราชบริษัทถึง
วิสญัญีภาพ ไม่มีใครแมค้นหนึงสามารถจะลกุขึนรดนําลงบนสรีระของใครได ้
เอาเถอะ เราจักยังฝนโบกขรพรรษให้ตกลง ณ  สมาคมแห่งกษัตริย์ทงั ๖ 
พระองค์ ชนเหล่าใดใคร่ให้เปียกชนเหล่านนัก็เปียก เหล่าชนทีไม่ตอ้งการให้
เปียก แมส้กัหยาดเดียวก็ไม่ตงัอยู่ในเบืองบนแห่งชนเหล่านนั เพียงดงันํากลิง
ไปจากใบบัวฉะนัน ในกาลนันกษัตริย์ทัง ๖ พระองค์ก็กลับฟืนพระองค์ 
มหาชนทราบความมหศัจรรย์ว่า ฝนโบกขรพรรษ ตก ณ สมาคมพระญาติ
แห่งมหาสตัว์และแผ่นดินไหว  

                                                           
 ๔๙เรืองเดียวกนั,๘๐๐-๘๐๑. 



๕๑ 
 

 การตงัธรรมหลวงทงัสองแบบนันเมือองค์เทศน์เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์เมือถึงเหตุการณ์ที     
ฝนโบกขรพรรษตกนนั พระและศรัทธาชาวบ้านจะช่วยกนัโปรยข้าวตอกดอกไม้ มะนาวและเหรียญ
กษาปณ์(เงิน)ซึงเรียกว่า ฝนห่าแก้ว ศรัทธาชาวบ้านทงัเด็กและผู้ ใหญ่จะแย่งกนัเก็บเพือนํามาเป็น
ขวญัถงุ 

๓.๒ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรืองเวสสันดรชาดกสาํนวนสร้อยสังกรกับการ
ตงัธรรมหลวง 

 มหาชาติล้านนาทีแต่งเป็นสํานวนร้อยกรองทีนิยมนํามาใช้เทศน์ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มี
ความคล้ายคลึงกนัจะแตกตา่งกนัเฉพาะลกัษณะปลีกย่อย เช่น การใช้คําสํานวนและ รายละเอียด
ของเนือความบางตอนเกียวกับสภาพท้องถินทีผู้แต่งแต่ละสมยัได้พยายามสอดแทรกสิงทีตนพบ
เห็นลงไป๕๐ 

ในบรรดามหาชาติล้านนาทีมีมากถึง ๒๐๐ สํานวน แต่มีสํานวนทีชาวล้านนาประทบัใจ
และให้ความนิยมมาก คือ สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง สํานวนสร้อยสังกร สํานวนอินทร์ลงเหลา 
สํานวนพระยาฟืน และสํานวนสร้อยรวมธรรม และในบรรดามหาชาติล้านนาสํานวนตา่งๆเหล่านี 
สํานวนสร้อยสังกรได้รับความนิยมมากทีสุด เนืองจากเป็นสํานวนทีปริวรรตเป็นอักษรไทย
มาตรฐานจึงทําให้ภิกษุทีสามารถอ่านอกัษรธรรมได้ ใช้เทศน์ได้ง่ายขนึ อีกทงัสํานวนสร้อยสงักรนี
ยงัมีความไพเราะกวา่สํานวนอืนๆ กลา่วคือ เป็นสํานวนทีได้รับการชําระจากสํานวนอืนอย่างน้อยก็
ได้ชําระจากสํานวนไม้กุ๕๑ อาจจะกล่าวได้ว่า สํานวนสร้อยสังกรมีวัตถุประสงค์ชําระเพือให้มี   
ความไพเราะทางวรรณศลิป์  

 การตังธรรมหลวงในปัจจุบันทังวัดโลกโมฬีและวัดเชียงหมันใช้มหาชาติ สํานวน         
สร้อยสงักรเทศน์เกือบทกุกณัฑ์ เนืองจาก ๒ เหตผุล คือ ประการแรก มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร
ได้ปริวรรตออกเป็นภาษาไทยมาตรฐานจึงทําให้สามเณรและพระในปัจจุบนัหดัอ่านและหดัเทศน์
ได้ง่าย  

                                                           
 ๕๐สมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บษุนารีย์),พระมหา,ศึกษาคุณค่าการเทศน์มหาชาตใินล้านนา, ๔๔. 

 ๕๑ประคอง  นิมมานเหมิท์, มหาชาตลิานนา : การศึกษาในฐานะทเีป็นวรรณคดีท้องถนิ, ๑๐. 



๕๒ 
 

 เหตุผลประการทีสอง ผู้ วิจัยพบว่า ปัจจุบันมีการสอนเทศน์มหาชาติทีวัดลอยเคราะห์ 
ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึงการหัดเทศน์นีพระอาจารย์ผู้ สอน(พ่อครู)จะใช้
มหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรเป็นตําราหดัเทศน์ จงึทําให้มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรแพร่หลายและ
ได้รับความนิยมมากขนึ แม้ว่าปัจจบุนัจะมีการปริวรรตมหาชาติสํานวนอืนๆออกมาเช่น สํานวนไม้
ไผแ่จ้เรียวแดง ที อดุม รุ่งเรืองศรีได้ปริวรรตเผยแพร่ตงัแตปี่พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมาแตก่ลบัไม่ได้รับ
ความนิยมเทา่กบัมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร ดงัที พระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก๕๒ได้ให้ความเห็น
ว่า ถ้อยคํา ภาษา ทีใช้ในสํานวนไผ่แจ้เรียวแดงมีความเรียบง่ายเป็นประโยคสันๆ และยังไม่มี
ลกัษณะเป็นคําประพนัธ์เพราะขาดสมัผสัแตก็่ให้ภาพให้ความหมายเป็นอย่างดี  

 ส่วนสํานวนสร้อยสงักรอาจจะเป็นเพราะความไพเราะทางวรรณศิลป์ทีได้ รับการขดัเกลา
มากกว่าสํานวนอืนๆจึงอาจจะทําให้เอือต่อการเทศน์มหาชาติแบบล้านนาทีมีการเทศน์แบบใช้
ทํานองหรือระบําคล้ายกบัการร้องเพลง๕๓ อย่างไรก็ตามแม้ว่ามหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรจะยงั
ได้รับความนิยมและยงัมีการสืบทอดอยู่ แต่ความนิยมการเทศน์แบบปาฐกถาก็เริมมีบทบาทใน
การเทศน์มากขึน ดังทีจะเห็นได้จากการเทศน์ของพระครูใบฎีกาสมศักดิ  จิรวฑฺฒโน ทีวัด         
เชียงหมนั เป็นต้น ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นควรเป็นอย่างยิงทีจะเผยแพร่วรรณกรรมเรืองเวสสันดร
ชาดกหรือเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรให้เป็นทีรู้จกัและมีการสืบทอดอยา่งกว้างขวางมากขนึ  

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีตังธรรมหลวงกับเรืองมหาชาติ สํานวน    
สร้อยสังกร พบว่า ประเพณีตงัธรรมหลวงยังเป็นประเพณีทีมีบทบาทในสังคมล้านนาปัจจุบัน 
แม้ว่าขนัตอนของพิธีกรรมจะเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ชาวล้านนายังคงรักษาขนัตอน
พิธีกรรมสําคญัเอาไว้ได้ ดงัจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเนือเรืองทีชาวล้านนายังรักษา
ขนัตอนของการโปรยฝนห่าแก้วและการเก็บกินผลไม้ซึงเป็นเหตกุารณ์ตอนหนึงในเรืองเวสสนัดร
ชาดก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสถานทีกับเรืองเวสสันดรชาดกพบว่า ชาวล้านนายังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมการจัดสถานทีให้คล้ายกับเขาวงกต โดยสมมติให้ธรรมาสน์เป็นศูนย์กลางของ    

                                                           
 ๕๒สมชาติ นนฺทธมฺมิโก(บษุนารีย์),พระมหา,ศึกษาคุณค่าการเทศน์มหาชาตใินล้านนา, ๔๔. 

 ๕๓สมัภาษณ์ ธิติพล กนัติวงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔. 



๕๓ 
 

เขาวงกตและมีการตกแต่งบริเวณโดยรอบให้เป็นป่าหิมพานต์ อาจกล่าวได้ว่า ชาวล้านนายงัคง
รักษาประเพณีตงัธรรมหลวงไว้ได้โดยการปรับเปลียนขันตอนเพือให้เข้ากับบริบททางสังคมที
เปลียนแปลงไป  

 สว่นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรกบัประเพณีตงัธรรม
หลวง พบว่า องค์เทศน์หรือพระนกัเทศน์นิยมใช้มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรเพือใช้เทศน์ กณัฑ์ที
ได้รับความนิยมมากของมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร คือ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์กุมาร และกัณฑ์มทัรี 
อาจเป็นเพราะมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรนีมีความงดงามทางวรรณศลิป์จงึทําให้เอือตอ่การเทศน์
แบบมีทํานองทีชาวล้านนาเรียกว่า ระบํา ด้วยเหตุผลนีมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรจึงได้รับ       
การผลิตซําด้วยการพิมพ์ซําถึง ๗ ครัง ตงัแต่พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๕๒ อีกทงัเหล่าบรรดาพระครูหรือ 
พ่อครูก็นิยมใช้มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนีเพือหัดเทศน์ให้ลูกศิษย์ของตน จึงทําให้มหาชาติ 
สํานวนสร้อยสงักรนียังมีบทบาทอยู่มากในสังคมล้านนา กล่าวโดยสรุป ประเพณีตงัธรรมหลวง
ยงัคงสามารถดํารงอยูไ่ด้ เนืองจากชาวล้านนายงัเห็นความสําคญัของประเพณีนีอยู่ ประเพณีนียงั
ทําให้เกิดการผลิตซําวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร อาจกล่าวได้ว่า ประเพณี
ตงัธรรมหลวงมีสว่นชว่ยรักษามหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรด้วย 

 

 

 



๕๔ 
 

 

บทท ี๓ 

 

การศึกษาเปรียบเทียบเนือหาระหว่างเรืองมหาชาต ิภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร กับ 
อรรถกถามหานิบาตชาดกเวสสันตรชาดก 

 

 เรืองมหาชาติในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด สนันิษฐานว่ามีต้นเค้ามาจากเรือง
เวสสันตรชาดกในนิบาตชาดกทังสิน การปรับเปลียนเรืองเวสสันตรชาดกให้อยู่ในลักษณะของ
วรรณกรรมท้องถิน กวีย่อมต้องใช้กลวิธีตา่งๆเพือให้เข้ากบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมของตน 
มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรก็เช่นเดียวกัน กวีผู้ ประพันธ์ย่อมใช้กลวิธีต่างๆปรับเปลียนเรือง
เวสสันตรชาดกให้อยู่ในลักษณะของวรรณกรรมท้องถินล้านนา โดยอาจจะสอดแทรกความคิด 
ความเชือ คา่นิยม ประเพณีและวฒันธรรมของล้านนาลงไปในวรรณกรรม 

 บทที ๓ นีจะเป็นการศกึษาเปรียบเทียบเนือหาของมหาชาติ ภาคพายพั ฉบบัสร้อยสงักร
กับอรรถกถา มหานิบาตชาดกซึงจะช่วยทําให้เห็นถึงสิงทีกวีได้สอดแทรกความคิด ความเชือ 
ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมของล้านนาตลอดจนนําไปสู่ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
ล้านนาได้ ซึงผู้วิจยัได้ประยกุต์ทฤษฎีทางคติชนวิทยา คือ ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน ของ                      
ศริาพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง๑มาใช้ในการศกึษาครังนีด้วยเพือให้เห็นกลวิธีการปรับเปลียนวรรณกรรม
ชาดกมาเป็นวรรณกรรมท้องถิน อีกทงัยงัจะทําให้เห็นความคิด ความเชือค่านิยม ประเพณีและ
วฒันธรรมของล้านนาอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมเรืองนีมีทีมาจากเรืองเวสสนัตรชาดกซึง
เป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาซึงเป็นทีนบัถือและแพร่หลายเป็นอย่างมาก กวีจึงไม่สามารถจะ
ปรับเปลียนโดยวิธีการสลบัเหตกุารณ์ให้ตา่งไปได้ ผู้วิจยัได้แบง่การปรับเปลียนออกเป็น ๓ วิธีคือ 

                                                           
 ๑ด ู ศิราพร ฐิตะฐาน.ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน.(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,๒๕๒๓). 



๕๕ 

 

การเพิมรายละเอียด การเปลียนแปลงรายละเอียดและการตดัรายละเอียด ซึงผู้ วิจยัจะได้กล่าว
ตามลําดบัดงัตอ่ไปนี 

๑. การเพมิรายละเอียด 

 รายละเอียดทีเพิมเข้ามาในเนือเรือง หมายถึง รายละเอียดของเหตกุารณ์ในมหาชาติภาค
พายพั สํานวนสร้อยสงักร ทีต่างไปจากอรรถกถามหานิบาตชาดก จากการศึกษาพบว่าการเพิม
รายละ เ อียดในมหาชาติ  สํานวนส ร้อยสังกร นี พบการ เพิมรายละ เ อียด  ๔  แบบ  คือ                     
การเพิมรายละเอียดเกียวกับตัวละคร การเพิมรายละเอียดเกียวกับฉาก การเพิมรายละเอียด
เกียวกับเหตุการณ์ และการเพิมรายละเอียดเกียวกับพระพุทธศาสนา ส่วนเรืองสังคมและ
วฒันธรรมของชาวล้านนาจะกล่าวไว้ในบทที ๕ เรือง การศึกษาสงัคมและวฒันธรรมทีปรากฏใน
เรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร 

 ๑.๑  การเพิมรายละเอียดเกียวกบัตวัละคร 

  ๑.๑.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัลกัษณะของตวัละคร  เชน่ 

  ในกณัฑ์หิมพานต์กวีได้กล่าวถึงพระนางผุสดีได้รับพรจากพระอินทร์ พระนางจึง
จตุลิงไปประสตูิในพระครรภ์ของพระอคัรมเหสีของพระเจ้ามทัทราช พระนางผสุดีเจริญพระชนัษา
ขนึทงัยงัมีรูปโฉมงดงามอีกด้วย 

ตารางที ๔ เปรียบเทียบรายละเอียดเกียวกบัลกัษณะของพระนางผสุดี 

อรรถกถาฯ๒ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๓ 
พระนางผุสดีราชธิดานันทรงเจริญด้วยบริวาร
ใหญ่ ในกาลมีพระชนม์ได้ ๑๖ ปี ได้เป็นผู้ทรง
พระรูปอนัอดุม 

ใส่ชือว่าผุสสดี งามลําเลิศนางแก้วเกิดจําเริญ
ใหญ่ ด้วยยศบริวารอันมากดีหลีเมือเถิงกาละ
อายุ ๑๖ ปีขวบข้าว เจ้าก็ทรงรูปโฉมนมพรรณ
วรรณะอนังาม ประกอบด้วยปัญจกลัยาณีวิเสส 
เป็นต้นวา่งามด้วยพระเกสเกล้าเกสี มีผมอนั 

                                                           
 ๒มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓,๖๐๘-๖๐๙. 

 ๓พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๓๙-๔๐. 



๕๖ 

 
ตารางที ๔ เปรียบเทียบรายละเอียดเกียวกบัลกัษณะของพระนางผสุดี(ตอ่) 

 หยงัลงเถิงนอ่งเถียว มีปลายเกลียวขมวดขนึเมือ
บนชเุส้นแล 

 

ตวัอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าในอรรถกถากล่าวเพียงว่าพระนางผุสดีมีรูปอนัอุดม หมายถึง    
มีสรีระร่างกายทีสมบูรณ์ ในขณะทีมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรกล่าวถึงรายละเอียดมากขึน 
กล่าวคือ พระนางผุสดีมีความงามตามเบญจกัลยาณี คือ งามด้วยพระเกศาทียาวถึงน่องและ
ปลายพระเกศาเป็นเกลียวขมวดขนึ  

 ตวัละครฝ่ายหญิงตวันีจึงต้องมีความพิเศษกว่าตวัละครฝ่ายหญิงอืน เ นืองจากพระนาง    
ผสุดีมีบทบาทเป็นทงัภรรยาและแม่ กล่าวคือ เป็นพระมเหสีของพระเจ้าสญัชยัแห่งกรุงสีพีซึงเป็น
เมืองทียิงใหญ่กว่าเมืองอืน และทีสําคญักว่านนั คือ เป็นพระมารดาของพระโพธิสตัว์ บทบาทของ
การเป็นพระมารดานีเองทีทําให้พระนางผสุดีจะต้องมีลกัษณะพิเศษ เนืองมาจากพระโพธิสตัว์เป็น
บคุคลทีมีความพิเศษกว่ามนษุย์ทวัไป การให้รายละเอียดทีเพิมขนึนียงัเป็นการสนบัสนนุตวัละคร
เอกของเรือง คือ   พระเวสสนัดร ด้วยว่าเป็นบคุคลทีพิเศษ กล่าวคือ พระนางผุสดีมีความงดงาม
กวา่หญิงทงัหลายในเมืองจงึทําให้พระเวสสนัดรมีรูปร่างสรีระงดงามตามพระมารดา 

 การพรรณนาความงามของพระนางผุสดีทีเพิมขึนจากอรรถกถานีไม่เพียงแต่ทําให้ผู้อ่าน
ผู้ ฟังเกิดจินตนาการเกียวกับตวัละครแล้ว การเพิมรายละเอียดของตวัละครนียังทําให้ เห็นว่ากวี
ต้องการสือถึงความเพียบพร้อมทางด้านสรีระพระมารดาของพระโพธิสตัว์จึงได้เพิมรายละเอียด
ทีว่าพระนางผสุดีงดงามตามเบญจกลัยาณีอนัเป็นความคิดเรืองผู้หญิงในอดุมคติของชาวล้านนา
ด้วย๔ 

 

 
                                                           
 ๔เรืองคติผู้หญิงในอุดมคติ ผู้ วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที ๕ หัวข้อ ค่านิยมในล้านนา เรือง ความคิดเรืองผู้หญิงใน      
อดุมคติ 



๕๗ 

 

  ๑.๑.๒ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัความเป็นมาของตวัละคร เชน่  

  ในกัณฑ์หิมพานต์นันกวีกล่าวถึงพระนางมัทรีเมือ ได้ประสูติพระชาลีแล้ว          
เมือพระชาลีพอทรงพระดําเนินได้พระนางมทัรีก็ประสตูิพระราชธิดาอีก ๑ พระองค์ คือ พระกณัหา 
สาเหตทีุพระกณัหาทรงได้พระนามนีเนืองจาก พระประยรูญาตทิรงรับพระกณัหาด้วยหนงัหมี 

ตารางที ๕  เปรียบเทียบเกียวกบัความเป็นมาของพระกณัหา 

อรรถกถาฯ๕ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๖ 

พระนางมัทรีก็ประสูติพระราชธิดา พระญาติ
ทังหลาย รับพระราช ธิดานัน ด้วยหนังห มี 
เพราะฉะนันจึงขนานพระนามว่า กัณหาชินา
ราชกมุารี 

พระมารดาประสตูิได้บุตตี คนทงัหลายก็รับรอง
เอาด้วยหนังหมีดําผืนใหญ่ นัยะนึงว่ารับเอา
ด้วยผ้าดําเหมือนหนงัหมี เขาจึงใส่ชือราชบุตตี
ลกูแก้ว งามเลิศแล้ววา่กณัหาชินานนัแล 

 

กวีได้อธิบายเกียวกบัสาเหตทีุต้องขนานพระนามของพระกณัหาว่า มาจากการที
พระประยรูญาตไิด้รับพระกณัหาด้วยหนงัหมีสีดําหรืออาจจะเป็นผ้าสีดําผืนใหญ่เหมือนกบัหนงัหมี 
เมือพิจารณาข้อความนีแล้วจะพบว่าแตกต่างกับอรรถกถามหานิบาตชาดก คือ ในอรรถกถาฯ
กลา่วเพียงวา่เป็นหนงัหมี แตไ่มไ่ด้กลา่วถึงสีของหนงัหมี กวียงัได้เพิมรายละเอียดสีของหนงัหมีนนั
อาจจะเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือความหมายแฝง “นัยะนึงว่ารับเอาด้วยผ้าดําเหมือนหนังหมี” 
แท้จริงแล้วอาจจะเป็นผ้าดําผืนใหญ่ การแทรกข้อคิดเห็นนีอาจจะเป็นการอธิบายเพือให้คนฟังเกิด  
จินตภาพได้ง่ายขึน อีกทงัยงัเป็นการพยายามอธิบายความหมายของคําว่า “กณัหา” ซึงหมายถึง    
สีดํา ให้ชดัเจนยิงขนึด้วย 

                                                           
 ๕มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๑๓. 
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๕๘ 

 

การเพิมรายละเอียดเกียวกับความเป็นมาของตวัละครยงัจะสามารถเห็นได้จาก
กณัฑ์ชชูกกวีล้านนาได้เพิมรายละเอียดสถานะและฐานะของชชูก ซงึในอรรถกถาฯ ไม่ปรากฏ ดงัที
กวีล้านนาได้บรรยายไว้ดงันี 

ตารางที ๖  เปรียบเทียบความเป็นมาของชชูก 

อรรถกถาฯ๗ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๘ 

กาลนนัมีพราหมณ์คนหนงึชือว่า ชชูก เป็น
ชาวบ้านพราหมณ์ชือทุนนวิฏฐะ ใน กาลิงครัฐ 
เทียวภิกขาจารได้ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะ ฝากไว้
ทีสกุลพราหมณ์แห่งหนึงแล้วไปเพือประโยชน์
แสวงหาทรัพย์อีก  เ มือชูชกไปช้านาน  สกุล
พราหมณ์นนัก็ใช้กหาปณะเสียหมด ภายหลังชู
ชกกลบัมาทวง ก็ไม่สามารถจะให้ทรัพย์นนัจึงยก
ธิดาชือนาง อมิตตาปนาให้ชูชก ชูชกจึงพานาง
อมิตตาปนาไปอยู่บ้านทุนวิฏฐพราหมณ์คามใน
กาลิงครัฐ นางอมิตตาปนาได้ปฏิบัติพราหมณ์
โดยชอบ 

...ในกาลนนั ยังมีพราหมณ์ผู้หนึงชือว่าชูชกะ 
อยู่ในสาวัตถีนคระเมืองใหญ่ ไฟวู่ไหม้เคหา 
เสียโภคาเครืองบริโภค เป็นทุกข์เส้าโสกเดินมา 
เถิงรัฏฐาเมืองกลิงคราฐ ก็มาสร้างฆราวาส ใน
บ้านอันชือว่าทุนนวิฏฐคาม ชูชกพราหมณ์ยิน
ลําบาก ตกทุกข์ยากเข็ญใจ จึงเดินไปแสวงหา
ขอเล่าไจ้ๆ ก็ได้ข้าวของอนัจกัจ่าย ประมาณได้
ร้อยกหาปนะ จดัเป็นอรรถะแท้ว่าได้พนัเงินตรา 
ผิจกัจํานบัลําดบัมาแต่ต้นได้สีสิบกําชือว่าร้อย 
กหาปนะแลเรือนแห่งพราหมณ์นนัเท่ามีสีเสา 
เอาไม้เพาหนุ่มมาแปลงเยียะย่องแย่งๆ แม้นว่า
หมาขนึแกว่งหางก็ไกว แมวไอก็เฟือนก็ช้าย หา
ทีจกัไว้ถงคําบไ่ด้ จกัไว้บนหวัก็วา่เป็นช่อง จกัไว้
หน้าปล่องก็เยียวว่าโจรจกัจก มนัจิงพกเอาคํา
ไปเล่าซะไซ้ไปฝากไว้ทีกระกูลขีไร้บ่มีสัง  เถ้า
หวงัใจไฝ่ห้อย ยงันางสาวหน้อยชิงริง อนัเป็น 
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๕๙ 

 
ตารางที ๖  เปรียบเทียบความเป็นมาของชชูก(ตอ่) 

 ถนูยิงผู้ ไร้ คนัว่าฝากไว้แล้วก็หนีไปขอแถมเล่า  
จักมาถามของเก่าแห่งตน หนีไปเมินชะรํา  
พรําว่าได้หลายปี หนีไปเมินหลายกว่าเขาก็ว่า
มันเมือมรณ์ จิงไขถงถอนเอาคําออกจ่ายเถ้า
ส่ายล่ายคืนมา  เยียะถามหาจะจดจะจาด 
เหมือนดังจักทิงยาดเทเอา  เมือนันกระกูล
พราหมณ์ถ่อยไร้บ่มีสังใช้ค่าหนีคําพราหมณ์ 
เท่า มีลูก ยิ ง เ ดียวรามชะช่อน  ชือว่านาง
เนืออ่อนอมิตตตา จิงจดัดาขายกว่าเป็นค่าหนี
คําพราหมณ์ เมือนนัแลนา 

 

กวีได้เพิมรายละเอียดของเนือเ รืองเพือเพิมความสมจริงให้แก่ตัวละคร              
ดงัตวัอยา่งข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมือเปรียบเทียบกบัอรรถกาจะเห็นรายละเอียดทีเพิมขนึมา ๓ ส่วน 
คือ เหตุทีชูชกจะต้องเป็นขอทาน ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร ให้เหตุผลว่า เหตุทีชูชกต้อง
ขอทานเป็นเพราะบ้านของชชูกไฟไหม้  ส่วนทีสอง คือ เหตทีุชชูกจะต้องนําเงินและทองไปฝากกับ
ตระกลูพราหมณ์ก็เนืองจากบ้านของชชูกไม่ปลอดภยัและไม่แข็งแรง ส่วนทีสาม คือ เหตทีุชชูกนํา
เงินและทองไปฝากพราหมณ์ตระกูลยากจนเพราะพราหมณ์ในตระกูลนีมีลูกสาวงามซึงเป็นที
หมายปองของชูชก ดงัทีชูชกได้วางแผนไว้ว่า มนัจิงพกเอาคําไปเล่าซะไซ้ไปฝากไว้ทีกระกูลขีไร้บ่
มีสงั เถ้าหวงัใจไฝ่ห้อย ยงันางสาวหน้อยชิงริง อนัเป็นถูนยิงผู้ไร้  เมือพิจารณาจะพบว่ามหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักรจะให้เหตผุลเพือเพิมนําหนกัของเรืองมากขนึด้วย 

  ๑.๑.๓ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัพฤตกิรรมตวัละคร 

ตวัละครในเรืองมหาชาตินนัอาจจะแบง่เป็น ๒ กลุ่ม คือ ตวัละครหลกัซึงหมายถึง 
ตวัละครทีกวีใช้ดําเนินเรืองเป็นหลัก เช่น พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหาและพระชาลี   



๖๐ 

 

สว่นกลุม่ทีสอง คือ ตวัละครประกอบ ซึงหมายถึงตวัละครทีกวีใช้เสริมหรือประกอบตามเหตกุารณ์
ตา่งๆเพือให้เรืองสามารถดําเนินไปได้ เช่น ชชูก นางอมิตดา พระเจ้ากรุงสญัชัยและพระนางผสุดี 
เป็นต้น สําหรับการเพิมรายละเอียดเกียวกบัพฤตกิรรมตวัละครนีจะได้กลา่วเป็นลําดบัดงันี 

   ๑.๑.๓.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัพฤตกิรรมตวัละครหลกั เชน่ 

 ในกณัฑ์หิมพานต์เมือพระเวสสนัดรทรงบริจาคช้างปัจจยันาเคนทร์ให้แก่
พราหมณ์ทัง ๘ แล้ว ชาวเมืองสีพีเกิดความไม่พอใจจึงทูลขอให้พระเจ้าสัญชัยทรงขับไล่            
พระเวสสนัดรออกจากเมือง จากนนัพระเวสสนัดรได้ตรัสสงัเสียพระนางมทัรี พระนางมทัรีได้ทูล
ตอบว่าการทีจะให้พระราชสวามีเสด็จไปประทบัยงัเขาวงกตพระองค์เดียวนนัเป็นการไม่สมควร 
ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

ตารางที ๗  เปรียบเทียบพฤติกรรมของพระนางมทัรี ๑ 

อรรถกถาฯ๙ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๑๐ 

พระราชบุตรีพระนามว่ามัทรีผู้ งามทัว
สรรพางค์ได้กราบทูลถามพระราชสวามีว่า 
พระองค์ตรัสพระวาจาซึงไม่เคยมีหนอ ตรัส
วาจาชัวแท้ ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์
เสดจ็ไปแตพ่ระองค์เดียวไมส่มควร  

นางมัททีจิงกล่าว กับพระบาทเจ้า
ผวัตน ว่าข้าแด่หน่อพระทสพลเจ้าพี คําอนันี
บจํ่าเริญ เจ็บเสียบในแก่ข้า พระเจ้าฟ้าจกัละ
ลูกเต้าและเมียตน เข้าดอยดงป่าไม้ บ่ใช่
จารีตประเวณีแม้นเจ้าจกัหนีไปในทีใดดงัอนั 
ข้าน้องชนัก็ขอตามไปในทีนนัแล 

 

เมือเทียบความแล้วในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรกวีได้เพิมเหตผุลและอารมณ์
ความรู้สกึของตวัละคร คือ พระนางมทัรี ให้มากขนึด้วย ในอรรถกถาฯไม่ได้กล่าวถึงความเจ็บปวด
ของพระนางมทัรี ต่างกับมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรทีกล่าวถึงความเจ็บปวดของการพลดัพราก
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๖๑ 

 

พระราชสวามีของพระนางมทัรี กวีได้พรรณนาไว้ว่า คําอนันีบ่จําเริญ เจ็บเสียบในแก่ข้า อีกทงักวี
ยงัได้ให้เหตุผลเพิมเติมทีพระนางมทัรีไม่ประสงค์ให้พระเวสสันดรเสด็จไปยังเขาวงกตพระองค์
เดียว คือ พระเวสสันดรจะทรงละทิงพระราชโอรสและพระราชธิดาได้อย่างไร พระเจ้าฟ้าจักละ
ลูกเต้าและเมียตน เข้าดอยดงป่าไม้ อีกทงัยังเป็น บ่ใช่จารีตประเวณี การทีพระนางมัทรีได้ทูล
เช่นนันก็เพือให้พระเวสสันดรเกิดความเห็นพระทัยของพระนางมัทรีด้วย เนืองจากการทีพระ
เวสสนัดรเสด็จไปเข้าวงกตทําให้เกิดความความทุกข์พระทยัแก่พระนางมัทรีและครอบครัวด้วย 
การทีพระนางมัทรีทูลขอตามเสด็จพระเวสสันดรนันไม่เพียงแต่จะเพือทรงปรนนิบัติแด ่             
พระเวสสนัดรแตเ่พือความสบายพระทยัของพระนางมทัรีด้วย 

ตวัอยา่งนียงัสะท้อนให้เห็นถึงสภาพครอบครัวของชาวล้านนาได้อีกด้วย กล่าวคือ 
พระเวสสนัดรทรงเป็นหวัหน้าครอบครัว เมือไม่มีหวัหน้าครอบครัวเลียงดสูมาชิกในครอบครัวแล้ว
อาจจะเกิดความทุกข์ใจจนนํามาสู่ความเดือดร้อนได้ ดงัเช่น พระนางมัทรีทีทรงเล็ง เห็นแล้วว่า    
"กรียาอนัข้าตายกบับาทเจ้า อนัมีชีวิตอนัแควนดีกว่าร้อยเท่าพนัทีได้พดัพรากจากพระบาทเจ้าบญุ
ใส ข้าจกัหือเพินดงัไฟกองใหญ่ จกัปาวตกใส่กองไฟ" จากความข้างต้นอาจจะทําให้เห็นว่าพระนาง
มทัรีทรงเข้าพระทยัดีวา่การทีไมมี่หวัหน้าครอบครัวกบัการมีหวัหน้าครอบครัวนนัชีวิตความเป็นอยู่
ก็แตกตา่งกนัไปด้วย ดงัทีพระนางมทัรีกล่าวว่า ขอร่วมตายกบัพระเวสสนัดรเสียดีกว่าเพราะการที
มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระเวสสนัดรนนัดีกว่าการพลดัพรากจากพระเวสสนัดรร้อยเท่าพนัเท่า ด้วยเหตุ
ดงักลา่วมานีพระนางมทัรีจงึทรงเลือกทีจะตามเสดจ็พระเวสสนัดร 

  ในทานกัณฑ์ หลงัจากทีพระเวสสนัดรทรงรับสงัลาพระเจ้าสญัชยัผู้ เป็นพระราช
บิดาแล้ว พระเจ้าสัญชัยมีพระดํารัสเพือทรงวิงวอนพระสุณิสา(ลูกสะใภ้) คือ พระนางมัทรี แต่    
พระนางมัทรีทรงปฏิเสธทีจะประทับในเมืองสีพี เนืองด้วยมีพระประสงค์จะโดยเสด็จตาม         
พระเวสสนัดร 

 

 

 



๖๒ 

 
ตารางที ๘ เปรียบเทียบพฤติกรรมของพระนางมทัรี ๒ 

อรรถกถาฯ๑๑ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๑๒ 

พระนางมทัรีราชบตุรีผู้ งามทวัองค์ได้กราบ
ทูลพระสสุระว่า หม่อมฉันไม่ปรารถนา
ความสุข ทีต้องพรากจากพระเวสสันดร
ของหมอ่มฉนั 

ทีนนั นางมัททีจิงไหว้พระบาทไท้บตา ว่าข้าแต่
พระมหาราชเจ้าคนัว่าข้าได้พลัดพราก จากลูก
เจ้าตนชือว่าเวสสนัดรราช แม้นได้อยู่ปราสาทอนั
แล้วด้วยคํา มีนางนาฏสนมแวดล้อม แหนแห่
อ้อมเป็นบริวาร ข้าก็หาความสุขสําราญบ่ได้  
ข้าจักไปสู่ป่าไม้ เป็นเพือนพระเหง้าไท้ราชสามี 
ชะแล 

 การเพิมรายละเอียดในตอนนีจะเห็นได้วา่ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรได้แสดงภาพของ
ความ สขุสบายของพระราชมนเทียรในเมืองสีพี แม้นได้อยู่ปราสาทอนัแล้วด้วยคํา มีนางนาฏสนม
แวดล้อม แหนแห่อ้อมเป็นบริวาร แม้ว่าพระราชมนเทียรเมืองสีพีจะมีความสขุสบายเพียงใด แต่
พระนางมทัรีกลบัมีพระดําริว่าการพลดัพรากจากพระราชสวามีนนัจะทําให้พระองค์ทรงเป็นทุกข์ 
จะเห็นได้ว่ากวีได้เพิมรายละเอียดเพือทําให้คณุลกัษณะของการเป็นภรรยาทีดี กล่าวคือ เมือสามี
ได้รับความลําบาก ภรรยาทีดีก็ยอ่มต้องตามไปปรนนิบตัสิามี  

 เนือความอีกตอนหนึงทีทําให้เห็นว่าพระนางมทัรีทรงมีความเป็นภรรยาทีดี คือ ในตอนที
พระนางมทัรีทรงดํารัสตอบพระเจ้าสญัชยั 

 

 

 

 
                                                           
 ๑๑มหามกฏุราชวิทยาลยั.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๔๖. 
 ๑๒พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต).มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๗๘. 



๖๓ 

 
ตารางที ๙ เปรียบเทียบพฤติกรรมของพระนางมทัรี ๓ 

อรรถกถาฯ๑๓ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๑๔ 

สตรีใดเข็ญใจก็ร่วมทุกข์กับสามีผู้ เข็ญใจใน
คราวถึงทุกข์ สตรีใดมังมี มีเกียรติ ก็ร่วมสุข
ด้วยสามีผู้ มังมีในคราวถึงสุข  เทวดาและ
มนษุย์ย่อมสรรเสริญสตรีนนั เพราะสตรีนนัทํา
กรรมทีทําได้โดยยาก 

เมือผวัทุกข์ไร้โศกหาข้าวของบ่ได้เข็ญใจยิงผู้
นันไปตามบ่ขาด ยามเมือผัว ได้เสวยราช
สมบัติเป็นกษัตริย์ตนเป็นใหญ่  ยิงผู้ นันก็
ปรากฏทรงยสเป็นดีกับด้วยผวัตนดงัอนั ยิงผู้
นนัเทวดาก็สกัเสินยกยอว่ายิงผู้นนักะทําการ
อนักะทํายาก เมือผวัทกุข์ลําบากก็บล่ะเสีย  

 

กวีได้อธิบายถึงความสําคญัของสามี คือ เมือสามีได้เป็นกษัตริย์ ภรรยาก็จะดํารงอยู่ในยศ
ทีดีด้วย การขยายความของกวีทําให้เห็นคา่นิยมเรืองสามีเป็นฉัตรแก้วกนัเกศ คือ สามีเป็นเหมือน
ร่มบงัศีรษะ ในมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรกวีได้เน้นถึงพฤติกรรมของภรรยาอย่างพระนางมทัรีซึง
เป็นพระมเหสีของกษัตริย์ ในพระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภทของภรรยาไว้ทงัหมด ๗ ประเภท๑๕   
ซงึพระนางมทัรีอยูใ่นประเภทที ๖ คือ สขีภริยา(ภรรยาเยียงสหาย) กล่าวคือ พระนางมทัรียอมทีจะ
ตามเสด็จพระเวสสนัดรไปยงัเขาวงกตเพือปรนนิบตัิพระสวามี พระนางมทัรีทรงมีสํานึกของการ
เป็นสขีภรรยาด้วยดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ "เมือผวัทกุข์ไร้โศกหาข้าวของบ่ได้เข็ญใจยิงผู้นนัไปตาม

                                                           
 ๑๓มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๕๐. 
 ๑๔พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๘๒. 
 ๑๕๑. วธกาภริยาภรรยาเยียงเพชฌฆาตได้แก่ภรรยาผู้มีจิตประทุษร้ายปรารถนาความเสือมเสียหายแก่สามี ดหูมิน
และคิดทาลายสามีชอบคบชายอืน๒. โจรีภริยาภรรยาเยียงโจรได้แก่ภรรยาทียกัยอกล้างผลาญทรัพย์สมบติัทีสามีหามาได้ไม่
วา่โดยศิลปกรรม (การช่าง ) พาณิชยกรรม (การค้าขาย) และกสิกรรม (การทํานาการทําสวน) ๓. อยัยาภริยาภรรยาเยียงนาย
ได้แก่ภรรยาทีไม่ใส่ใจการงานเกียจคร้านกินมากปากร้ายใจเหียมพูดจาหยาบคายข่มสามีภรรยา๓ชนิดแรกเป็นฝ่ายร้าย       
๔. มาตาภริยาภรรยาเยียงมารดาได้แก่ภรรยาทีหวงัดีตลอดเวลาคอยห่วงใยรักษาสามีเหมือนมารดาดแูลบตุรประหยดัรักษา
ทรัพย์สมบติัทีสามีหามาได้๕. ภคินีภริยาภรรยาเยียงน้องสาวได้แก่ภรรยาทีเคารพสามีดงัน้องกบัพีละอายต่อบาปคล้อยตาม
สามี๖. สขีภรรยาภรรยาเยียงสหายได้แก่ภรรยาทีพบเห็นสามีเมือใดก็ปลาบปลืมดีใจเหมือนได้เห็นหน้าเพือนหลงัจากทีไม่ได้
เห็นกนัเป็นเวลานานได้รับการศึกษาอบรม (เป็นหญิงมีตระกูล) มีความประพฤติดี (คือมีศีล) รู้จกัปฏิบติัต่อสามี๗. ทาสีภริยา
ภรรยาเยียงทาสได้แก่ภรรยาทียอมอยู่ใต้อํานาจของสามีคล้อยตามสามีถกูขู่ตะคอกก็อดทนได้ไมโ่กรธตอบ 



๖๔ 

 

บ่ขาด ยามเมือผวัไดเ้สวยราชสมบติัเป็นกษัตริย์ตนเป็นใหญ่ ยิงผู้นนัก็ปรากฏทรงยสเป็นดีกบัด้วย
ผวัตนดงัอนั" จะเห็นได้ว่า พระนางมทัรีทรงเห็นว่าหน้าทีหนึงของภรรยา คือ เมือสามีทุกข์ก็ต้อง
ช่วยเหลือสามี  และยามสามีความสุขภรรยาก็ย่อมได้รับความสุขในลาภสรรเสริญด้วย                
ในขณะเดียวกนัพระนางมทัรีทรงเป็นภรรยาในประเภทที ๗ ด้วย คือ ทาสีภริยาด้วยเชน่กนั๑๖ 

 อีกตัวอย่างหนึงทีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของตัวละครหลักอย่างพระนางมัทรี คือ        
ในทานกัณฑ์ เมือพระนางมัทรีทรงตดัสินพระทัยในการตามเสด็จพระเวสสันดรไปยังเขาวงกต    
พระเจ้าสญัชยัทรงทดัทานไม่ให้พระนางมทัรีตามเสด็จเนืองจากทรงเป็นผู้หญิงและต้องทรงเลียง
บตุรทงั ๒ พระองค์ ถึงอย่างไรก็ตามพระนางมทัรีก็ยงัทรงมุ่งมนัทีจะนําพระราชโอรสและพระราช
ธิดาตามเสดจ็พระเวสสนัดร 

ตารางที ๑๐  เปรียบเทียบพฤติกรรมของพระนางมทัรี ๔ 

อรรถกถาฯ๑๗ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๑๘ 

เหล่าบุรุษต้องการสตรีหม้ายผู้ มีผิวขาว ถือตวั
ว่ารูปงามเลิศ ให้ทรัพย์เล็กน้อยฉุดคร่าสตรี
หม้ายผู้ ไม่ปรารถนาไป ดุจฝูงกาตอนจิกคร่า
นกเค้าไปฉะนนั 

เหตนุนั ข้าอยู่ผู้ เดียวบไ่ด้ จกัเข้าป่าไม้ตามผวั 
ชะแล สุกจฺฉวี เวธเวรา ข้าแด่พระราชเจ้า 
ผู้ ชายทังหลาย ฝูงมีใจจงใฝ่ มักใจใคร่แม่
หม้าย๑๙แม่ร้าง๒๐ เขาย่อมล้างขัดเลาเอาผิว 
นุ่งผ้าเสืออันใหม่ ใส่ใจว่าตวัเขางามดี มีข้าว
ของสะเล็กสะน่อยก็เอามาอ่อยหือแก่ยิง คนั
เข้าใกล้ก็มา่ยเป็นชู้ แม้นบสู่้ เขาก็ชกัหือทา่ว 

 

                                                           
 ๑๖ด ูรายละเอียดเพิมเติม ในบทที ๕ หวัข้อ คา่นิยมของคนล้านนา เรือง บทบาทของผู้หญิง 
 ๑๗มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๔๙. 
 ๑๘พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๘๑. 
 ๑๙แมห่ม้าย หมายถึง หญิงทีเป็นหม้ายเพราะสามีเสียชีวิต 
 ๒๐แมร้่าง หมายถึง หญิงทีเป็นหม้ายเพราะการหย่าร้าง 



๖๕ 

 
ตารางที ๑๐  เปรียบเทียบพฤติกรรมของพระนางมทัรี ๔ (ตอ่) 

 เหนือดิน เหมือนดังกาดอม นกเค้าช้างช่าง
ลู๒่๑ปากอ้างชิงกนั ก็มีแล 

การเพิมรายละเอียดในความตอนนีจะเห็นว่าพระนางมทัรีทรงอธิบายว่าการหาพระสวามี
ใหม่นนัเป็นเรืองลําบากสําหรับการเป็นหญิงหม้าย โดยทรงอ้างว่าผู้ชายนนัเมือเห็นว่าผู้หญิงเป็น
หม้ายจะสร้างภาพลกัษณ์เสียใหม่ โดยทีนําทรัพย์สินเล็กน้อยมาล่อลวง ผู้ชายเหล่านนัเหมือนกับ
นกกาทีจิกคร่านกเค้าช้าง กวีได้ใช้ความเปรียบเทียบว่าพระนางมทัรีเหมือนกับนกเค้าช้างทีถูก     
นกกาเข้ามารุมจิกคร่า ทําให้เห็นวา่ทศันคตทีิวา่การหยา่ร้างเป็นสิงทีไม่ดี กล่าวคือ การหาสามีใหม่
นันประกอบด้วยบริบททางสังคมต่างๆ จะเห็นได้จากการเลือกคู่ครองของกษัตริย์ทีจะต้อง
พิจารณาจากความเหมาะสมทงัชาตติระกลู ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  อีกทงัยงัต้องพิจารณา
คณุสมบตัขิองคูค่รองนนัๆด้วย 

พริมา อ่วมเจริญ๒๒ได้ศึกษาวรรณกรรมคําสอนล้านนาเรืองคดีโลกคดีธรรม พบว่าคําสอน
ของล้านนาในคําสอนเรืองความรัก การเลือกคูค่รองและการครองเรือน กล่าวถึงการเลือกคูค่รอง
ว่า การเลือกคู่ครองนนัหากเป็นลูกสาวให้เลือกคนทีประพฤติตนเหมือนดงัพ่อหรือพีชายของตน
และหากเป็นลูกชายใหเ้ลือกผูห้ญิงทีประพฤติตนเหมือนดงัพีสาวของตน๒๓ 

ไม่เพียงเท่านนั ความลําบากสําหรับการเลือกคู่ครองใหม่ของพระนางมทัรียงัเห็นได้จาก
การทีพระนางมัทรีเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชซึงเป็นพระวงศ์เดียวกับพระเวสสันดร
เนืองจากธรรมเนียมของการเลือกคูค่รองของกษัตริย์ในสงัคมตะวนัออกในอดีตมกัจะเลือกคูค่รอง
ในพระวงศ์เดียวกันหรืออย่างน้อยทีสดุก็ต้องอยู่ในวรรณะเดียวกนั วรรณคดีไทยหลายเรืองจะพบ
แนวความคิดนีซึงถือว่าเป็นความเหมาะสมประการหนึง ดงัทีกวีได้บรรยายไว้ว่า "จิงถ้านถูกเจียร

                                                           
๒๑ลู ่หมายถึง แย่ง 

๒๒พริมา อ่วมเจริญ.การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคําสอนล้านนาเรืองคดีโลกคดีธรรม .(วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๒), ๙๙. 

๒๓เรืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 



๖๖ 

 

จากบัดว้ยราชมารดาตนแม่หือไปนําราชธิดาแต่ขะกูลพระยาตนบญุมทัทราชอนัเป็นเชือชาติวงสา
ตนชือว่ามทัทีงามวิลาสหือมาเป็นใหญ่แก่นางนาฏสนม" 

จากความคิดเรืองการเลือกคู่ครองของล้านนานีทําให้เข้าใจความลําบากพระทัยของ     
พระนางมทัรีมากขนึด้วย กลา่วคือ การจะเลือกคูค่รองให้ได้สามีในอดุมคติดงักล่าวนนัยากลําบาก
กวา่การทีจะต้องไปทนทกุข์ทรมานในเขาวงกตเสียอีก   

เหตผุลอีกประการหนงึ คือ การเป็นหม้ายนนัเป็นภยัตอ่ตวัผู้หญิงด้วยดงัจะเห็นได้จากการ
เปรียบเทียบของกวีทีว่า แม้นบ่สู้เขาก็ชักหือท่าวเหนือดิน เหมือนดังกาดอม นกเค้าช้างช่างลู่
เนืองจากพระนางมทัรีทรงเล็งเห็นแล้วว่าภยัอย่างหนึงของการเป็นหม้ายจากการหย่าร้างนนัเป็น
ภยัอยา่งหนงึโดยเฉพาะผู้หญิงทีคณุสมบตัติามเบญจกลัยาณีอยา่งพระนางมทัรี อาจจะกล่าวได้ว่า 
ในขณะทีผู้หญิงมีสามีในอุดมคติดงัทีกล่าวไว้แล้วในข้างต้น ทํานองเดียวกันผู้ ชายก็มีภรรยาใน
อุดมคติเช่นกันและพระนางมทัรีก็เป็นภรรยาในอุดมคติของชายทงัหลายด้วยพระนางมทัรีทรงมี
คณุสมบตัเิหมาะสมทีจะเป็นมเหสีหรือภรรยาดงัทีกวีได้บรรยายไว้ว่า "...หือไปนําราชธิดาแต่ขะกู
ลพระยาตนบุญมัททราชอันเป็นเชือชาติวงสาตนชือว่ามทัทีงามวิลาสหือมาเป็นใหญ่แก่นาง
นาฏสนม" คณุสมบตัิทงัสองประการของพระนางมทัรี ได้แก่ ทรงประสูติในราชตระกูลมทัราชซึง
เป็นวรรณะกษัตริย์ถือว่าเป็นชนชนัปกครอง มีฐานะสงูส่งและสามารถอนมุานได้ว่าต้องคณุสมบตัิ
ของพระราชธิดาของกษัตริย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างน้อยทีสุด คือ ต้องได้รับการศึกษาดี     
ต้องได้รับการอบรมกิริยามารยาท รวมทงัต้องมีฐานะทางเศรษฐกิจทีดี  

คณุสมบตัิประการทีสอง คือ งามวิลาส แม้ว่ากวีไม่ได้พรรณนาถึงความงามของพระนาง
มทัรีอยา่งทีได้พรรณนาไว้ในความงามของพระนางผสุดี๒๔กวีใช้สร้อยพระนามของพระนางมทัรีว่า 
"งามวิลาส" มีความหมายวา่ งาม เปลง่ปลงั ผดุผอ่ง และมีเสนห์่  

ฉะนัน อาจจะสรุปได้ว่า ความงามของพระนางมัทรีคงไม่แพ้กับพระนางผุสดีก็ว่าได้      
ด้วยเหตดุงักล่าวนีพระนางมทัรีจึงเป็นภรรยาในอุดมคติของชายทงัหลาย จึงไม่แปลกทีพระนาง  
มทัรีจะทรงประเมินคณุสมบตัิของพระองค์กับความเสียงทีจะเกิดในภายหน้าไว้ว่า พระองค์ทรง
เหมือนนกเค้าช้างทีถูกนกการุมจิกคร่า เพราะการเป็นหม้ายจากการหย่าร้างเป็นภัยของผู้หญิงที
เพียบพร้อมอยา่งหนงึด้วย  

                                                           
 ๒๔ ดงัได้พรรณนาอย่างละเอียดถึงความงามของสตรีชนชนัสงูไว้แล้วในตอนความงามของพระนางผสุดี 



๖๗ 

 

  ส่วนในกัณฑ์วนปเวศน์พระยาเจตราชทังหลายได้ทูลขอให้พระเวสสันดรทรง
ครองราชย์ทีเมืองเจตรัฐ แต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินยอม ด้วยเหตุผลทีว่าเมือพระองค์ทรง
ครองราชย์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้ชาวสีพีขัดเคืองใจจนนําไปสู่การทําสงครามระหว่างสองเมือง    
ซงึพระองค์ไมท่รงประสงค์เชน่นนั  

ตารางที ๑๑ เปรียบเทียบพฤติกรรมของพระเวสสนัดร 

อรรถกถาฯ๒๕ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๒๖ 

ก็และครันตรัสอยา่งนีแล้ว พระมหาสตัว์แม้พวก
พระยาเจตราชทูลวิงวอนโดยอเนกปริยาย ก็ไม่
ทรงปรารถนาราชสมบตั ิ

เต ราชโน ท้าวพระยาทงัหลายจิงกล่าวว่า เทว 
ข้าแต่มหาราชเจ้า ผิว่าปวตัิเหตกุารณ์นนัอนัใด 
มีในเมืองเชตุตราฐ ขอเจ้าจุ่งเสวยราชสมบัต ิ
อนัมีในเมืองเจตราฐ เป็นเจ้าอํานาจเหนือเมือง 
เจ้าจักบ่เคิงสังสักสิง จักสมฤทธิยิงชุประการ 
พระมหาสตัว์เจ้า จิงกล่าวเป็นคาถา น เม ฉนฺโท 
มติอตฺถิรชฺชสฺสมนุสฺสาสิตฺ ดังนีเป็นคําเค้าว่า 
ดรูาเพือนชาวเราทงัหลาย เราบ่ขวายเป็นใหญ่
เป็นเจ้าแก่ไพร่ประชา เป็นท้าวพระยาสอน
ประชานราษฎร์ ชาวสีพีขับเราคลาคลาดจาก
เมืองมาผิว่าเราอยู่เสวยราชชาวสีพีทังเสนาอา
มาตย์และปโุรหิต จกัตามมาเคียดใหญ่ ก็จกัได้
ผิดเถียงกนั เราจกัเอากนัไปสู ่ทีอยูด่อยวงกฏ 

  การเพิมรายละเอียดดงักล่าวจะพบว่า มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรขยายความ
เกียวกับความ “ไม่ทรงปรารถนาราชสมบตัิ” ในอรรถกถาฯ กล่าวคือ เหตุทีพระเวสสันดรไม่ทรง
ปรารถนาราชสมบัติของเมืองเจตรัฐนันเป็นเพราะพระองค์ทรงกลัวว่าหากชาวสีพีทราบเรือง       

                                                           
 ๒๕มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๖๗. 
 ๒๖พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๙๘. 



๖๘ 

 

การครองราชย์ของพระองค์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้ชาวสีพีโกรธเคือง ผิว่าเราอยู่เสวยราชชาวสีพีทงั
เสนาอามาตย์และปโุรหิต จักตามมาเคียดใหญ่ ก็จักได้ผิดเถียงกัน  การเพิมรายละเอียดของ
เหตกุารณ์นีจงึทําให้ผู้ ฟังเข้าใจถึงเหตผุลทีพระเวสสนัดรไมท่รงปรารถนาราชสมบตัิของเมืองเจตรัฐ
ด้วย  

  ในกณัฑ์ชชูกเมือชชูกไปทวงเงินทีฝากไว้กบัเพือนพราหมณ์แตเ่พือนพราหมณ์ไม่
สามารถหาเงินมาใช้คืนได้ จึงได้ยกลูกสาว คือ นางอมิตดา ให้แทนนนั ชูชกเมือรู้ว่าจะได้ภรรยา
สาวจงึกลา่วคําประจบเอาใจนางอมิตดา 

ตารางที ๑๒ เปรียบเทียบพฤติกรรมของชชูก ๑ 

อรรถกถาฯ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๒๗ 

ไมป่รากฏความ 

ดูรานางรูปหล่อน้องรักปานใจ  เจ้าจักมัก
เครืองประดบัอนัใด กพีูก็จกัหือสร้าง ว่าจกัมกั
หน้าต้างและคําสร้อยใส่ปลายแขน๒๘ รู้ว่าเจ้า
จกัมักทีแหวนคู่นิว รู้ว่าเจ้าจักมักเสือสิว๒๙ใส่
ไหมคํา๓๐ รู้ว่าเจ้าจกัมักจําปาเทศรู้ว่าเจ้าจัก
มกัชมพ๓ู๑วิเศษ และผ้าสเพาเทศทรงจง รู้วา่ 

 
                                                           
 ๒๗เรืองเดียวกนั,๑๑๐. 
 

๒๘คําสร้อยใสป่ลายแขน หมายถึง สร้อยข้อมือทีทํามาจากทองคํา 
 ๒๙เสอืสวิ หมายถึง เสอืสีเขียวแก่ อาจเป็นสีใบไม้หรือตรงกบัคําวา่ สีเขียวหวัเป็ด จากการสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญด้าน
ผ้าทอล้านนาได้ให้ความเห็นว่า "เสือสิว" อาจใช้สีแดงในการย้อมเนืองจากคนล้านนาในอดีตมกัใช้เส้นไหมคําหรือกะไหล่
ทองคําทอร่วมกบัไหมสีแดงมากกวา่สีอืน สมัภาษณ์ บญุถิน อินดาฤทธิ,รองศาสตราจารย์ ประจําคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา
อาชีวศกึษา, ๒ มีนาคม ๒๕๕๖. 
 ๓๐ไหมคํา หมายถึง วสัดสุําหรับทอผ้าทํามาจากเส้นใยจากหนอนไหม อาจนํามาทอรวมกบักะไหล่ทองคําซึงเป็น
วสัดทีุทํามาจากโลหะผสมทองคํานํามาตีให้เป็นเส้นขนาดเท่าเส้นใยไหมแล้วจึงนํามาทอ ชาวล้านนาในอดีตมกัจะเรียกผ้าทีได้
จากวสัดดุงักลา่ววา่ ผ้าไหมคํา หากเป็นผ้าถุงหรือซิน เรียกวา่ "ซินไหมคําเคิบ" 

๓๑ชมพ ูหมายถึง สีชมพ ูซงึเป็นสีมีกรรมวิธีทํายากทีสดุ ในบางครังคําว่า "ชมพ"ู จึงมีความหมายโดยนยัว่า วิเศษ,มี
คา่มาก 



๖๙ 

 
ตารางที ๑๒ เปรียบเทียบพฤติกรรมของชชูก๑ (ตอ่) 

 
เจ้าจกัมกัสนิตํารงตาใหญ่๓๒ กพีูก็จกัหาหือได้
ชอุนัอนัชะแลนา 

 

การเพิมรายละเอียดของตวัละครหลกัทีเป็นพทุธปรปักษ์อย่างชชูก ทําให้
ลกัษณะของตวัละครตา่งไปจากอรรถกถาฯ กล่าวคือ ในอรรถกถาฯกล่าวถึงว่านางอมิตตดาเป็น
ภรรยาชูชกเนืองจากบิดามารดาของนางยกนางให้ชูชกเพือใช้หนีทรัพย์สินทีนําของชชูกไปใช้สอย
จนหมด และนางอมิตตดาจํายอมเป็นภรรยาของชชูกด้วยความจําเป็น ในขณะทีมหาชาติ สํานวน
สร้อยสงักร แสดงให้เห็นว่าชูชกนนัเป็นผู้ ทีมีวาทศิลป์มากจนนําไปสู่การโน้มน้าวใจนางอมิตตดา 
อาจจะกล่าวได้ว่า นางอมิตตดาในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนันยอมเป็นภรรยาของชูชก
เนืองจากได้รับการโน้มน้าวใจ  

  ชูชกแม้ว่าจะชราภาพแล้ว แต่ยังต้องการภรรยาทียังสาว จึงใช้วิธีการ
ประจบเอาใจนางอมิตดา กล่าวคือ ชชูกรู้ว่าตวันนัชราภาพไม่มีคณุสมบตัิทีจะดงึดดูใจสาวงามได้ 
จึงใช้คุณสมบตัิอืนเพือดึงดูดใจนางอมิตดา คือ ใช้สิงมีค่ามาล่อใจนางอมิตดา เช่น หน้าต้าง๓๓

สร้อยข้อมือทองคําและแหวนโดยชชูกกล่าวว่าจะให้แหวนนางอมิตดาสวมทกุนิว เสือและซินทีทอ
จากไหมดนิทอง รวมถึงผ้าซินตาใหญ่ ผ้าสไบและซินสีดอกจําปาเทศ๓๔ทีพิเศษและมีค่า ชชูกก็จะ
หามาให้นางอมิตดา  

  สิงของดงักล่าวมานีเป็นสิงลําคา่และมีราคาแพงของชาวล้านนา ซึงอาจ
ทําให้นางอมิตดาทีได้ฟังคําของชชูกลืมความน่ารังเกียจของชชูกไปได้บ้างเพราะแม้จะมีรูปชวัแตก็่

                                                           
๓๒สินตํารงตาใหญ่ หมายถึง ผ้าซินทีมีลายขวาง คือ มีลายขวางขนาดเล็กและมีลายขวางขนาดใหญ่คนัเป็นระยะ 

ซินชนิดนีเป็นชนิดเดียวกบั "ซินก่าน" หรือ ผ้าถงุลายขวาง 
๓๓เครืองประดบัสําหรับสอดไว้ทีรูของติงห ูบางครงัเรียกวา่ ดอ๋กหู 
๓๔จําปาเทศ หมายถึง ดอกไม้ชนิดสีเหลืองชนิดหนึง ความนีอาจจะหมายถึง ผ้าซินทีมีสีอย่างดอกจําปาเทศ คือ      

สีเหลืองนวลหรือเหลืองอมส้ม อาจจะกล่าวได้ว่าสีดอกจําปาเทศอาจจะเป็นสีทีนําเข้าจากต่างประเทศซึงไม่ใช่สีของล้านนา 
ความนีจึงอาจจะหมายถึงผ้าซินทีมีคา่เป็นของนําเข้าจากตา่งประเทศก็เป็นได้ 



๗๐ 

 

มีทรัพย์ทีสามารถทําให้นางสุขสบายกว่าสตรีอืน หากพิจารณาตามบริบททางสังคมแล้วนาง     
อมิตดาเป็นสตรีจึงไม่ได้ประกอบอาชีพ หน้าทีของภรรยามีเพียงต้องดูแลกิจการในบ้านและ
ปรนนิบตัิสามี ฉะนัน สิงของลําค่าทีชูชกนํามาดึงดดูใจนางอมิตดานนัจึงอาจจะทําให้นางรู้สึกถึง
ความมนัคงในชีวิตคูข่องนาง 

  ในกณัฑ์ชชูกเมือนางอมิตดาร้องไห้เพราะถูกนางพราหมณีดา่ว่า ชชูกไม่
ทราบสาเหตจุงึถามนางอมิตดา ดงัทีกวีได้บรรยายวา่ 

ตารางที ๑๓ เปรียบเทียบพฤติกรรมของชชูก ๒ 

อรรถกถาฯ๓๕ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๓๖ 

...นางอมิตตาปนาได้รับบริภาษแต่สํานกันาง
พราหมณ์เหล่านนั ก็ถือหม้อนําร้องไห้กลบัไป
เรือน ครันชชูกถามวา่ ร้องไห้ทําไม เมือจะแจ้ง
ความแก่ชูชกจึงกล่าวคาถานีว่า   ข้าแต่
พราหมณ์ ฉันจะไม่ไปสู่แม่นําเพือนําตกัมาให้
ท่าน  ข้าแต่พราหมณ์  พราหมณีทังหลาย
บริภาษฉนัเพราะเหตทีุทา่นเป็นคนแก่... 

...ชชูกพราหมณ์ก็เชือนตาผอ่ หนัเมียรักร้องไห้
ร่อมาหา อดเวทนาบ่ได้ จะไจ้รีบมาถาม ว่า
ดรูานางงามน้องพี เจ้าได้ยินคําแสบไหม้ทีเจ็บ
ใจ เป็นฉันใดจิงร้องไห้ รู้ว่านางไปจกลวงไม้ 
แตนร้ายไล่ขบนาง รู้ว่านางไปจกลวงไม้ซาง
อันใหย่ แตนชีไชไล่ขบมือ ว่านางไปจกลวง
ไม้ดู่ แมงพู่นนัอยู่หนัขบมือนาง รู้ว่านางไปจก
ลวงไม้ซางงูจองอางซ่างล่างผกถ่อมถ้า ขนึง่า
ไม้ขนึปากขบคน มาจนมาใกล้ไล่ตอดเลยงํา งู
เหลือมดําเหา่ห้อม มีตวัยาวก่านปล้อง ตวัน้อง
เงือกและหลานงู จู่หลู้ มาไล่ต้อนเจ้าแม่น้อง
ออ่นคงิบาง 

 

                                                           
 ๓๕มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๗๕. 
 ๓๖พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๑๖-๑๑๗. 



๗๑ 

 

ตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าการทีกวีเพิมรายละเอียดในตอนนีเพือให้เห็นว่าชูชกมี
ความรักและเป็นห่วงนางอมิตดามาก กวีได้ให้ชูชกพรรณนาถึงสัตว์ร้ายทีเป็นอันตรายทงัแตน    
แมงพู ่งจูงอาง งเูหลือม งเูหา่และงกู่านปล้อง๓๗ 

กวีได้เพิมรายละเอียดพฤติกรรมของชูชก คือ การทีให้ชูชกกล่าวด้วยความตกใจ 
ในบทพรรณนาของชูชกกวีได้แทรกความรู้และความเชือเกียวกับสตัว์ร้ายทีมีพิษไว้อย่างแยบคาย
การทีชูชกรอบรู้ในเรืองต้นไม้ว่ามีสตัว์ร้ายใดบ้างทีอาศยัอยู่ในต้นไม้นนัๆ เช่น ในต้นไผ่นนัมีแตน
และงจูงอาง หรือ ในไม้ประดูจ่ะมีแมลงภู่ เป็นต้นอาจจะเป็นไปได้ว่ากวีมีความรู้เกียวกบัความเชือ
เรืองสตัว์ร้ายของชาวล้านนา ในตวัอย่างดงักล่าวนนัจะเห็นว่า ในกอไผ่จะมีงูหลายชนิดอาศยัอยู ่
ความเชือของชชูกนีมาจากการทีชชูกมีความรู้ทีมาจากความเชือเรืองงสูิงฝากพิษ๓๘ 

   ๑.๑.๓.๒ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัพฤตกิรรมตวัละครประกอบ 

   ตวัละครประกอบทีมีบทบาทตัวหนึง คือ พระนางผุสดี หากพิจารณา
อย่างถ้วนถีจะพบว่ากวีให้ความสําคญักบัพระนางผสุดีในช่วง ๓ กัณฑ์แรกเป็นอย่างยิง กล่าวคือ 
เริมเรืองด้วยการกล่าวถึงพระนางผสุดีเป็นชายาของพระอินทร์ได้รับพรให้จตุิมาประสตูิเพือเตรียม
เป็นพทุธมารดา มีความงามตามเบญจกัลยาณี ส่วนทานกณัฑ์นีพระนางผสุดียงัได้ทรงมีบทบาท
ของแมแ่ละภรรยาอีกด้วย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

   เมือพระนางผุสดีทรงรับรู้เรืองราวทีชาวเมืองสีพีจะขับไล่พระเวสสันดร
เนืองจากพระองค์ทรงบริจาคช้างปัจจยันาคนนัจงึเข้าเฝ้าพระเจ้าสญัชยัเพือทลูยบัยงั 

 

 

 

                                                           
 ๓๗งกู่านปล้อง หมายถึง งสูามเหลียม ทีลําตวัมีลายเป็นบงัๆสีดําสลบัสีเหลือง  
 ๓๘ดเูพิมเติม บทที ๕ หวัข้อ ความเชือเรืองง ู 



๗๒ 

 
ตารางที ๑๔ เปรียบเทียบพฤติกรรมของพระนางผสุดี 

อรรถกถาฯ๓๙ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๔๐ 

ชาวสีวีให้ขบัไลพ่ระราชโอรสผู้ ไม่มีความผิดรัฐ
มณฑลของพระองค์ ก็จกัเป็นเหมือนรังผึงร้าง
เหมือนมะม่วงหล่นลงบนดิน ฉะนนั พระองค์
อนัหมู่เสวกามาตย์ละทิงแล้ว จักต้องลําบาก
อยูพ่ระองค์เดียว 

ข้าแตม่หาราชเจ้า รวงเผิงอนัตวัแม่มีแหลมอนั
แก่เฝ้าแหนบ่ได้ คนเข้าใกล้เอากินง่าย สนัใด 
อันนึง ไม้ม่วงต้นใดเป็นลูกหาคนรักษาบ่ได้ 
เทียรยอ่มเป็นสาธารณ์แก่คน สนัใด บ้านเมือง
แหง่มหาราชเจ้าจกัเป็นสาธารณ์๔๑แก่ท้าวพระ
ยาทังหลายต่างประเทศ เหตุมหาราชเจ้าขับ
ลกูเต้าตนหนี  

   การเพิมรายละเอียดของตวัอย่างนีพบว่ากวีได้ขยายความเปรียบ คือ     
รังผึงและผลมะม่วงจะเห็นได้ว่าในอรรถกถาฯได้กล่าวเพียงว่า การทีพระเจ้ากรุงสญัชยัทรงขบัไล่
พระเวสสันดรนันเหมือนกับรังผึงร้าง และเหมือนกับมะม่วงทีหล่นพืน แต่ในมหาชาติ สํานวน    
สร้อยสงักรนนัจะเห็นได้ว่า กวีได้ขยายความเปรียบของอรรถกถาฯเพือให้ผู้ ฟังได้เข้าใจมากขนึ คือ 
พระเจ้าสัญชัยเหมือนกับผึงทีมีเหล็กในแก่ แต่ไม่สามารถเฝ้ารังผึงคือ บ้านเมืองได้ อีกทังยัง
เหมือนกบัต้นมะม่วงทีไม่มีผู้ เฝ้ารักษา มะม่วงเหล่านนัก็จะเป็นอาหารของมนษุย์ผู้ อืนได้ง่ายความ
เปรียบนี หมายถึง พระเจ้าสญัชยัไม่ทรงสามารถรักษาบ้านเมืองไว้ได้ ทําให้กษัตริย์เมืองอืนมาตี
เมืองสีพีราชได้ ด้วยเหตทีุวา่พระเจ้าสญัชยัทรงขบัไลพ่ระเวสสนัดรออกจากเมือง 

   ความเปรียบในตอนนีทําให้เห็นวา่ พระนางผสุดีไม่เพียงจะเป็นพระมเหสี
ทีทรงเป็นห่วงพระเจ้าสญัชยัว่าการขบัไล่พระเวสสนัดรนนัทําให้เหมือนอยู่พระองค์เดียว คือ ไม่มี    
ผู้ สืบราชบลัลังก์แต่พระนางผุสดียังทรงเป็นแม่เมืองทีดี คือ มองการณ์ไกลถึงความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชาวสีพีราชจนต้องตรัสข้อความดังกล่าวเพือเตือนพระสติของพระเจ้าสัญชัยสิงที      

                                                           
 ๓๙มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๓๓. 
 ๔๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๖๘. 
 ๔๑สาธารณ์ หมายถึง ชวัช้า,ตํา,เลว และยงัมีอีกความหมายหนึง คือ ทวัๆไป เช่น ของสาธารณ์ หมายถึง ของทีอยู่
ทวัๆไป 



๗๓ 

 

พระนางผสุดีได้ทรงเตือนพระเจ้าสญัชยั คือ บ้านเมืองเหมือนกบัรังผงึ พระเจ้าสญัชยัทรงเป็นผงึที
มีเหล็กในทีแก่แล้ว มหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรใช้คําวา่ "มีเหล็กแหลมอนัแก่"  

   เป็นทราบกันทัวไปอยู่แล้วว่า "ผึง" มี "เหล็กใน" ทีใช้เพือป้องกันศตัรูแต่
ต้องยอมแลกด้วยชีวิต ไม่เหมือนต่อและแตนทีมีเหล็กในไว้ล่าเหยือ ฉะนนั ต่อและแตนเมือต่อย
เหยือแล้วจงึไมต่าย ตา่งจากผงึทีเมือตอ่ยศตัรูแล้วจะต้องตาย  

   การทีพระนางผุสดีเปรียบพระเจ้าสัญชัยกับผึงนนัย่อมแสดงให้เห็นว่า
พระนางผุสดีต้องการจะเตือนเรืองพระสงัขารทีจะร่วงโรยไปตามกาลเวลาและประการสําคญั คือ 
พระเจ้าสญัชยัไม่ทรงมีพระกําลงัทงัพระสงัขาร พระราชหฤทยัและกําลงัไพร่พล พระองค์จึงทรง
เหมือนผึงทีคอยรักษารัง เมือผงึตอ่ยศตัรูแล้วก็ย่อมตาย ทํานองเดียวกนั พระนางผสุดีทรงมองว่า
หากมีอริราชศตัรูมาชิงเมืองสีพีราช พระเจ้าสญัชยัคงไม่ทรงสามารถต้านทานกองทพัเหล่านนัได้ 
ซึงจะนําความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนชาวสีพีราช เหมือนกับความเปรียบทีพระนางผุสดีตรัสว่า  
ไม้ม่วงต้นใดเป็นลูกหาคนรักษาบ่ได้ เทียรย่อมเป็นสาธารณ์แก่คน สนัใด บ้านเมืองแห่งมหาราช
เจ้าจักเป็นสาธารณ์ พระนางผุสดีเปรียบประชาชนชาวเมืองสีพีราชกับผลมะม่วงทีไม่มีผู้ รักษา    
นนัคือ ผู้ปกครอง(กษัตริย์)  

   ดงัทีได้กล่าวไปแล้วว่า ในพระทศันะของพระนางผสุดีนนัพระเจ้าสญัชยั
ทรงมีพระปรีชาลดถอยลงมาก ฉะนนั ผู้ปกครองทีเหมาะสมทีสดุ คือ พระเวสสนัดร ซึงมีศกัดิและ
สิทธิพร้อมด้วยความเหมาะสมทีจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินสีพีราช กล่าวคือ พระเวสสนัดรทรงได้รับ
พระราชทานโปรดเกล้าฯสถาปนาให้เป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าสัญชัย ดงัทีปรากฎความในกัณฑ์   
หิมพานต์วา่ ก็อสุสาภิเสกลูกแก้ว  บตุตา หือเป็นพระยาบรมนาถ ในเชตตุราฐนคร ก็มีแล จําเนียร
แต่มหาสตัว์เจ้าเวสสนัดรไดเ้สวยราชสมบติันครเมืองใหญ่ เจ้าก็จ่ายข้าวของเป็นทาน 

   อีกทังยังเป็นผู้ ทีพระมารดาทรงเล็งเห็นถึงพระปรีชาสองประการ คือ 
ประการแรกพระเวสสนัดรทรงมีบญุญาธิการมากจงึทรงสามารถปกครองประชาชนชาวสีพีราชโดย
ไม่ต้องอาศัยกําลังทหาร ดงัความทีว่า ส่วนมหาสตัว์เจ้าก็จุติคลาคลาดจากปราสาทเวไชยนต์     
ลงมาเอาปฏิสนธิกําเนิด เกิดในวรองค์แห่งราชผุสสดี แม้นว่าเทวดาทงัหลายหกหมืนตน ก็ลงมา



๗๔ 

 

เอาปฏิสนธิในเรือนอํามาตย์หกหมืนคน แล พระบญุญาธิการของพระเวสสนัดรนนัสามารถเห็นได้
ตงัแตก่ารประสตู ิคือ พระเวสสนัดรนนัทรงเป็นพระโพธิสตัว์ลงมาประสตู ิ

   อีกทงัด้วยพระบญุญาธิการของพระองค์นนัยงัสง่ให้เทวดาทงัหลายจตุิลง
มาในครอบครัวของอํามาตย์ทงัหกหมืนคนด้วยเพือมาเป็นบริวาร พระบุญญาธิการนียงัส่งผลให้
ท้าวพระยามหากษัตริย์ทงัหลายก็ทรงยอมสวามิภักดิแก่พระเจ้าสญัชยัด้วยเช่นกัน ดงัความทีว่า 
ด้วยเตชะอานุภาวะแก่นไท้ตนบญุ ท้าวขุนพระยาต่างประเทศราชบ่อาจอดอยู่ได้ ก็น้อมมาถวาย
ยงับรรณาการ มากนกัแล ส่วนประการทีสอง คือ พระเวสสนัดรทรงเป็นผู้ มีธรรม ซึงจะเห็นได้จาก
พระปณิธานของพระเวสสนัดรทีสร้างทานบารมีว่า กูเกิดมาชาตินี มีแต่หือทานพายนอกกูมกัใคร่
ออกหืออชัฌตัติกทาน๔๒ อนัเป็นแก่นสารพายในตน ผิว่าคนทงัหลายผู้ใด มาขอเอายงัหวัใจดงัอนั 
กูก็จกัเอาหวัใจอนันนัหือเป็นทานไป แก่คนทงัหลายฝงูนนัชะแล 

   การตงัพระปณิธานถึงทานบารมีนียงัทําให้ทรงเป็นทีรักและทีพึงพาของ
ประชาชนชาวสีพีราชและเมืองข้างเคียงอีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากตอนทีเมืองกาลิงคราฐเดือดร้อน
เรืองฝนไมต่กต้องตามฤดกูาล พระเจ้ากาลิงคราฐก็ทรงนกึถึงพระเวสสนัดรเป็นพระองค์แรก  

   ด้วยเหตุนีเองพระนางผุสดีจึงทรงเปรียบเทียบพระเวสสันดรกับผู้ดูแล   
ผลมะม่วง และทรงชีให้พระเจ้าสญัชยัตระหนกัถึงการขบัไล่พระเวสสนัดรออกจากเมือง เมือเมือง 
สีพีราชขาดผู้ปกครองทีเข้มแข็งเช่นนีแล้วก็ย่อมไม่ต่างจากต้นมะม่วงทีไม่มีผู้ดแูล ใครก็สามารถ
เก็บเอาผลมะม่วงไปได้อย่างง่ายดาย ทํานองเดียวกนั เมืองสีพีราชไม่มีผู้ปกครองทีเข้มแข็งก็ย่อม
เสียเมืองได้โดยง่ายเชน่กนั 

   ส่วนบทบาทของแม่นนัพระนางผุสดีเป็นพระมารดาทีทรงมีความเข้าใจ
พระโอรสอย่างพระเวสสนัดรเป็นอย่างยิง ดงัตวัอย่าง ในทานกัณฑ์ หลงัจากทีพระเวสสนัดรทรง
รับสงัอําลาจากพระเจ้าสญัชยัแล้ว จากนนัพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้าพระนางผสุดีเพือทลูขออนญุาต
ผนวช 

 
                                                           
 ๔๒ อชัฌตัติกทาน หมายถึง ทานภายใน ได้แก่ เลือด,เนือ 



๗๕ 

 
ตารางที ๑๕ เปรียบเทียบพฤติกรรมความเป็นแมข่องพระนางผสุดี 

อรรถกถาฯ๔๓ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๔๔ 

ลกูรักแม่อนุญาตลูกบรรพชาจงสําเร็จแก่ลกูก็
แต่แม่มทัรีกัลยาณีผู้ มีตะโพกงามเอวบาง จง
อยูก่บับตุรธิดา แมจ่ะทําอะไรในป่าได้ 

ดูราเจ้าลูกรักแก่แม่ แม่ก็อนุญาตแก่บุตตา  
ไปจําศีลภาวนาในป่าช้าง เพือเสพสร้างเสวย
บญุ อนัจกัเป็นคณุแก่เจ้า ตราบตอ่เท้ายาวะชี
วงัด้วยแท้ดงันางมทัทีงามบ่เส้า จุ่งหืออยู่กับ
ลูกเต้าทังสอง นางจักปองกระทําดังฤๅได้  
ในป่าไม้หิมพานต์ 

   ตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า แก่นของเนือความทงัอรรถกถาฯและมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักรนนัไม่ต่างกัน คือ กล่าวถึงพระนางผุสดีทรงอนุญาตให้พระเวสสนัดรผนวชได้   
แตท่รงทกัท้วงพระนางมทัรีให้ประทบัอยูก่บัพระราชโอรสและพระราชธิดา เมือประทบัในป่าจะทรง
กระทําสิงใดได้  

   อยา่งไรก็ตาม ในมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร ได้เพิมรายละเอียดโดยการ
ขยายความจาก อรรถกถาฯวา่ เพือเสพสร้างเสวยบญุ อนัจกัเป็นคณุแก่เจ้า ตราบต่อเท้ายาวะชีวงั 
จะได้ว่าพระนางผุสดีในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรทรงเข้าพระทัยพระราชโอรสมากกว่า            
ในอรรถกถาฯ กล่าวคือ พระนางผุสดีทรงเข้าพระทัยดีว่า พระเวสสันดรนันทรงปรารถนาใน        
พระโพธิญาณเหนือสิงอืนใด ความเข้าพระทัยของพระนางผุสดีนีเป็นการส่งเสริมแนวความคิด
เกียวกบัผู้หญิงทีส่งเสริมพระพุทธศาสนา ดงัจะเห็นได้จากในพทุธประวตัิ เช่น การออกผนวชของ
พระนางประชาโคตรมีเถรี การเป็นอุบาสิกาทีคอยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา อย่างนางวิสาขาและ
นางมลัลิกา เป็นต้น ซึงแนวความคิดเรืองแม่ทีส่งเสริมให้บวชเพือสะสมเนกขมับารมีนีปรากฏใน
บทบาทของพระนางผสุดีในมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร ด้วย  

   อีกทงัการเพิมรายละเอียดนียงัทําให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร
มากขนึ กล่าวคือ ผู้ ฟังจะเห็นถึงความปรารถนาดีของแม่ พระนางผสุดีแม้ทรงเศร้าโศกทีพระราช
                                                           
 ๔๓มหามกฏุราชวิทยาลยั.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๔๕. 
 ๔๔พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต).มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๗๗. 



๗๖ 

 

โอรสจะผนวชแล้วเสด็จไปยงัเขาวงกตซึงเป็นถินทุรกนัดาร แต่พระนางผุสดีก็ทรงยอมให้พระราช
โอรสผนวชเพือจะได้เป็นผลบญุกศุลและเพือตามพระประสงค์ของพระราชโอรส 

   ตัวอย่างข้างต้นนีอาจทําให้เห็นพฤติกรรมและบทบาทของตัวละคร
ประกอบอย่างพระนางผุสดีได้ดีขึน กล่าวคือ แม้แก่นของเนือความในอรรถกถาฯกับมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักรจะไม่ต่างกัน แต่การเพิมการขยายความในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรทําให้
เห็นว่าผู้ ฟังเข้าใจถึงพฤติกรรมและบทบาทของพระผสุดีได้ดีขนึ อาจกล่าวได้ว่า ตวัละครประกอบ
หญิงตวันีแม้จะไมมี่ผลตอ่เรืองมากเท่ากบัตวัละครหลกัหญิงอย่างพระนางมทัรี แตก็่สามารถเสริม
ความคดิเรืองผู้หญิงในอดุมคติของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี 

   ๑.๑.๔ การเพิมรายละเอียดเพืออารมณ์ความรู้สกึของตวัละคร 

   ในทานกณัฑ์ พระนางผสุดีเมือทรงทดัทานทงัพระเวสสนัดรและพระนาง
มทัรีไมไ่ด้ พระองค์จงึทรงใช้กลวิธีด้วยการพรรณนาความน่าสะพรึงกลวัของป่าหิมพานต์ พระองค์
ทรงพรรณนาถึงความทุรกันดาร อีกทงัยงัทรงเปรียบเทียบความทุกข์ยากในป่าหิมพานต์กับสตัว์
ตา่งๆด้วย 

ตารางที ๑๖ เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สกึของพระนางผสุดี 

อรรถกถาฯ๔๕ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๔๖ 

ตวัแมแ่ลไมเ่ห็นลกูรัก ก็จกัผอมผิวเหลือง จกั
แล่นไปในทีนนัๆ เปรียบดังนางนกเขามีลูก
ถูกเบียดเบียนแล้วเห็นแต่ รังเปล่า  หรือ
เปรียบเหมือนนางนกจากพรากตกในเปือก
ตมไมมี่นําฉะนนั 

อนันึง แม่นกเขียนและนกออก ทังนกจอกและ
จากพรากหงสา ละลกูไว้ในรัง ไปแอ่วหาอาหาร 
ฝงูคนเป็นพรานนกและแหลวคอด๔๗ เข้ามาสบั
ตอดเอาลูกไปกิน ตัวแม่บินคืนมาหาลูกบ่ได้ 
ยอ่มซบเซาเหงาไหม้อยูต่วัเดียวมีสนัใด กนูาง 

                                                           
 ๔๕มหามกฏุราชวิทยาลยั.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓.(กรุงเทพฯ : เฉลิม
ชาญการพิมพ์,๒๕๒๖), ๖๓๖. 
 ๔๖พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สํานวนเอก.(พระนคร :  ส.ธรรมภกัดี, 
๒๔๙๘), ๗๑. 

๔๗แหลวคอด หมายถึง นกเหยียวชนิดหนึง 



๗๗ 

 
ตารางที ๑๖ เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สกึของพระนางผสุดี (ตอ่) 

 ราชผสุสดีบห่นัหน้าลกูเต้า เท่าจกัหนัปราสาท
อนัเปลา่ ก็ซบเซาเหงาอยูเ่ป็นดงัอนั ชะแล 

   การเพิมรายละเอียดของมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนีกวีได้พรรณนาถึง
ความเศร้าโศกของแม่โดยเปรียบเทียบกับนกชนิดต่างๆทังนกเขียน นกออกและนกกระจอกที
ออกไปหาอาหารเหลือเพียงลกูนกไว้ทีรังซึงเป็นเหยือของนายพรานนกและเหยียว ความเศร้าโศก
ของแมน่กนนัเหมือนกบัพระนางผสุดีนนัเอง  

   การเพิมรายละเอียดของเหตุการณ์นีทําให้ผู้ ฟังเกิดจินตภาพของ      
ความเศร้าโศกของพระนางผสุดีมากขนึด้วย อีกทงัยงัเป็นการเพิมรายละเอียดเพือให้เข้ากบับริบท
ทางวฒันธรรมของกวีด้วย กล่าวคือ ทงันกเขียน นกออก นกกระจอกและเหยียวหรือนกแหลวคอด
นนัล้วนแต่เป็นชือนกในล้านนาทังสิน เมือผู้ ฟังฟังความเปรียบอย่างเข้าใจก็จะทําให้เข้าใจถึง
ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครซึงส่งผลให้เกิดความสงสารและความเห็นใจ คือ เกิดกรุณารสตอ่ตวั
ละครทีเป็นมีสถานภาพเป็นแมอ่ยา่งพระนางผสุดีด้วย  

   ในทานกณัฑ์ พระเวสสนัดรได้ทรงบริจาคทานเป็นครังสดุท้ายโดยบริจาค
สตัตสตกมหาทาน๔๘แล้ว  พระเวสสนัดรจึงเสด็จออกจากเมืองสีพีเพือเสด็จไปประทบัยงัเขาวงกต 
ชาวสีพีเกิดความอาลยัในทานบารมีของพระองค์จงึพากนัครําครวญถึงคณุความดีของพระองค์ 

 

 

 

 

 

                                                           
๔๘สตัตสตกมหาทาน คือ บริจาคสิงของ ๗ อย่างอย่างละ ๗๐๐ 



๗๘ 

 
ตารางที ๑๗ เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สกึของชาวเมืองสีพี 

อรรถกถาฯ๔๙ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๕๐ 

ในเมือพระเวสสันดรมหาราชผู้ ยังแคว้นแห่ง
ชาวสีพีให้เจริญเสดจ็ออกแล้ว เหล่าคนแก่ คน
หนุม่ และคนกลางคนทงัหมด ภูต แม่มด ขนัที 
สตรีของพระราชา สตรีในพระนคร พราหมณ์ 
สมณะ และเหล่าวนิพกอืนๆ ประคองแขนทงั
สองร้องไห้วา่ ดเูถอะ พระราชาเป็นอธรรม 

คนทังหลายเถ้าทังหนุ่มเหน้าและปานกลาง 
ทังพ่อหมอขับผีและคหบดีพ่อค้าถ้วนหน้า
สมณพราหมณ์ ก็พากันร้องรําไห้ทัวทิสา ว่า
ดรูาชาวเราทงัหลายมวลมาก กริยาอนัขบัพระ
ยาเวสสันดร หือพลัดพรากจากพาราด้วยคํา
ชาวเมืองมาสนส่อ แก่ท้าวพ่อตนลวดขับหนี 
เป็นอนับดี่บช่อบ บป่ระกอบด้วยธรรม 

   การเพิมรายละเอียดเพืออธิบายเหตุของเหตุการณ์นีจะเห็นได้ว่า 
มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรพยายามทีจะใช้การกล่าวถึงเหตุทีต้องขับไล่พระเวสสันดรเพือให้
เนือความสมเหตสุมผล กล่าวคือ เหตทีุพระเวสสนัดรจะต้องเสด็จไปประทบัยงัเขาวงกตนนัเพราะ
ชาวสีพีไม่พอใจในการบริจาคช้างปัจจัยนาคให้แก่พราหมณ์ทัง ๘ ของเมืองกาลิงครัฐ จนนํา   
ความไมพ่อใจนีไปกราบทลูพระเจ้าสญัชยัเพือให้ทรงขบัไลพ่ระเวสสนัดร อาจจะกล่าวได้ว่าต้นเหตุ
ของการขบัไล ่คือ ชาวสีพีไมใ่ชพ่ระเจ้าสญัชยั ในอรรถกถาฯนนัจะเห็นว่ามีการเปลียนแปลงต้นเหตุ
จากชาวสีพีมาเป็นพระเจ้าสัญชัย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า พระเจ้าสัญชัยทรงเป็นเหตุทีทําให้       
พระเวสสนัดรต้องทรงถกูขบัไล ่ความในตอนนีจงึไมส่มเหตสุมผล กวีผู้ประพนัธ์จึงเพิมรายละเอียด 
คือ ว่าดูราชาวเราทงัหลายมวลมาก กริยาอนัขบัพระยาเวสสนัดร หือพลดัพรากจากพาราด้วยคํา
ชาวเมืองมาสนส่อ การเพิมรายละเอียดในตอนนีจงึเพือให้สอดรับกบัเนือความในตอนต้นด้วย 

 

 

 

                                                           
 ๔๙มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๓๔. 
 ๕๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๖๒-๖๘. 



๗๙ 

 

  ๑.๒ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัฉาก 

  ฉาก๕๑ในภาษาองักฤษใช้ ๒ คํา คือ scene และ setting ในวรรณกรรมบนัเทิงคดี
อาจจะใช้คําว่า "ฉาก" ในความหมายอย่างกว้างซึงหมายถึง สถานทีทีใช้ในการดําเนินเรือง ฉาก
เป็นองค์ประกอบสําคัญทีจําเป็นต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรม  วิภา  กงกะนันท น์๕๒ได้ให้
ความหมายของฉาก ว่า หมายถึง เวลาและสถานทีอนัเป็นสภาพแวดล้อมของเรืองและของตัว
ละคร สภาพแวดล้อมนีหมายถึงทงัทีเป็นวตัถธุรรมและนามธรรม การศึกษาการเพิมรายละเอียด
ของฉากนีจะใช้แนวคดิเรืองฉากในความหมายของsetting ซงึมีความหมายและองค์ประกอบดงันี  

  ฉาก หมายถึง ภมูิหลงัทางกายภาพหรือทางจิตใจทีปรากฏในเหตกุารณ์ในบนัเทิง
คดีประเภทเรืองเลา่ ส่วนทีประกอบกนัขนึเป็นฉาก ได้แก่ ประการแรก สถานทีจริงๆทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะภูมิประเทศของท้องถินนันๆทัศนียภาพ และลักษณะของสถานที เช่น ตําแหน่งของ
หน้าต่างและประตูในห้อง ประการถัดมา คือ เวลาหรือสมัยทีเหตุการณ์เกิดขึน เช่น สมัยใน
ประวัติศาสตร์หรือฤดูกาลของปี และประการสุดท้าย คือ ภาวะแวดล้อม เช่น ศีลธรรม สังคม 
ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ของตวัละคร 

  การศึกษาการเพิมรายละเอียดเกียวกับฉาก(setting)นีนอกจากจะทําให้เห็นถึง
การขยายความของกวีเพือโน้มน้าวใจของผู้ ฟังแล้วนนั ฉากยังทําให้เข้าใจบุคลิกภาพ ภาวะทาง
อารมณ์และจิตใจของตวัละครอีกด้วย จากแนวคิดข้างต้น สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัการศกึษา
เปรียบเทียบเนือหาของอรรถกถาฯกบัมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร๕๓ ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 
                                                           
 ๕๑ปรับปรุงจาก ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย(กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน,๒๕๔๕),๓๘๔
และ๓๙๖. 
 ๕๒วิภา กงกะนันทน์, วรรณคดีศึกษา(นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
,๒๕๒๐),๖๘-๗๐. 
 ๕๓พจนานกุรมศพัท์วรรณกรรมองักฤษ-ไทย ได้ให้ลกัษณะของฉากท้องเรืองไว้ ๔ ประการ คือ (๑)สถานทีจริงๆทาง
ภูมิศาสตร์ ลกัษณะภูมิประเทศของท้องถินนนัๆทศันียภาพและลกัษณะของสถานที เช่น ตําแหน่งของหน้าต่างและประตใูน
ห้อง (๒) อาชีพและการดําเนินชีวิตของตวัละคร (๓)เวลาหรือสมยัทีเหตกุารณ์เกิดขนึเช่น สมยัในประวติัศาสตร์หรือฤดกูาล
ของปี (๔) ภาวะแวดล้อม เช่น ศีลธรรม สังคม ตลอดจนภาวะจิตใจและอารมณ์ของตวัละคร ในงานวิจัยเล่มนี ผู้ วิจัยได้
ประยุกต์แนวความคิดนีมาใช้เพือศึกษาเนือหาทีแตกต่างกันระหว่างอรรถกถาฯและมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร โดยจะ
กําหนดให้คําว่า "ฉาก" หมายถึง (๑) (๒)และ(๓) เท่านนั เนืองจาก (๔) ได้กล่าวรวมไว้แล้วในการเพิมรายละเอียดเกียวกับ     
ตวัละคร 



๘๐ 

 

   ๑.๒.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัภมูิศาสตร์ วตัถธุรรมและสถานที  

    ๑.๒.๑.๑ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัวตัถธุรรม เชน่  

    ในกัณฑ์หิมพานต์  ได้กล่าวถึงการบริจาคช้างปัจจัยนาค         
เมือพระเวสสนัดรเสดจ็ออกมายงัโรงทาน พราหมณ์ทงั ๘ ทีปลอมแปลงตวัมาเป็นขอทาน ได้ทูลขอ  
ช้างปัจจยันาคเพือนําไปสูเ่มืองกาลิงครัฐเนืองจากฝนไมต่กตามฤดกูาล 

ตารางที ๑๘ เปรียบเทียบเกียวกบัช้างปัจจยันาค 

อรรถกถาฯ๕๔ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๕๕ 
ข้าแตส่มมตเิทพ ข้าพระองค์ทงัหลายจะทลูขอ
รัตนะซึงแคว้นแห่ งชาว สี พี ใ ห้ เจ ริญ  ขอ
พระองค์โปรดพระราชทานช้างตวัประเสริฐซึง
มีงาดจุงอนไถสามารถเป็นราชพาหนะ 

ผู้ ข้านีนาเป็นอนาถาทุกข์ไร้ ใคร่มักได้ยังช้าง
แก้วปัจจยั ตวังามสีใสประเสริฐอนัเกิดมาด้วย
ราชสมภาร  มีงาเงยงามดังหัวราชรถอด
สงครามกองหน้า ผ้งใหญ่หม้าเตม็งาม แลนา 

    การเพิมรายละเอียดของช้างปัจจัยนาคในมหาชาติ  สํานวน
สร้อยสงักรนนั จะพบว่ากวีได้กล่าวถึงความงามของช้างโดยเริมจากตวั คือ มีผิวหนงัทีสะอาดและ
เปล่งปลงั ส่วนงานนัมีความงามดงัราชรถศึก การเพิมรายละเอียดนีทําให้ผู้ ฟังเกิดจินตภาพของ
ช้างมงคล คือ ช้างปัจจัยนาคซึงการเน้นถึงความสุกใสของสีกายของช้างนนั ทําให้ผู้ ฟังเห็นภาพ
ของช้างเผือกมากขนึ อีกทงักวียงัได้เปลียนแปลงรายละเอียดของช้างเชือกนีด้วย กล่าวคือ งาของ
ช้างในอรรถกถาฯมีลกัษณะยาวจนใช้คําเปรียบว่า "งาดจุงอนไถ" ซึงหมายถึง  ส่วนปลายของงาที
เป็นรูปยาวเรียวและช้อยขนึ  

    ในขณะทีมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรได้เปรียบงาของช้างปัจจยั
นาคว่า งามดงัหวัราชรถทีใช้ทําสงคราม การทีกวีล้านนาได้เปลียนแปลงความเปรียบนีจะทําให้
ผู้ ฟังเข้าใจถึงความเป็นกษัตริย์ของพระเวสสนัดรทีมีช้างคู่บารมี ทํานองเดียวกันการทีกวีเปรียบ
งาช้างว่างามดังหัวราชรถศึกนีก็ทําให้ผู้ ฟังเข้าใจถึงว่าช้างเชือกนีเป็นของกษัตริย์ เพราะเพียง     
การเปรียบเทียบถึงความงามเพียงอย่างเดียวอาจจะทําให้ผู้ ฟังไม่เข้าใจถึงการเป็นช้างคู่บารมี  

                                                           
 ๕๔มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๑๗. 
 ๕๕พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๕๓. 



๘๑ 

 

คุณลักษณะวิเศษของช้างปัจจัยนาคนีเองทีมีความสําคัญต่อชาวกรุงสีพีมาก กวีจึงได้ใช้คําว่า 
“ช้างแก้วปัจจัย” และเป็นช้างคู่บุญของพระเวสสันดร “อันเกิดมาด้วยราชสมภาร” ซึงการยํา
ความสําคญัของช้างปัจจยันาคนีทําให้เรืองสมจริงมากขนึ เพราะเมือผู้ ฟังเข้าใจว่าช้างปัจจยันาคนี
สําคญัต่อชาวเมืองสีพีมาก ผู้ ฟังก็จะเข้าใจถึงสาเหตทีุชาวเมืองสีพีต้องการขับไล่พระเวสสันดร 
อาจจะกลา่วได้วา่ การเพิมรายละเอียดของช้างปัจจยันาคมีผลตอ่การดําเนินเรืองด้วย 

   ในกัณฑ์หิมพานต์ เมือพระเวสสนัดรได้พระราชทานช้างปัจจัย
นาคบริจาคให้แก่พราหมณ์ทงั ๘ ของเมืองกาลิงครัฐแล้ว ทําให้ชาวเมืองสีพีเศร้าโศกเสียใจเป็น
อยา่งยิง 

ตารางที ๑๙ เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สกึของชาวเมืองสีพี 

อรรถกถาฯ๕๖ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๕๗ 
ในเมือพระเวสสนัดรบรมกษัตริย์ผู้ยงัชาวสีพีให้
เจริญ พระราชทานช้างตวัประเสริฐ ชาวบุรีก็
เกลือนกลน่ เสียงอนัอือองึก็แผไ่ปมากมาย 

อันท้าวเวสสันตระประสาทหือเป็นทานเสียง
บนัดาลย้าวเยือก ชาวเมืองขําเขือกเยือกเป็น
โกลาหล  สัททะสําเนียงเสียงคนร้องรําไห้ 
เพราะเสียดายช้างตวันนัไส้เป็นแดน ก็มีวนันนั
แล 

    กวีได้เพิมรายละเอียดของฉากเกียวกับช้างปัจจัยนาคซึง
ในตอนนีกวีได้กล่าวถึงว่า เมือพระเวสสนัดรทรงบริจาคช้างปัจจยันาคให้แก่พราหมณ์ทงั ๘ ของ
เมืองกาลิงคราฐแล้ว ประชาชนก็ได้เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิง ในอรรถกถาฯกล่าวเพียงว่า 
ประชาชนทังหลายก็บ่น(เกลือนกล่น)และส่งเสียงอันดังสนัน(อืออึง) ในขณะทีกวีล้านนาได้
พรรณนาถึงความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนไว้อย่างเห็นภาพว่า ชาวเมืองขําเขือก๕๘เยือกเป็น
โกลาหล สทัทะสําเนียงเสียงคนร้องรําไห้ ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรจะเห็นได้ว่ากวีได้ให้ภาพ
ของความเศร้าโศกทีโกลาหล กวีเลือกใช้คําวา่ "ขําเขือก" ซงึมีความหมายแฝงเรืองทิศทาง กล่าวคือ 
ประชาชนในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนนัไม่เพียงแต่ร้องไห้เท่านนัแต่ยงัมีภาพการเคลือนไหว
อย่างไร้ทิศทางด้วย(โกลาหล) อีกทงักวียังได้เพิมรายละเอียดของเหตผุลทีประชาชนต้องร้องไห้

                                                           
 ๕๖มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๑๖-๖๑๗. 
 ๕๗พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๕๒-๕๓. 
 ๕๘ขาํเขือก (ขําเขือก) หมายถึง โกลาหล,วุน่วาย,อยู่ในสภาวะสงคราม ขาํเขือกเยือกไสว ก็วา่ 



๘๒ 

 

เสียใจด้วยว่า เพราะเสียดายช้างตวันนัไส้เป็นแดน ก็มีวนันนัแล การเพิมรายละเอียดของเหตผุลนี
ยงัเป็นการยําถึงเนือความก่อนหน้าว่า พระเวสสนัดรได้ทรงบริจาคช้างปัจจยันาคทําให้ประชาชน
เสียใจเป็นอยา่งยิงด้วย อีกทงัยงัทําให้ฉากนีสมจริงมากขนึด้วย 

   อีกตอนหนึง ทีกวีไ ด้ เพิมรายละเ อียดของเหตุการณ์การ
พระราชทานช้างปัจจยันาคของพระเวสสนัดร คือ เทวดาบนัดาลให้ชาวเมืองสีพีโกรธพระเวสสนัดร
และพากนัไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสญัชยัเพือให้ทรงขบัไลพ่ระเวสสนัดร 

ตารางที ๒๐ เปรียบเทียบเทวดาบนัดาล 

อรรถกถาฯ๕๙ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๖๐ 
ชาวพระนครโกรธพระบรมโพธิสัตว์  ด้วย
สามารถเทวดาดลใจให้คิดผิด จึงชุมนุมกัน
กลา่วตเิตียนใหญ่แทบประตวูงั 

เทวดาหากบนัดลเข้าหัวใจ เขาทังหลายเคิง
เคียดมหาสัตว์เจ้าก็พากันเข้ามาประสุม
ชุมนุมกัน  ทีคุ้ มน้อยเป็นโกลาหล  คนทัง
หลายขําเขือก ย้าวยะเยือกโกธาเนคมาทัง
ชาวเมืองในนอก ทงัข้างขอกสีมา ลกูท้าวพระ
ยาและพ่อค้าทุกถ้วนหน้าจตุรงคะเสนา เขา
พากนัไปร้องทีใกล้พระเหง้าไท้ศรีสญชยั 

    ตวัอยา่งนีจะเห็นได้วา่ เทวดาได้บนัดาล๖๑ให้ประชาชนชาวเมือง
สีพีราชเกิดความโกรธแค้นพระเวสสันดร และได้มาชุมนุมเพือว่ากล่าวพระเวสสันดรยังบริเวณ
ประตวูงัในอรรถกถาฯกล่าวเพียงว่าประชาชนได้ออกมาว่ากล่าวพระเวสสนัดรทีบริเวณประตวูัง 
ในขณะทีมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร กล่าวถึง กลุ่มประชาชนเหล่าตา่งๆ ได้แก่ ประชาชนทีอยู่ใน
เมือง ประชาชนทีอยู่นอกเมือง พระราชโอรสของกษัตริย์ พ่อค้า รวมทงัจตรุงคเสนาอํามาตย์และ
ข้าราชการออกมาเพือชุมนุมประท้วงทีพระเวสสันดรทรงบริจาคช้างปัจจัยนาคให้แก่พราหมณ์      
ทงั ๘ การทีกวีเพิมรายละเอียดถึงกลุ่มประชาชนเหล่าตา่งๆทีอยู่ในเมืองสีพีราชนนัไม่เพียงแต่จะ

                                                           
 ๕๙มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๑๘. 
 ๖๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๕๕. 
 ๖๑เทวบนัดาล เป็นเหตผุลประการหนึงทีกวีนิยมใช้ การใช้เทวบนัดาลจะใช้ในกรณีทีอาจจะสามารถหาเหตผุลอืนมา
รองรับ เป็นความหยงัรู้อย่างหนึง วรรณคดีไทยหลายเรืองอ้างถึงเทวบนัดาลในสิงทีตนไม่สามารถอธิบายได้ เช่น เรืองของ
จิตใจ อปุนิสยัหรือสนัดาน อปุสรรคจากสิงเหนือธรรม รวมทงัสถานการณ์และเหตกุารณ์ทีตนไมส่ามารถอธิบายได้  



๘๓ 

 

ทําให้เห็นวา่เมืองสีพีราชเป็นเมืองขนาดใหญ่มีประชากรมากแล้ว ยงัทําให้ผู้ ฟังเข้าใจถึงการตดัสิน
พระทยัของพระเจ้าสญัชยัด้วย กล่าวคือ เหตทีุพระเจ้าสญัชยัต้องทรงขบัไล่พระเวสสนัดรออกจาก
เมืองนนัก็เป็นเพราะ ประชาชนได้ทลูขอให้พระเจ้าสญัชยัลงทณัฑ์แก่พระเวสสนัดรในความผิดที
ทรงบริจาคช้างปัจจยั 

    การทีกวีเพิมรายละเอียดของประชาชนเหล่าต่างๆนีทําให้ผู้ ฟัง
เข้าใจถึงความเห็นพ้องต้องกันของประชาชนทังเมืองสีพีราช ไม่ใช่เป็นเพียงประชาชนกลุ่มใด    
กลุ่มหนึงทีต้องการจะขับไล่พระเวสสันดรเท่านนั หากเป็นความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน   
ชาวสีพีราชทงัหมด ฉะนนั พระเจ้าสญัชยัจงึไมส่ามารถทดัทานคําร้องขอของประชาชนส่วนใหญ่ได้
และต้องจําพระทยัขบัไลพ่ระเวสสนัดรออกจากเมืองดงัทีกลา่วไว้แล้วในข้างต้น 

    ๑.๒.๑.๒ การเพิมรายละเอียดเกียวกับสิงมีชีวิต อาจจะได้แก่ 
คน สตัว์และพืชพรรณตา่งๆ เป็นต้น เชน่ 

   ในกัณฑ์ชูชก ตอนทีหมาของพรานเจตบุตรไล่ล้อมชูชกไว้ กวี
ล้านนาได้เพิมรายละเอียดชือหมาของพรานเจตบตุร ดงัทีกวีล้านนาได้บรรยายไว้วา่ 

ตารางที ๒๑ เปรียบเทียบเกียวกบัหมาของพรานเจตบตุร 

อรรถกถาฯ๖๒ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๖๓ 

แกหลงทางร้องไห้ ได้หลีกไปไกลจากทางไปเขา
วงกต แต่นันแกผู้ โลภในโภคะ ไม่มีความสํารวม
เดินไปแล้ว หลงทางทีจะไปสู่เขาวงกต ถูกฝูงสุนัข
ล้อมไว้ นงับนต้นไม้ ได้กลา่วคาถาเหลา่นี 

...หมาพรานเจตบุตรก็มาห้อมเห่า เถ้าเล้า
เก่ากลวัตาย หมาพรานหมายเลียงไว้  เต็ม
ป่าไม้ไล่ขบเอา จักกล่าวชือหมาทังหลาย 
อันนายพรานเจตบุตรเลียงไว้ ตัวหนึงชือ
ว่าพู้ตบูแก้ว แกว่นเชือขบเชือคาบ ตวัหนึง
ชือวา่พู้ตาบ มนัชา่งสาปชอมรอย ตวัหนงึ 

                                                           
 ๖๒มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๘๐. 
 ๖๓พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สํานวนเอก.(พระนคร :  ส.ธรรมภกัดี, 
๒๔๙๘), ๑๒๗-๑๒๙. 
 



๘๔ 

 
ตารางที ๒๑ เปรียบเทียบเกียวกบัหมาของพรานเจตบตุร (ตอ่) 

 ชือว่าพู้ ดํามอยปกหางครางไปทวัป่า เสียงทัว
ร่ารวายถี ตวัหนงึชือวา่อ้ายหรีหางดอก ตวัหนึง
ชือว่าพู้ ทอก มันช่างเซาะซอกในลอม หลอน
หันสัตว์มามันย่อมไล่ คนัเข้าไปใกล้ปาวเปิป
เอา ตวัหนึงชือว่าดาวเสร็จ แม้นหลงป่าได้ ๗ 
วนัมนัก็ผนัมารอด ตวัหนึงชือว่าอ้ายดําปลอด
ตาแหวน ตวัหนงึชือว่าอ้ายตาแมนหมาเก่าเกือ 
ย่อมไล่เนือทันทาง ตวัหนึงว่าแดงด่างมันช่าง
นอนพ่างข้างเจ้าอยู่เฝ้าหวัคนัใด ตวัหนึงชือว่า
อีใจไว หันอันใดก็ขบหยาบแล่นคนัคาบยาม
เดียว ตัวหนึงชือว่าอ้ายสลับสเลียวดําปลอด
ช่างรู้สอดหารอย คอยดตูาแห่งเจ้า ตวัหนึงชือ
วา่อีเท้า เป็นหมาเถ้าแก่แตพ่อ่แมม่นัมา เลงมคั
คาคอยแม่น ใจรู้แกว่นหนทาง หัวลัวะและ
ยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย ตวัหนึงชือ
ว่าอ้ายตามอย หมาใหญ่หันหัวล้านไล่ทันใจ 
ตวัหนงึชือว่าไฟเดือนห้า ตวัหนึงชือว่าฟ้าเดือน
หกหนัยาจกบไ่ด้ มนัฟังไลเ่ลยทนั ตวัหนึงชือว่า
มณีวนัหางก่าน หนัหมู่ม่านเมงชังไล่ตามหลัง
ขบคาบ ทึงคันหยาบหรอตาย ตัวหนึงชือว่า
อ้ายขาลายแคง่เท้า หากเป็นหมาเถ้าแตเ่มินมา 
ตวัหนึงชือว่าอีตาแดงเจ้ามนัแพงผกูไว้ มนัช่าง
หุมไปยําเต่า ปากมันเห่ายังแลน ตามนัแหงน
หารังเผิงและรังรอก หางมนัชกซอกเข้ารู้หน ู 



๘๕ 

 
ตารางที ๒๑ เปรียบเทียบเกียวกบัหมาของพรานเจตบตุร (ตอ่) 

 หูมันฟังหาเจ้าเรียก ตวัหนึงชือว่าอีกาเจรียก
แล่นทันลอม ตัวหนึงชือว่าขอมเคิงขาบ แล่น
คนัคาบเสือหมี ตวัหนึงชือว่าอ้ายขนยีซอมซ่อ 
ช่างหุมหล่อขบเสือ ตวัหนึงชือว่าอีคําเครือขบ
หยาบ คนัมันคาบแล้วก็บ่วาง เอาพร้ามาง้าง
คางจึงออกได้ หนัพราหมณ์เข้ามาใกล้สรืดเข้า
ขบถง ตัวหนึงชือว่าแสนตาวงไววาท ตวัหนึง
ชือว่าสายฟ้าฟาดธรณี หมู่หมาดี ๓๒ ตวัก็มา
ห้อมเหา่เถ้าเล้าเก่ากลวัตาย 

 

    ตัวอย่างนีกล่าวถึงหมาของพรานเจตบุตรล้อมเห่าชูชกโดย
กล่าวถึงลกัษณะของหมาว่า ตวัหนึงชือว่าพู้ตบูแก้วชํานาญด้านการกัด ตวัหนึงชือว่าพู้ตาบชอบ
สะกดรอบ ตวัหนึงชือว่าพู้ ดํามอยปกหางชอบส่งเสียงดงัไปทัวป่า ตวัหนึงชือว่าอ้ายหรีหางดอก    
ตวัหนงึชือวา่พู้ทอกชอบหลอกลอ่สตัว์ป่าแล้วตะปบไว้ ตวัหนงึชือดาวเสด็จ๖๔แม้ว่าจะหลงป่า ๗ วนั
ก็สามารถหาทางออกได้ ตวัหนึงชือว่าอ้ายดําปลอดตาแหวน ตวัชือว่าอ้ายตาแมนเป็นหมาดงัเดิม
ชอบไลส่ตัว์ป่า ตวัหนงึชือวา่แดงดา่งชอบนอนเฝ้าเจ้าของทีหวับนัได ตวัหนงึชือว่าอีใจไวเห็นสิงใดก็
ขบกัด ตวัหนึงชือว่าอ้ายสลบัสเลียว๖๕ดําปลอดเก่งด้านตามรอย ตวัหนึงชือว่าอีเท้าเป็นหมาแก่
ชํานาญการจดจําทางเห็นชาวลวัะและปากะญอ๖๖สะพานแชก๖๗ก็ชอบกดัแล้วแบกลงดอย ตวัหนึง
ชือว่าอ้ายตามอยเป็นหมาตวัใหญ่เห็นคนหวัล้านแล้วชอบไล่กัด ตวัหนึงชือว่าไฟเดือนห้า ตวัหนึง
ชือวา่ฟ้าเดือนหกเห็นคนจน(ยาจก)ไมไ่ด้จะรีบไลก่ดั ตวัหนงึชือมณีวนัหางก่าน เห็นพวกพม่า(ม่าน)
                                                           
 ๖๔มหาชาติ สํานวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง ชือวา่ ดาวสระเดจ็ 
 ๖๕มหาชาติ สํานวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง ชือวา่ พู้เฉลียว 
 ๖๖ลวัะ เป็นชาติพนัธ์ุหนึงของล้านนา. ปากะญอ บางเรียก กะเหรียง เป็นชาวไทยภูเขาปัจจุบนัพบมากในจังหวดั
เชียงใหม ่แพร่ น่านและแมฮ่่องสอน ชาวล้านนาในอดีตเรียกปากะญอวา่ "ยาง" มีนยัยะเชิงดถูกู 
 ๖๗ภาชนะสานทรงสอบสําหรับใสส่ิงของ ใช้สะพายหลงัแบกไป  



๘๖ 

 

มอญ(เมง)แล้วเกลียดชงัจึงไล่กัดจนตาย ตวัหนึงชือว่าอ้ายขาลายเป็นหมาแก่ ตวัหนึงชือว่าอีตา
แดงเจ้าของได้ผกูเอาไว้เพราะชอบไปเหยียบเตา่เหยียบตะกวด(แลน) ตาของมนัสอดส่ายหารังผึง
และรังกระรอก หางของมนัหารูหน ูหมูนัฟังเสียงเจ้าของ ตวัหนึงชือว่าอีกาเจรียกวิงเร็ว ตวัหนึงชือ
ว่าขอมเคิงขาบ สามารถวิงคาบเสือและหมี ตวัหนึงชือว่าอ้ายขนยีซอมซ่อ ชอบกดัเสือ ตวัหนึงชือ
ว่าอีคําเครือชอบกัดหยาบเวลาคาบแล้วไม่ชอบวางจนต้องเอาพร้ามาง้างทีคางจึงจะออกได้      
เห็นพราหมณ์เข้ามาใกล้ก็จะเข้ากดัทีถงุ ตวัหนงึชือวา่แสนตาไววาท ตวัหนงึชือวา่สายฟ้าฟาดธรณี  

    ตัว อย่ า ง นี กล่ า ว ถึ ง ก า ร เพิ ม ร ายละ เ อี ยด ชื อ หมาและ
ความสามารถหมาซึงเป็นหมาของพรานเจตบุตรข้อสงัเกตประการหนึงของการกล่าวถึงหมาของ
กวีนนั กวีจะใช้โครงสร้างการกล่าวคล้ายๆกันทุกตวั กล่าวคือ กวีตงัชือหมาโดยให้มีสมัผสักับตวั
ถดัไปจากนนัจะใช้คําสร้อยเพือขยายลกัษณะและจะกล่าวถึงคณุสมบตัิของหมาตวันนัๆ อาจจะ
เขียนโครงสร้างการสร้างชือหมาได้ดงันี  ตวัหนึงชือ + ชือหมา + คําสร้อย +ลกัษณะ ผู้วิจยัจะได้
กล่าวรายละเอียดของหมาในบทที ๕ หัวข้อการศึกษาด้านสังคมทีปรากฏในมหาชาติ สํานวน    
สร้อยสงักร  

    สําหรับการเพิมรายละเอียดของฉากในตอนนีทําให้เห็นว่า กวี
ต้องการให้ผู้ ฟังเข้าใจถึงความหวาดกลวัของชชูกทีต้องถกูหมาทีมีความดรุ้ายไล่กดั ไม่เพียงแตก่วี
จะให้ภาพของหมาทงั ๓๒ ตวัรุมไล่  ชูชกด้วยการทงัเห่าทงักัดแล้ว คณุลกัษณะของหมาทงั ๓๒ 
ตวันนัทําให้ชูชกต้องกลัวถึงอนัตรายทีกําลงัเข้ามา ความหวาดกลวัของชชูกนีสามารถรับรู้ได้จาก
กลวิธีการนําเสนอของกวีด้วยการเล่าขู่อย่างเป็นลําดบัดงันี กวีเล่าถึงว่าชูชกได้วิงหนีหมาทงั ๓๒ 
ตวัของพรานเจตบตุรแล้วจึงเริมพรรณนาถึงความน่ากลวัของหมาทงั ๓๒ ตวั โดยกล่าวถึงว่าหมา
นนัเห่าเพือเตือนภยั จากนนัเห็นคนแปลกหน้าซึงแปลกแยกกว่าคนในเขาวงกต  ตามมาด้วยการที
หมาจะทําร้ายเฉพาะคนทีแปลกหน้ารวมถึงพราหมณ์ ชนชาติพนัธุ์อืนและคนยากจน ในตอนท้าย
กวีได้ยําว่าหมาเหล่านีมีความดรุ้ายและพร้อมทีจะทําร้ายคนแปลกหน้าทนัที กวีได้เล่าลําดบัเรียง
จากหมาทีคอยเตือนภัย หมาทีทําร้ายคนแปลกหน้า และสุดท้ายยําด้วยความน่ากลวัของหมาที    
ดรุ้ายจงึทําให้ผู้ ฟังเห็นภาพความหวาดกลวัของชชูกได้อยา่งชดัเจนมีอรรถรสในการฟังมากขนึ  



๘๗ 

 

    สิงทีน่าสนใจประการหนึงของฉากนี คือ กวีได้กล่าวถึงว่า     
หมาจะต้องกดัชชูกอยา่งแนน่อนด้วย ดงัทีกวีได้พรรณนาว่า ตวัหนึงชือว่าอ้ายสลบัสเลียวดําปลอด
ช่างรู้สอดหารอย คอยดูตาแห่งเจ้า ตวัหนึงชือว่าอีเท้า เป็นหมาเถ้าแก่แต่พ่อแม่มนัมา เลงมคัคา
คอยแม่น ใจรู้แกว่นหนทาง หัวลัวะและยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย ตวัหนึงชือว่าอ้ายตา
มอย หมาใหญ่หันหัวล้านไล่ทันใจ ตวัหนึงชือว่าไฟเดือนหา้ ตวัหนึงชือว่าฟ้าเดือนหกหันยาจกบ่
ได้มันฟังไล่เลยทนั ตวัหนึงชือว่ามณีวนัหางก่าน หันหมู่ม่านเมงชังไล่ตามหลงัขบคาบ ทึงคนั
หยาบหรอตาย...ตวัหนึงชือว่าอีคําเครือขบหยาบ คนัมนัคาบแล้วก็บ่วาง เอาพร้ามาง้างคางจึงออก
ได ้หันพราหมณ์เข้ามาใกล้สรืดเข้าขบถง จะเห็นได้ว่า ลกัษณะของคนทีหมาจะต้องเข้าทําร้าย
มีลกัษณะร่วมกบัชชูกทงัสิน กล่าวคือ หมาจะทําร้ายผู้ ทีเป็นชาติพนัธุ์(คนแปลกแยก/คนชายขอบ) 
มีลกัษณะหวัล้าน เป็นยาจก และเป็นพราหมณ์ทีแบกถงุในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร เรียก แชก 
ลกัษณะทีกล่าวมาแล้วนนัเป็นลักษณะของชูชกทงัสิน กล่าวคือ ชูชกปลอมตวัมาเป็นคนยากจน   
มีลกัษณะทางกายภาพซึงกวีอนมุานว่าคนชราจะต้องหวัล้าน เป็นคนทีแปลกหน้าและทีสําคญักวี
ยงัเน้นวา่ชชูกนนัเป็นพราหมณ์  

    การเน้นยําลกัษณะเช่นนีทําให้เห็นว่ากวีต้องการชีนําให้ผู้ ฟังคิด
ตามไปว่า คนทีหมาจะเข้าทําร้ายนนัต้องเป็นชูชกเท่านนั และพยายามนําเรืองว่า พรานเจตบุตร
หวนัวา่ชชูกจะมาขอทานกบัพระเวสสนัดรในตอนถดัไปด้วย 

    ลกัษณะหนึงในการเทศน์กัณฑ์ชูชกนนัองค์เทศน์จะทําเสียงขึน
ลงทังเสียงใหญ่และเสียงเล็กเพือให้เกิดอารมณ์หรรษาแก่ผู้ ฟังด้วย  ผู้ ฟังอาจจะรับรู้ถึง             
ความหวาดกลวัของชชูกแตก็่ตลกขบขนัในความหวาดกลวันนัด้วย 

  ๑.๓ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัเหตกุารณ์ 

  การเพิมรายละเอียดเหตกุารณ์พระยาเจตราชทูลวิงวอนพระเวสสนัดร ในกัณฑ์
วนปเวศน์ พระยาเจตราชทังหลายได้ทูลขอให้พระเวสสันดรทรงครองราชย์ทีเมืองเจตรัฐ            
แตพ่ระเวสสนัดรไม่ทรงยินยอม ด้วยเหตผุลทีว่าเมือพระองค์ทรงครองราชย์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้
ชาวสีพีขดัเคอืงใจจนทําให้เกิดทําสงครามระหวา่งสองเมือง ซงึพระองค์ไมท่รงประสงค์เชน่นนั  



๘๘ 

 
ตารางที ๒๒ เปรียบเทียบเหตกุารณ์พระยาเจตราชทลูของพระเวสสนัดรของเมือง 

อรรถกถาฯ๖๘ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๖๙ 

ก็และครันตรัสอย่างนีแล้ว พระมหาสัตว์แม้
พวกพระยาเจตราชทลูวิงวอนโดยอเนกปริยาย 
ก็ไมท่รงปรารถนาราชสมบตั ิ

เต ราชโน ท้าวพระยาทงัหลายจิงกล่าวว่า เทว 
ข้าแตม่หาราชเจ้า ผิว่าปวตัิเหตกุารณ์นนัอนัใด 
มีในเมืองเชตุตราฐ ขอเจ้าจุ่งเสวยราชสมบัต ิ
อนัมีในเมืองเจตราฐ เป็นเจ้าอํานาจเหนือเมือง 
เจ้าจักบ่เคิงสังสักสิง จักสมฤทธิยิงชุประการ 
พระมหาสัตว์เจ้า จิงกล่าวเป็นคาถา น เม ฉนฺ
โท มติอตฺถิรชฺชสฺสมนุสฺสาสิตฺ ดงันีเป็นคําเค้า
ว่า ดูราเพือนชาวเราทงัหลาย เราบ่ขวายเป็น
ใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพร่ประชา เป็นท้าวพระยา
สอนประชานราษฎร์ ชาวสีพีขบัเราคลาคลาด
จากเมืองมาผิว่าเราอยู่เสวยราชชาวสีพีทัง
เสนาอามาตย์และปุโรหิต จักตามมาเคียด
ใหญ่ ก็จักได้ผิดเถียงกัน เราจักเอากันไปสู่ ที
อยูด่อยวงกฎ(๙๘.) 

    

   การเพิมรายละเอียดดังกล่าวจะพบว่า มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร   
ขยายความเกียวกับความ  “ไม่ทรงปรารถนาราชสมบัติ” ในอรรถกถาฯ  กล่าวคือ  เหตุที             
พระเวสสนัดรไมท่รงปรารถนาราชสมบตัขิองเมืองเจตรัฐนนัเป็นเพราะพระองค์ทรงเกรงว่าหากชาว
สีพีทราบเรืองการครองราชย์ของพระองค์ทีเมืองเจตรัฐ จะทําให้ชาวสีพีโกรธเคือง ผิว่าเราอยู่เสวย
ราชชาวสีพีทังเสนาอามาตย์และปุโรหิต จักตามมาเคียดใหญ่ ก็จักได้ผิดเถียงกัน  การเพิม
                                                           

 
๖๘มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๖๗. 

 
๖๙พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๙๘. 



๘๙ 

 

รายละเอียดของเหตุการณ์นีจึงทําให้ผู้ ฟังเข้าใจถึงเหตุผลทีพระเวสสันดรไม่ทรงปรารถนาราช
สมบตัขิองเมืองเจตรัฐด้วย 

  ๑.๔ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัพระพทุธศาสนา 

  ในกัณฑ์ทศพร เมือเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึง
เสด็จไปโปรดพระประยรูญาติ ในขณะนนัเหล่าพระประยรูญาติอาวโุสไม่ยินดีทีจะทําความเคารพ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงแสดงอิทธิฤทธิด้วยการเสด็จขึนสู่อากาศและทรงโปรย
ละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรของเหลา่พระประยรูญาต ิ 

ตารางที ๒๓ เปรียบเทียบเกียวกบัพระพทุธศาสนา ๑ 

อรรถกถาฯ๗๐ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๗๑ 

เราจกัยงัพระญาตเิหล่านนัให้ไหว้ทรงพระดําริ
ฉะนีแล้ว ทรงเข้าจตตุถฌานอนัเป็นบาทแห่ง
อภิญญา จําเดิมแต่นันก็เสด็จขึนสู่อากาศ 
เป็นดุจโปรยละอองธุลีพระบาทลงบนเศียร
แห่งพระญาติเหล่านนั ทรงทําปาฏิหาริย์เช่น
กบัยมกปาฏิหาริย์ ณ ควงไม้คณัฑามพพฤกษ์ 

ควรตถาคตะหือญาติทังหลายไหว้ควรชะแล 
ว่าอันแล้ว ตนแก้วก็เข้าจตุตถฌาน อันเป็น
เหตุแห่งอภิญญาแล้ว ก็ออกจากฌานสยอง
ขึนไปสู่พืนประตอูากาศ เรียรายผายลงยงัผง
อันติดแปดพระบาททังคู่ ตกลงสู่หัวท้าวพระ
ยาทงัหลาย แล้วก็ผายสําแดงอจัฉริยะ อนัเป็น
ลํานํา ลําไฟ เป็นคู่กันไปเหมือนปางเมือพระ
กะทําในเมืองสาวตัถี ทีใกล้ต้นไม้ม่วงต้นชือว่า 
คณัฑาพรุกขะ 

  

  มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนนัทําให้เห็นว่ากวีมีการขยายความเพือให้ผู้ อ่าน -
ผู้ ฟังเกิดจินตภาพ กล่าวคือ อรรถกถามหานิบาตชาดกนนักล่าวเพียงแตก่ารกระทําปาฏิหาริย์ของ

                                                           
 ๗๐มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๐๐. 
 ๗๑พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๒๖. 



๙๐ 

 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะทีมหาชาติภาคพายัพนันได้เพิมเรืองอิทธิฤทธิของพระสัมมา   
สมัพุทธเจ้า อีกทงัการบอกลกัษณะของอิทธิฤทธิ เช่น “อนัเป็นลํานํา ลําไฟ เป็นคู่กนัไป” เป็นต้น 
ซงึทําให้ผู้ ฟังเทศน์มหาชาตเิกิดจินตนาการได้ง่ายอีกด้วย ไมเ่พียงเทา่นนักวียงัได้กลา่วถึงการแสดง
อิทธิฤทธิของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในอดีตด้วย ดงัข้อความว่า “เหมือนปางเมือพระกะทําในเมือง
สาวตัถี”การทีกวีได้เพิมเรืองการแสดงอิทธิฤทธิในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนัทําให้ผู้ ฟัง
สามารถเข้าใจถึงอดีตของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วย 

  ส่วนการแสดงปาฏิหาริย์ทีเรียกว่า ยมกปาฏิหาริย์ นีไม่ได้ทรงแสดงปาฏิหาริ ย์ใน
เวสสนัตรชาดกเป็นครังแรก หากทรงเคยแสดงปาฏิหาริย์เช่นเดียวกนันีในเมืองสาวตัถี การแสดง
ปาฏิหาริย์ทีเมืองสาวัตถีนัน มีสาเหตุมาจากทีพระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุแสดงปาฏิหาริย์    
พวกเดียรถีย์จึงถือโอกาสแสดงฤทธิหลอกลวงชาวบ้าน และอวดอ้างว่าพระพุทธองค์ไม่กล้าทีจะ
แข่งฤทธิกบัพวกตน พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงทลูขอให้ทรงแสดงมหาปาฏิหาริย์สงัสอนพวกเดียรถีย์ 
ดงัปรากฏในคมัภีร์อรรถกถาภาษาบาลีคือสรภชาดก ซึงกล่าวถึงการแสดงมหาปาฏิหาริย์ตาม    
คําอาราธนาของพระเจ้าปเสนทิโกศล โดยการเสด็จดําเนินไปมาอยู่ในอากาศโดยอิริยาบถต่างๆ 
และทรงบนัดาลให้เกิดเปลวไฟและคลืนลมออกจากสรีระทงัเบืองบนและเบืองลา่งของพระองค์เป็น
คู่ เรียกว่า ยมกปาฏิหาริย์ ยมกแปลว่าคู่ กับทรงบันดาลให้พระองค์ปรากฏไปในทุกส่วนของ
ท้องฟ้าและรอบพระองค์เป็นจํานวนนบัไมถ้่วน๗๒  

   อาจจะกล่าวได้ว่า กวีได้เกรินนําเรืองมหาชาติ ด้วยการอ้างถึงเหตกุารณ์
ก่อนทีจะเข้าเรืองมหาชาติด้วยการเล่าถึงพุทธประวัติโดยสรุปแต่เพียงเนือความสําคญัมาเล่า      
ซึงเป็นขนบของการแต่งวรรณคดีชาดกซึงในส่วนนีเรียกว่า ปัจจุบันวัตถุ ๗๓ การทีกวีอ้างถึง         
พทุธประวตัขิองพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่า “เหมือนปางเมือพระกะทําในเมืองสาวตัถี”นนัย่อมแสดง

                                                           
 ๗๒www.84000.org สืบค้นเมือวนัที ๒ มีนาคม ๒๕๕๕. 
 ๗๓องค์ประกอบของวรรณคดีชาดก ประกอบไปด้วย ๔ สว่น คือ ๑.ปัจจบุนัวตัถ ุคือ เหตกุารณ์เริมต้นซึงเป็นสาเหตทีุ
พระพทุธเจ้าทรงหยิบยกเรืองราวในอดีตหรือทีเรียกว่า "ชาดก" มาแสดง ๒.คาถา คือ คําประพนัธ์ร้อยกรองภาษาบาลี ๓.อดีต
วตัถุ คือ เรืองราวในอดีตของพระพุทธเจ้าทีทรงหยิบยกมาแสดง ๔.สโมธาน หรือ ประชุมชาดก คือ การอธิบายด้วยการ
เชือมโยงปัจจบุนัวตัถกุบัอดีตวตัถเุข้าด้วยกนั โดยระบวุา่ บคุคลในอดีตเป็นบคุคลเดียวกนัทีปรากฏในปัจจบุนัวตัถุ 



๙๑ 

 

ให้เห็นถึงว่ากวีรู้เรืองพุทธประวตัิของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าดีจึงทําให้กวีเลือกใช้วิธีการกล่าวโดย
สรุปได้ อีกประการหนงึ การกลา่วโดยสรุปนนัเป็นเพราะไมจํ่าเป็นตอ่เนือเรืองอีกด้วย 

  กลวิธีการเล่าเรืองดังกล่าวนนัยังเห็นได้ตลอดทังเรือง อีกตวัอย่างหนึงทีกวีใช้
กลวิธีการเล่าเรืองแบบผู้ อ่านรู้เรืองดีอยู่แล้ว หรือกล่าวอีกแบบหนึงว่า "กวีใช้กลวิธีการแต่ง        
แบบรู้แจ้ง "๗๔เช่น ในกัณฑ์หิมพานต์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าเรืองเมือครังพระองค์
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสนัดร ซึงเป็นพระชาติสดุท้ายก่อนกลบัพระชาติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ 
การดําเนินเรืองนนัเป็นการให้พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเล่าเรืองให้กบัพระสารีบตุรฟัง เมือ
พระองคท์รงเลา่มาถึงตอนทีพระนางผสุดีเจริญชนัษาและเตรียมพระองค์เข้าสู่การอภิเษกสมรสกวี
ก็ได้ให้ตวัละคร คือพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสโต้ตอบกบัพระสารีบตุร 

ตารางที ๒๔ เปรียบเทียบเกียวกบัพระพทุธศาสนา ๒ 

อรรกถาฯ มหาชาต ิสาํนวนสร้องสังกร๗๕ 

ไมป่รากฏ 

เหตุดังอันคาถาพันธนะอันนีชืนช้อย พระยอด
สร้อยเทสนา  ในจริยาปิฎกะ  แก่พระธรรม
เสนาบดีสารีบตุรว่า ตโต จตุา สา ผสุสฺตี ขตฺติเย 
อปุปฺชฺชถเชตตฺุตรมฺหินคเรส ฺชเยนสมาคมิ ดงันี
เป็นต้น  

 

  ตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่ากวีได้แสดงความสามารถและภูมิความรู้เกียวกับ      
พระสุตตันตปิฎก  คือ  จริยาปิฎก  ซึงอยู่ในพระไตรปิฎก  ขุททกนิกาย  จริยาปิฎกว่าด้วย                
พระพุทธจริยาในเรืองการบําเพ็ญพระบารมีมีทงัหมด ๓๕ เรือง จบลงด้วยสโมธานกถา ทุกเรือง
                                                           
 ๗๔วรรณกรรมถือว่าเป็นเรืองเล่าแบบหนึง หากเรืองเล่าทีสมมติว่าผู้ เขียน(กวี)เป็นผู้ รู้แจ้งเข้าใจเรืองรา วทุกอย่าง 
ผู้ เขียนก็ทําหน้าทีผู้ เล่าเรือง(Narrator) ซึงรู้เรืองนนัดี นํามาเล่าและอธิบายอย่างเสรี (คือรู้เรืองและเข้าใจจิตใจของทุกคนใน
เรือง) ปรับปรุงจาก ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย, ๒๗๙. 
 

๗๕พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๔๐. 



๙๒ 

 

เป็นคําฉันท์ ซึงอรรถกถาของจริยาปิฎกนีชือว่า ปรมตัถทีปนี รจนาโดย พระธัมมปาละ แห่งพทัร
ติตถวิหารประเทศศรีลังกา๗๖ ส่วนเรืองมหาชาตินนั เป็นเรืองที ๙ ทีปรากฏในหมวด อกิตติวรรค   
ชือวา่ เวสสนัตรจริยา กลา่วถึงการบําเพ็ญทานบารมีของพระเวสสนัดร๗๗แสดงให้เห็นว่ากวีเป็นผู้ มี
ความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกจนสามารถคิดอ้างถึง(Allusion)๗๘จริยาปิฎกได้การทีกวีล้านนาใช้
กลวิธีการอ้างถึงนีอาจจะสรุปตามที ราชบณัฑิตยสถานกล่าวไว้ในพจนานุกรม ศพัท์วรรณกรรม
องักฤษ-ไทย ไว้วา่  

การอา้งถึงเป็นการแสดงความรอบรู้ของผูเ้ขียน จดุประสงค์ทวัไปของการอา้ง
ถึงก็เพือทีจะขยายงานเขียนวรรณกรรมนนัให้ชดัเจนยิงขึน หรือให้เกิดความ
หลากหลายหรือให้ถ้อยคํามีนําหนกัหรือให้น่าสนใจประทบัใจยิงขึน และ  
การอา้งถึงอาจจะทําให้งานเขียนนนัดีเด่นลึกซึงขึน ผูเ้ขียน(กวี)มกัจะคาดว่า
ผู้อ่านมีพืนความรู้ร่วมกับผู้เขียน(กวี) และมีความรู้เกียวกบัสญันิยมทาง
วรรณคดีทีใช้กนัอยู่ทวัไป ตลอดจนมีความสามารถทีจะเข้าใจเรืองทีนํามา
อา้งถึงนนัไดด้ว้ย๗๙ 

  การเพิมรายละเอียดนีเมือผู้ ฟังเกิดจินตภาพแล้วก็ย่อมเห็นถึงความยิงใหญ่ของ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า กล่าวคือ ทําให้ภาพของคําว่า "บารมี" ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าชดัมากขนึ 

                                                           
 ๗๖อทุยั บญุเย็น.พระไตรปิฎกสาํหรับผู้เริมศึกษา เล่ม ๑๖.(กรุงเทพฯ :โพธิเนตร.๒๕๕๐), ๓๑๔-๓๑๕. 
 ๗๗จริยาปิฎกประกอบด้วย ๔ หมวด คือ ๑.อกิตติวรรค กลา่วถึงการบําเพญ็ทานบารมีของพระโพธิสตัว์แบ่งออกเป็น 
๑๐ เรือง คือ ๑.๑ อกิตติจริยา การบําเพ็ญทานบารมีของอกิตติดาบส ๑.๒ สงัขพราหมณจริยา การบําเพ็ญทานบารมีของ    
สังขพราหมณ์ ๑.๓ กุรุธัมมจริยา การบําเพ็ญทานบารมีของพระเจ้าธนัญชัย(กรุงอินทปัตถ์) ๑.๔ มหาสุทัสสนจริยา             
การบําเพ็ญทานบารมีของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสทุสัสนะ(กรุงกุสาวดี) ๑.๕ มหาโควินทจริยา การบําเพ็ญทาน
บารมีของมหาโควินทพราหมณ์(ปุโรหิต) ๑.๖ เนมิราชจริยา การบําเพ็ญทานบารมีของพระเจ้าเนมิราช(กรุงมิถิลา) ๑.๗      
จนัทกมุารจริยา การบําเพญ็ทานบารมีของจนัทกมุาร(โอรสของพระเจ้าเอกราชกรุงปปุผวดี) ๑.๘ สิวิราชจริยา การบําเพ็ญทาน
บารมีของพระเจ้าสิวิราช(กรุงอริฏฐะ) ๑.๙ เวสสนัตรจริยา การบําเพ็ญทานบารมีของพระเวสสนัดร(กรุงเชตุดร) ๑.๑๐ 
สสปัณฑิตจริยา  การบําเพ็ญทานบารมีของกระต่ายโพธิสตัว์ ๒. หัตถินาควรรค เป็นการบําเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสตัว์     
๓. ยธุญัชยวรรค คือ การบําเพญ็เนกขมัมบารมีของพระโพธิสตัว์ และ ๔.สโมธานกถา คือ บทสรุปวา่ด้วยการบําเพ็ญบารมีเพือ
บม่โพธิญาณให้แก่กล้าจดัเป็น ๓ ปรมตัถบารมี ซงึบารมีทงั ๑๐ ประการมี ๓ ระดบัจึงเรียกรวมกนัว่า บารมี ๓๐ ทศั ดเูพิมเติม 
อทุยั บญุเย็น, พระไตรปิฎกสาํหรับผู้เริมศึกษา เล่ม ๑๖, ๓๑๔-๓๑๗. 
 ๗๘การอ้างถึง (Allusion) คือ การกลา่วถึงเรืองอืนนอกเรืองทีเขียน เช่น กลา่วถึงบคุคล นิทาน หรือวรรณกรรมอืนๆ 
 ๗๙ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย, ๑๔-๑๕. 



๙๓ 

 

ในขณะทีการกวีใช้กลวิธีการอ้างถึง(Allusion)นนัเป็นการแสดงภูมิความรู้ของกวี อีกทงัยังทําให้
ความเชือมโยงระหวา่งเวสสนัดรชาดกกบัพทุธประวตัจิากเรืองอืนด้วย    

  จากการศกึษาเปรียบเทียบเนือหาด้านการเพิมรายละเอียดพบว่า กวีล้านนาได้ใช้
การเพิมรายละเอียด ๔ แบบ คือ การเพิมรายละเอียดเกียวกบัตวัละคร การเพิมรายละเอียดเกียว
ฉาก การเพิมรายละเอียดเกียวกบัเหตกุารณ์ และการเพิมรายละเอียดเกียวกบัพระพทุธศาสนา 

  ในบรรดาการเพิมรายละเ อียดทังหมด  พบว่า  กวีล้านนาเลือกใช้กลวิ ธี              
การเพิมรายละเ อียดเ กียวกับตัวล ะครมากกว่าแบบอืน  เ นืองมาจากเนือเ รือง เ อือต่อ                  
การเพิมรายละเอียด กลา่วคือ กวีดําเนินเรืองตามแบบอรรถกถาฯ จงึไมส่ามารถจะแทรกเหตกุารณ์
หรือฉากได้มากเท่ากบัการพรรณนารายละเอียดของตวัละครซึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังได้รับอรรถรสทาง
วรรณคดีมากขนึและยงัทําให้เข้าใจทีมาของตวัละครมากขึนด้วย ในขณะเดียวกันกวีพยายามให้
รายละเอียดตวัละครตวัหนึงเพือสนับสนุนภาพลักษณ์ทีดีของตวัละครอีกตวัหนึงด้วย กล่าวคือ    
ตวัละครประกอบตา่งๆ เชน่ พระนางผสุดี พระนางมทัรี พระเจ้าสญัชยั ชชูกและนางอมิตดา กวีได้
เพิมรายละเอียดเพือสนบัสนุนให้เห็นภาพลกัษณ์ของพระโพธิสตัว์ คือ พระเวสสนัดร ชดัเจนขึน
ด้วย เช่น พระนางผุสดีทีมีรูปโฉมงดงามพิเศษกว่าตวัละครฝ่ายหญิงอืนนนัเพือให้เห็นว่าแม้แต่   
พระมารดาของพระโพธิสัตว์ก็ยังมีความพิเศษ ฉะนัน ผู้ อ่านผู้ ฟังจึงสามารถอนุมานได้ว่า            
พระเวสสนัดรจะต้องมีรูปโฉมงดงามตามพระมารดา เชน่เดียวกบัการเพิมรายละเอียดเกียวกบัทีมา
ของตวัละครอย่างชูชก ซึงทําให้เห็นลกัษณะเป็นปฏิปักษ์กบัตวัละครเอกได้อย่างชดัเจน อีกทงัยงั
ทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังเข้าใจทีมาทีไปของชชูกด้วย  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการเพิมรายละเอียดต่างๆนันเป็นกลวิธีหนึงทีกวีใช้เพือปรับ
รายละเอียดของเนือหารายละเอียดทีเพิมขึนในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนันมีทังการเพิม
รายละเอียดเกียวกับตวัละครและการเพิมรายละเอียดเกียวกับเหตกุารณ์ โดยกวีได้นําความคิด 
ความเชือและค่านิยมของสงัคมล้านนามาปรับรายละเอียดให้เข้ากับบริบททางสงัคมของผู้ แต่ง
และผู้อา่นด้วย 

 



๙๔ 

 
๒. การตัดรายละเอียด 

การศึกษาการเปลียนแปลงรายละเอียดของเนือเรือง ผู้ วิจัยจะศึกษารายละเอียดทีกวี
ปรับเปลียนรายละเอียดของเนือเรืองหรือเนือความบางตอน ในมหาชาติภาคพายัพ สํานวน        
สร้อยสงักรทีแตกตา่งกบัเนือความในอรรถกถา มหานิบาตชาดก โดยมีรายละเอียดดงันี 

๒.๑ การตัดรายละเอียดเกียวกับตัวละคร เช่น ในกัณฑ์หิมพานต์มีการเปลียนแปลง
รายละเอียดของชือพราหมณ์ทงั ๘  กล่าวคือ พระราชาเมืองกาลิงครัฐได้รับสงัให้อํามาตย์แก้ไข
เรืองฝนไมต่กตามฤดกูาลโดยให้พราหมณ์ทงั ๘ ไปทลูขอช้างปัจจยันาคจากพระเวสสนัดร  

ตารางที ๒๕ เปรียบเทียบการตดัรายละเอียดเกียวกบัพราหมณ์ทงั ๘ 

อรรถกถาฯ๘๐ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๘๑ 
พระราชาตรัสว่า สาธุ แล้วให้ประชุมเหล่า
พราหมณ์ เลือกได้ ๘ คน ชือรามะ ๑ ธชะ ๑ 
ลักขณะ  ๑ สุชาติมันตะ ๑  ยัญญะ ๑     สุ
ชาตะ ๑ สุยามะ ๑ โกณฑญัญะ ๑ พราหมณ์
ชือรามะเป็นประมขุของพราหมณ์ทงั ๗  

เมือนันท้าวตนทรงอํานาจ  ก็ รับเอาคําอา
มาตย์ด้วยคํางาม แล้วก็ชมุนมุมายงัพราหมณ์
ผู้ฉลาด ฝงูองอาจด้วโวหาร 

การตดัละเอียดของชือพราหมณ์นนัอาจจะเป็นการเปลียนแปลงเพือให้เป็นสามญัลกัษณะ 
ศริาพร ฐิตะฐาน๘๒ กลา่ววา่ ตวัละครทีมีบทเฉพาะตอนแลว้ไม่กล่าวถึงอีก มกัจะถูกตดัทิงไปเพราะ
ไม่มีบทบาทและความสําคญัมากพอ จะเห็นได้ว่าความตอนนีเข้าข่ายของการตดัรายละเอียด     
ตวัละคร กลา่วคือ พราหมณ์ทงั ๘ ถกูตดัทิงเพราะตวัละครเหล่านีมีบทบาทเพียงครังเดียว อีกทงัมี
บทบาทเพียงช่วงเดียวแล้วก็หมดไป ไม่มีบทบาทสืบเนืองไปยังตอนต่างๆ จึงว่าเป็นตวัละครที       
ไม่สําคญัและกวีอาจจะคิดว่าเป็นตัวละครฟุ่ มเฟือย ตวัละครพราหมณ์ทัง ๘ จึงถูกตัดออกใน
มหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร  

                                                           

 
๘๐มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๑๔. 

 
๘๑พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๔๙. 
๘๒ศิราพร ฐิตะฐาน, รามเกียรต ิ: ศึกษาในแง่การแพร่กระจายของนิทาน, ๑๙๘. 



๙๕ 

 

อย่างไรก็ตามผู้ ฟังก็ยังสามารถเข้าใจอยู่ว่าพระราชาได้โปรดให้พราหมณ์ไปทูลขอช้าง
ปัจจยันาคจากพระเวสสนัดรการเปลียนแปลงรายละเอียดนีจึงไม่ได้ทําให้เนือความเสียไปแต่ยัง    
ทําให้เนือเรืองกระชบัขนึด้วย 

๒.๒ การตดัรายละเอียดเนือความทีไม่สําคญัเช่น การตดัรายละเอียดเรืองภาษีอากร ใน
กณัฑ์หิมพานต์ เมือพระโพธิสตัว์มาบงัเกิดในพระครรภ์ของพระนางผสุดีแล้วมีความเจริญมากขนึ
พระนางและเจ้ากรุงสญัชยัมีพระประสงค์ทีจะทรงทาน ประชาชนฐานะดีขนึจึงส่งผลให้มีเงินมาก
ขนึจงึทําให้สามารถจา่ยภาษีได้มากขนึด้วย 

ตารางที ๒๖ เปรียบเทียบการตดัรายละเอียดทีไมส่ําคญั 

อรรถกถาฯ๘๓ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร 
จําเดิมแต่กาลทีพระโพธิสตัว์ถือปฏิสนธิ ส่วน
อากรของพระราชาได้เจริญขึนเหลือประมาณ 
เหล่าพระราชาในชมพูทวีปทังสินส่งเครือง
บรรณาการไปถวายพระเจ้าสญชยั 

ไมป่รากฏความ 

การตดัรายละเอียดเรืองภาษีอากร ในมหาชาติภาคพายพัไม่ปรากฏความนี อาจจะเป็น
เพราะกวีเห็นว่าเป็นเนือความทีไม่สําคัญจึงได้ตดัรายละเอียดทิง ดงัทีศิราพร ฐิตะฐาน๘๔ได้ถึง    
การละความทีไม่สําคัญว่า  “ความสําคัญหรือไม่สําคัญของเนือหาตอนใดนันขึนอยู่กับ
วิจารณญาณและความรู้สึกของนกัเล่านิทานเอง...ตามปกติเนือหาตอนใดจะสําคญัหรือไม่สําคญั
ขึนอยู่กบัว่า เนือหาตอนนนัมีความสําคญัมากน้อยเพียงไรกบัแกนเรืองกบัตวัละครเอกของเรือง 
ดงันนัเนือหาตอนใดทีไม่ผูกพนัเกียวโยงกบัตวัเอกของเรืองอาจถูกตดัทิงไปโดยเจตนาของผูเ้ล่า”  

ดงันนัอาจเป็นไปได้ว่ากวีต้องการจะกระชับเนือความทีกวีเห็นว่าไม่สําคญัทิงเนืองจาก
เรืองภาษีอากรนันกวีคงเห็นว่าเป็นสิงทีเยินเย้อและไม่มีความผูกพันเกียวโยงกับตัวเอก            
(พระเวสสนัดร)แตอ่ย่างใดอีกทงัการตดัรายละเอียดเนือความนีก็ไม่ทําให้เสียเนือความของตอนนี
ด้วย 

                                                           

 
๘๓มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๑๐. 
๘๔ศิราพร ฐิตะฐาน, ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน, ๓๒-๓๓. 



๙๖ 

 

๒.๓ การตัดรายละเอียดเนือความทีไม่คุ้ นเคยเช่น  การบริจาคสัตตสตกมหาทาน          
ในทานกณัฑ์ตอนก่อนทีพระเวสสนัดรจะเสด็จไปประทบัยงัเขาวงกตนนั พระองค์ทรงบริจาคทาน
ครังใหญ่ คือ การบริจาคสัตตสตกมหาทาน คือ การบริจาคสิงของ ๗ อย่างอย่าง ๗๐๐ ได้แก่     
ช้าง ม้า โคนม รถม้า สตรี ทาสีและทาสา ให้แก่ชาวสีพี 

ตารางที ๒๗ เปรียบเทียบการตดัรายละเอียดทีไมคุ่้นเคย 

อรรถกถาฯ๘๕ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๘๖ 
พระเวสสนัดรเป็นผู้อนัมหาชนในเมืองของตน
บชูาแล้ว ต้องเสด็จออกจากเมืองของพระองค์ 
โดยต้องการตามคําของชาวสีวี พระเวสสนัดร
มหาสตัว์นนัพระราชทานช้าง ๗๐๐ เชือก ล้วน
ประดับด้วย  คชาลังการ มีเครืองรัดกลางตัว
แล้วไปด้วยทอง คลมุด้วยเครืองประดบัทอง มี
นายหัตถาจารย์ขีประจํา ถือโตมรและขอม้า 
๗๐๐ ตวั สรรพไปด้วยอัศวาภรณ์เป็นชาติม้า
อาชาไนยสินธพ เป็นพาหนะว่องไว มีนาย
อศัวาจารย์ขีประจํา ห่มเกราะถือธนู รถ ๗๐๐ 
คนั อันมันคงมีธงปักแล้ว หุ้ มหนังเสือเหลือง
เสือโคร่งประดบัสรรพาลงัการ มีคนขบัประจํา
ถือธนูห่มเกราะ สตรี ๗๐๐ คน คนหนึงๆอยู่ใน
รถ สวมสร้อยทองคําประดบักายแล้วไปด้วย
ทองคํา มีอลังการสีเหลือง นุ่งห่มผาสีเหลือง 
ประดบัอาภรณ์สีเหลือง มีดวงตาใหญ่ ยิมแย้ม
ก่อนพูด มีตะโพกงามบนัเอวบาง โคนม ๗๐๐ 
ตวั ล้วนแตง่เครืองเงิน ทาสี ๗๐๐ ทาส ๗๐๐  

ท่านหือทานช้างม้าและรถ ปรากฏได้และสิง
ละเจ็ดร้อยตวั จกัหือทานยิงเจ็ดร้อยนาง และ
แม่งัวนมเจ็ดร้อยตัวเป็นขนาดทังข้าทาสยิง
ชายและสิงและเจ็ดร้อย สตัตกมหาทานอนันี 
ผิและมีเมือใดดงัอนั 

                                                           

 
๘๕มหามกฏุราชวิทยาลยั.พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓.(กรุงเทพฯ : เฉลิม

ชาญการพิมพ์,๒๕๒๖), ๖๓๙-๖๔๐. 
 

๘๖พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สํานวนเอก.(พระนคร :  ส.ธรรมภกัดี
,๒๔๙๘),๗๓-๗๔. 



๙๗ 

 
ตารางที ๒๗ เปรียบเทียบการตดัรายละเอียดทีไมคุ่้นเคย (ตอ่) 

คน (พระองค์ทรงบําเพ็ญทานเห็นปานนี) ต้อง
เสดจ็ออกจากแคว้นของพระองค์ 

 

การตัดรายละเอียดของเนือความในตอนนีจะเห็นว่ากวีผู้ ประพันธ์มหาชาติ สํานวน      
สร้อยสงักรได้บรรยายเพียงว่ามีสิงใดบ้างและมีสิงละกีอย่าง การตดัรายละเอียดนีทําให้มหาชาติ  
สํานวนสร้อยสังกรไม่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของสิงของทีบริจาคเหมือนกับในอรรถกถาฯ          
ศริาพร ฐิตะฐาน๘๗กล่าวถึงการละความทีไม่คุ้นเคยว่า “การละความทีไม่คุ้นเคยมกัเกิดขึนในกรณี
ของสาระทางวฒันธรรม เพราะต่างสงัคมก็ต่างวฒันธรรม...รายละเอียดทีเป็นเรืองเฉพาะกลุ่มชน
หรือเฉพาะสงัคม รายละเอียดเหล่านนัมกัถูกตดัทิงไป เพราะยากแก่การทําความเข้าใจ แม้เล่าไปก็
มีแต่จะทําให้คนฟังเบือเพราะไม่รู้สึกคุ้นเคย” จะเห็นได้ว่าการทีกวีตดัรายละเอียดของเนือความ
ตอนนีเป็นเพราะสงัคมทีมีวฒันธรรมทีแตกตา่งกัน เมือสงัคมเปลียนรายละเอียดทางวฒันธรรมก็
จะเปลียนแปลงไป กล่าวคือ การบริจาคสัตตสตกมหาทานนันในสังคมล้านนาอาจจะไม่ เคย
ปรากฏมาก่อน เมือจะกลา่วถึงสตัตสตกมหาทานอยา่งละเอียดเหมือนในอรรถกถาฯนนัไม่เพียงแต่
จะทําให้ผู้ ฟังเข้าใจยากแล้ว ยงัทําให้เกิดความเบือหนา่ยอีกด้วย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบเนือเรืองด้านการตดัรายละเอียด พบว่า กวีเลือกใช้ ๓ กลวิธี 
คือ การตดัรายละเอียดเกียวกบัตวัละคร การตดัรายละเอียดสิงทีไม่สําคญัและการตดัรายละเอียด
เกียวกบัสิงทีไมคุ่้นเคย กวีตดัรายละเอียดออกจากเนือความในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนนัเป็น
รายละเอียดทีกวีเห็นว่าไม่สําคญัหรือไม่เข้ากับบริบททางสงัคมและวัฒนธรรมล้านนา กล่าวคือ 
เป็นรายละเอียดทีกวีเห็นวา่ขดักบัคต ิความเชือและคา่นิยมของท้องถินล้านนา การตดัรายละเอียด
เหลา่นีออกนนัไมเ่พียงแตจ่ะทําให้ผู้ ฟังไมรู้่สกึเบือหนา่ยแล้ว แตย่งัทําให้ผู้ ฟังเข้าใจง่ายขนึด้วย 

 

 

 

                                                           
๘๗เรืองเดียวกนั, ๓๔-๓๕. 



๙๘ 

 
๓. การเปลียนแปลงรายละเอียด 

การศึกษาการเปลียนแปลงรายละเอียดของเนือเรือง ผู้ วิจัยจะศึกษารายละเอียดทีกวี
ปรับเปลียนรายละเอียดของเนือเรืองหรือเนือความบางตอน ในมหาชาติ ฉบับสร้อยสังกรที
แตกตา่งกบัเนือความในอรรถกถามหานิบาตชาดก โดยมีรายละเอียดดงันี 

๓.๑ การเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบัสถานที  

 ในกณัฑ์วนปเวศน์กษัตริย์ทงั ๔ เสด็จตงัแต่เชตดุรราชธานีจนถึงมาตลุนคร รวมระยะทาง 
๓๐ โยชน์ เทวดาจึงบันดาลย่นระยะทางให้กษัตริย์ทัง ๔ เสด็จมาถึงแคว้นนันด้วยเวลาเพียง      
หนงึวนั 

ตารางที ๒๘ เปรียบเทียบการเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบัสถานที  

อรรถกถาฯ๘๘ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๘๙ 
ตงัแตแ่มนํ่าโกนติมาราถึงภูเขาชืออญัชนคิรี ๕ 
โยชน์ ตงัแต่ภูเขาอัญชนคิรีถึงบ้านพราหมณ์
ชือตณุณวิถนาลิทณัฑ์ ๕ โยชน์ 

ซํามีดอยอันนึงชือมารัญชรคิรี ไกลก็ได้ห้าโย
ชนะคณนา ยังมีบ้านพราหมณ์อันนึงชือนารี
ทณัฑคาม  

 ชือสถานทีทีมีการเปลียนแปลงมี ๒ แห่ง คือ ภูเขาอญัชนคิรี มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร
ใช้ชือว่า มารัญชนคิรี และหมู่บ้านพราหมณ์ตุณณวิถนาลิทัณฑ์ มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร       
ใช้ชือว่า นารีทณัฑคาม การเปลียนแปลงชือสถานทีเช่นนี ศิราพร ฐิตะฐาน๙๐กล่าวว่า ชือบางชือ
อาจเพียนไปจากเดิมเพราะฟังกนัไม่ชดัหรือฟังมาผิดๆ บางครังอาจมีการเพิมตวัสะกดลงในคําเดิม 
หรือบางครังก็มีการกลายเสียงสระจากเสียงหนึงไปอีกเสียงหนึง ชือตวัละครตวัเดียวกนัในสํานวน
ต่างๆจึงไม่ตรงกนัทีเดียวนกั การเปลียนแปลงชือสถานทีทงัสองแห่งนนัผู้วิจยัเห็นว่า น่าจะเกิดจาก
การเปลียนเสียง คือ อญั(ชนครีิ) เป็น มารัญ(ชนครีิ)  

                                                           

 
๘๘มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๕๙. 

 
๘๙พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๙๒. 
๙๐ศิราพร ฐิตะฐาน, รามเกียรต ิ: ศึกษาในแง่การแพร่กระจายของนิทาน, ๑๒๔. 



๙๙ 

 

 อีกทงัยงัเกิดจากการตดัเสียงและยืดเสียง ในคําว่า ตณุณวิถนาลิทณัฑ์ มหาชาติ สํานวน
สร้อยสงักร ตดัพยางค์ “ตณุณ” ออกและใช้กระบวนการยืดเสียงในพยางค์ นาลิ เป็น นารี จึงทําให้
ชือสถานทีในอรรถกถาฯไมต่รงกนักบัมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร 

๓.๒ การเปลียนแปลงรายละเอียดทีไม่คุ้นเคย เช่น ในกัณฑ์หิมพานต์การเปลียนแปลง
รายละเอียดเรืองการสมาทานศีล ในตอนทีเมืองกาลิงครัฐ๙๑ฝนไม่ตกตามฤดูกาลทําให้ชาวเมือง
ต้องได้รับความเดือดร้อน พระราชาจึงประชมุชาวเมืองเพือรักษาศีล ๗ วนัแตฝ่นก็ยงัไม่ตก ทําให้
พระราชาต้องให้พราหมณ์ทงั ๘ ไปทลูขอช้างปัจจยันาคของพระเวสสนัดร 

ตารางที ๒๙ เปรียบเทียบการเปลียนแปลงรายละเอียดทีไมคุ่้นเคย 

อรรถกถาฯ๙๒ มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร๙๓ 
พระราชาจงึให้ประชมุชาวเมืองแล้วรับสงัถาม
วา่เราได้สมาทานศีลรักษาอโุบสถศีลสิน ๗ วนั 
ก็ไมอ่าจยงัฝนให้ตก จะพงึทําอยา่งไร 

วา่ดรูาเพือนทงัหลาย เราจกัหือห่าฝนไหลหลงั 
ถังตกลงมาชะแล ว่าอันแล้วก็ส่งหือคนทัง
หลายเมือสู่ ยังทีอยู่แห่งตนแล้ว ก็สมาทาน
อธิษฐานเอาศีลแปดประการ นานประมาณ
เจ็ดวนับข่าด 

การเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบัการรักษาศีลนนัจะพบว่าในมหาชาติภาคพายพัได้
เปลียนคําด้วยการแปลจากอุโบสถศีลเ ป็นภาษาไทยว่า ศีลแปดเพือให้ เ ข้าใจได้ทัน ที                  
การเปลียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวนี อาจจะเป็นไปได้ว่ากวีต้องการเปลียนแปลงรายละเอียด
เพือให้ผู้ ฟังเข้าใจได้ง่ายขึน คือ การทีกวีแปลคําภาษาบาลีเป็นภาษาไทยนนัก็เพือให้ผู้ ฟังทีเป็น
ชาวบ้านไม่มีความรู้ทางภาษาบาลีหรือไม่เข้าใจภาษาบาลี กวีจึงเลียงทีจะใช้ภาษาบาลีและ         
ใช้คําภาษาไทยเพือให้เข้าใจได้ง่ายกวา่ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบเนือหาด้านการเปลียนแปลงเนือเรืองของมหาชาติ สํานวน
สร้อยสงักร พบวา่ กวีล้านนาใช้กลวิธีนี ๒ กลวิธี คือ การเปลียนแปลงรายละเอียดเกียวกบัสถานที 
และการเปลียนแปลงรายละเอียดทีไม่คุ้นเคย ดงัทีกล่าวไปแล้วว่าการเปลียนแปลงรายละเอียด
                                                           

๙๑สะกดตามอรรถกถามหานิบาตชาดก สว่นมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรใช้ “กาลิงคราฐ” 

 
๙๒มหามกฏุราชวิทยาลยั, พระสูตรและอรรถกา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มท ี๔ ภาคท ี๓, ๖๑๔. 

 
๙๓พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๔๙. 



๑๐๐ 

 

ต่างๆในเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนนักวีมีจุดประสงค์เพือปรับเปลียนรายละเอียดจาก
วฒันธรรมหนึงมาสู่วฒันธรรมหนึง กล่าวคือ กวีได้ปรับเปลียนความเป็นชาดกซึงเป็นวฒันธรรม
อินเดียเพือให้เข้ากบัวฒันธรรมล้านนา ดงัจะเห็นได้จากการปรับเปลียนชือภูเขา อีกทงักวีล้านนา
ยงัปรับเปลียนรายละเอียดเพือให้เข้ากับรูปแบบวรรณกรรม คือ วรรณกรรมท้องถินซึงวรรณกรรม
เรืองนีไม่ได้เป็นวรรณกรรมท้องถินแบบราชสํานกัล้านนาแต่เป็นวรรณกรรมท้องถินแบบชาวบ้าน 
กล่าวได้ว่ามหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนีเป็นวรรณกรรมเพือการสวดเทศน์ให้ชาวบ้านฟัง ฉะนนั 
จึงต้องมีการเปลียนแปลงรายละเอียดเพือให้เข้ากับภูมิ รู้ของชาวบ้าน ดังเห็นได้จากการ
เปลียนแปลงรูปศพัท์บาลีเป็นศพัท์สามญั  

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบเนือหาระหว่างอรรถกถา มหานิบาตชาดกกับมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสังกร  พบว่า  กวี ล้านนาไ ด้ใ ช้  ๓  กลวิ ธี เ พือการปรับเปลียนเ นือหา  คือ                      
การเพิมรายละเอียด การตดัรายละเอียดและการเปลียนแปลงรายละเอียด การศกึษาครังนีพบว่า
กวีล้านนาได้ใช้การเพิมรายละเอียดมากทีสุด การตัดรายละเอียดรองลงมาและใช้กลวิธีการ
เปลียนแปลงรายละเอียดน้อยทีสดุ การปรับเปลียนเนือหาดงักล่าวนีอาจจะมาจากการทีกวีล้านนา
ได้เลือกสรรนํามหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆมาชําระ อย่างน้อยทีสดุกวีล้านนาผู้ นีได้นํามหาชาต ิ
สํานวนอินลงเหลา แม่กุ ไม้ไผ่แจ้เรียวแดง และพระยาพืนมาชําระ โดยเลือกสรรตอนทีสําคัญ   
เรียบเรียงให้กระชบักลมกลืนกลายเป็นสํานวนสร้อยสงักร ทงันีกวีได้พยายามปรับเปลียนถ้อยคํา 
สํานวนและรายละเอียดเนือหาเพือให้เข้ากบัวฒันธรรมและผู้คนล้านนา เนืองจากเป็นวรรณกรรม
สวดเทศน์จงึคํานงึถึงความเข้าใจของชาวบ้านเป็นหลกั การปรับเปลียนเนือหาในมหาชาติ สํานวน
สร้อยสงักร กวีจงึพยายามปรับให้เข้ากบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมล้านนานนัเอง 



๑๐๑ 

 

 

บทท ี๔ 

การศึกษาคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ในมหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร 

 

 วรรณศิลป์ หมายถึง หนงัสือทีมีศิลป์ หรือศิลปะในวรรณคดี หรือวรรณกรรม วรรณศิลป์
เป็นคุณสมบตัิทีบ่งชีความเป็นวรรณคดี นันคือ หากงานประพนัธ์นนัมีคณุสมบตัิทางวรรณศิลป์
ยอ่มได้รับยกยอ่งวา่เป็นวรรณคดี๑ 

 ส่วน รืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ กล่าวว่า "วรรณคดีเป็นงานศิลปะ ประณีตงดงาม ละเมียดละไม
ลกึซงึ โดยมีสนุทรียภาพทางภาษาเป็นสือในการแสดงอารมณ์ความนึกคิด และจินตนาการของกวี
ผู้แต่ง"๒ฉะนนั อาจจะกล่าวได้ว่า การใช้ภาษาอย่างมีวรรณศิลป์ ทําให้ผู้อ่านวรรณกรรมสามารถ
เข้าใจถึงสิงทีผู้ประพนัธ์ต้องการสือสารกบัผู้อ่านและทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงอารมณ์สะเทือนใจ
ของผู้ประพนัธ์ 

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปพงศ์ประพนัธ์๓ ได้ทรงกล่าวสรุปหลกัของวรรณศิลป์
ไว้ ๖ ประการ ดงันี  

๑. วรรณศิลป์เป็นศิลปะการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้ประพนัธ์ให้แก่
ผูอ่้านผูช้มโดยไม่มุ่งหวงัประโยชน์อย่างอืน นอกจากการถ่ายภาพแห่งความ
จดัเจนเท่านนั 

๒. วรรณศิลป์ไม่เพียงแสดงสิงทีเกิดขึน หรือแสดงความในใจซึงไดร้ับจากสิง
ทีเกิดขึนเท่านนั แต่จะตอ้งแสดงทงัสิงทีเกิดขึนและความในใจซึงได้รับจากสิง
ทีเกิดขึนนนั 

                                                           
 ๑ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรมไทย,๔๖๑. 
 ๒รืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ, ความรู้ทวัไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคําแหง,๒๕๓๓), ๒. 
 ๓ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรมไทย, ๔๖๑. 



๑๐๒ 
 

๓. ภาษาทีเป็นวรรณศิลป์ตอ้งมีลกัษณะของการแนะภาพใหเ้กิดจินตนาการ 

๔. เพือให้ผู้อ่านผู้ชมมีจินตนาการเห็นภาพอย่างละเอียดลออทีสดุเท่าทีจะ
เป็นไปได้ วรรณคดีย่อมใช้ประโยชน์จากภาษาและถ้อยคําในทุกทางทัง
ความหมายและทงัเสียงเพือทําใหจ้บัใจผูอ่้าน 

๕. วรรณคดีทีมีวรรณศิลป์จะต้องแสดงเอกภาพ สาระทุกส่วนรวมเป็น
อนัหนึงอนัเดียวกนั 

๖. วรรณคดีทีมีวรรณศิลป์จะต้องมีสัมพันธภาพอย่างสนิท ทุกส่วนมี
ความสมัพนัธ์ต่อกนั ไม่มีส่วนใดแต่งไวโ้ดยบงัเอิญ ไม่มีอะไรทีไม่เกียวพนักบั
ส่วนอืน 

 อาจจะกล่าวได้ว่า "วรรณศิลป์" นันไม่ได้เกิดจากความบงัเอิญในการแต่ง หากแต่เป็น
ความจงใจของกวีทีจะใช้วรรณศิลป์ทงัด้านความหมายและเสียงเพือให้ผู้อ่านผู้ชมเกิดจินตภาพ  
อย่างละเอียดลออทีสุดเพือทีจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากกวีไปสู่ผู้ อ่านผู้ ชม อีกทัง  
การสร้างสรรค์วรรณศลิป์ยงัต้องมีความเป็นเอกภาพ และทกุๆสว่นมีความสมัพนัธ์ตอ่กนัด้วย 

 การศกึษาในครังนีจึงมุ่งเน้นศึกษาวรรณศิลป์ทีกวีสร้างสรรค์ขึนเพือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์
สะเทือนใจซึงจะทําให้เห็นสารทีกวีได้ตงัใจส่งให้ผู้ อ่านอีกด้วย การศึกษาวรรณกรรมล้านนา      
เรืองมหาชาติภาคพายพั สํานวนสร้อยสงักรนีผู้วิจยัได้ใช้มหาชาติภาคพายพั สํานวนสร้อยสงักรที
พระธรรมราชานุวตัรได้ปริวรรตไว้เมือพ.ศ.๒๔๙๘โดยจะแบ่งการศึกษาด้านวรรณศิลป์ออกเป็น     
๒ ส่วน คือ ฉันทลกัษณ์ทีใช้แตง่เรืองมหาชาติสํานวนสร้อยสงักรและสุนทรียภาพทีปรากฏในเรือง
มหาชาตสํิานวนสร้อยสงักร ความงามทางภาษาทงัเสียงและคําทีก่อให้เกิดความหมายทีก่อให้เกิด
รสแก่ผู้ ฟัง 

๑. ฉันทลักษณ์ทใีช้แต่งเรืองมหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร 

 ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อฉันทลกัษณ์ทีใช้แต่งเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรออกจากหัวข้อ
วรรณศลิป์ทีปรากฏในมหาชาติ ล้านนา เนืองจากฉันทลกัษณ์ทีใช้แตง่มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร
เป็นฉันทลกัษณ์ทีใช้เทศน์ แม้ว่าฉันทลกัษณ์ทีใช้แต่งมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรจะไม่มีลกัษณะ



๑๐๓ 
 

พิเศษหรือลกัษณะเฉพาะ แต่การศกึษาด้านฉันทลกัษณ์จะทําให้เห็นถึงท่วงทํานอง และจงัหวะที
นําไปสู่การสวดเทศน์แบบมีทํานอง ทีชาวล้านนาเรียกว่า "ระบํา" ได้เป็นอย่างดี ดงัมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี 

 ล้านนาใช้ฉันทลักษณ์ประเภทค่าวธรรมในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาฉันทลักษณ์
ประเภทนีไมมี่ความซบัซ้อนของคณะไม่มีบงัคบัเอก-โทอย่างโคลงจึงได้รับความนิยมในการใช้แตง่
คําประพนัธ์มากกวา่ฉนัทลกัษณ์ประเภทอืนๆ  

 อย่างไรก็ตามข้อบงัคบัของค่าวธรรมทีว่าคําสุดท้ายของวรรคจะส่งสมัผสัไปยงัคําทีสาม
หรือสีของวรรคถดัไปจะเป็นข้อบงัคบัเดียวของฉันทลกัษณ์ประเภทนี  การแตง่คา่วธรรมให้ไพเราะ
นนัจึงขึนอยู่กับจังหวะและทํานองของการเทศน์ด้วยและด้วยเหตุทีเป็นฉันทลักษณ์ทีไม่ซับซ้อน
ดงักลา่วจงึเป็นการเปิดโอกาสให้กวีได้แสดงฝีมือในการแตง่  

 ฉะนนั คา่วธรรมในยคุแรก ๆ จงึไมมี่กลบทและการเล่นเสียงเล่นคําแพรวพราวเช่นปัจจบุนั 
พระครูอดุลสีลกิตติได้แบ่งประเภทค่าวธรรมไว้ ๓ แบบ คือ แบบพลูไต่ค้างช้างเทียวคอง          
แบบช้างข้ามโทง่ หงส์ยา่งบาท และแบบพิเศษ๔ 

 หากพิจารณาตามประเภทค่าวธรรมนีจะพบว่า มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนีใช้การแต่ง
คา่วธรรมแบบพลไูตค้่างช้างเทียวคองชาวล้านนาจะออกเสียงวา่ /ปไูตก้่าง จ้างเตียวคอง/ หมายถึง 
การแตง่ทีมีลีลาเหมือนกบัช้างเดินอย่างระมดัระวงั รักษาจงัหวะและก้าวย่างอย่างสมําเสมอซึงมี
ทีมาจากชือทํานองหรือระบํา ลักษณะคําประพันธ์เช่นนีตรงกับคําประพันธ์ประเภทร่ายยาวซึง
เหมือนกบัท้องถินอืน ดงัมีลกัษณะ คือ บทหนึงมีสีวรรค แบ่งเป็นวรรคหน้าและวรรคหลงั วรรคละ 
๕ คํา คําสุดท้ายของวรรคหน้าสมัผสักับคําที ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ ของวรรคหลงัและคําสุดท้ายของ
วรรคหลังสัมผัสกับคําที ๓ ของวรรคหน้าต่อไปจะเป็นเช่นนีจนหมดความหรืออาจจะลงท้ายว่า 
และชะแล  ชะแลนา ดงันีแหละ  นนัชา  เฮย  และ ก็มีและ เป็นต้น 

 
                                                           
 ๔พระครูอดลุสีลกิตติ(ประพฒัน์ ฐานวฑฺุโฒ บญุชุ่ม), ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อความนิยมมหาชาติเวสสันดรชาดก
ในล้านนา, ๓๓-๔๗. 



๑๐๔ 
 
รูปที ๒ แผนผงัฉนัทลกัษณ์ทีใช้แตง่มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร 

 

 

 

 

 

ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

...ดูรานางมทัรีสรีสะอาด ปองว่าสองราไดเ้สวิยราชเมืองขวาง แลมึงนางตาย
จาก ชีวิตพรากสนัดาน คูพีจกัหือสร้างวิมานปราสาท งามวิลาสบวร แต่แม่
เรือนนอนเหนือแผ่น แทบท้องแท่นปฐวี  ปล่องรูชีสลอด  ใส่ตงสอดขดัขวาง 
เจือแป้นวางลวาดเลือน บ่หือขดฅล้ายเฅลือนไพมา  อนัช่างไม้หากรจนา
ตกแต่ง  ทกุทีแห่งทํากลาง 

 ตวัอย่างข้างต้นอยู่ในกณัฑ์มทัรีจะพบการกล่าวถึงประเพณีงานศพของกษัตริย์ล้านนาซึง
เป็นตอนที พระเวสสนัดรเข้าพระทยัวา่พระนางมทัรีได้สินพระชนม์แล้วพระเวสสนัดรได้รําพึงรําพนั
ถึงพระนางมทัรีและจะจดังานพระศพให้อยา่งสมพระเกียรติ 

 มหาชาติสํานวนสร้อยสังกรนีเป็นค่าวธรรมขนาดยาวจึงทําให้กวีเลือกใ ช้ฉันทลักษณ์ที    
ไม่ซบัซ้อนเพือเอือต่อการสรรคํา  ฉันทลกัษณ์ประเภทนียังเอือต่อการเล่นคําเล่นเสียงได้อย่างดี
เพราะค่าวธรรมมีลักษณะเป็นร่ายจึงมีความยืดหยุ่นของจํานวนคําในแต่ละวรรคจึงทําให้กวี
สามารถจะเพิมเตมิลีลาเฉพาะตวัของกวีได้อยา่งดียิง   

 จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่ากวีได้สรรคําทีสัมผัสเพือให้เกิดเสียงสัมผัสทีราบรืน
ต่อเนืองกันทังเรืองเสียงสัมผัสเหล่านีทําให้เกิดมีจังหวะอย่างสมําเสมอจึงทําให้ "องค์เทศน์" 
หมายถึง พระนักเทศน์ นิยมใช้มหาชาติสํานวนสร้อยสังกรในการเทศน์มากกว่าสํานวนอืนของ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๐๕ 
 

ล้านนา กล่าวคือ การเทศน์มหาชาติแบบล้านนาในแตล่ะพืนทีนนั  จะมีระบําทีแตกตา่งกนัออกไป 
เช่น จงัหวดัเชียงใหม่จะมีระบําสําหรับเทศน์ คือ มะนาวล่องของ จงัหวดัลําปาง  และพะเยาจะมี
ระบําสําหรับเทศน์ คือ แมงภู่ชมดวง เป็นต้นซึงระบําของแต่ละพืนทีจะมีจงัหวะท่วงทํานองและ
ลีลาการเทศน์แตกตา่งกนัออกไปกวีล้านนาซงึโดยส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์จําเป็นต้องรจนามหาชาติ
เพือให้สมัพนัธ์กบัระบําของพืนทีของตนจึงทําให้มหาชาติล้านนามีหลายสํานวนและเป็นสํานวนที
ใช้เฉพาะกับระบํานนัๆซึงแตกตา่งกับมหาชาติสํานวนสร้อยสงักรทีองค์เทศน์แตล่ะพืนทีสามารถ
นําไปเทศน์ได้ทุกระบํา เนืองมาจากกวีทีแต่งมหาชาติสํานวนสร้อยสังกรใส่ใจรายละเอียดใน      
การแต่งตงัแต่การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ทีไม่ซับซ้อนพร้อมกับสรรคําทีมีเสียงสัมผัส จึงทําให้เกิด
จังหวะทีราบรืนเมือนําไปเทศน์จึงเข้ากับระบําทุกระบําตามความนิยมของแต่ละพืนทีได้อย่าง
เหมาะสม 

๒. วรรณศิลป์ทปีรากฏในมหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร 

 วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติสํานวนสร้อยกรเป็นวรรณกรรมเรืองหนึงทีมีวรรณศิลป์
อย่างงดงามการทีกวีได้สรรคําเพือจงใจให้เกิดความงามทางวรรณศิลป์นนัเพือทีจะให้ผู้อ่านผู้ ฟัง
เกิดจินตนาการจนนําไปสู่การรับรสและสามารถรับสารทีกวีได้พยายามถ่ายทอดให้แก่ผู้ ฟัง จาก
การศึกษาคุณค่าทางวรรณศิลป์จากเรืองมหาชาติสํานวนสร้อยสังกร พบคณุค่าทางวรรณศิลป์     
๓ ประการ คือ ด้านเสียงด้านคํา และด้านความหมาย ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 ๒.๑ ด้านเสียง  

  ๒.๑.๑ กลวิธีด้านเสียงสมัผสั คําประพนัธ์ประเภทร้อยกรองทุกประเภทของไทย
จะมีเสียงสัมผัสเพือทําให้เกิดความไพเราะ สัมผัสในคําประพันธ์ร้อยกรองของไทยแบ่งเป็น          
๒ ประเภท คือ สมัผสันอกวรรคและสมัผสัในวรรค  

   ๒.๑.๑.๑ สมัผสันอกวรรค เป็นสมัผสับงัคบัของคําประพนัธ์ซึงแต่ละคํา
ประพนัธ์มีการบงัคบัสมัผสันอกไม่เหมือนกนั มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรใช้คําประพนัธ์ประเภท
คา่วธรรมซงึมีสมัผสันอกวรรค คือ คําสดุท้ายของวรรคหน้าจะส่งสมัผสัไปยงัคําที ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ 
ของวรรคหลงัเสมอ ดงัตวัอยา่ง 



๑๐๖ 
 

...ดูราท่านมหาพราหมณ์ผู้หวัหงอก กูจักบอกด้วยดี หมากม่วงมีหลายหมู่ 
ตงัต้นอยู่หิมพานต์ ในสถานบ่ล่วงลํา สกุดิบพรําดูประจิต ไม้หมากกวิดต้น
สูงใบหน้อย ขนนุสกุย้อยค่าหนามหนา ไม้สะบามีค่าอ้วน ชมพู่ล้วนลูกสุก
แขวน หมากแหนสกุสระอาด ไมห้มากหาดสกุใสงาม...๕ 

   ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของสัมผัสนอกประการหนึง คือ      
ใช้เสียงสมัผัสสระทีมีเสียงสระและเสียงพยญัชนะท้ายพยางค์เหมือนกัน เช่น ในวรรคแรกคําว่า 
“หงอก” ส่งสมัผสัไปยงัวรรคทีสองในคําว่า “บอก” ซึง “หงอก” นนัมีเสียงสระ /ออ/ ทีมีพยญัชนะ
ท้ายพยางค์ คือ เสียง /ก/ และมีเสียงวรรณยุกต์ เอก เช่นเดียวกับคําว่า “บอก” จะสังเกตได้ว่า
สมัผสันอกวรรคนีอาจจะมีเสียงวรรณยุกต์ทีเหมือนกันหรือตา่งกันได้ เช่น ในคําว่า (หิม)“พานต์”   
มีเสียงวรรณยุกต์ สามัญ ซึงส่งสัมผัสไปยังคําว่า (ส)“ถาน”ทีมีเสียงวรรณยุกต์ จัตวาข้อสังเกต
ประการหนึงมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรแม้จะมีบงัคบัเรืองเสียงสมัผสันอกแต่กวีไม่ได้เคร่งครัด
มาก เนืองจากกวีแตง่เพือใช้เทศน์ตามระบําซึงมีจงัหวะในการเทศน์จึงทําให้บางวรรคส่งสมัผสัไป
ยงัคําที ๑ หรือ ๒ บ้าง จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้จากคําว่า “แขวน” ซึงเป็นคําสดุท้ายของวรรค
ที ๙ ส่งสมัผสัไปยงัคําว่า “แหน” ซึงเป็นคําที ๒ ของวรรคที ๑๐ การส่งสมัผัสนอกเช่นนีจึงทําให้
มหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรเข้ากบัระบําแบบตา่งๆ ของล้านนาได้เป็นอยา่งดี  

   อาจจะกล่าวได้ว่า รูปแบบเช่นนีเองทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการสรรคํา
ของกวีเพือให้เข้ากบัจงัหวะของการเทศน์ได้ด้วย 

   ๒.๑.๑.๒ สมัผสัในวรรค คือ สมัผสัคล้องจองทีอยู่ภายในวรรคเดียวกัน
อาจเป็นการสมัผสัเสียงพยญัชนะ๖สระ หรือวรรณยกุต์๗ 

                                                           
   ๕พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๒๐๐. 

 ๖บ้างเรียกวา่ สมัผสัอกัษร 
 ๗สมัผสัวรรณยุกต์แตกต่างจากสมัผสัพยญัชนะและสระ คือ สมัผสัพยญัชนะและสระจะต้องมีเสียงพยญัชนะและ
สระเหมือนกัน เช่น สัมผสัพยัญชนะด้วยเสียง /จ/ ได้แก่ จิบ-จับ-จรร-จาและสมัผัสสระด้วยเสียง /อา/ ได้แก่ หนา-บา-มา   
สมัผัสวรรณยุกต์นันจะเป็นการไล่เรียงเสียงวรรณยุกต์ เช่น สามัญ เอก โท ได้แก่ จา -จ่า-จ้า, มือ-มือ-มือ เป็นต้น สําหรับ
มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรปรากฏสมัผสั ๒ ประเภท คือ สมัผสัพยญัชนะและสมัผสัสระ 



๑๐๗ 
 

   มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรใช้ฉันทลกัษณ์ประเภทค่าวธรรมซึงไม่ได้มี
ข้อบงัคบัเกียวกับการใช้สมัผัสใน แต่วรรณกรรมล้านนาเรืองนีกลบัมีการใช้สมัผสัในเป็นจํานวน
มาก อาจกลา่วได้วา่ กวีใช้การเลน่เสียงสมัผสัภายในวรรคเกือบทกุวรรคของคําประพนัธ์ 

   จากการศึกษาพบการใช้สัมผัสใน ๓ ประเภท คือ การเล่นสัมผัสเสียง
พยญัชนะ การเล่นสมัผสัเสียงสระและการเล่นสมัผสัทงัเสียงพยญัชนะและสระในวรรคเดียวกัน    
ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี 

   ก. การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ๘เป็นการเล่นเสียงใดเสียงหนึงด้วย     
การใช้อักษรตัวใดตัวหนึงเพือให้เกิดเสียงกระทบในเสียงเดียวกัน กลวิธีการเล่นเสียงสัมผัส
พยญัชนะนีเป็นกลวิธีทีกวีล้านนานิยมใช้มากทีสดุ จากการศกึษามหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรพบ
การเลน่เสียงสมัผสัพยญัชนะ ๖ ประเภท๙ ดงันี 

    ๑ .  การเล่นเ สียงพยัญชนะเดียวกันเ รี ยง  ๒  คํา  เ รียกว่า           
"การเล่นแบบคู่" ดงัในกณัฑ์ชูชกตอนทีชชูกกล่าวง้อนางอมิตตดาไม่ให้โกรธเพราะชชูกจะไม่ไปขอ
สองกมุารมาเป็นทาส ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

อย่าจาคําสม้เสียดหวัใจ พีผูเ้ถา้ก็จกัค่อยคะยยุคะยายแล่นใช้๑๐ 

    ตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีเล่นเสียงพยญัชนะ /ส/ ในคําว่า 
ส้ม-เสียด คําว่า ส้ม ในทีนีหมายถึง ไม่พึงพอใจ เมือแปลความจากวรรคทีว่า อย่าจาคําส้มเสียด
หวัใจ จงึหมายถึง อยา่ใช้พดูทีไมพ่งึพอใจหรือทิมแทงใจของชชูก  

                                                           
 ๘หลวงธรรมาภิมณฑ์ เรียกว่า สมัผสัอกัษร มี ๗ ประเภท คือ สมัผสัแบบคู่ เทียบคู่ เทียมรถ เทียบรถ ทบคู่ แทรกคู่

และแทรกรถ 
 ๙ปรับปรุงจาก ธรรมาภิมณฑ์,รองอํามาตย์เอกหลวง(ถึก จิตรถึก).ประชุมลํานํา ประมวลตํารากลอนกานต์ 

โคลงฉันท์.(พระนคร : สํานกันายกรัฐมนตรี,๒๕๑๙), ๕๐-๕๓. 
 ๑๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๒๒. 



๑๐๘ 
 

ไม่เพียงเท่านนักวียงัได้แสดงฝีมือในการแต่งด้วยการใช้สมัผัส
พยญัชนะแบบเป็นคู่ถึง๒คู่ในวรรคเดียวกนัด้วยตวัอย่างในกัณฑ์มทัรี เมือพระนางมทัรีทรงพบกับ
เหลา่พระยาราชสีห์พระนางทรงครําครวญอ้อนวอน ดงัทีกวีได้พรรณนาความวา่ 

แก่พระยาเนือทงัหลาย อนัตรายย้ายฟีก หลบหลีกจากทางเทียว กูจกัเคียว
เมือหาลูกแกว้๑๑ 

    ตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า กวีได้เล่นเสียงพยญัชนะในวรรคที
สามทงัคําว่า หลบ-หลีก และ ทาง-เทียว๑๒ลกัษณะเด่นของกวีผู้แต่งมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร 
คือ การเลน่เสียงพยญัชนะแบบเป็นคู ่คือ การใช้สมัผสัพยญัชนะเรียงตอ่กนั ๒ คําและมี ๒ คู ่ซึงทํา
ให้มหาชาต ิสํานวนนีมีความไพเราะมากยิงขนึด้วย 

    ๒ .  การเล่นเ สียงพยัญชนะเดียวกันเ รียง  ๓  คํา  เ รียกว่า          
"การเล่นแบบเทียบคู่" ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้ในกณัฑ์ชชูก ตอนทีชชูกซ่อมบ้านก่อนทีจะเดินทางไป
ขอสองกมุารไว้วา่ 

ส่วนชูชกพราหมณ์ก็หยดยาเย่าเรือนทีหลคุรํา ทีใดตํามนัก็แปลงหือสูง๑๓ 

    ตวัอยา่งข้างต้นจะเห็นได้ว่า กวีล้านนาได้เล่นเสียงพยญัชนะ /ย/ 
ในคําว่า หยด๑๔-ยา-เย่า(เรือน) การทีกวีเล่นเสียงพยญัชนะ /ย/ นนัทําให้เห็นถึงความพยายามใน
การซอ่มบ้านของชชูกเป็นอยา่งยิง กลา่วคือ คําว่า “ยา” หมายถึง รักษาหรือบรูณะ เมือกวีได้นําคํา
ว่า “หยด” มาประกอบกบั “ยา” จึงทําให้เห็นภาพของชชูกคอ่ยๆซ่อมแซมบ้านด้วยความอตุสาหะ 
ส่วนคําว่า “เย่า” นันใช้เป็นคําซ้อนกับคําว่า “เรือน” เมือนําทังสามคํามาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน        
จงึทําให้เกิดเสียงสมัผสัทีทําให้เกิดภาพของความอตุสาหะของชชูก 

                                                           
๑๑เรืองเดียวกนั, ๒๔๙. 
๑๒ภาษาล้านนา พยญัชนะ “ท” ออกเป็นเสียง /t/  
๑๓เรืองเดียวกนั, ๑๒๔. 
๑๔หยด ออกเสียงพยญัชนะต้นเพียงตวัเดียว คือ /ย/  



๑๐๙ 
 

    ไมเ่พียงเทา่นนั การเล่นเสียงพยญัชนะเรียงกนั ๓ คําเช่นนียงัทํา
ให้เกิดจินตภาพเกียวกับลักษณะด้วย ดังทีกวีได้พรรณนาถึงตอนทีชาวเมืองสีพีกล่าวถึงการ
เดนิทางไปอาศรมของพระเวสสนัดรให้ชชูกฟังว่าต้องเดินทางข้ามแม่นําซึงกว้างใหญ่ประดจุแม่นํา
ทงั ๕ สายในกณัฑ์ชชูกวา่  

สตัว์และคนร้อนกระหาย มียงัยายหยงัรอบ ยเุอานินกอบสองมือ ผิบ่มีเป็นดงัอนั๑๕ 

    ตวัอย่างข้างต้น เห็นได้ว่ากวีได้เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ /ย/    
ในคําวา่ ยงั-ยาย-หยงั เห็นได้ว่ากวีได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงลกัษณะของแม่นําทีกว้างใหญ่และลึก 
คําว่า “ยาย” หมายถึง เรียงราย และ “หยงั” หมายถึง ความรู้สึก และในวรรคนีกวีได้ใช้คําทีไม่มี
ความหมายอยา่งคําว่า “ยงั” แตเ่มือนําทงัสามคํามาร้อยเรียงเข้าด้วยกนัจะได้ความหมายโดยตรง 
คือ มีแม่นําเรียงรายจนสามารถรู้สึกถึงความกว้างใหญ่ได้ หรืออาจจะมีความหมายในเชิงสํานวน 
คือ แมนํ่าทีกว้างใหญ่และลกึจนไมส่ามารถวดัได้นนัเอง    

    ในกัณฑ์จุลพน กวีใช้การเล่นเสียงพยัญชนะแบบเทียบคู่เพือ
บอกลักษณะของพระเวสสันดรอีกด้วย  ดังทีกวีได้พรรณนาถึงพรานเจตบุตรซึงกล่าวถึง             
พระเวสสนัดรทีประทบัในเขาวงกตไว้วา่ 

เจ้าพระยาเวสสนัดรแก่นไท้ อยู่ป่าไม้วงกฎ มีใจอดกะทําเพียรทกุคําเช้า เนือ
บ่ เสร้าส่องใสงาม ท่านพราหมณ์ไปรอดหนั ในทีนนัก็หากจกัหนั๑๖ 

 ตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีได้เล่นเสียงพยญัชนะ /ส/ ในคํา
ว่า (บ)่ “เสร้า”๑๗-ส่อง-ใส ซึงทําให้เห็นลกัษณะทางกายภาพของพระเวสสนัดรได้อย่างชดัเจนมาก
ยิงขนึ วา่พระองค์มีสีพระวรกายทีไม่คลําดํา ทรงมีผิวทีขาวผดุผาดสะอาด ซึงจะสงัเกตได้จากคําว่า 
ส่อง-ใส การเล่นเสียงพยัญชนะเช่นนีทําให้เห็นลักษณะทางกายภาพของตัวละครมากยิงขึน 

                                                           
๑๕เรืองเดียวกนั, ๑๓๒. 
๑๖เรืองเดียวกนั, ๑๔๓. 
๑๗เสร้า ออกเสียงวา่ เส้า 



๑๑๐ 
 

อาจจะกลา่วได้วา่ การเลน่เสียงพยญัชนะนนัไมเ่พียงแตทํ่าให้เกิดความไพเราะทางเสียงเท่านนั แต่
ยงัสามารถทําให้เกิดจินตภาพเพิมขนึด้วย 

    ๓ .  การเล่นเ สียงพยัญชนะเดียวกันเ รียง  ๔  คํา  เ รียกว่า           
"การเล่นแบบเทียมรถ"  ในกณัฑ์ชูชก กวีได้พรรณนาถึงชชูกซึงตามหาทางไปยงัเขาวงกต ชชูกได้
รําพึงในใจว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ทีใด และได้พยายามเข้าไปถามชาวสีพีว่าพระเวสสันดร
ประทบัอยู ่ ณ ทีใด ดงัความวา่ 

ทีใดชาวสีพีชุมนมุกนัมวลหมู่ พราหมณ์เข้าสู่ถามหา ว่าพระเวสสนัดรท่าน
ทา้วไปอยู่ด่านดา้วแดนใด ขา้คึดใจจงจอด๑๘ 

    กวีได้เล่นเสียงแบบเทียมรถ ในคําว่า ด่าน-ด้าว-แดน-ใด ซึงเป็น
การยําความหมายของข้อความ กล่าวคือ ในคําว่า ด่าน-ด้าว-แดน หมายถึง สถานที ซึงการเล่น
เสียง /ด/ เช่นนีเป็นการยําความหมายของสถานทีว่า ทุกๆทีทีพระเวสสนัดรประทบั และใช้ คําว่า 
“ใด” เพือแสดงถึงการถาม  จะเห็นได้วา่ กวีต้องการยําความหมายเพือให้เห็นถึงความอตุสาหะของ
ชชูกในการตามหาพระเวสสนัดร  

ส่วนกัณฑ์จุลพน กวีได้พรรณนาถึงชูชกทีนึกถึงอาหารและข้าว
ของทีนางอมิตตดาเตรียมใส่ถุงเพือให้ชูชกกินระหว่างเดินทางเพือขอสองกุมารไปเป็นทาส          
ดงัความวา่ 

อนันางใจหวานถ้วนถี แปลงหือพีพามา มีทงัเข้าหนมแดกงาและเข้าก้อน
นําออ้ย หวานชิดชอ้ยเชียงชิน เป็นของกินแห่งคนเถา้๑๙ 

    กวีได้เล่นเสียงสมัผสัพยญัชนะ /ช/ ในคําว่า ชิด-ช้อย-เชียง-ชิน 
ไม่เพียงแตทํ่าให้วรรคนีมีเสียงราบรืนในการเทศน์แล้ว แตย่งัเป็นการเน้นความหมายของอาหารที               
นางอมิตตดาจดัให้ชชูกด้วย กลา่วคือ ขนมแดกงาและข้าวก้อนนําอ้อยนนัมีรสหวาน สงัเกตได้จาก
กวีได้ใช้คําขยายว่า “หวานชิดช้อย” คือ อาหารมีรสหวานแต่ไม่หวานมาก และเป็นอาหารทีมี
                                                           

๑๘เรืองเดียวกนั, ๑๒๖. 
๑๙เรืองเดียวกนั, ๑๕๓. 



๑๑๑ 
 

คุณภาพ อีกทังยังมีราคาสูงด้วย จะเห็นได้จากคําว่า “เชียงชิน” ซึงมีความหมายว่า ของทีมี
คณุภาพและราคาสงู  

    ๔. การเล่นเสียงพยัญชนะเรียงกันพยัญชนะละ ๒ คู่ เรียกว่า 
"การเล่นแบบทบคู่" ในกัณฑ์มหาพน กวีได้พรรณนาถึงบรรยากาศของป่าหิมพานต์ซึงมีหมู่ไม้และ
สตัว์ป่านานาพนัธุ์อาศยัอยู ่ตอนทีกวีกลา่วถึงหมู่นกนนักวีได้ใช้การเล่นเสียงแบบทบคูเ่พือให้ผู้อ่าน
ผู้ ฟังเกิดจินตภาพด้วย ดงัความวา่ 

เสียงเนืองนนัชุห้อง ลือทวัท้องดอยดง มีทุกพงป่าไม้ใหย่ เกิดในไข่สองที     
ปีกหางรียาวมาก ตาขาวหากหลายพนั๒๐ 

    ตวัอยา่งข้างต้น กวีได้เล่นเสียงแบบทบคูใ่นคําว่า ทวั-ท้อง-ดอย-
ดง การเสียงแบบทบคู่เช่นนีทําให้เกิดจินตภาพของป่าหิมพานต์ทีมีหมู่นกจํานวนมาก กล่าวคือ    
กวีได้พรรณนาว่าเสียงนกร้องนนัดงัมาก จากความว่า เสียงเนืองนนั๒๑ชุห้อง กวีได้ขยายความว่า  
ดงัไปทวัทงัภูเขาและป่าไม้ สงัเกตได้จากกวีเลือกใช้คําว่า “ทวัท้อง” ซึงหมายถึง ทวัทงัป่า และใช้
คําวา่ “ดอยดง” เพือเพิมภาพวา่ดงัไปทงัภเูขาและป่าไม้  

    ไม่เพียงเท่านัน กวียังขยายความของเสียงหมู่นกว่าไม่ได้เป็น
เสียงทีน่ารําคาญหรือเสียงรบกวน แต่เป็นเสียงทีไพเราะ ดงักวีไ ด้พรรณนาไว้ในกัณฑ์มหาพน
เชน่กนัวา่ 

ตวัพูห้ย่องเสียงขนั หากเนืองนนัชมชืน ซ้ายๆตืนเถิงใจ๒๒ 

    ตวัอย่างข้างต้น กวีได้เล่นเสียงแบบทบคูใ่นคําว่า เนือง-นนั-ชม-
ชืน เพือให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเกิดจินตภาพถึงเสียงของหมู่นก จะเห็นได้ว่า กวีได้ใช้กลวิธีปฏิพากย์ คือ      
ใช้คําทีมีความหมายตรงข้ามกนัมาเรียงไว้ด้วยกนั จะสงัเกตได้จากการทีกวีได้ใช้คําว่า “เนืองนนั” 
ซงึหมายถึง เสียงทีดงัมาก และกวีเลือกใช้คําว่า “ชมชืน” ซึงหมายถึง ชืนชม พึงพอใจ เมือนําทงั ๔ 
                                                           

๒๐เรืองเดียวกนั, ๑๗๒. 
๒๑นนั หมายถึง เสียงดงั เสียงความวุน่วาย เสียงกงัวาน  
๒๒เรืองเดียวกนั, ๑๗๓. 



๑๑๒ 
 

คํามาเรียงร้อยเข้าด้วยกันจึงหมายถึง เสียงของหมู่นกทีดงักังวานแต่เป็นเ สียงไพเราะเสนาะห ู
อาจจะกลา่วได้วา่ การทีกวีเลือกใช้กลวิธีการเล่นแบบทบคูนี่ไม่เพียงแตเ่ป็นการเน้นยําความหมาย
แล้ว ยงัเป็นการสร้างจินตภาพของฉากให้แก่ผู้อา่นผู้ ฟังด้วย 

    ๕. การเล่นเสียงพยญัชนะเรียงกัน คํามีลกัษณะเป็นคู่กัน จะมี
คํายืนอยู่หนึงคํา แตคํ่าถัดไปเป็นเสียงพยญัชนะคนละเสียงหรือเสียงเดียวกนั๒๓การเล่นเสียงแบบ
เป็นชดุนีพบ ๓ ลกัษณะดงันี 

    ๕.๑ การเล่นเสียงพยญัชนะเรียงกนั ๒-๓ คู่ โดยมีคํายืนหนึงคํา
และมีเสียงพยญัชนะเดียวกนัสมัผสักัน เรียกว่า "การเล่นเสียงเป็นชุด" เช่น ในกณัฑ์กมุาร ตอนที
พระชาลีเห็นชชูกแล้วนึกในพระทยัว่าชูชกไม่เหมือนกบัพราหมณ์ขอทานทวัไป จึงทรงแสร้งเข้าไป
สนทนาด้วย ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

พราหมณ์ผู้นีนา บ่เจียรจาคําอ้วนอ่อน เหมือนดงัพราหมณ์แต่ก่อนขอทาน 
ทะเยียะทะยานทะเยือก ตาเหลือกเหลือมปากเสียงแข็ง ผ่อสะแคงเหงียง
หนา้ จาหยาบชา้ปนูกลวั๒๔ 

    ตัวอย่างข้างต้น กวีเลือกใช้กลุ่มคําทีว่า  “ทะเยียะทะยาน        
ทะเยือก” ซึงมีลักษณะการเล่นเสียงแบบเป็นชุด กล่าวคือ มีคํายืนหนึงคําซึงมีเสียงเหมือนกัน 
ได้แก่ “ทะ” แตคํ่าถดัไปนนัเล่นเสียงสมัผสัพยญัชนะ /ย/ ได้แก่ เยียะ-ยาน-เยือก เมือนํามารวมกัน
จะสามารถตงักระสวนได้ว่า ทะ ย ทะ ย ทะ ย การเล่นเสียงแบบเป็นชุดนีไม่เพียงแต่ทําให้เกิด
ความไพเราะแล้ว แตย่งัทําให้เกิดจงัหวะทีเข้ากบัระบําของล้านนาด้วย  

    ๕.๒ การเลน่เสียงพยญัชนะเรียงกนั ๒ คูโ่ดยจะส่งสมัผสัจากคํา
ที ๑ ไปสู่คําที ๔ และคําที ๒ ไปสู่คําที ๕ ซึงมีคําอืนคนักลาง ลกัษณะคล้ายกับกลบทกบเต้นของ
ภาคกลางแตต่่างกันทีจํานวนคําและสมัผสั เรียกว่า การเล่นเสียงเป็นชุดแบบกลบท อาจจะเขียน
เป็นแผนผงัได้ดงันี 

                                                           
๒๓ปรับปรุงจาก ชลลดา เรืองรักษ์ลิขิต.ตะเลงพ่ายศรีมหากาพย์.(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก,๒๕๔๑), ๑๓๑.  
๒๔พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๘๖. 



๑๑๓ 
 
รูปที ๓ แผนผงัการเลน่เสียงพยญัชนะเรียงกนั ๒ คู ่

 

 

 

    ในกัณฑ์มหาพน กวีได้กล่าวถึงป่าไม้และสัตว์ป่าโดยทีกวี
กลา่วถึงพรรณหมากทีขนึปนกนัและมีสตัว์ป่า เชน่ ลิง บา่งและชะนี อาศยัอยู ่ดงัความวา่ 

หมากดําแกมหมากด่าง ลางตวัก่านตวัขาว จอนหางยาวหยอกกนัย่าง๒๕ 

    ตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า กวีใช้การเล่นเสียงแบบเป็นชุดใน 
คําว่า หมาก-ดํา-แกม-หมาก-ด่าง ซึงคําว่า “หมาก” คําแรกจะส่งสัมผัสพยัญชนะไปยังคําว่า 
“หมาก” ซงึเป็นคําที ๔ และคําวา่ “ดํา” จะสง่สมัผสัพยญัชนะไปยงัคําว่า “ดา่ง” ซึงเป็นคําที ๕ โดย
มีคําวา่ “แกม” คนักลางระหวา่ง ๔ คํา   

    ข้อสงัเกตประการหนึงบางครังกวีอาจจะยืดหยุ่นในการเล่นเสียง
เป็นชุดแบบกลบทได้ด้วยการส่งสมัผสัเพิมขึนในคําที ๒ กับคําที ๓ หรืออาจจะเพิมจํานวนคําที
คนักลางได้ เช่น ในกณัฑ์กมุาร พระนางมทัรีสบุินว่ามีชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวดํา นุ่งผ้าสีแดง มาตดั
พระกรและควกัพระทยัของพระนางไป ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

ผืนหนึงนุ่งพายในผืนหนึงสะใบพายนอก ทดัดอกไมแ้ดงสองหู ผ่อเล็งดูยะยาบ๒๖ 

    ตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า วรรคทีหนึง กวีได้เล่นเสียงเป็นชุด
แบบกลบทแตเ่พิมสมัผสัพยญัชนะในคําที ๒ กบั คําที ๓ โดยทีคําที ๑ ยงัส่งสมัผสัพยญัชนะไปยงั
คําที ๔ และคําที ๒ ยังส่งสัมผัสพยัญชนะไปยังคําที ๕ ดังจะเห็นได้จาก “ผืน” ส่งสัมผัสเสียง

                                                           
๒๕เรืองเดียวกนั, ๑๗๑. 
๒๖เรืองเดียวกนั, ๑๗๘. 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๑๑๔ 
 

พยญัชนะ /พ/๒๗ไปยังคําว่า “พาย” และ “หนึง”๒๘ส่งสมัผสัไปยงัคําว่า “ใน” โดยทีกวีได้เพิมเสียง
สมัผสัพยญัชนะในคําว่า “หนึง” ซึงเป็นคําที ๒ ส่งสมัผสัเสียงพยญัชนะ  /น/ ไปยงัคําว่า “นุ่ง” ซึง
เป็นคําที ๓ ด้วย การทีกวีเพิมเสียงสมัผสัพยญัชนะเช่นนีไม่เพียงแต่เป็นการแสดงฝีมือในการแต่ง
ของกวีแล้ว แตย่งัสามารถเพิมความไพเราะให้กบัมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรด้วย  

    นอกจากนีแล้ว วิธีทียืดหยุ่นการเล่นเสียงเป็นชุดแบบกลบทของ
กวีล้านนายงัสามารถทําได้ด้วยการเพิมจํานวนคําคนักลาง กวีอาจจะเพิม ๑-๒ คํา เพือให้เกิดเสียง
ทีเป็นจงัหวะมากยิงขนึ ดงัเช่น ในวรรคทีสอง กวีได้เพิมจํานวนคํา ๑ คํา ดงัความว่า ผืนหนึงสะใบ
พายนอก จะเห็นได้วา่ กวีเพิมคําว่า “สะใบ” เข้ามาแตเ่สียงสมัผสัพยญัชนะอืนยงัคงเหมือนเดิมซึง
คําว่า “สะใบ” หมายถึง ห่ม การเพิมคําเช่นนีเพือให้เกิดความหมายทีล้อกับความในวรรคแรก 
กล่าวคือ ในวรรคแรกหมายถึง ผ้าผืนหนึงใช้นุ่งด้านใน ส่วนวรรคทีสองหมายถึง ผ้าอีกผืนหนึงใช้
ห่มด้านนอก การเล่นเสียงเป็นชุดแบบกลบทนีไม่เพียงแต่ทําให้เกิดจงัหวะในการเทศน์เท่านนั แต่
ยงัทําให้เกิดความหมายทีสอดคล้องกนัด้วย 

    ๕.๓ การเล่นเสียงพยญัชนะเรียงกนั ๓ คํา โดยมีเสียงพยญัชนะ
อืนคนักลาง ๓ คํา คล้ายกบักลบทกบเต้นต่อยหอยของภาคกลางตา่งกนัทีการเล่นเสียงพยญัชนะ
เรียงกัน ๓ คําไม่มีสมัผสัสระในคําที ๓ กบั คําที ๔ การเล่นเสียงพยญัชนะเช่นนีจะมีจํานวนคําใน
วรรค ๖ คํา โดยคําที๒ จะสง่สมัผสัเสียงพยญัชนะไปยงัคําที ๔ และ ๖ ตามลําดบั ซึงสามารถเขียน
แผนผงัได้ดงันี 

รูปที ๔ แผนผงัการเลน่เสียงพยญัชนะเรียงกนั ๓ คํา 

 

 

 

                                                           
๒๗พยญัชนะ “ผ” กบั “พ” มีลกัษณะทางเสียงเหมือนกนั คือ /ph/ ตา่งกนัทีเสียงวรรณยกุต์ 
๒๘คําวา่ “หนึง” ออกเสียงพยญัชนะต้นเพียงตวัเดียว คือ /น/  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 



๑๑๕ 
 

    ดงัจะเห็นได้จาก กัณฑ์กุมาร ตอนทีพระนางมัทรีเสด็จเข้าเฝ้า
พระเวสสนัดร เพือทลูถามถึงเรืองพระสบุนิร้าย ดงัความวา่ 

จิงมาหาพระเหนือหวักล่าวแก ้หือรู้ถีแทส้วสัดี ขา้มทัรีมาผิดเมือ เพือว่าข้าฝัน
ร้ายเมือกลางคืน นีแลนา๒๙ 

    ตวัอย่างข้างต้น จะได้ว่ากวีใช้การเล่นเสียงพยญัชนะ /ม/ คําว่า 
“มทั(รี)-มา-เมือ” โดยคําวา่ “มทั(รี)”เป็นคําที ๒ ส่งสมัผสัเสียงพยญัชนะ /ม/ ไปยงัคําที ๔ คือ “มา” 
และคําที ๖ คือ “เมือ” โดยมีคําว่า “ข้า-(มั)ทรี-ผิด” ซึงเป็นคําที ๑ ๓ และ๕ คันระหว่างคํา
ตามลําดบั  

    การเลน่เสียงพยญัชนะเป็นชดุแบบกลบทนีอาจจะเป็นกลวิธีของ
กวีอย่างหนึงทีทําให้เกิดจังหวะในคําประพันธ์ เมือนําไปเทศน์โดยเข้าระบําแล้วจึงทําให้เสียง
กระทบกันทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังได้รับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิดของตวัละคร อีกทงัการเล่นเสียง
พยญัชนะเชน่นียงัทําให้เกิดความไพเราะเสนาะหขูองผู้ ฟังด้วย 

    ๖. การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเรียงกัน ๒ คํา โดยทีมีเสียง
พยญัชนะอืนสง่สมัผสัพยญัชนะประกบด้านหน้าและด้านหลงัซงึสามารถเขียนเป็นแผนผงัได้ดงันี 

รูปที ๕ การเลน่เสียงพยญัชนะเรียงกนั ๒ คํา 

 

 

 

   

    ในกัณฑ์กุมาร ตอนทีพระนางมัทรีทรงตามหาสองกุมารแต่ไม่
ทรงพบ พระนางจงึทรงกรรแสงไมห่ยดุ กวีได้พรรณนาไว้วา่ 
                                                           

๒๙เรืองเดียวกนั, ๑๘๐. 

๑ ๒ ๓ ๔ 



๑๑๖ 
 

แม่ก็จกันงัไหแ้ต่วนัเถิงคํา  แต่คําเถิงเทียงคืน แต่เทียงคืนเถิงรุ่ง๓๐ 

    ตวัอย่างข้างต้น กวีได้เล่นเสียงพยัญชนะ ๒ คู่ คือ คํา-คืน และ 
เถิง๓๑-เทียง โดยทีคําว่า “เถิง” ซึงเป็นคําที ๒ ส่งสัมผัสพยัญชนะ /ท/ ไปยังคําที ๓ คือ “เทียง” 
ในขณะทีคําว่า “คํา” ซึงเป็นคําที ๑ ส่งสัมผัสเสียงพยัญชนะ /ค/ ไปยังคําที ๔ คือ คําว่า “คืน”     
เห็นได้วา่ คําที ๑ กบั ๔ มีเสียงสมัผสัพยญัชนะประกบคําที ๒ และ ๓ การเล่นเสียงพยญัชนะเช่นนี
มี ๒ คูแ่ละคูแ่รกสง่เสียงสมัผสัประกบคูที่ ๒  

    ในกณัฑ์มทัรี ปรากฏการเล่นเสียงแบบประกบคูเ่ช่นกนั ดงัตอน
ทีพระนางมทัรีถึงแก่วิสญัญี พระเวสสนัดรทรงเข้าพระทยัว่าพระนางมทัรีสินพระชนม์ จึงทรงรําพึง
รําพันถึงพระนางและการจัดพระศพของพระนางมัทรีโดยมีสร้างพระเมรุและประดับด้วยสัตว์     
หิมพานต์นานาชนิด  ซงึกวีได้พรรณนาถึงการสร้างรูปนาคไว้วา่ 

ประดบัแดงดํารายก้านกาบเหลือม มะมาบมีวรรณ ขะบานใบขนัแนวนีด   
จกัหือช่างขีดลายลวง๓๒ 

    ตัวอย่างข้างต้น กวีได้เล่นเสียงแบบประกบคู่ในวรรคทีสาม      
ซึงกวีได้ใช้คู่แรก คือ เสียงพยัญชนะ /ข/ ส่งเสียงสัมผัสกันในคําว่า “ขะ” กับ “ขัน” และใช้เสียง
สมัผสัคูที่ ๒ ด้วยเสียง /บ/ ในคําวา่ “บาน” กบั “ใบ”  

    การเล่นเสียงแบบประกบคู่นีกวีล้านนาทีแต่งมหาชาติ สํานวน
สร้อยสงักรใช้น้อยกวา่การเลน่เสียงแบบอืน อาจจะเป็นเพราะการเลน่เสียงสมัผสัเช่นนีไม่ก่อให้เกิด
จินตภาพมากเหมือนกบัการเลน่เสียงสมัผสัแบบอืน  

    อีกทงัด้วยฉันลักษณ์แบบค่าวธรรมไม่เหมาะกับการเล่นเสียง
สมัผสัเชน่นี อยา่งไรก็ตาม การทีกวีเลือกใช้กลวิธีการเล่นเสียงแบบประกบคูนี่ย่อมมุ่งหมายเพือให้

                                                           
๓๐เรืองเดียวกนั, ๒๐๖. 
๓๑พยญัชนะ “ถ” และ “ท” มีลกัษณะทางเสียงเหมือนกนั คือ /th/ แตต่า่งกนัทีเสียงวรรณยกุต์ 
๓๒เรืองเดียวกนั, ๒๖๔. 



๑๑๗ 
 

เกิดเสียงทีกระทบกัน จนนําไปสู่การเกิดจังหวะในการเทศน์ เมือผู้ อ่านผู้ ฟังได้อ่านได้ฟังจะเกิด
ความไพเราะจนนําไปสูอ่ารมณ์สะเทือนใจได้ 

    กวีผู้ นีสามารถใช้วิธีการเล่นเสียงพยญัชนะถึง ๖ แบบซึงแต่ละ
แบบนนัสามารถปรากฏร่วมกันได้อย่างแยบยล อาจจะกล่าวได้ว่าในแต่ละวรรคของคําประพนัธ์
สามารถปรากฏกลวิธีการเล่นเสียงได้มากกว่า ๑ แบบ และกวีผู้แตง่มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนี
ยงันิยมใช้เสียงสมัผสัพยญัชนะเป็นอย่างยิง โดยเฉพาะการเล่นเสียงสัมผสัพยญัชนะแบบคู่ คือ 
การเล่นเสียงพยญัชนะเรียงกัน ๒ คํา ซึงลกัษณะเด่นของมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร คือ กวีใช้
การเล่นเสียงแบบคูถ่ึง ๒ คูใ่นวรรคเดียวกนั อาจจะเป็นเพราะเป็นวิธีทีง่ายทีสดุ อีกทงัยงัสามารถ
สรรคําได้หลากหลายกวา่การเลน่เสียงสมัผสัพยญัชนะแบบอืน  

    อยา่งไรก็ตามการเลน่เสียงพยญัชนะของกวีล้านนานนัทําให้เห็น
ถึงจดุมุ่งหมายประการหนึง คือ กวีต้องการให้เกิดเสียงทีกระทบกนัเพือให้เกิดจงัหวะในการเทศน์
ซงึทําให้เข้ากบัทกุระบําของล้านนา ส่วนผลทีได้รับจากการเกิดเสียงกระทบกนันนั คือ ทําให้ผู้อ่าน
ผู้ ฟังเกิดจินตภาพจนนําไปสู่ความเข้าใจความรู้สึก นึกคิดของตวัละคร ภาพบรรยากาศของฉาก 
ตลอดจนนําไปสูค่วามเข้าใจ “สาร” ทีกวีต้องการ “สง่” ให้แก่ผู้อา่นผู้ ฟังด้วย 

  ๒.๑.๒ การเล่นเสียงสทัพจน์ หมายถึง การใช้เสียงทีเกิดจากธรรมชาติ เช่น เสียง
ฟ้าร้อง เสียงสตัว์  เสียงนํา รวมถึงเสียงทีมนษุย์สร้างขนึ ดงัในกณัฑ์กมุารเมือพระนางมทัรีสบุินร้าย
ว่ามีคนมาควกัดวงพระเนตรและตดัพระกรของพระนาง พระนางจึง เสด็จไปทลูถามพระเวสสนัดร 
ครันถึงประตศูาลา พระเวสสนัดรทรงได้ยินเสียงประต ูดงัความวา่ 

มหาสตฺโต อนัว่า พระมหาสตัเจ้า อนัยงัอยู่เฝ้าภาวนา ได้ยินประตูสาลาดงั
กะกกกะกาก ยินเสียงหลากแทห้นกัหนา๓๓ 

  ตวัอยา่งข้างต้นจะเห็นได้วา่ กวีเลือกใช้คําวา่ "กะกกกะกาก" กบัประต ูเสียงกะกก
กะกาก นีทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดจินตภาพมากขึนด้วย กล่าวคือ เ สียง "กะกกกะกาก" นีชาวล้านนา

                                                           
 ๓๓เรืองเดียวกนั, ๑๗๙. 



๑๑๘ 
 

เข้าใจว่าเป็นเสียงดงักว่าเสียงกกุกกั ภาพทีกวีสร้างขนึสอดรับกบัฉากด้วย กล่าวคือ ในตอนนีเป็น
ฉากทีพระนางมทัรีทรงหวาดกลวัพระสบุนิจงึรีบเสดจ็เพือทลูถามพระเวสสนัดรถึงเรืองพระสบุนิ  

กลวิธีการใช้คําเลียนเสียงธรรมชาตินีในมหาชาติสํานวนสร้อยสงักรนนัมีปรากฏ
น้อยอาจจะเป็นเพราะกวีไม่ได้ต้องการเน้นฉาก กล่าวคือ เสียงสัทพจน์มักจะปรากฏและ              
มีความสําคญัต่อฉาก เช่น กวีมักจะใช้พรรณนาฉากทีเป็นป่า ฟ้าฝน รวมถึงเสียงทีเกิดอุปกรณ์
ตา่งๆ เป็นต้น แต่ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรฉากเป็นส่วนทีเสริมให้ตวัละครเดน่ขนึ ฉะนนั จึง
พบการใช้สทัพจน์น้อยกวา่ภาพพจน์อืน 

  ๒.๑.๓ การใช้คําอพัภาสหรือการกร่อนคําของคําซํา การอพัภาส คือ การทีคําพวก
หนึงทีมีเสียงซํากันด้วยตวัพยัญชนะ หรือเรียกว่าคําซํา โดยทําให้พยางค์หน้าสนัเข้า เช่น ยุ่งยุ่ง 
เป็น ยะยุง่ ย้ายย้าย เป็น ยะย้าย เป็นต้น๓๔ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้ในกณัฑ์มหาราช ตอนทีชชูกได้รับ
พระราชทานเลียงอาหาร วา่ 

...บดันีได้มาพบของกินแพงต่างๆ ชินส้มค่างกบัมนัหมู  สองมือถูเข้าปาก 
เยียะจะจบุจะจาบซะซยุซะซาย  กินทงัลาบควายและแกงแคเป็ด แกงแคเห็ด
เผ็ดวะวีวะวี กินทงัปิงจีและปลาเผา แคบหมูมนัเอาใส่ระรัน เถ้ายินมนัค่อย
เคียว ปากพราหมณ์เบียวเมือบน  กินทงัแกงอ่อมตม้จนดงัซะซบปิงไก่รูดทงั
ตวั๓๕ 

  กวีได้ใช้การอัพภาส เพือให้เห็นกิริยาอาการตะกละของชูชก เช่นคําว่า จะจุบ    
จะจาบ  ซะซุย  ซะซาย  วะวี  ระรันและซะซบ  เมือผู้ อ่านหรือผู้ ฟังได้อ่านหรือฟังจะได้ภาพของ     
ความตะกละของชูชกทีรีบรับประทานอย่างเร่งรีบด้วยความดีใจเมือเห็นอาหารทีมีค่าและราคา
แพงซงึทําให้ผู้อา่นและผู้ ฟังเห็นภาพของชชูกทีกินมมูมามส่งเสียงตลอดเวลาทงัเสียงเคียวเสียงซด
และเสียงดดูนวิด้วย    

                                                           
 ๓๔วรเวทย์พิสิฐ,พระ, คู่มือลลิติพระลอ(กรุงเทพฯ : องค์การค้าของครุุสภา,๒๕๔๕), ๙.  

 ๓๕พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๓๓๔. 



๑๑๙ 
 

  จากการศึกษาด้านเสียงพบว่า กวีล้านนาใช้กลวิธีทางเสียง ๓ แบบ ได้แก่ 
ประการแรก การใช้เสียงสัมผสั เช่น การเล่นเสียงสมัผสันอกซึงเป็นบงัคบัทวัไปของคําประพนัธ์
ประเภทร้อยกรอง มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรมีเสียงสัมผัสนอกอย่างสมําเสมอทําให้มีเสียงที
ไพเราะและเอือตอ่ทํานองการเทศน์ทีเรียกว่า "ระบํา"   

  สว่นการใช้เสียงสมัผสัใน พบวา่กวีล้านนาใช้เสียงสมัผสัพยญัชนะมากทีสดุเพราะ
เสียงสมัผสัพยญัชนะเนืองจากเสียงพยญัชนะทําให้เกิดการกระทบทางเสียงจึงทําให้เกิดเสียงที
ไพเราะ อีกทังการใช้เสียงพยัญชนะยังทําให้เกิดรูปคําทีมีความหมายจนนําไปสู่การรับรสทาง
วรรณคดีอีกด้วย ส่วนเสียงสัมผัสสระกวีเลือกใช้เพือให้เกิดสัมผัสทีเอือต่อการเทศน์ กล่าวคือ     
เสียงสระทําให้ยืดเสียงตามทํานองเทศน์ได้ง่ายขนึ 

  ประการทีสอง  การเล่นเสียงสัทพจน์  พบว่ากวีล้านนานิยมใช้น้อยกว่า             
การเล่นเสียงอืน เนืองจากเป็นการเล่นเสียงเพือเสริมให้ฉากหรือตวัละครเดน่ขึน ประการสุดท้าย 
การใช้คําอัพภาสเสียง พบว่ากวีล้านนานิยมใช้คําอัพภาพเพือขยายภาพด้วยวิธีการทางเสียง 
บางครังกวีใช้คําอพัภาสเสียงร่วมกบัเสียงสทัพจน์เพือให้เกิดจินตภาพมากขนึด้วย   

 ๒.๒ ด้านคํา 

 การเล่นคําเป็นอีกกลวิธีหนึงทีกวีล้านนานิยมใช้ในการแต่งมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร 
การเล่นคําช่วยทําให้เกิดจังหวะ ลีลาและความไพเราะยิงขึน จนนําไปสู่ความหมายทีประทบัใจ
และกินใจผู้อ่านผู้ ฟังมากขึนด้วยวิธีการใช้คํา วลี หรือ ข้อความซําๆ ด้วยความมุ่งหมายทีจะเน้น
หรือยําเนือความทีแตง่หรืออารมณ์ทีผู้แตง่ต้องการแสดงให้แนน่แฟ้นกระจ่างชดั  

  ๒.๒.๑ การเล่นซําคํา เพือตอกยําความให้มีนําหนกัมากขึน ดงัในกัณฑ์มัทรีใน
ตอนทีพระนางมทัรีกลบัมาไม่พบสองกุมารพระนางมทัรีได้พยายามตามหาสองกุมารทุกทีแต่ก็    
ไมพ่บในตอนนีกวีได้เลน่การซําคําวา่ “ทกุ” วา่ 

ทกุขอกข้างอาราม ทุกดงรามและป่ากล้วย ทุกสรอกห้วยเครือหนาม ทกุดง
งามป่าไม้ทุกแหล่งไหล้เขาเขียว ทุกรูเปลวปากถํา ทุกท่านําและลอมคา    



๑๒๐ 
 

ทกุรูผาเหวหาด ทกุทีตาดเหวเหิน ทกุรูดินและจอมปลวก ทกุบวกนําและสระ
หนอง ทุกหินกองหินก่อนางก็ไปหยืดร้องหา ก็บ่หันสองบัวตราหน่อท้าว     
ในด่านดา้วแดนใด๓๖ 

  ตวัอย่างนีพบว่ากวีได้เล่นคําว่า “ทกุ” ซึงเป็นการเน้นนําหนกัของเนือความ การที
กวีใช้คําว่า “ทกุ” เพือยําให้ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกถึงว่าพระนางมทัรีได้ออกตามหาลกูทกุทีไม่เว้นทีใดเลย
ทงัรูดิน จอมปลวกและบวกนํา ซึงเป็นการยําถึงความรู้สึกของพระนางมทัรีทีเป็นแม่ซึงรุ่มร้อนใจ
เทียวตามหาลกูแบบพลิกแผน่ดนิโดยไมใ่ห้รอดหรูอดตาสกัทีเดียว   

  อีกทงัยงัเป็นการพรรณนาภมูิทศัน์ของป่าหิมพานต์ที ๔ กษัตริย์ได้อาศยัอยู่ ดงัใน
บทประพันธ์นีจะเห็นถึงป่าทีมีต้นกล้วยขึนมาจนเรียกว่า“ป่ากล้วย” อีกทังด้านข้างอาศรมก็มี     
สระนํา อาศรมของทงั ๔ กษัตริย์อยูบ่นเขาทีสงู มีถําและเหวลกึด้วย 

  ในกณัฑ์กมุาร หลงัจากพระเวสสนัดรทรงบริจาคสองกมุารแล้ว พระนางมทัรีทรง
ตามหาสองกมุารแตก็่ไมท่รงพบจงึทรงพรรณนาครําครวญถึงสองกมุารว่า 

ทีเหยียบลูกกูทงัสอง ทีสกุก็สกุเป็นหนอง ทีพองก็พองเป็นนํา ทีซําก็ซําเป็น
เลือดบ่รู้แหง้เหือดสกัยาม๓๗ 

  ความตอนนีกล่าวถึงความทุกข์ยากลําบากของสองกุมารทีต้องถูกพาไปในที
ทรุกนัดารกวีได้พรรณนาถึงความลําบากในการเดินทางด้วยเท้าด้วยการกล่าวว่าทีทีสองกมุารไป
เหยียบทําให้เท้าสกุจนเป็นหนองพองจนเป็นนําและชําจนเป็นเลือด  

  กวีได้ใช้กลวิธีการซําคําโดยใช้คําว่า "ก็" คนัระหว่างคําเพือเป็นการสมดุลเสียง 
กลา่วคือ การสมดลุเสียงทีเหมือนกนั ทงั สกุก็สกุ พองก็พอง ซําก็ซํา ล้วนแล้วเป็นการเน้นยําความ 
กวีใช้คําวา่ "ก็" คนัระหวา่งการซําคําเชน่นีทําให้เห็นความสองความได้ชดัเจนขนึอีกด้วย เช่น ทีสกุก็
สุกเป็นหนอง คําว่า "ทีสุก" หมายถึง เท้าทีระบมก็สุกจนเป็นหนอง จะเห็นได้ว่า "สุก" คําแรก         

                                                           

 
๓๖เรืองเดียวกนั,  ๒๕๙. 

 
๓๗เรืองเดียวกนั,  ๒๑๒. 



๑๒๑ 
 

ทําหน้าทีเป็นคําคุณศพัท์ทีละคํานามข้างหน้า หมายถึง เท้าทีระบม ส่วนคําว่า "สุก" คําทีสอง          
ทําหน้าทีเป็นคํากริยา หมายถึง อาการระบมจนเป็นแผล ทํานองเดียวกันในบาททีสองและสามที
คําแรกทงัคําวา่พองและซําทําหน้าทีเป็นคําคณุศพัท์และคําทีสองทําหน้าทีเป็นคํากริยาตามลําดบั  

  อาจจะกลา่วได้วา่ กลวิธีการสมดลุเสียงของกวีล้านนาเช่นนี ไม่เพียงจะทําให้เกิด
จงัหวะของ  การเทศน์แล้วยงัทําให้เห็นภาพของการเกิดใหม่วนเวียน กล่าวคือ กวีได้ใช้กลวิธีการ
เล่นซําคําเพือยําให้เห็นแผลของเท้าหลายระดบั เริมจากระดบัร้ายแรงทีสุด คือ การสุกจนเป็น
หนองใกล้แตก ระดบัพองเป็นนําแตย่งัไม่ติดเชือเป็นหนองและระดบัเบาทีสดุ คือ เริมชํา จะสงัเกต
ได้จากวรรคสดุท้ายทีกล่าวว่า บ่รู้แห้งเหือดสกัยาม เนืองจากชําแล้วจึงกลายเป็นพอง จากพองจึง
กลายเป็นหนองแล้วเกิดใหมว่นเวียนเชน่นี การใช้ซําคําแบบเป็นจงัหวะนีเพือให้เห็นการเกิดซําแบบ
วนเวียนเป็นระดบัจากรุนแรงทีสดุถึงเบา 

  ๒.๒.๒ การเลน่คําด้วยการซํากลุ่มคํา กวีล้านนานนัมีกลวิธีการเล่นคําด้วยการซํา
กลุ่มคําทีมีชือเรียกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา ข้อสงัเกตประการหนึง คือ การเล่นคํา
ด้วยการซํากลุม่คํานีล้านนาใช้เกณฑ์ตําแหนง่ในการแบง่แยกประเภท มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร
พบกลวิธีการเชน่นี ๓ วิธีการดงัมีรายละเอียดดงันี  

  วิธีการที ๑ วิธีการแบบแบกช่อนําพล คือ การใช้คําซํากนันํามาวางด้านหน้าบาท 
ลกัษณะเดียวกบัการเลน่คําซํากนัแตต่า่งกนัทีนํามาวางด้านหน้าจะเป็นกลุ่มคําทีมีผลทําให้จํานวน
คําในคณะเกินกว่า๕คําตามทีกําหนดไว้ ภาษาล้านนาเรียกว่า คําสร้อยหรือสร้อยคํา ในกณัฑ์ชชูก 
ตอนทีหมาของพรานเจตบตุรไลต้่อนชชูกขนึต้นไม้ กวีได้พรรณนาถึงหมาวา่  

ตวัหนึงชือว่าพูตู้บแกว้ แกว่นเชือขบเชือคาบ ตวัหนึงชือว่าพูต้าบ มนัช่างสาป
ชอมรอย ตวัหนึงชือว่าพู้ดํามอยปกหางครางไปทวัป่า เสียงทวัร่ารวายถี ตวั
หนึงชือว่าอ้ายหรีหางดอก ตัวหนึงชือว่าพู้ทอก มันช่างเซาะซอกในลอม 



๑๒๒ 
 

หลอนหนัสตัว์มามนัย่อมไล่ คนัเขา้ไปใกลป้าวเปิปเอา ตวัหนึงชือว่าดาวเสร็จ 
แมน้หลงป่าได ้๗ วนัมนัก็ผนัมารอด๓๘ 

  วิธีการเช่นนีเป็นกลวิธีทีนิยมมากในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร การใช้คําซําที
เช่นนีไม่เพียงแตเ่ป็นการยําผู้ ฟังว่ายงักล่าวถึงหมาของพรานเจตบตุรแล้ว ผู้ ฟังยงัมีความรู้สึกว่ามี
หมาจํานวนมากอีกด้วย 

  วิธีการที ๒ แบบสําเภาคืนหนสู่ท่าเก่า คือ ในแตล่ะวรรคจะใช้กลุ่มคําซําคล้ายกบั
แบบชอ่นําพล แตเ่ปลียนจากด้านหน้าเป็นวางไว้ด้านหลงั ดงัคําประพนัธ์ดงันี 

คนนงรามหนุ่มเถ้า แบกดาบเท้านมเนือ เจ้าก็บ่นบั  เนือหนงัยานยานหวัสนั 
เจ้าก็บ่นบั คําพําเปียปมุหลาม เจ้าก็บ่นบั ขุนตดัความตกแต่ง เจ้าก็บ่นบั 
ช่างถือแพ่งพิมพ์เมือง เจ้าก็บ่นบั บณัฑิตเรืองนกัปราชญ์ เจ้าก็บ่นบั ผูฉ้ลาด
ดว้ยโวหาร เจ้าก็บ่นบั...๓๙ 

  วิธีการที ๓ แบบตงัเค้าไว้ไขคําปลาย คือ การนําคําทีเป็นคํากระทู้ตงัไว้ แล้วจึง
ตามด้วยคําอธิบายถึงความหมายให้ชดัเจนขึนแสดงเชิงเหตุผล มกัจะใช้คําว่า เพราะ เพราะว่า      
ก็เพราะวา่ และก็เพือเป็นต้น ดงัตวัอยา่งของคําประพนัธ์ดงันี 

มึงนางจุ่งมาหนี กูจกับอกชีหือมึงฟัง คําพายหลงัเล่าไว ้กูจกัเล่าใหน้างฟัง  

ชา้งพงัจกัหนีเสียเถือน เพราะว่าช้างพูเ้พือนบ่มีหลาย แก้วคนชายร่วมรู้ เมีย
มีชู้ เพราะว่าผวัใจดี ราชสีห์จกัหนีเสียดอย เพราะว่าดอยอนันนับ่มีรูเปลว
ปากถํา ปลาจักหนีเสียนํา ก็เพราะว่านําบ่มีเปอะตม ศรมจักหนีเสียครู ก็
เพราะครูอนันนัใบ.้..๔๐ 

                                                           

 
๓๘เรืองเดียวกนั, ๑๒๗. 

 
๓๙เรืองเดียวกนั, ๑๑๙-๑๒๐. 

 ๔๐เรืองเดียวกนั,  ๒๔๕. 
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  จากการศกึษาด้านคํา พบวา่ กวีล้านนาใช้ ๒ กลวิธี ได้แก่ การเล่นซําคําเป็นกลวิธี
ทีกวีล้านนานิยมใช้มากทีสดุเนืองจากทําให้เกิดภาพซําแบบวนเวียนจึงทําให้เอือต่อการพรรณนา
ความของกวี 

  ไมเ่พียงเทา่นีกลวิธีดงักล่าวดงัช่วยให้เกิดเสียงซํากนัในการเทศน์ซึงทําให้เกิดการ
ยําความจนนําไปสู่การเกิดภาพของผู้ ฟังได้เป็นอย่างดี ส่วนการเล่นคําด้วยการซํากลุ่มคํา           
พบ ๓ วิธีการ คือ วิธีการแบบแบกชอ่นําพล แบบสําเภาคืนถินและแบบตงัเค้าไว้ไขคําปลาย  

  ผู้ วิจัยพบข้อสังเกตประการหนึง คือ การแบ่งการซํากลุ่มคําของล้านนานี           
กวีชาวล้านนาใช้เกณฑ์ตําแหน่งทีปรากฏในการแบ่ง ซึงผลจากการซํากลุ่มคํานีทําให้เกิดผล
เชน่เดียวกนักบัการใช้คําซํา คือ เพือเป็นการเน้นความหมายและเพือทําให้เกิดภาพชดัเจนขนึด้วย   

 ๒.๓ ด้านความหมาย  

 การสร้างความงามทางความหมาย คือ การสร้างจินตภาพให้แก่ผู้ อ่านผู้ ฟังโดยการใช้
ความหมาย อาจจะมาจากการใช้โวหารการเขียนภาพพจน์ การสร้างอารมณ์สะเทือนใจ และ     
การใช้คําทีมีความหมายโดยนยัเพือให้ผู้อา่นผู้ ฟังสามารถรับรสทางวรรณคดีจนนําไปสู่ความเข้าใจ
สารทีกวีต้องการสือได้  

 ความงามทางความหมายนี เรียกว่า "อลังการทางความหมาย " หรือ "อรรถาลังการ" 
หมายถึงการใช้โวหารเปรียบเทียบหรือโวหารแฝงความหมาย เพือให้มีการตีความได้ลึกซงึตา่งกัน
ไป ในระยะแรกมกัเป็นโวหารอย่างง่ายซึงเปรียบว่าสิงหนึงดีงามเหมือนอีกสิงหนึง ตอ่มาจึงพลิก
แพลงให้สลบัซบัซ้อนมากขนึ จนเป็นความหมายทีซอ่นเร้นเจตนาของผู้พดู๔๑ 

 การศึกษาความงามทางความหมายในครังนี ผู้วิจยัได้แบ่งหวัข้อการศึกษาเป็น ๓ หวัข้อ 
คือ การใช้โวหารการเขียน ภาพพจน์และรสทางวรรณคดี ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

                                                           
 ๔๑สรุปความจาก กุสมุา รักษมณี.วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.(กรุงเทพฯ : โครงการ
ตําราภาษา-จารึก ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร,๒๕๔๕), ๒๘. 
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  ๒.๓.๑ โวหารการเขียน 

  โวหาร หมายถึง ชนัเชิงหรือสํานวนการแต่งหนังสือ๔๒หรือการเรียงร้อยถ้อยคํา
อยา่งศลิปะเพือการเน้นหรือให้บงัเกิดผลตามต้องการ๔๓การใช้โวหารเป็นกลวิธีการใช้ภาษาในการ
เรียงร้อยข้อความเพือสร้างสรรค์งานวรรณกรรม โดยมุ่งประสิทธิผลทางอารมณ์ ทีทําให้บทกวีถึง
พร้อมด้วยแง่งามของเสียงและความหมาย โวหารจึงเป็นศิลปะและสนุทรียภาพแห่งการร้อยกรอง
ถ้อยคํา๔๔ 

  จากการศึกษามหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร พบว่า กวีได้ใช้การพรรณนาโวหาร
มากทีสดุ รองลงมา คือ การบรรยายโวหารและอรรถาธิบาย ตามลําดบั ดงัมีรายละเอียดดงันี 

   ๒.๓.๑.๑ พรรณนาโวหาร คือ ข้อความสือสารทีให้รายละเอียด หรือการ
อธิบายความอย่างถีถ้วน แต่ไม่มีการดําเนินเรือง๔๕เพือมุ่งให้ผู้ อ่านผู้ ฟังสังเกต แลเห็นภาพ      
พร้อมกบัเกิดความรู้สกึประทบัใจคล้อยตามไปด้วย๔๖ 

   การพรรณนาในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรมีลกัษณะเป็นการพรรณนา
เพือเสริมให้เกิดความสมบรูณ์ของเนือหาเพิมมากขนึ ซึงแบง่ออกเป็น ๒ ประการ คือ การพรรณนา
ทีเกียวกับฉากและบรรยากาศ ส่วนประการทีสอง คือ การพรรณนาทีเกียวกับอารมณ์ความรู้สึก
ของตวัละคร 

    ๒.๓.๑.๑.๑ การพรรณนาทีเกียวกบัฉากและบรรยากาศ  

     ๒.๓.๑.๑.๑.๑ การพรรณนาฉากและบรรยากาศฉากใน
เรืองมหาชาติจึงเป็นฉากทีเกิดจากจินตนาการ อย่างไรก็ตามกวีผู้ แต่งเรืองมหาชาติ สํานวน      

                                                           
 ๔๒ราชบณัฑิตยสถาน.พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.(กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน,๒๕๔๖),
๑๐๙๐. 
 ๔๓เรืองเดียวกนั, ๓๖๕. 
 ๔๔ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย, ๔๓. 
 ๔๕เรืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
 ๔๖เรืองเดียวกนั, ๖๙. 
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สร้อยสงักรได้พยายามสอดแทรกและผสมผสานธรรมชาติทีมีอยู่จริง สภาพสงัคมและวฒันธรรม
ของชาวล้านนาไว้ได้อยา่งนา่สนใจ ดงัมีรายละเอียดดงันี      

      ๒.๓.๑.๑.๑.๑.๑ การพรรณนาฉากทีเกียวกับ
สิงของและสิงมีชีวิต  เนืองจากฉากในท้องเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรมักกล่า วถึง           
สภาพธรรมชาต ิสภาพแวดล้อมของป่าและเมือง ฉะนนั กวีจึงนิยมพรรณนาสิงทีอยู่ภายในป่าและ
เมืองด้วย เชน่ 

      ในกัณฑ์มทัรี ตอนทีพระนางมทัรีรีบเสด็จกลับ
จากการหาผลไม้ในป่า แต่ในขณะทีพระนางเสด็จกลับนันก็ทรงพบกับราชสีห์ทังสามกวีได้
พรรณนาถึงความนา่สะพรึงกลวัของสตัว์ร้าย ๓ ตวั ดงันี 

นางพระยาก็จกัลําบาก เสวยทุกข์ยากเหลือใจ เทวดาปราศรัยกนัดงันีแล้ว 
จึงบงัคบัหือเทวบตุรสามตนวิเสส ว่าสูเจ้าจุ่งไปกลายกลบัเพส เป็นเนือเนตร
สามตวั มีรูปเพิงกลวัเคิงคาบ เยียะเป็นดงัจกัคนัคาบแท้ดีหลีตนหนึงเป็นดงั
ราชสีห์มีอํานาจ ตนหนึงเป็นดงัเสือเหลือง ชนปาวปราบ ตวักล้าหยาบลือ
เรือง ไปนอนเนืองไขว่ขวา้ง ทตัทีหล้างนางมทัรี จกัดนัคีรีเทียวท่อง อย่าหือ
นางท้าวหย่องเทียวมา...เทวดามีหัวใจชมชืน เทวบุตรสามตนตืนชมบาน      
ก็เนรมิตรเป็นเนือเชียงคานสามสิง ใหญ่ลํายิงเพิงกลวั หนงัหวัพองเคิงขาบ 
เป็นดงัจกัคนัคาบแทดี้หลี นนัแล๔๗ 

      ตัวอย่างข้างต้น  กวีได้กล่าวถึงเทพยดาได้
บงัคบัให้เทวบุตรสามองค์จําแลงกายลงมาเป็นสตัว์ร้ายทงั ๓ ตวั๔๘ เพือขดัขวางการเดินทางของ
พระนางมทัรี  กวีได้พรรณนาถึงสตัว์ร้ายทงั ๓ว่า องค์หนึงจําแลงกายมาเป็นราชสีห์มีอํานาจมาก 
องค์หนงึจําแลงกายมาเป็นเสือเหลืองมีความดรุ้ายมากจนไม่มีผู้ ใดปราบได้ ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้
ว่า ตนหนึงเป็นดงัราชสีห์มีอํานาจ ตนหนึงเป็นดงัเสือเหลือง ชนปาวปราบ ตวักล้าหยาบลือเรือง

                                                           
 ๔๗เรืองเดียวกนั, ๒๒๘-๒๒๙. 

 ๔๘เนือเรืองในตอนนี กล่าวถึงเทวบุตรจําแลงกายลงมาเป็นสัตว์ร้าย ๓ ตวั แต่เนือความปรากฏเพียง ๒ ตวั คือ 
ราชสีห์และเสือเหลืองเท่านนั  



๑๒๖ 
 

ส่วนความน่ากลวัของสตัว์ร้ายทงั ๓ ตวั คือ มีขนาดตวัทีใหญ่มาก อีกทงัยงัมีพละกําลงัทีมากด้วย
ดงัทีกวีใช้คําวา่ ตนหนึงเป็นดงัราชสีห์มีอํานาจ อีกทงักวีได้แฝงนําเสียงของตนเองด้วยว่า เชียงคาน
สามสิง ใหญ่ลํายิงเพิงกลัว คําว่า เพิงกลัว๔๙หมายถึง สมควรกลัว แม้กระทังกวีเองยังแสดง
ความรู้สกึวา่สตัว์ร้ายทงั ๓ ตวัมีความนา่กลวัเนืองจากสตัว์ร้ายทงั ๓ ตวัมีขนาดตวัใหญ่มาก จนทํา
ให้พระนางมทัรีสมควรทีจะกลวั อีกทงัยงัพรรณนาด้วยว่าความหวาดกลวันีมีลกัษณะ หนงัหวัพอง
เคิงขาบ หมายถึง สตัว์ร้ายทงั ๓ ตวัน่ากลวัจนขนหวัลกุเป็นอย่างยิง ด้วยเหตดุงักล่าวจึงทําให้พระ
นางมทัรีรู้สกึหวาดกลวัตอ่สตัว์ร้ายทงั ๓ ตวัเป็นอยา่งยิง เมือผู้อ่านผู้ ฟังเกิดภาพทีน่ากลวัจึงนําไปสู่
ความรู้สกึสงสารพระนางมทัรีด้วย 

      การพรรณนาถึงสัตว์ร้ายทงั ๓ ตวันีทําให้เห็น
ถึงกลวิธีการพรรณนาความของกวีอย่างหนึง คือ การแฝงนําเสียงของกวี เนือความในตอนนีกล่าว
เพียงวา่สตัว์ร้ายทงั ๓ ตวัมีความน่ากลวั อาจจะเป็นเพราะขนาดตวัหรือพละกําลงั เพือการดําเนิน
เรืองทีกระชบั อีกทงัเนือความในตอนนีไม่มีความสําคญัมากนัก กวีจึงใช้กลวิธีแฝงนําเสียงของ
ตนเองเพือสร้างความรู้สึกน่าสะพรึงกลวัให้แก่ผู้อ่านผู้ ฟัง ซึงเป็นกลวิธีทีกระชบัทงัเนือความและ
เวลาอีกด้วย ไมเ่พียงเทา่นนัการทีกวีได้ใช้กลวิธีพรรณนาเชน่นีไมเ่พียงแตจ่ะทําให้เกิดภาพของสตัว์
ร้ายแล้ว แตย่งัทําให้เกิดความเข้าใจความรู้สกึ นกึคดิของตวัละครด้วย  

      อาจจะกล่าวได้ว่า การพรรณนาฉากทีเกียวกับ
สิงของและสิงมีชีวิตนีกวีได้ใช้กลวิธีการพรรณนาทงัการพรรณนาลําดบัตามส่วนเพือให้เกิดภาพที
ชัดเจนแล้วนําไปสู่ความเข้าใจเนือเรืองและการพรรณนาด้วยการแฝงนําเสียงของกวีเพือเป็น      
การชีนําให้เกิดความรู้สึกจนนําไปสู่ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร เมือผู้อ่านผู้ ฟังเกิด
จินตภาพและเข้าใจตวัละครแล้ว ผู้อา่นผู้ ฟังจงึสามารถรับรสวรรณคดีตา่งๆได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      ๒.๓.๑.๑.๑.๑.๒ การพรรณนาฉากทีเกียวกับ
ป่า วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนีมีการพรรณนาถึงฉากทีเกียวกบัป่าอย่าง
ชดัเจนถึง ๒ กณัฑ์ คือ กณัฑ์จลุพนและกณัฑ์มหาพนจะเป็นการพรรณนาฉากป่าตามเนือเรืองและ

                                                           
 ๔๙เพิงกลวั อา่นวา่ เปิงกวั หมายถึง สมควรกลวั  



๑๒๗ 
 

เป็นการแสดงฝีมือทางวรรณศิลป์ของกวี ส่วนในกณัฑ์อืนมีการพรรณนาถึงฉากป่าเช่นเดียวกนัแต่
เป็นการพรรณนาเพือให้เกิดความสมบรูณ์ของฉาก 

      "ป่า" เป็นฉากทีกวีนิยมใช้มากในเรืองนีอาจ
เนืองมาจากโครงเรืองทีพระเวสสนัดรจะต้องเสด็จไปยงัเขาวงกตจึงจําเป็นต้องเดินทาง อีกทงัเขา
วงกตยงัเป็นเขาทีอยู่ในป่าหิมพานต์ จะสงัเกตได้ว่า "ป่า" ในเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรล้วน
แต่เป็นป่าในจินตนาการเนืองจากเป็นฉากทีได้รับมาจากเวสสนัตรชาดก การพรรณนาฉากป่าใน
เรืองนี มีรายละเอียดดงันี 

      การพรรณนาฉากป่าตามเนือเรือง มหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักรนนัปรากฏฉากป่าทีเป็นไปตามการดําเนินเรืองจํานวน ๒ กณัฑ์ คือ กณัฑ์จลุพน
และกัณฑ์มหาพน ดังทีกวีได้พรรณนาถึงป่าหิมพานต์ในกัณฑ์จุลพน ตอนทีพรานเจตบุตรได้
อธิบายเส้นทางทีพํานักของพระเวสสันดรให้ชูชกฟัง กลวิธีหนึงทีกวีใช้ในการพรรณนา คือ         
การพรรณนาภาพรวมก่อนทีจะพรรณนาอยา่งละเอียดลออ ดงัทีกวีได้พรรณนาในตอนต้นวา่ 

ท่านพราหมณ์ไปแลว้ก็หากจกัหนับ่หย่า ท่านจุ่งค่อยเข้ากว่าตามทาง นีเทอะ    
เอเต ทุมา อันว่า ไม้ทังหลายงามใช่ช้า ลําใหย่หม้าหันมา ทรงผลา
หลายหลาก ถ้วนทุกพรากนานา อคฺุคตา มีลําสูงใสสระอาด เป็นดงัอากาศ
และกลางหาว อนัเต็มไปด้วยหมู่ดาวทงัหลาย นนัแล ธวสฺสกณฺณา คือไม้
ตระแบกแก้วใบบาง ไม้หูกวางตงัพุ่ม ไม้สะเคียนหนุ่มกลางเกียง ไม้รังเรียง
ดอกช่อ ไม้สะคร้อเปลือกบาง ไม้ยมยางสูงพน้เพือน เป็นทีนกแอ่วเล่นเลือน
ไปมา อนัว่าสาขาและใบไม้ ในทีใกล้กวดัไกว ลมพดัใสออกเอือก อ่อนนอ้ม
เนือกไปมา เป็นดงัมานวะผูย้งัถ่าว กินเหล้ากล่าวเสียงใส นนัแล พราหมณ์
เฮย เอเต สกณุา อนัว่านกทงัหลาย งามเรียงเสียงก้อง คือโพรนโดกร้องเสียง
เบา นกตระเหว่าร้องเสียงสว่าง นกร่างร้องเสียงใส บินไปไกลจิมใกล้ เหนือ
หมู่ไม้นานา คนัเถิงยามมาสว่าร้อง เสียงมีก้องมวัเมา เขามีหวัใจชมชืน นกั
กว่าหมืนหลายแสน มาทกุแดนทกุดา้ว จบัปลายพร้าวและปลายตาล มีเสียง



๑๒๘ 
 

หวานใช่ช้า เหมือนดงัเสียงขบัทิพย์แห่งนางฟ้า อนัอยู่ในแหล่งหล้าชือว่านนั
ทวนยยาน๕๐ 

      การพรรณนาในตอนนีจะเห็นได้ว่า  กวีได้
กลา่วถึงความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ จะเห็นได้จากความทีว่า อนัว่า ไม้ทงัหลายงามใช่ช้า ลําใหย่
หม้าหนัมา ทรงผลาหลายหลาก ถ้วนทุกพรากนานา อุคฺคตา มี ลําสูงใสสระอาด เป็นดงัอากาศ
และกลางหาว อนัเต็มไปดว้ยหมู่ดาวทงัหลาย 

      กวีได้ใช้การเปรียบว่าความสูงใหญ่ของต้นไม้
เหมือนกบัท้องฟ้าและดาว กวีใช้การพรรณนาด้วยการเปรียบเทียบเพือให้นึกถึงปริมาณ กล่าวคือ 
กวีได้เปรียบป่าเหมือนกบัท้องฟ้าและต้นไม้เหมือนกบัหมู่ดาว ทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าใจได้ว่าต้นไม้มี
จํานวนมากจนไมส่ามารถนบัได้ การพรรณนาเช่นนีไม่เพียงแตทํ่าให้เกิดจินตภาพทีกว้างใหญ่แล้ว 
แตย่งัสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สกึถึงวา่สิงนนัมีจํานวนมากและนบัไมไ่ด้ด้วย  

      ไม่เพียงเท่านนั การทีกวีได้เปรียบเทียบป่าไม้
เหมือนกับท้องฟ้าในยามคําคืนนนั ยังทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรู้สึกถึงบรรยากาศทีร่มรืนและเย็นสบาย     
อีกนยัหนงึจะสงัเกตได้วา่กวีจงใจให้ภาพทีกว้างใหญ่ ปริมาณมากและบรรยากาศทีร่มรืนนนัเพราะ
ต้องการให้ผู้ อ่านผู้ ฟังได้เห็นถึงบารมีของพระเวสสันดรว่าเมือพระองค์ได้ประทับอยู่ทีใดทีนนัก็      
ร่มรืนและเย็นสบาย ส่วนการพรรณนา "นก" กวีได้ให้ทงัเสียงและภาพ ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้ว่า 
เสียงมีก้องมวัเมา เขามีหวัใจชมชืน นกักว่าหมืนหลายแสน มาทกุแดนทกุด้าว จบัปลายพร้าวและ
ปลายตาล มีเสียงหวานใช่ช้า เหมือนดังเสียงขับทิพย์แห่งนางฟ้า อันอยู่ในแหล่งหล้าชือว่า        
นนัทวนยยาน กวีเน้นยําว่านกทงัหลายนนัส่งเสียงดงัแตมี่ความไพเราะเสนาะหู ดงัทีกวีได้เปรียบ
เสียงนกทีไพเราะนีกับเสียงการขับเพลงของนางฟ้าในสวนนันทวันซึงเป็นอุทยานทีงดงามของ     
พระอินทร์ 

      ไม่เพียงเท่านัน กวียังสร้างภาพของหมู่ทีมี
จํานวนมากด้วยการกลา่วเกินจริง ดงัทีกวีได้ใช้ความว่า นกักว่าหมืนหลายแสน มาทกุแดนทกุด้าว 

                                                           
 ๕๐เรืองเดียวกนั, ๑๔๒-๑๔๓. 



๑๒๙ 
 

จับปลายพร้าวและปลายตาล จะเห็นได้ว่า กวีได้กล่าวว่ามีนกจํานวนมากกว่าหมืนและแสนตวั   
มาจากทกุสถานทีและจบัอยู่ทีปลายต้นมะพร้าวและต้นตาล ปริมาณนกนีสมัพนัธ์กบัปริมาณและ
ขนาดของป่ากับต้นไม้ กล่าวคือ กวีได้พรรณนาภาพของป่าทีกว้าง ใหญ่และร่มรืน จึงทําให้เป็น
แหลง่ทีนกจะอาศยัอยูจํ่านวนมาก อาจจะกลา่วได้วา่ กวีสร้างสมดลุระหว่างภาพป่าและภาพนกได้
อยา่งแยบคายเป็นอยา่งยิง  

      การพรรณนาถึงป่าในกณัฑ์จลุพนนี กวีล้านนา
ยงัใช้วิธีการเพิมรายละเอียดให้กับป่าและสัตว์ป่าด้วย กล่าวคือ กวีได้พรรณนาขยายความของ   
ป่าไม้และต้นไม้ ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

ดูราท่านพราหมณ์ผูห้วัหงอก กูจกับอกดว้ยดี หมากม่วงมีหลายหมู่ ตงัตน้อยู่
หิมพานต์ ในสถานบ่ล่วงลํา สกุดิบพรําดูประจิต ไมห้มากกวิดตน้สูงใบหนอ้ย 
ขนนุสกุย้อยค่าหนามหนา ไม้สะบามีค่าอ้วน ชมพู่ล้วนลูกสกุแขวน หมาก
แหนสกุสระอาด ไม้หมากหาดสกุใสงาม ไม้รังรามลูกหนอ้ย หวานชิดช้อยมี
พรรณ ไมห้มากกระทนัสกุค่าออ้ม ไม้ขามป้อมลูกแควนกลม หมากยมสกุเดร
ดาษ ส้มและฝาดปูนยอ หมากสมอลูกบ่เสร้า สุกแต่เค้าเถิงปลาย คนไป
กลายเอากินก็ง่าย พอดงัจกัรู้ม่ายมือมา ทีนนันาดงใหญ่ มีทงัไม้อ้งไก่ตงัต้น
อยู่ยายกนั ทงัหลายวณัณผายผอก ก็จิงเป็นดอกดวงเผย กิงแกมเฟยชกุลํา 
มีทงัไมกุ้่มนําเป็นดอกดวงพวง ไมมู้กหลวงดอกถีถ้อย ไม้มูกนอ้ยดอกแกมใบ 
ไม้หมากคบัทองใสบ่   เสร้า มีทงัไม้หมากเหม้าเปลือกบาง ไม้หมากซาง
หวานชืนชอ้ย ลูกใหญ่นอ้ยพอดี ไมนิ้โครธมีหลายสํา สกุแก่พรําควรกิน หล่น
ตกดินเรืองเรือ ไม้หมากเดือเหลือหลาย ลูกมนัยายแต่เคา้ ตราบต่อเท้าเถิง
ปลาย  มีหลายประการใช่น้อย เป็นดังคนผู้ ช่ างร้อยหากตริตรองไว ้           
นนัแลนา๕๑ 

                                                           
 ๕๑เรืองเดียวกนั, ๑๔๔-๑๔๕. 



๑๓๐ 
 

      กวีไ ด้พรรณนาถึงพรรณไม้ต่างๆ ทีอยู่ ใน        
ป่าหิมพานต์โดยการกล่าวถึงพรรณไม้แล้วจึงพรรณนาเพือให้เห็นลักษณะของพรรณไม้นัน         
จะสงัเกตได้วา่พรรณไม้ทีกวีได้พรรณนาถึงนนัแบง่ออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือ  

      ประการแรกเป็นพรรณไม้ทีใช้บริโภค เช่น      
ต้นขนนุมีผลสุกและมีหนามหนา ต้นชมพู่ ต้นหมากแหน ต้นหมากหาด พรรณไม้ทงั ๓ ชนิดนีเป็น
พรรณไม้ทีมีผลสุก สะอาดและไม่มีแมลงกัดกิน ดงัจะสงัเกตได้จากกวีนิยมใช้คําว่า "สุกใสงาม"    
ไม่เพียงเท่านันยงัมี ต้นรัง ต้นรามทีมีลกูเล็กแตมี่รสชาติหวาน ต้นมะขามป้อมมีลกัษณะของผลที
กลมอีกทงัยงัมีรสเปรียวและฝาดปนกนั ต้นสมอมีลกูสกุงามตงัแตโ่คนถึงปลาย อีกทงัยงัพบต้นไทร
ทีมีลูกดกจนไม่สามารถเก็บกินไม่ทนัจนหล่นเกลือนกลาด และต้นมะเดือทีออกลูกตงัแต่โคนจรด
ปลาย เป็นต้น  

      พรรณไม้ดงักล่าวนันมีลักษณะเป็นผลไม้ คือ 
มนษุย์สามารถนํามาบริโภคได้ ข้อสงัเกตประการหนึงกวีได้เน้นยําว่าผลไม้เหล่านีสกุ ดงัจะเห็นได้
จากกวีได้ใช้คําว่า "สุก" เป็นคําขยายหลงัชือผลไม้ทุกครัง และกวียงัให้ความสําคญักับความงาม
ของผลไม้ คือ จะต้องมีสีและความเกลียงเกลาไร้แมลงกัดกิน ดงัจะเห็นได้จากกวีนิยมใช้คําว่า     
"บ่เสร้า" เพือให้เห็นสีทีสดใสน่ารับประทาน และนิยมใช้คําว่า "ใส" เพือให้เห็นว่าผลมีลักษณะ
เกลียงเกลาไร้แมลงกดักิน  

      ความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้นียังเห็นได้จาก
คํากริยาทีกวีใช้ คือ "ยาย" หมายถึง เรียงราย ซึงมีลกัษณะคือ เรียงอย่างปะปนกนัดงัความว่า มีทงั
ไม้อง้ไก่ตงัตน้อยู่ยายกนั ทงัหลายวณัณผายผอก และเรียงอย่างเป็นระเบียบ ดงัความว่า ไม้หมาก
เดือเหลือหลาย ลูกมนัยายแต่เคา้ ตราบต่อเทา้เถิงปลาย 

      จากตวัอย่างทงัสองจะเห็นได้ว่าการพรรณนา
ถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นนีไม่เพียงแต่เห็นภาพเท่านัน แต่ยัง ทําให้รู้สึกปริมาณมากอีกด้วย      
ส่วนพรรณไม้ลักษณะทีสอง คือ พรรณไม้ทีมีค่า เช่น ต้นสะบา ต้นหมากกระทันทีมีค่าทาง
เศรษฐกิจมาก อีกทังยังพบ ต้นอ้งไก่ ต้นมูกหลวง ต้นมูกน้อย ต้นหมากคับทองและต้นเหม้า     



๑๓๑ 
 

ต้นไม้เหลา่นีล้วนออกดอกทีมีสีสนัสวยงาม อาจจะกลา่วได้วา่พรรณไม้เหล่านีสามารถใช้ประโยชน์
จากต้นและดอก ทงัยงัมีคา่มากในสงัคมล้านนา กล่าวคือ พรรณไม้เหล่านีเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจ 
ซงึสงัเกตได้จากการใช้คําวา่ "คา่อ้วน" และ "คา่ค้อม" ทีหมายถึง มีคา่มาก ของกวีได้ 

      นอกจากกวีจะได้ขยายการพรรณนาพรรณไม้
แล้ว กวียงัขยายการพรรณนานกด้วยเชน่กนั ดงัทีกวีได้พรรณนาขยายความวา่ 

ประการ ๑ เล่า อนัว่านกหมู่หวัที เขายินดีชมชืน เขาก็ยืนถวายพร ว่าข้าแด่
พระเวสสนัตระตนผ่านเหงา้ พระราชะเจ้าจุ่งยินดี กบัดว้ยสองศรีลูกเตา้ และ
นางหนุ่มเหน้ายอดสร้อยเทียมตน อย่าได้มีกังวลโสกเสร้า ทุกคําเช้าอยู่
ภาวนา เทอะว่าอนั นกหมู่นนัจึงได้ชือว่านนัทิกา ทุติยสกุณา อนัว่านกทงั
หลายมวลสะพรู่ ถ้วนสองหมู่บินมา จับสาขากิงไม้ ด้าวจิมใกล้อาศรม    
ถวายบงัคมกราบไหว ้พระหน่อไท้ธมัมิกฤษี ว่าข้าแด่พระบญุมีตนวิเสสเทียร
ย่อมหมวดเกล้าเกสเป็นชี ส่วนพระฤษีเจืองเจ้าจุ่งมีอายยืุนเทียงเท้า อย่ารีบ
เถา้โรยแรง อดใจแข็งในเถือน อยู่เป็นเพือนชา้งและเสือสิงห์ จุ่งรักสองเพาพิง
ลูกแก้ว กบัทงันางเลิศแล้วเทวี เทอะว่าอนั นกหมู่นนัจิงได้ชือว่าชีวบุตตา 
ตติยสกุณา ส่วนนกทงัหลายมวลหมู่ ถ้วนสามหมู่บินมา ชือว่าปิยบุตตารํา
ร้อง มีเสียงก้องทัวป่าหิมพานต์ เขาก็มานมัสการตามโบราณใสสว่าง      
เจียรจาช่างถวายพร ว่าเทวะ ข้าแต่พระภูธรเจ้าช้าง จุ่งกะทําเสพสร้างทาง
บุญ อย่าได้ทารุณคําเคียด จุ่งรักษาลูกน้อยเนตรสายใจ กบัทงัมทัทีไวแว่น 
รักแท้แก่นเพิงเพา อย่าซบเซาโสกไหม้ อย่าได้ไข้หวดัไอ จุ่งอยู่ในป่ากว้าง    
ในท่าทา้งดงรี เป็นฤษีอยู่ต่อเทา้ ทกุคําเช้ากระทําเพียรเทอะว่าอนั เหตนุนัจิง
ไดชื้อชีวปตุตาปิยาชิโน จตตฺุถสกุณา ส่วนนกทงัหลายมพรําพร้อม ถ้วนสีหมู่
นอ้มถวายพร๕๒ 

                                                           
 ๕๒เรืองเดียวกนั, ๑๕๐-๑๕๑. 



๑๓๒ 
 

      ตวัอย่างข้างต้นกล่าวถึง นก ๔ เหล่า๕๓ซึงบิน
มาถวายพระพรพระเวสสนัดรโดยนกทงั ๔ หมู่ตา่งถวายพระพรทีเหมือนกนัประการหนึง คือ ขอให้
พระเวสสนัดรทรงรักและรักษาสองกุมารรวมทงัพระนางมทัรีไว้ให้ดี อาจจะกล่าวได้ว่า การถวาย
พระพรของหมูน่กทงั ๔ เป็นกลวิธีทีกวีใช้เพือบอกเหตกุารณ์ลว่งหน้าให้แก่ผู้ ฟัง 

      กวีได้พรรณนาถึงหมู่นกทงั ๔ ว่ามีจํานวนมาก 
ดงัทีกวีได้เลือกใช้ความว่า อนัว่านกทงัหลายมวลสะพรู่ถ้วนสองหมู่บินมา จับสาขากิงไม้ ด้าวจิม
ใกล้อาศรม และ มีเสียงก้องทัวป่าหิมพานต์ จะเห็นได้ว่ากวีได้เลือกใช้คําทีแสดงปริมาณทัง     
"มวลสะพรู่" หมายถึง มากมาย กรู และความว่า "เสียงก้องทัวป่าหิมพานต์" จึงแสดงให้เห็นว่า     
ป่าหิมพานต์นีเป็นป่าทีมีนกอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก ดงัจะเห็นได้จาก "เสียง" ของนกทีดงัทวัป่าซึง
แสดงวา่ต้องมีจํานวนนกมากถึงสามารถมีเสียงทีก้องป่าหิมพานต์ได้  

      ในขณะเดียวกันกวียังกล่าวในข้ างต้นว่า      
"นกบินกรูเข้ามาจับกิงไม้ใกล้กับอาศรม" กริยาบินกรูเข้ามาแสดงให้เห็นถึงจํานวนของนกทีมี
จํานวนมาก จากการพรรณนาหมู่นกทงั ๔ ของกวีสามารถอนุมานได้ว่าป่าหิมพานต์นนัมีขนาด
กว้างใหญ่มาก อีกทงัต้องมีความอดุมสมบรูณ์ด้วย 

      การพรรณนาฉาก ป่า ทีก วี ไ ด้ แฝง ไ ว้  คื อ        
การพรรณนาฉากป่าเพือแสดงฝีมือทางวรรณศิลป์ของกวี กล่าวคือ กวีได้ใช้บทพรรณนาป่าเพือ
เป็นการแสดงฝีมือทางวรรณศลิป์ของตน กล่าวคือ ล้านนามีกวีหลายท่านทีรจนามหาชาติจึงทําให้
เกิดมหาชาติล้านนาถึง ๒๐๐ กว่าสํานวน แต่ได้รับความนิยมสําหรับเทศน์มหาชาติล้านนาเพียง
ไมกี่สํานวน มหาชาตล้ิานนา สํานวนสร้อยสงักรนีถือว่าได้รับการยกย่องจากองค์เทศน์จํานวนมาก
ว่ามีความไพเราะกว่าสํานวนอืน เนืองจากกวีได้แสดงฝีมือทางวรรณศิลป์แฝงไว้ในทุกกัณฑ์ 
โดยเฉพาะบทพรรณนาฉากป่าทีกวีได้แสดงฝีมือแฝงไว้อยา่งแยบยล  

                                                           
 ๕๓กวีกล่าวถึงนก ๔ เหล่า เรียกว่า จตุตฺถสกุณา ปรากฏชือหัวหน้านกดังนี นันทิกา ชีวบุตตา ปิยบุตตาและ              
ชีวปตุตาปิยาชิโน ตามลําดบั  



๑๓๓ 
 

      อาจจะกล่าวได้ว่า ผู้ อ่านผู้ ฟังสามารถสัมผัส
ความงามทางวรรณศิลป์ทีพระธรรมราชานุวตัรได้บรรจงสร้างสรรค์ ดงัเช่น ในกัณฑ์มทัรี ตอนที
พระนางมทัรีทรงออกตามหาสองกมุารทกุทีทีสองกมุารเคยเสดจ็ไป ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

นางก็ไปตีเลงหา ก็บ่หนัสองบุตตาแก่นไท้ นางก็ร้องไห้กล่าวคาถาว่า...โอย
หนอ อนัว่าไม้ชมพูมีเหลือแหล่ ดา้วนีแต่อาราม ยางพรายงามสูงยิง ไม้ไรกิง
ศูนย์๕๔กนั ไม้นาวกานและบุนนาคเป็นดอกมากพูพวง ในดงหลวงข้างขอก 
ไม้ขกัมอกและจําปา ดอกสบนังาหอมยิง ขาเคยหน่องกิงเกาะแขวน หนัทุก
แดนทีเล่น บิดดอกเตน้ผยุผาย ไมท้งัหลายพรําพร้อม หมากกวิดออ้มดงเขียว 
สองศรีเทียวคําเช้า หอมกลินเล้าติดตน ลูกสองเฮยเจ้าแม่บ่หนัแล้วแต่อนัมา 
นีชาหนอ๕๕ 

      กวีพรรณนาวา่ พระนางมทัรีทรงเสาะแสวงหาก็
ไม่ทรงพบสองกุมาร  พระนางกันแสงแล้วกล่าวว่า โอยหนออันว่าต้นชมพู่มีมากมายในอารามนี   
ต้นยางงามสูงมาก ต้นไรมีกิงไม้ปะปนกัน ต้นนาวกานและต้นบุนนาคออกดอกมากมาย ในป่า
ใหญ่พบต้นขักมอก จําปาและดอกสะบนังาหอมมาก สองกุมารเคยเอาขามาพาดและเกาะได้    
พระนางทรงเคยเห็นทุกที ทีสองกุมารทรงเล่นปลิดดอกนํามาโปรย  มีพรรณไม้ทังหลายมี          
ความหลากหลายทงัหมากกวิดทีล้อมป่าเขียวไว้ สองกุมารทรงเล่นทงัคําเช้าจนมีกลินหอมติด    
พระกายลกูทงัสองของแมก็่ไมเ่ห็นตงัแตน่นัมา 

      ตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า กวีได้พรรณนาถึง
พรรณไม้นานาชนิดโดยให้ตวัละคร คือ พระนางมทัรีทรงรําพนัถึงพรรณไม้เพราะเป็นสถานทีทีสอง
กมุารจะมาทรงเลน่  

      อย่างไรก็ตามผู้อ่านผู้ ฟังสามารถเกิดจินตภาพ
ของป่าทีมีความอดุมสมบูรณ์ ดงัเห็นได้จากกวีได้นําชือพรรณไม้ทีมีค่าของล้านนามาเรียงต่อกัน
คล้ายกบัเป็นคลงัคําศพัท์พรรณไม้ เช่น ต้นชมพู่ ต้นยาง ต้นไร ต้นนาวกาน ต้นบนุนาค ต้นขกัมอก 
                                                           
 ๕๔ต้นฉบบัเขียน "ศนูย์" แตเ่นือความน่าจะหมายถึง "สนุ" ซงึหมายถึง ปะปน  

 ๕๕เรืองเดียวกนั, ๒๕๔. 



๑๓๔ 
 

ต้นจําปา ต้นสะบันงาและต้นหมากกวิด เป็นต้น นอกจากจะสามารถอนุมานได้ว่าป่าไม้ของ
ล้านนามีความอดุมสมบรูณ์แล้ว ยงัสามารถอนมุานได้ว่าเศรษฐกิจหลกัของล้านนามาจากการหา
ของป่าเนืองจากพรรณไม้เหลา่นียงัเป็นพรรณไม้เศรษฐกิจของล้านนา  

      การสร้างจินตภาพประการหนึงของกวี  คือ    
การลําดับพรรณไม้ ดังเห็นได้จากกวีได้พรรณนาถึงพรรณไม้ทีมีลําต้นสูงใหญ่และเป็นไม้ผล       
ในความทีว่า อันว่าไม้ชมพูมีเหลือแหล่ ด้าวนีแต่อาราม ยางพรายงามสูงยิง ไม้ไรกิงศูนย์กัน
จากนนักวีจึงสร้างภาพของพรรณไม้ทีมีดอกและมีกลินหอม ดงัความว่า ไม้นาวกานและบุนนาค
เป็นดอกมากพูพวง ในดงหลวงข้างขอก ไม้ขักมอกและจําปา ดอกสบันงาหอมยิง การลําดับ  
พรรณไม้เช่นนีทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังจินตนาการภาพได้ง่ายขึน กล่าวคือ กวีได้แยกหมวดหมู่ของ     
พรรณไม้ ผู้อา่นผู้ ฟังจึงสามารถลําดบัจากพรรณไม้ทีมีขนาดสงูใหญ่และให้ผลจนมาถึงพรรณไม้ที
มีดอกและให้กลินหอม อาจจะกล่าวได้ว่า กวีได้พรรณนาเพือให้ภาพก่อนแล้วจึงพรรณนาเพือให้
กลินตามลําดบั 

      กวีนําฉากและบรรยากาศจากเรืองเวสสันดร
ชาดก มาขยายด้วยวิธีการพรรณนาซงึแบง่ออกเป็น ๒ ประการ คือ การสร้างฉากและบรรยากาศที
เกียวกับสิงของและสิงมีชีวิตกับการสร้างฉากและบรรยากาศทีเกียวกับป่า การพรรณนาทงั ๒ 
ประการนีเห็นได้ว่าฉากและบรรยากาศทีกวีล้านนาได้สร้างขึนถูกปรับแต่งให้เข้ากับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของล้านนาอาจจะมาจากการทําให้วรรณคดีพระพุทธศาสนากลายเป็น
วรรณกรรมท้องถินประการหนงึ  

      ส่วนอีกประการหนึงน่าจะมาจากการทีกวี
ต้องการให้ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าถึงเรืองเวสสนัดรชาดกได้ง่ายขึน กล่าวคือ กวีพยายามให้ภาพของฉาก
โดยการกล่าวถึงสิงใกล้ตวั เช่น การกล่าวถึงป่าหิมพานต์ กวีได้บรรจงสรรสร้างภาพป่าหิมพานต์
แบบล้านนาด้วยการนําพรรณไม้และสตัว์ป่าทีมีอยู่จริงในดินแดนล้านนามาร้อยเรียงเป็นฉากทีทํา
ให้ผู้อ่านผู้ ฟังสามารถจินตนาการได้โดยไม่ต้องอธิบายเพิมเติม เป็นต้น จนทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกว่า
สิงเหลา่นีอยูใ่นความเป็นจริง สามารถเห็นและสมัผสัได้  
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      กลวิธีการพรรณนาฉากและบรรยากาศของกวี
ล้านนามี ๒ วิธีการ คือ การพรรณนาทีให้ภาพแคบสู่ภาพกว้าง ได้แก่ การพรรณนาฉากทีเกียวกับ
สิงของ เช่น การพรรณนาถึงอลังการของช้างปัจจัยนาเคนทร์ กวีได้กล่าวตงัแต่เท้าช้างจนถึง        
ผ้าคลมุช้าง เป็นต้น  

      อีกกลวิธีหนึง คือ การพรรณนาตามหมวดหมู ่
ได้แก่ การพรรณนาฉากทีเกียวกบัป่า เช่น กวีได้พรรณนาถึงพรรณไม้จากนนักวีจึงพรรณนาขยาย
ความ เชน่เดียวกบัการพรรณนาหมู่นกโดยกวีกล่าวถึงนก ๔ หมู่จากนนักวีจึงพรรณนาขยายความ
ถึงหมูน่ก เป็นต้น 

      อาจจะกล่าวได้ว่า ฉากและบรรยากาศของ
มหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรนนัสมจริงซงึมาจากกวีให้รายละเอียดเกียวกบัสถานที สิงแวดล้อม จน
ทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังคล้อยตามเรืองราวทีเกิดขึนจนนํามาสู่ความน่าเชือถือ ความเป็นไปได้และได้
กลายเป็นความศรัทธาในทีสดุ 

    ๒.๓.๑.๑.๒ การพรรณนาความรู้สึกตวัละคร กวีผู้แต่งมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักรอาจจะเรียกได้วา่ เป็นแบบสมัพนัธกวี หมายถึง กวีได้แทรกความรู้สึกนึกคิดของ
ตนลงไปในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร จึงทําให้ตวัละครในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรจึงมี
ความรู้สึกนึกคิดอย่างทีกวีรู้สึก กวีได้ใช้วิธีการพรรณนาความรู้สึกของตัวละคร ๒ วิธีการ คือ      
การพรรณนาเพือให้เกิดความสําเริงอารมณ์และการพรรณนาเพือให้เกิดอารมณ์แรงกล้า             
ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

     ๒.๓.๑.๑.๒.๑การพรรณนาเพือให้เกิดความสําเริง
อารมณ์ อันเนืองมาจากความจรรโลงใจ ความรู้สึกดีใจ ความรู้สึกสบายใจ รวมทังความรู้สึก
ปลอดภยัจากภยนัตรายของตวัละคร ดงัในกณัฑ์ฉกษัตริย์ ตอนทีพระนางมทัรีทรงพบกบัสองกมุาร 
กวีได้พรรณนาไว้วา่ 

...นางราชมทัทียงัอยู่ ในแกว้กู่สาลา นางไกวตาเลงแลว้ ทางลูกแก้วจกัมาหนั
สองบตุตาอ่อนออ้ย มีเด็กนอ้ยเป็นบริวาร นางบ่อาจจกัตงัตนอยู่ได ้ก็ร้องไห้
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แล่นเข้าไปหา เหมือนดงัแม่งวันมลูกอ่อน วิงไปต้อนลูกแห่งตน ส่วนกุมาร
สองคนงามแง่ หนัแม่มาแต่ไกล ก็แล่นเข้าไปหาแม่ ร้องไห้ผบัแผ่ปูนปรานี 
นางมทัทีมีนําตาไหลหลงั ไห้สอืนคงัคดัอกนางตกใจทกุข์มาก พรากลูกนอ้ย
หากคืนสม นางปรารมภ์เถิงแล้วเล่า หนัลูกแก้วเก่าจอมขวญั นางก็รีบพลนั
ไปรับลูกเต้า แล้วก็นําเข้าสู่อาสรม นางอารมณ์รักลูก ร้อนร้ายถูกเถิงใจ     
ตนนางไหวยะยัน  คือดังแม่มดอันผี เข้าปันหัวใจ  มี นํานมไหลออก             
มาภายนอกตนนาง ไหลแผวคางรอดท้อง เยียะร้องไห้ก็เยียะหลังไหล        
แลนา๕๖ 

     ตวัอย่างข้างต้น กวีได้พรรณนาว่า พระนางมทัรีประทบั
ยงัศาลา พระนางได้ทอดพระเนตรถึงสองกุมารซึงมีบริวารเป็นเด็ก พระนางไม่ทรงสามารถดํารง
พระองค์อยู่ได้จึงกนัแสงออกมาพร้อมทงัทรงวิงไปหาสองกมุาร เหมือนกบัแม่ววัซึงมีลกูอ่อน วิงไป
ต้อนลูกววั ส่วนกมุารนนัเมือทอดพระเนตรถึงพระนางมัทรีก็กันแสงและทรงวิงไปหาพระมารดา 
พระนางมัทรีมีนําพระเนตรไหลหลังและกันแสงสะอืนถึงกับคัดพระทรวงเนืองจากพระนาง         
ตกพระทยัมาก  

     หลงัจากการพลดัพรากและได้พบกันนนัทําให้พระนาง
ทรงปรีดีเป็นอย่างยิง อีกทงัยังทรงรับสองกุมารเข้าสู่อาศรม พระนางทรงรักสองกุมารมากจน      
พระกายสนัคล้ายกับแม่มดเข้าสิงพระทยั จนมีนํานมไหลออกมาภายนอกตงัแตพ่ระหนตุลอดถึง
พระนาภี ยิงพระนางกนัแสงก็ยิงทําให้นํานมหลงัไหล 

     กวีได้พรรณนาถึงความรู้สึกของตัวละครเริมด้วยให้   
พระนางมทัรีสงัเกตเห็นสองกมุาร กวีได้กลา่วอยา่งตรงไปตรงมาวา่ นางไกวตาเลงแล้ว ทางลูกแก้ว
จกัมาหนัสองบตุตาอ่อนออ้ย กลา่วคือ พระนางมทัรีทรงเพ็งมองและจึงทรงเห็นสองกมุาร อีกทงักวี
ยงัได้พรรณนาขยายความเพือให้เกิดความมนัใจว่า สองบุตตา ไม่ใช่บตุรของผู้ อืนแต่เป็นบุตรทีมี
ฐานะเป็นพระโอรสและพระธิดาของกษัตริย์ซึงกวีใช้ความว่า มีเด็กน้อยเป็นบริวาร การพรรณนา
เชน่นีทําให้ผู้อา่นและผู้ ฟังมุง่จดุสนใจไปทีตวัละครทงัพระนางมทัรีและสองกมุาร  
                                                           

 ๕๖เรืองเดียวกนั, ๓๕๘-๓๕๙. 
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     จากนนักวีได้พรรณนาความรู้สึกของพระนางมทัรีด้วย
การใช้ความเปรียบว่า นางบ่อาจจกัตงัตนอยู่ได้ ก็ร้องไห้แล่นเข้าไปหา เหมือนดงัแม่งวันมลูกอ่อน 
วิง ไปต้อนลูกแห่งตน  กวีเปรียบเทียบความรู้สึกของพระนางมัทรี กับแม่วัว ทีมีลูกอ่อน                 
การเปรียบเทียบเช่นนีอาจจะกล่าวได้ว่า เป็นการทําให้สิงทีเป็นนามธรรม คือ ความรู้สึกของ      
พระนางมัทรี เป็นรูปธรรม คือ แม่วัวทีมีลูกอ่อน ซึงทงัสองสิงนนัมีจุดร่วมกัน คือ ความรักและ     
หวงแหนลูก จะเห็นได้ว่ากวีได้พรรณนาเปรียบเทียบสิงทีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมโดยใช้
ธรรมชาตขิองสตัว์ทีอยูใ่กล้ตวั 

     ไม่ เ พี ย ง เท่ านันก วียั ง ไ ด้ ใ ช้ กล วิ ธี กา รพรรณนา           
แบบเดียวกันเพือให้แสดงว่าพระนางมัทรีทรงปรีดีเป็นอย่างยิงเมือได้พบกับสองกุมาร ดงัความ
เปรียบทีว่า นางอารมณ์รักลูก ร้อนร้ายถูกเถิงใจ ตนนางไหวยะยนั คือดงัแม่มดอนัผีเข้าปันหวัใจ   
มีนํานมไหลออก มาภายนอกตนนางไหลแผวคางรอดท้อง เยียะร้องไห้ก็เยียะหลงัไหล แลนา       
เห็นได้ว่ากวีได้เปรียบเทียบความรู้สึกดีพระทยัของพระนางมทัรีว่าการทีพระกายสนันนัเหมือนกับ 
"แมม่ด" เข้าสิง อีกทงักวียงัได้กลา่วถึง อาการพิเศษ คือ นํานมหลงัไหลออกมาตงัแตค่างจนถึงท้อง  

     อาจจะกล่าวได้ว่า การให้นมเป็นการให้อาหารแก่ลูก 
นํานมแม่ไม่เพียงแต่เป็นอาหารแต่ยังเห็นถึงสายใยความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ฉะนนั กวีใช้   
"การหลังนํานม" กวีพยายามชีให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเห็นถึงความรักและสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก       
ในวรรคทีวา่ เยียะร้องไหก็้เยียะหลงัไหล ซึงหมายความว่า ยิงร้องไห้เพียงใดนํานมก็ยิงไหลออกมา 
จึงทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเห็นถึง ความรักของพระนางมัทรีว่าพระนางทรงรักสองกุมารเป็นอย่างยิง    
เพราะยิงพระนางกนัแสงด้วยความรักเพียงใด นํานมซงึเป็นสญัลกัษณ์ของสายใยความสมัพนัธ์ก็มี
มากเท่านนั  การเปรียบเทียบเช่นนีไม่เพียงแตจ่ะทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดจินตภาพเท่านนั แตย่งัทําให้
ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของตวัละครได้มากยิงขนึด้วย อาจจะกล่าวได้ว่า ผู้อ่านผู้ ฟัง
สามารถรับรู้ความรู้สกึของพระนางมทัรีผ่านทางจินตภาพโดยการพรรณนาความรู้สึกตวัละครของ
กวีอีกทางหนงึด้วย 
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     อนึง การรับรู้ความรู้สึกของตัวละครดงักล่าวผู้อ่านผู้ ฟัง
จะต้องรับรสทางวรรณคดีก่อนแล้วจงึจะเข้าใจและสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของตวัละคร กล่าวคือ 
ตวัอยา่งข้างต้นผู้อา่นผู้ ฟังจะต้องรับกรุณารส คือ รู้สึกสงสารพระนางมทัรี แล้วจึงจะรับศฤงคารรส 
คือ รับรู้ถึงความรู้สกึถึงความรักของพระนางมทัรีทีทรงมีตอ่สองกมุาร เมือผู้อ่านผู้ ฟังรับรู้และรับรส
แล้วผู้อา่นผู้ ฟังจงึจะเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สกึนกึคดิของตวัละคร อาจจะกลา่วได้ว่า การพรรณนา
ความรู้สกึตวัละครของกวีนีทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังสามารถรับรสทางวรรณคดีได้อีกทางหนงึด้วย 

     นอกจากการพรรณนาถึงความจรรโลงใจของตวัละคร
แล้ว การพรรณนาความรู้สึกเพือเกิดความสําเริงอารมณ์ยังหมายรวมถึง การสร้างความรู้สึก
ปลอดภัยของตวัละครด้วย ดงัในกัณฑ์ฉกษัตริย์ ตอนทีพระนางมัทรีทรงปลอบพระเวสสนัดรว่า
ด้วยบารมีของพระเวสสนัดรจะไมมี่ผู้ใดสามารถมาทําร้ายพระองค์ได้ ดงัความพรรณนาวา่ 

นางก็เล็งถีซันหมู่เสนา ริพลโยธาหลายบ่น้อย ยายเป็นถ้อยดูงาม นางก็รู้
ความว่าเสนาตนแต่ก่อน จกัเล้าโลมพระหม่อมจอมหวั บ่หือตกใจกลวัสะดุง้ 
จิตแตกฟุ้ งเวทนา ก็กล่าวเป็นคาถาว่า...ข้าแต่พระอยู่เหนือหัวจอมเหง้า       
เจ้าอย่าไดส้ลงัในบารมี ตนเจ้าจกัไดต้รัสสร้อยศรีสพัพญั ูตญัญาณบ่พราก 
จักนําสัตว์ข้ามพ้นจากโอฆสงสารเสียแล้ว เข้าสู่เวียงแก้วคือว่าเนรพาน      
ข้าเสิกใดเป็นมารคิดร้าย ก็จกัพ่ายแพ้บารมี...ประดจุดงัอคัคอนัหน้อยหนึง 
จกัมาเผาเซิงนํามหาสมุทร บ่หลอนจกัหลุดแห้งได้ ไฟอนันนัไส้ก็จักดบัไป 
เจ้ากูมีคุณนรนาถดุจดงัสิเนรุราชปัพพตา บุคคลผู้ใดจกัมาหือเอียงอ่อนได ้  
จุ่งตงัใจไวอ้ย่าหือเสียสรมณ์ หนัจกัสมพรทงัแปดอนัพระยาอินท์แขวดหือไวบ่้
มีผิด รอยว่าพระบิดาธิราชจกัยูรยาตรโยธา เข้ามาสู่อรัญญาป่าไม้ จกัเชิญ
พรแก่นไท้เมือเมอง บ่ออย่าชะแลนา พระมหาสตัตฤษี ได้ยินนางมทัทีกล่าว
แท้ เจ้าก็ว่าคําอนันนัมีเทียงแท้บ่ผิดผวน จิงชวนนางงามถ้วนถีคืนเข้าสู่ที
พระบณัณศาลา ตงัหทยาหือหมนัเทียง บ่ขอ้น   เหงียงเกรงขามวนันนัแล๕๗  

                                                           
 ๕๗เรืองเดียวกนั, ๓๕๐-๓๕๑. 



๑๓๙ 
 

     กวีได้พรรณนาไว้ว่า พระนางมทัรีทรงพิจารณาหมู่เสนา
อย่างถีถ้วน กองทพัเหล่านนัมีมากมายไม่ใช่น้อย เรียงรายเป็นระเบียบดงูดงาม พระนางทรงรู้ว่า
กองทพัหมูเ่สนาเหลา่นีเคยเป็นข้าราชบริพารของพระเวสสนัดรมาก่อน พระนางจึงมีพระดําริปลอบ
ประโลมพระเวสสนัดรไม่ให้พระองค์ทรงกลวัและตกพระทยัจนพระจิตแตกฟุ้ งพระนางจึงกล่าวเป็น
คาถาว่า ข้าแต่พระอยู่เหนือหัว พระองค์อย่าทรงได้ลังเลในพระบารมีของพระองค์ เนืองจาก
พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงเป็นพระศรีสัพพัญ ูตญัญาณ จะทรงนําพาสัตว์ข้ามพ้นจาก
โอฆสงสารเข้าสู่เมืองแก้ว คือ พระนิพพาน ข้าศึกใดทีจะเป็นมารมาคิดร้ายก็จะพ่ายแพ้พระบารมี
ของพระองค์ ประดุจไฟอนัน้อยจะมาเผานํามหาสมุทรซึงไม่อาจจะทําได้ พระองค์ทรงมีพระคุณ
มากดจุภูเขาสิเนรุราชปัพพตา บุคคลผู้ ใดจะมาทําให้เอียงอ่อนได้ พระองค์ทรงตงัพระทัยไว้ทรง
อยา่ได้เสียความตงัใจ เห็นจะสมพรทงัแปดประการทีพระยาอินทร์ได้ประทานพรไว้ให้ ชะรอยว่าจะ
เป็นพระราชบดิาจะเสดจ็ยกกองทพัเข้ามาสูป่่าเพือทรงเชิญพระองค์เสดจ็กลบัสูเ่มือง พระเวสสนัดร
ทรงสดับดังนันจึงกล่าวต่อพระนางมัทรีว่า  สิงทีพระนางกล่าวนันเห็นจะเป็นจริงแน่แท้               
พระเวสสนัดรจงึทรงพระนางมทัรีเสดจ็กลบัพระอาศรมและทรงตงัพระทยัให้มนัคง ไมห่วนัเกรงกลวั 

      ตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่ากวีได้พรรณนาให้   
พระนางมทัรีเป็นผู้ปลอบประโลมพระเวสสันดรด้วยการพรรณนาถึงพระบารมีของพระเวสสนัดร 
กล่าวคือ การพรรณนาของพระนางมัทรีนีสามารถทําให้พระเวสสันดรคล้อยตามถึงเหตุผลจน
นําไปสู่ความรู้สึกปลอดภยัและทําให้พระเวสสนัดรทรงยอมรับและกล้าทีจะเผชิญกบัเหตกุารณ์ได้ 
กลวิธีโน้มน้าวใจของพระนางมทัรี คือ การใช้การเปรียบเทียบบารมีของพระเวสสนัดรกับรูปธรรม 
ซงึจะสามารถแสดงเป็นตารางการเปรียบเทียบได้ดงันี 

ตารางที ๓๐ ตารางเปรียบเทียบบารมีของพระเวสสนัดรกบัรูปธรรม 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
ข้าศกึ อคัคี หรือ ไฟ ประดจุ ความร้อนแรงจน

สามารถทําลายล้างได้ 
พระเวสสนัดร นํามหาสมทุร ประดจุ กว้างใหญ่และลกึ 

พระคณุของพระเวสสนัดร ภเูขาสเุนรุปัพพตา ดจุดงั หนกัและสงูใหญ่ 



๑๔๐ 
 

      ตารางข้างต้น จึงเป็นการเสริมความหนกัแน่น
ของเหตผุลทีพระนางมทัรีตรัสกบัพระเวสสนัดรว่า ข้าแต่พระอยู่เหนือหวัจอมเหง้า เจ้าอย่าได้สลงั
ในบารมี ตนเจ้าจักได้ตรัสสร้อยศรีสพัพญั ูตญัญาณบ่พราก จักนําสตัว์ข้ามพ้นจากโอฆสงสาร
เสียแลว้ เข้าสู่เวียงแก้วคือว่าเนรพาน ข้าเสิกใดเป็นมารคิดร้าย ก็จกัพ่ายแพบ้ารมี เหตผุลนีเกิดผล
กระทบตอ่ความรู้สกึของพระเวสสนัดร ๒ ประการ คือ  

     พระเวสสนัดรทรงรู้สึกถึงความมันพระทยัในบารมีของ
พระองค์มากยิงขึน ดงัจะเห็นจากพฤติกรรมของพระเวสสนัดร คือ จิงชวนนางงามถ้วนถีคืนเข้าสู่ที
พระบณัณศาลา ตงัหทยาหือหมนัเทียง บ่ข้อนเหงียงเกรงขามวนันนัแล ผลกระทบประการทีสอง 
คือ พระเวสสนัดรทรงรู้สึกปลอดภยัจากข้าศกึศตัรู ดงัทีพระนางมทัรีมีพระดําริว่า รอยว่าพระบิดาธิ
ราชจกัยูรยาตรโยธา เข้ามาสู่อรัญญาป่าไม้ จกัเชิญพรแก่นไท้เมือเมอง บ่ออย่าชะแลนา ความรู้สึก
ปลอดภยัของพระเวสสนัดรเห็นได้จากพฤติกรรมของพระองค์ คือ พระมหาสตัตฤษี ได้ยินนางมทัที
กล่าวแท้ เจ้าก็ว่าคําอนันันมีเทียงแท้บ่ผิดผวน  เห็นได้ว่าพระเวสสันดรทรงเชือมันในคําพูดของ    
พระนางมทัรีเป็นอยา่งยิงเพราะกวีได้ใช้คําวา่ เจ้าก็ว่าคําอนันนัมีเทียงแทบ่้ผิดผวน คือ พระนางมทัรี
กลา่วด้วยความสตัย์จริง  

     อาจจะกล่าวได้ว่าการพรรณนาเช่นนีทําให้ตวัละครเกิด
ความเชือมันในตัวเองด้วยการพรรณนาถึงคุณงามความดีของตัวละครก่อนแล้วจึงใ ช้                  
การเปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมสนับสนุนความคิดจนทําให้ตวัละครรู้สึกมนัใจมากขึนจน   
ทําให้ตวัละครความรู้สกึปลอดภยัและสามารถเผชิญตอ่เหตกุารณ์เลวร้ายได้ 

     ๒.๓.๑.๑.๒.๒การพรรณนาเพือให้เกิดอารมณ์แรงกล้า 
หมายถึง การพรรณนาเกียวกับอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครทีเกิดจากภาวะคบัขนั ความศรัทธา 
ความรัก รวมทงัความเสียใจ เหตุการณ์บางเหตุการณ์สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผู้ อ่านผู้ ฟัง
อยา่งยิง เนืองมาจากการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครทีมีอารมณ์แรงกล้า อาจจะกล่าว
ได้วา่ อารมณ์ความรู้สกึของตวัละครมีผลกระทบตอ่การรับรสทางวรรณคดีของผู้อา่นผู้ ฟัง  



๑๔๑ 
 

     การพรรณนาอารมณ์แรงกล้าของตวัละครในมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักรพบ ๒ ภาวะ คือ การพรรณนาภาวะอารมณ์แรงกล้าของตวัละครทีเกิดจากความ
รัก ความเสียใจและการพรรณนาภาวะอารมณ์แรงกล้าของตวัละครทีเกิดจากภาวะคบัขัน ดงัมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

     ประการแรก ภาวะทางอารมณ์อนัแรงกล้าของตวัละครที
เกิดจากความรักและความเสียใจ ตวัละครทีแสดงอารมณ์แรงกล้าทงัความรักและเสียใจได้อย่าง
ชัดเจน คือ พระนางมัทรี ดังจะเห็นได้จากกัณฑ์มัทรี ตอนทีพระเวสสันดรทรงใช้วิธีการบริภาษ     
พระนางมทัรีเพือให้พระนางมทัรีคลายความเศร้าโศกเรืองสองกมุาร กวีได้พรรณนาไว้วา่ 

...คนัว่าเจ้าบ่ปากต่อข้า ได้หนัหน้าลูกเต้า และได้หนัพระราชเจ้าปากจาดี  
แม้ทุกเคิงขวีข่มไหม้ ก็จักได้ระงบักบัหาย ชะแล ในเมือนางมทัรีศรีแก่นไท ้
ร้องรําไหโ้ทมนสั ส่วนพระมหากษัตริย์ก็อยู่บ่ปาก นางทกุข์มากหิวหน ตงัตน
ตวัสายสนั ร้อนร้ายปันขะหาย ดงัตนจกัตายดินด่วง เปิปป่วงอยู่เววา กลิงไป
มาขวางไขว่ ดงัไก่บ่จํารัง เจ้ามนัชงัเคียดใหญ่ กําปันใส่สนัหลงั ติวตีนคะนงั
ฟัดฟาด พดัดินคะควาดผายผดั ก็เซซดัไปมา ดนัดงหนาขาวเขียว บ่มีเพือน
เทียวหาลูก พอถ้านถูกเถิงถนั อกคบัตนัเพียงดงัจักแตก ร้อยร้ายแรกเป็น    
เปลียว กลางคืนเทียวต่อร่ง นางท้าวมุ่งหนัมา ซํามโนมนาไปเล่า หาทีเก่า
หลายปาง พายลูนนางก็คืนมาสู่ ในแก้วกู่สาลา บ่หันสองบุตตาพีน้อง       
ในแห่งหอ้งหนใด๕๘  

     ตัวอย่ า ง ข้ า ง ต้นก วี ไ ด้กล่ า ว ถึ งพระนางมัท รี ว่ า             
เมือพระนางมทัรีทรงถามพระเวสสนัดรแตพ่ระเวสสนัดรไมท่รงตอบกบัพระนาง พระนางทรงคาดว่า
จะได้ทอดพระเนตรสองกมุารและพระเวสสนัดรจะตรัสกบัพระนางมทัรีด้วยพระวาจาดี แม้ว่าจะมี
เรืองทุกข์ร้อนจนหม่นไหม้ก็จะระงับหายไปได้ เมือพระนางมทัรีกรรแสงด้วยความเสียพระทยัแต่
พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสตอบ พระนางทรงทุกข์จนพระกายสันดังกับพระกายจะดินกลิงไปมา
เหมือนกบัไก่ทีจํารังของตนไม่ได้และเจ้าของมนัใช้กําปันทบุหลงัไก่แล้วหิวตีนไก่และฟาดจนไก่ดิน

                                                           
 ๕๘เรืองเดียวกนั, ๒๕๘-๒๘๖. 



๑๔๒ 
 

ทรุนทรุาย พระนางมทัรีทรงรู้สกึคบัอกจนจะแตก แม้จะเป็นเวลากลางคืนพระนางก็ทรงมุ่งหน้าออก
ตามหาสองกุมารหลายต่อหลายแห่งเพือให้สองกุมารกลบัมายงัอาศรมศาลาแต่ก็ไม่ทรงพบสอง
กมุาร  

     อารมณ์ความรู้สึกของพระนางมัทรีนีทําให้เห็นว่า      
พระนางมทัรีทรงรักสองกมุารเป็นอยา่งมาก แม้วา่พระเวสนัดรจะกล่าวบริภาษพระนางมทัรีอย่างไร
แต่พระนางไม่ทรงรู้สึกโกรธแต่สิงทีทําให้พระนางมัทรีทรงรู้สึกคับพระทัย คือ การไม่ตอบของ      
พระเวสสันดร จนทําให้พระนางเสียพระทัยเป็นอย่างยิง เป็นทีทราบกันว่าพระนางมัทรีทรงมี    
ความรักพระสวามีแบบเทิดทนู  

     ฉะนัน การไม่ตอบของพระเวสสันดรจึงเป็นเหมือน     
การตัดสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพระนางกับพระเวสสันดร แต่พระนางทรงยังรักและเทิดทูน        
พระเวสสันดรเห็นได้จากการทีพระนางไม่ตอบโต้ด้วยการบริภาษแต่เพียงตรัสด้วยความน้อย
พระทัยว่า ได้หนัพระราชเจ้าปากจาดี แม้ทุกเคิงขวีข่มไหม้ ก็จักได้ระงบักับหาย ชะแล  กวีได้ใช้    
คําว่า "ปากจาดี" คือ การพูดด้วยวาจาดีหรืออาจจะตรงกบั "การพูดด้วยเหตผุล" จะทําให้พระนาง
เสียพระทยัน้อยลงหรืออาจจะทําให้พระนางเข้าพระทยัต่อเหตกุารณ์มากขนึ แตก่าร "ปากจาไม่ดี"
ของพระเวสสันดรนันทําให้พระนางเสียพระทัย เพราะการพูดด้วยวาจาดีจะทําให้พระนางเข้า
พระทยัตอ่เหตกุารณ์มากกว่าการทีใช้คําบริภาษ ดงัทีพระนางตรัสว่า แม้ทกุเคิงขวีข่มไหม้ ก็จกัได้
ระงบักบัหาย คือ แม้วา่จะเป็นความทกุข์ทีมากมายจนหมน่ไหม้ก็สามารถระงบัดบัหายได้  

     ด้วยกลวิธีของพระเวสสันดรดงักล่าวจึงทําให้พระนาง
ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยเป็นอย่างยิงดังจะเห็นได้จากอาการของพระนางที ตังตนตัวสายสัน      
ร้อนร้ายปันขะหาย ดังตนจักตายดินด่วง เปิปป่วงอยู่เววา กลิงไปมาขวางไขว่ เพือให้เกิด
จินตนาการมากขึนกวีได้เปรียบเทียบกบัไก่ทีถูกเจ้าของทุบด้วยกําปันแล้วจบัฟาดอีกครัง แม้ว่ากวี
จะไม่ได้พรรณนาถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระนางมัทรีว่าทรงรู้สึกทุกข์พระทัยมากเพียงใด         
แต่ผู้ อ่านผู้ ฟังสามารถสัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครผ่าน จินตนาการจากภาพทีกวีได้



๑๔๓ 
 

เปรียบเทียบจนทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเกิดอารมณ์ร่วมกับตัวละครได้เป็นอย่างดี อาจจะกล่าวได้ว่า       
การพรรณนาด้วยการเปรียบเทียบเชน่นีทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังสมัผสัถึงนามธรรมทีเป็นรูปธรรมได้ด้วย  

     ประการทีสอง ภาวะทางอารมณ์อนัแรงกล้าของตวัละคร
ทีเกิดจากความคับขัน เมือเกิดความคับขันย่อมทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกทีไม่ปกติ กล่าวคือ 
เหตุการณ์ทีคับขันอาจจะเกิดจากการถูกบีบบังคับและการตกอยู่ในภาวะอันตราย เป็นต้น          
ทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจต่อเหตกุารณ์จนนําไปสู่อารมณ์ความรู้สึกทงัโกรธ น้อยใจ   
ไม่พึงพอใจ รวมทงัหวาดกลวั ซึงอาจจะเป็นแรงผลกัดนัให้รู้สึกต่อต้านจนนําไปสู่การหาทางออก
ด้วยวิธีการตา่งๆ  

     พระเวสสันดรเป็นตัวละครหนึงทีกวีได้พรรณนาถึง
อารมณ์ความรู้สึกทีแรงกล้าจากความรู้สึกทีกดดนัทีมาจากเหตกุารณ์และสามารถนําความกดดนั
ดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจจนเป็นอารมณ์ความรู้สึกทีหลุดพ้นได้  ในกัณฑ์กุมาร  ตอนที             
พระเวสสันดรทรงบริจาคสองกุมารให้แก่ชูชก ชูชกเห็นว่าสองกุมารเป็นคนเฉลียวฉลาดจึงต้อง
กําราบเสียก่อนทีจะทําไปเป็นทาสรับใช้ด้วยการทุบตีสองกุมารต่อหน้าพระพักตร์พระเวสสันดร 
พระองค์กริวเป็นอยา่งยิง ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่  

...อนัว่าพราหมณ์ผูนี้นาหยาบช้า แก่นว่าบ่รู้หนา้ละอาย ลูกยิงชายกูบ่ไดซื้อ 
กูหากหือม่อปันดาย มาตีสองสายใจกําพร้า ตีต่อหน้ากูไป พราหมณ์จงัไร     
ปู่ เฒ่า กูหือลูกเตา้โดยดี บ่มีใจปราณีสองกําพร้า เหมือนดงัข้าพ่อหากปันมนั 
นนัชา โยปิเม ทาสีทาสสฺส เมือกูอยู่ในเมืองเสวยราช เป็นเจ้าอาวาสสีพี    
ยงัมีทาสีข้าใช้ ในทีใกล้ปาทา ยิงผูใ้ดมาเป็นข้า ใช้ต่อหนา้ถดักู มีชายผูห้นึง
มาถามไถ่เล่า ใช้ข้าเก่าถัดกู สองขานีชูกันมาเป็นช้า ใช้ต่อหน้าเป็นสอง   
แม้นมาปองขงขวายหาได้ ซือข้าสืบไว้พอถ้วนสาม ชายผู้นึงพ้อยมาถามไถ่
เล่า ใช้ข้าเก่าตนกู ข้าผู้นีนาเป็นข้าผู้ถ้วนสี เป็นข้าทีกะทําการ ผู้ใดจักมีใจ
หาญมาตีมาด่า ลน้ทีว่าถนดัใจก็บ่มี เขาก็ยงักลวัฤทธีกูท้าว ทกุด่านดา้วย่อม



๑๔๔ 
 

กลวักู พราหมณ์ผูนี้นามาบ่กลวักูตนพ่อ มาตีลูกนอ้ยหน่อคอยใจ มาตีนําไป
ต่อหนา้ โอยอินดูลูกแกว้กําพร้าพ่อถนดัใจ เช่น  แลนา๕๙ 

     ตัวอย่าง ข้างต้นกวีไ ด้พรรณนาถึงความ รู้สึกของ        
พระเวสสนัดรไว้วา่ อนัพราหมณ์ผู้ นี๖๐หยาบช้าไมรู้่จกัละอาย เนืองจากลกูหญิงลกูชายนีไม่ได้ซือแต่
พระเวสสันดรทรงบริจาคให้ชูชกมาทุบตีต่อหน้าพระเวสสันดรไม่มีจิตใจปรานีไม่เหมือน            
พระเวสสนัดรทีทรงมีจิตใจปรานีบริจาคสองกมุาร เมือครังพระเวสสนัดรเสวยราชสมบตัิเป็นกษัตริย์
แหง่นครสีพี ยงัทรงมีข้าราชบริพารใกล้พระบาท หญิงผู้ ใดมาเป็นทาสรับใช้ มีชายผู้หนึงมาถามขอ
ทาสไปรับใช้พระองค์ก็ทรงบริจาคถึง ๔ คน แตก็่หาได้มีผู้ ใดกล้าหาญมาทบุตีทาสเหล่านนัตอ่หน้า 
เพราะชายเหลา่นนัยงัคงกลวัพระราชอํานาจ แตพ่ราหมณ์ผู้ นีกลบัไมก่ลวัพระเวสสนัดร มาตีลกูของ
พระองค์ พระองค์ทรงสงสารสองกมุารเป็นอยา่งยิง 

     เหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นเหตกุารณ์ทีกดดนัพระเวสสนัดร
เป็นอย่างยิง กล่าวคือ พระเวสสันดรทรงเป็นกษัตริย์ทีมีพระราชอํานาจมากเห็นได้จากการที
พระองค์ทรงตรัสถึงการบริจาคทานทาสให้แก่ชายผู้หนึง แม้ว่าชายผู้นนัจะได้รับทาสไปแล้วแต่ยงั
เกรงต่อพระราชอํานาจจึงไม่กล้าทุบตีทาสต่อหน้าพระพกัตร์ สิงทีทําให้พระเวสสนัดรกริวได้มาก
ทีสุดประการหนึง คือ ทาสทีพระเวสสันดรทรงบริจาคเป็นพระโอรสและพระธิดาของพระองค์     
การกระทําของชชูกดงักลา่วจงึเป็นการท้าทายพระราชอํานาจของพระเวสสนัดรเป็นอย่างยิง  

     กลวิธีการพรรณนาของกวี คือ การอ้างถึงเหตุการณ์ที
เหมือนกนัเพือเสริมสร้างอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร กล่าวคือ กวีพรรณนาถึงการบริจาคทาน
ทาสเมือครังพระเวสสันดรทรงเป็นกษัตริย์โดยใช้จํานวนของผู้ ชายทีมาขอบริจาคซึงก็คือ           
ทาสผู้หญิง ถึง ๔ ครัง ดงัความว่า มีชายผู้หนึงมาถามไถ่เล่า ใช้ข้าเก่าถดักู สองขานีชูกนัมาเป็นช้า 
ใช้ต่อหน้าเป็นสอง แม้นมาปองขงขวายหาได้ ซือข้าสืบไว้พอถ้วนสาม ชายผู้นึงพอ้ยมาถามไถ่เล่า 
ใช้ข้าเก่าตนกู ข้าผู้นีนาเป็นข้าผู้ถ้วนสี เป็นข้าทีกะทําการ จํานวนผู้ชายทีมาขอบริจาคทานทาสีนี  
ทําให้เห็นถึงพฤตกิรรมของตวัละครอย่างพระเวสสนัดรว่าเป็นผู้ มีจิตใจเมตตาและใฝ่ในการทําทาน
                                                           

 ๕๙เรืองเดียวกนั, ๒๑๓. 
 ๖๐หมายถึง ชชูก 



๑๔๕ 
 

บารมีเป็นอย่างยิง อย่างไรก็ตามกวีได้เชือมโยงว่าเหตกุารณ์ทงัสองมีความเหมือนกนั คือ เป็นการ
บริจาคทานทาส แต่พฤติกรรมของผู้ รับบริจาคนนัต่างกัน กล่าวคือ ผู้ชายทงั ๔ คนนนัยําเกรงต่อ
พระราชอํานาจของพระเวสสนัดรจึงไม่กล้าทีจะทบุตีทาสตอ่หน้าพระเวสสนัดร ในทางตรงกนัข้าม   
ชชูกกลบัเป็นผู้ ทีท้าทายพระราชอํานาจของพระเวสสนัดรด้วยการทุบตีทาสต่อหน้าพระเวสสนัดร 
ดงัความทีว่า ผู้ใดจักมีใจหาญมาตีมาด่า ล้นทีว่าถนดัใจก็บ่มี เขาก็ยงักลวัฤทธีกูท้าว ทกุด่านด้าว
ย่อมกลัวกู พราหมณ์ผู้ นีนามาบ่กลัวกูตนพ่อ  การท้าทายต่อพระราชอํานาจนีทําให้เกิด              
พระเวสสนัดรทรงรําพงึกบัพระองค์เองวา่ 

มากูจกัไปตามพราหมณ์ผูนี้แล้วข้าหือตายหงายไวแ้ล้ว เอาลูกแก้วพ่อคืนมา 
เทอะคา ธนจุาปํ คเหตฺวา มากูจกัถือเอากงธนูข้างกําซ้าย คระคร้ายวาดยิง
พราหมณ์ จักถอดเอาศรีกัญชยังามเถือนกล้า ไปไล่ข้าหือพราหมณ์ตาย 
เทอะคา๖๑ 

     กวีได้พรรณนาถึงความรู้สึกของพระเวสสันดรทีกริวชชูก
จนต้องการฆ่าชูชกว่า พระเวสสันดรจะเสด็จตามพราหมณ์ผู้ นีแล้วฆ่าให้ตายแล้วนําสองกุมาร
กลบัคืนมา พระองค์จะทรงถือกงธนูด้านซ้ายแล้วยิงพราหมณ์เสีย จะทรงใช้ดาบศรีกัญชยัเข้าไป   
ไลฆ่า่พราหมณ์ให้ตาย 

     เหตุการณ์ดงักล่าวทําให้พระเวสสันดรทรงรู้สึกกดดัน
พระทัยและยังเกิดความลังเลพระทัยด้วยว่าชูชกไม่เกรงพระราชอํานาจของพระองค์จนนํามาสู่
ความคิดทีจะใ ช้พละพลัง กําลัง เ ข้าต่อสู้ เ พือชิ งสองกุมารกลับมา  อาจจะกล่าวไ ด้ว่า               
อารมณ์ความรู้สึกของพระเวสสันดรเข้าลักษณะการใช้ความรุนแรงทางความคิดเพือต้องการ
เอาชนะสิงท้าทาย กลา่วคือ จิตใต้สํานกึ(ID)ของพระเวสสนัดรทีรุนแรงนีเกิดจากสิงเร้าทีรุนแรงมาก 
คือ การท้าทายทงัพระราชอํานาจความกษัตริย์ทียิงใหญ่และความเป็นพ่อ  

                                                           
 ๖๑เรืองเดียวกนั, ๒๑๔. 



๑๔๖ 
 

     อนึง จิตใต้สํานึก( ID)ของพระเวสสันดรไม่สามารถ
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ เนืองจากพระเวสสนัดรทรงใช้มโนธรรม(SuperEGO)เข้าควบคมุพระสติ
และจิตใต้สํานกึ(ID)ได้อยา่งทนัทว่งที ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

อฏฺฐานเมตํ โพธิสตัว์เจ้าซําคนิงดูเล่า อนัโพธิสตัว์เจ้าแต่ก่อนสร้างสมภาร 
ทกุข์อนัพราหมณ์ตีและด่า นําเอาขากว่าก็ผานใจ ดงักูมาคนิงในหลายช่อง 
โพธิสตัว์เจ้าก่อนสร้างสมภาร คือทานปารมีญาณอนัเลิศแล้ว บ่ห่อนจกัคาด
แก้วกินแหนง  เ ทียรย่อมแปลงใจบานชมชืน  หอมหืนด้วยทางท าน           
พระภูบาลคนิงเถิงปเวณีแห่งโพธิสัตว์เจ้าแต่ก่อน ใจท้าวอ่อนหายวอน       
แลนาฯ๖๒ 

     กวีได้พรรณนาถึงพระเวสสนัดรทรงคํานึงคิดพิจารณาถึง
พระโพธิสัตว์พระองค์ก่อน ว่าการทุบตีและด่าของชูชกนีสร้างความทุกข์ใจให้พระองค์เป็นยิงนัก 
พระเวสสนัดรทรงนกึถึงหนทางแหง่พระโพธิสตัว์วา่การสร้างพระบรมโพธิสมภารนนัต้องมาจากการ
สร้างบารมีญาณอันประเสริฐ คือ ไม่โกรธและไม่กินแหนงแคลงใจ เมือดําริได้เช่นนนัจึงทรงทํา
พระทัยให้ชืนบาน เริงร่าด้วยหนทางทานตามหนทางแห่งพระโพธิสัตว์พระองค์ก่อน พระทัยจึง
คลายความอาวรณ์ได้ 

     ดังทีกล่าวไว้แล้วว่า พระเวสสันดรทรงใช้มโนธรรม
(SuperEGO)ควบคุมจิตใต้สํานึก( ID)ทีรุนแรงอย่างการใช้ความรุนแรงทางความคิดได้อย่าง
ทนัท่วงทีจึงทําให้ความต้องการทีจะฆ่าชูชกไม่สัมฤทธิผล อาจจะกล่าวได้ว่า พระเวสสันดรทรง
เลือกทางออกของปัญหาด้วยการใช้"บารมีญาณ"ซึงเป็นคุณสมบัติหนึงของพระโพธิสัตว์              
บารมีญาณดงักล่าวนีกวีได้พรรณนาด้วยการใช้คําขยายถึงสองคํา คือ แปลงใจบานชมชืนหอมหืน
ด้วยทางทาน คําว่า "บานชมชืน" หมายถึง การทําให้ใจเบิกบานด้วยหนทางแห่งทาน คือ ปลงใจ
ยอมรับการบริจาคทาน อีกทังกวีได้ยังขยายด้วยคําว่า "หอมหืน" ปกติคํานีใช้ประกอบกับ              
"กลินหอมของดอกไม้" กวีเลือกใช้คํานีเพือให้ความรู้สึกเบาสบายคล้ายกับการได้กลินหอมของ
ดอกไม้จนจิตใจรู้สกึผอ่นคลาย  
                                                           

 ๖๒เรืองเดียวกนั, ๒๑๕. 



๑๔๗ 
 

     เมือนําทงัสองคํามารวมกันจะได้วิธีการระงับโทสจริต
ด้วยการทําใจให้เบาสบายคล้ายกับการได้กลินดอกไม้อันหอม การใช้คําขยายดงัทีได้กล่าวมานี
เพือให้เข้าใจถึงวิธีการปลงใจยอมรับการบริจาคทานมากขนึด้วย 

     อาจจะกล่าวได้ว่า กวีได้พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของ
ตวัละครด้วยการใช้การอ้างถึงเหตกุารณ์ร่วมกนัเพือสร้างอารมณ์ความรู้สึกโกรธอย่างรุนแรงแล้วจึง
ดงึอารมณ์ความรู้สกึของตวัละครให้กลบัมาสู่ภาวะปกติด้วยการใช้มโนธรรม(SuperEGO)อีกทงัยงั
ใช้คําขยายความเพือสร้างความเข้าใจเรืองหนทางแหง่พระโพธิสตัว์ให้แก่ผู้อ่านผู้ ฟังอีกด้วย 

     การศึกษาการพรรณนาโวหารในมหาชาติ สํานวนสร้อย
สังกรพบว่า กวีได้ใช้กลวิธีการพรรณนาทังสิน ๒ประเภท เช่น การพรรณนาทีเกียวกับฉากและ
บรรยากาศและการพรรณนาทีเกียวกับความรู้สึกของตัวละคร พบว่ากวีล้านนานิยมใช้การ
พรรณนามากเพือให้ผู้อา่นผู้ ฟังเกิดจินตนาการได้ง่าย อีกทงัยงัเป็นการแสดงฝีมือในการแตง่ของกวี  

     อยา่งไรก็ตามการพรรณนาของกวีล้านนานนัไม่เพียงแต่
มีวตัถุประสงค์เพือให้เกิดจินตภาพเท่านนั ทว่ายงัมีวตัถุประสงค์เพือให้เข้าใจพฤติกรรมตวัละคร
และแนวคดิทางพระพทุธศาสนามากขนึด้วย 

   ๒.๓.๑.๒ บรรยายโวหาร คือ โวหารการเขียนของกวีซึงต้องการเล่าเรืองที
เกิดขนึวา่ใคร ทําอะไร ทีไหน อยา่งไร และเมือไร๖๓ กวีล้านนามกัใช้บรรยายโวหารร่วมกบัโวหารการ
เขียนประเภทอืนทงัการพรรณนาและอรรถาธิบายเพือให้เกิดความชดัเจนอีกทงัยงัทําให้เกิดความ
นา่สนใจอีกด้วย การศกึษาการใช้บรรยายโวหารจากเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร พบว่า การใช้
บรรยายโวหารมี ๒ ลกัษณะ คือ การใช้บรรยายโวหารเพียงโวหารเดียวและการใช้บรรยายโวหาร
ร่วมกบัโวหารประเภทอืน ดงัมีรายละเอียดดงันี 

    ๒.๓.๑.๒.๑ การใช้บรรยายโวหารเพียงโวหารเดียว กวีเลือกใช้
การบรรยายเช่นนีในกรณีทีต้องการลําดบัเหตกุารณ์และการลําดบัความสมัพนัธ์เพือให้เห็นว่าบท

                                                           
๖๓ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย, ๔๗. 



๑๔๘ 
 

บรรยายนนัแสดงความสมัพนัธ์ของเรืองราวต่อเนืองเป็นลําดบั ดงัในนครกัณฑ์ ตอนทีพระสมัมา  
สมัพทุธเจ้ากลา่วถึงการกลบัชาตขิองตวัละครหรือทีเรียกวา่ สโมธาน ความวา่ 

...คนซําตังชือมันว่าชูชก ตกมาในบัดนีคือท่านเทวทัตต์ พีแม่เจ้าราหุล      
เป็นลูกพระยาสปุปพทุธะ ออกบวชในสาสนาพระตถาคตะ ได้อิทธิฤทธิแล้ว
พอ้ยบงัเกิดใจผิดเป็นเหต ุม้างสงัฆเภทและโลหิตปุบาท แผ่นดินบ่อาจอดอยู่
ได ้ยะช่องไวล้วดกลืนกิน ไปตกในอเวจีนรก คนัพน้วิบากอนันนัแลว้ จกัไดม้า
เกิดเป็นพระปัจเจกพุทธะตนหนึงชือว่าอติสสโร อยู่ได้เจ็ดวนัก็จักนิพพาน     
ในอนาคตหมืนชะแล ส่วนนางอมิตตตาปนา ไปมาก็ได้มาเป็นข้าพราหมณ์
คุ่มควา้เป็นเมีย จกัปองหนีเสียก็บ่ได ้เงินท่านแพไ้วว้อนตาย เป็นเมียสายจิต
เจต แห่งพราหมณ์เถ้าเพศชรา นางกลบัมาไดเ้กิด เอากําเนิดปัจจุบนั ดงัเรา
หนัมานีไส ้ไดแ้ก่นางจิญจมาณวิกาผูม้กัส่อ อุม้ทอ้งรอพระตถาคตะ ในกาละ
บดันีแลฯ๖๔ 

    กวีได้บรรยายสโมธานเกียวกบัชชูกและนางอมิตดาไว้ว่า ชชูกได้
กลบัชาติไปเกิดเป็นพระเทวทตัเป็นพระเชษฐาของพระมารดาของพระราหุล๖๕เป็นพระโอรสของ
พระเจ้าสุปปพุทธะออกผนวชในพระพุทธศาสนาของพระตถาคตเมือได้อภิญาฌานมีอิทธิฤทธิได้
เกิดเหตผุิดใจจนกระทําสงัฆเภทและโลหิตุปบาท ทําให้ธรณีสูบพระเทวทตัไปยงัอเวจีนรกเมือพ้น
วิบากกรรมแล้วจงึจะกลบัมาเป็นพระปัจเจกพระพทุธเจ้าชือว่าอติสสโร จะอยู่ได้เพียง ๗ วนัแล้วจึง
นิพพานในอีกหนึงหมืนปีข้างหน้า ส่วนนางอมิตดาท้ายสุดก็ได้เป็นภรรยาของจิตเจตพราหมณ์        
ผู้ เฒา่ นางได้กลบัชาตมิาเกิดเป็นนางจิญจมาณวิกาผู้อุ้มท้องมารอพระตถาคตในกาลปัจจบุนั 

    ตวัอยา่งข้างต้นเห็นได้ว่า กวีได้เรียงลําดบัโครงสร้างการบรรยาย
จากการกล่าวถึงบคุคลในเรืองมหาชาติ จากนนัจึงเชือมโยงกบับุคคลในพทุธประวตัิด้วยการขยาย
ความ เชน่ กวีกลา่วถึง  "ชชูก" วา่กลบัชาตมิาเกิดเป็นพระเทวทตั ดงัความว่า คนซําตงัชือมนัว่าชูชก 
ตกมาในบดันีคือท่านเทวทตัต์  จากนนักวีได้ใช้วิธีการขยายความเพิมเติมเพือให้ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าใจ
                                                           

 ๖๔พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๓๘๔-๓๘๕. 
 ๖๕ผู้ วิจัยได้ถอดความตามต้นฉบบั พระเทวทัตต์เป็นพระเชษฐาของพระนางพิมพายโสธราซึงเป็นพระมเหสีของ
เจ้าชายสิทธตัถะและเป็นพระมารดาของพระราหลุด้วย 



๑๔๙ 
 

มากขึนด้วยการกล่าวถึงพุทธประวัติอย่างย่อ ดังนี พีแม่เจ้าราหุล เป็นลูกพระยาสุปปพุทธะ      
ออกบวชในสาสนาพระตถาคตะ ได้อิทธิฤทธิแล้วพ้อยบังเกิดใจผิดเป็นเหตุ ม้างสังฆเภทและ     
โลหิตุปบาท แผ่นดินบ่อาจอดอยู่ได้ ยะช่องไว้ลวดกลืนกิน ไปตกในอเวจีนรก คนัพ้นวิบากอนันนั
แล้ว จกัได้มาเกิดเป็นพระปัจเจกพทุธะตนหนึงชือว่าอติสสโร อยู่ได้เจ็ดวนัก็จกันิพพาน ในอนาคต
หมืนชะแล 

    การกลา่วพทุธประวตัิโดยย่อนีทําให้เห็นว่าผู้อ่านผู้ ฟังจะได้ทราบ
เรืองพุทธประวัติอย่างโดยสังเขป ดงัทีกวีได้กล่าวถึง นางอมิตดา ไว้ว่า ส่วนนางอมิตตตาปนา      
ไปมาก็ไดม้าเป็นข้าพราหมณ์คุ่มคว้าเป็นเมีย จกัปองหนีเสียก็บ่ได้ เงินท่านแพไ้ว้วอนตาย เป็นเมีย
สายจิตเจต แห่งพราหมณ์เถ้าเพศชรา นางกลบัมาได้เกิด เอากําเนิดปัจจุบนั ดงัเราหนัมานีไส ้
ได้แก่นางจิญจมาณวิกาผู้มักส่อ อุ้มท้องรอพระตถาคตะ ในกาละบดันีแลฯ๖๖การกล่าวโดยสรุป
เชน่นีแสดงให้เห็นวา่กวีมีความรู้เรืองพทุธประวตัิเป็นอย่างดี อนัเป็นการแสดงภูมิรู้ทางพทุธศาสนา
ของกวี  ทังนีผู้ อ่านผู้ ฟังอาจมีความรู้ ร่วมกับกวีหรือไม่ ก็ ไ ด้ เพราะเ รืองราวทีกล่าวถึง นี                  
เป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยไมไ่ด้มีความสําคญัตอ่การดําเนินเรืองเวสสนัดรชาดก 

    ๒.๓.๑.๒.๒. การใช้บรรยายโวหารร่วมกับโวหารประเภทอืน     
เรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรมีการใช้โวหารร่วมกบัการพรรณนาโวหารมากทีสดุ อาจจะมาจาก
จดุประสงค์ของกวีทีจะสร้างจินตภาพให้แก่ผู้อ่านผู้ ฟัง กล่าวคือ กวีได้บรรยายด้วยการเล่ าเรืองไป
                                                           
 ๖๖ในพุทธประวติัมีเรืองเล่าเกียวกับนางจิญจมาณวิกาว่า ในขณะทีพระบรมศาสดาเสด็จประทับ ณ เชตุวนัมหา
วิหาร นครสาวตัถี พระภิกษุสงฆ์ อบุาสก อบุาสิกา เป็นอนัมากได้สําเร็จมรรคผล ทําให้เกิดลาภสกัการะในพระพทุธศาสนา
มากมาย ฝ่ายพวกเดียรถีย์ นกับวชนอกศาสนาก็เสือมลาภ หมดอํานาจ ผู้คนนบัถือน้อยลงพากนัอิจฉา คิดจะกําจดัพระพทุธ
องค์เสีย จึงได้วา่จ้างนางจิญจมานวิกา ให้กลา่วโทษใสร้่ายพระศาสดา วนัหนึงขณะทีฝงูชนกําลงัฟังธรรมเทศนาอยู่ นางได้เอา
ท่อนไม้รองภายในมีผ้าเก่าพนัท้องให้โตขนึเหมือนกบัวา่ตงัครรภ์แก่ แล้วให้พวกเดียรถีย์เอาไม้ทบุหลงัมือหลงัเท้า ให้บวมคล้าย
หญิงมีครรภ์จวนคลอด เข้าไปยืนอยู่ด้านหน้าฝูงชนแล้วกล่าวขึนว่า“ท่านจะมาแสดงธรรมอยู่ทําไม บดันีเด็กในครรภ์ของ
ข้าพเจ้าซึงเกิดกบัท่านใกล้จะคลอดอยู่แล้ว ถึงท่านจะไม่ดแูลก็ควรจะให้พระเจ้าโกศลหรือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือนาง
วิสาขาคนใดคนหนึง ช่วยเลยีงดขู้าพเจ้าและลกู”พระพทุธองค์ทรงหยดุแสดงธรรมและกล่าวกบันางว่า“ดกู่อนน้องหญิง เรืองนี
เจ้ากบัเราสองคนเท่านนัรู้กนัวา่จริงหรือไมจ่ริงตามคําของนาง” นางจึงตอบว่า “จริงทีเดียว เพราะการทีข้าพเจ้ามีครรภ์ขนึนี มี
แตท่่านกบัข้าพเจ้าเท่านนัทีรู้กนั”ในขณะนนั พระพทุธองค์ได้ทรงเนรมิตให้บงัเกิดเป็นลกูหนูเข้าไปกดัเชือกทีผกูท่อนไม้รองใน
ติดทีท้องของนางจิญจมานวิกา ท่อนไม้นนัก็ขาดตกลงมาถูกหลงัเท้าของนาง ได้รับความเ จ็บปวดและเกิดมีลมแรงพดัเอา
เสอืผ้าของนางให้ปลิวขนึ จนปรากฏแก่คนทงัหลายวา่ นางมิได้ตงัครรภ์ นางได้กลา่วหาความใสร้่ายพระพทุธองค์ คนทงัหลาย
พากนัไลท่บุตี เมือนางออกไปพ้นประตพูระเชตวุนัมหาวิหาร นางจึงถกูธรณีสบู 



๑๕๐ 
 

ตามลําดบัเหตุการณ์ทีเกิดขึนไปตามเวลาและแทรกการพรรณนาอย่างละเอียดเพือเสริมให้เกิด
ความสมบูรณ์ทังสํานวนโวหารและจินตภาพ ดังในกัณฑ์ชูชกตอนทีชูชกฝากเงินไว้กับเพือน
พราหมณ์ กวีได้บรรยายวา่ 

...คนัว่าฝากไวแ้ลว้ก็หนีไปขอแถมเล่า จกัมาถามของเก่าแห่งตนหนีไปเมินชะ
รํา พรําว่าไดห้ลายปี หนีไปเมินหลายกว่าเขาก็มนัเมือมรณ์ จิงไขถงถอนเอา
คําออกจ่าย เถ้าส่ายล่ายคืนมา เยียะถามหาจะจดจะจาด เหมือนดงัจกัทิง
ยาดเทเอา เมือนนักระกูลพราหมณ์ถ่อยไร้บ่มีสงัใช้ค่าหนีคําพราหมณ์ เท่ามี
ลูกยิงเดียวรามชะช่อน ชือว่านางเนืออ่อนอมิตตตา จิงจดัดาขายกว่าเป็นค่า
หนีพราหมณ์ เมือนนัแลนา๖๗       

    ตวัอยา่งข้างต้นทําให้เห็นว่ากวีได้ใช้การบรรยายเป็นหลกัจากนนั
ใช้การพรรณนาเพือเสริมให้บทบรรยายสมบรูณ์มากขนึ กล่าวคือ กวีได้ลําดบัเหตกุารณ์ตงัแตช่ชูก
ขอทานแล้วนําเงินไปฝากเพือนพราหมณ์จากนนัเพือนพราหมณ์เข้าใจว่าชูชกตายแล้วจึงนําเงิน
ออกใช้จา่ยอยา่งสรุุ่ยสรุ่าย จากนนั ชชูกจงึเข้ามาขอเงินคืน เมือตระกลูของพราหมณ์ไม่มีทองคําใช้
หนีชชูกจึงได้ขายนางอมิตดาให้แก่ชชูกเพือเป็นคา่ใช้หนีกวีได้พรรณนาเสริมให้เนือความสมบูรณ์
และเห็นภาพชดัเจนมากขึนในตอนทีชชูกได้พยายามเข้าไปรือค้นบ้านของเพือนพราหมณ์เพือหา
เงินของตน การพรรณนานีทําให้เห็นภาพของชชูกทีเข้าไปโวยวาย  

    ดงัทีกวีเลือกใช้คําวา่ เยียะถามหาจะจดจะจาด หมายถึง พดูถาม
หาเงินด้วยเสียงดงัโวยวาย อีกทงัชชูกอาละวาดรือค้นบ้านของเพือนพราหมณ์ดงัทีกวีได้พรรณนา
วา่ เหมือนดงัจกัทิงยาดเทเอา หมายถึง ชชูกเข้าไปรือคนบ้านอย่างร้อนรนเพือหาเงินของตน การใช้
การบรรยายประกอบการพรรณนาดงักล่าวนีอาจจะเนืองมาจากกวีต้องการให้เกิดจินตภาพตาม
เนือเรืองจึงใช้การพรรณนาเข้ามาประกอบเพือให้ได้เนือความทีสมบูรณ์และเกิดความงามทาง
วรรณศลิป์ กลา่วคือ ทําให้ภาษามีความนา่สนใจเพิมมากขนึด้วย  

                                                           
   ๖๗เรืองเดียวกนั, ๑๐๙. 



๑๕๑ 
 

   ๒.๓.๑.๓ อรรถาธิบาย คือ ลีลาการเขียนทีมีเจตนาเพือจะอธิบายหรือ    
ให้ความกระจา่งในเรืองราวอยา่งใดอยา่งหนงึ อรรถาธิบายมุง่จะให้ผู้อา่นเข้าใจหรือมุ่งเสนอเหตผุล
ยิงกวา่จะให้ผู้อา่นเกิดอารมณ์สะเทือนใจ หรือจินตนาการ อรรถาธิบายจะสนบัสนนุให้การโต้แย้งมี
นําหนกัและช่วยให้การบรรยายหนกัแน่นขึน๖๘ การศึกษามหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรครังนีพบว่า
กวีล้านนาใช้วิธีการอรรถาธิบาย ๓ ลักษณะ ได้แก่  การอธิบายเหตุ การจําแนกประเภทและ      
การเปรียบเทียบ ดงัมีรายละเอียดดงันี 

    ๒.๓.๑.๓.๑อรรถาธิบายเพือใช้อธิบายเหตุ กวีล้านนานิยมใช้
วิธีการอธิบายเหตเุพือบอกภูมิหลงัทีมาของตวัละครมากกว่าการใช้อรรถาธิบายเพือบอกรูปพรรณ
สัณฐาน ตัวละครทีกวีได้อธิบายมีทังตัวละครเอก เช่น พระเวสสันดร พระกัณหาและพระชาลี     
เป็นต้น และตวัละครปฏิปักษ์ เชน่ ชชูกและอมิตดา เป็นต้น  

    ข้อสงัเกตประการหนึง คือ ตวัละครประกอบ เช่น พระเจ้าสญัชยั 
พรานเจตบตุร และพระเจ้าเจตราฐ กวีล้านนาไม่นิยมอธิบายเหตเุพือบอกภูมิหลงัทีมา อาจจะเป็น
เพราะตัวละครดังกล่าวไม่มีผลต่อเนือเรือง การอรรถาธิบายเพือให้อธิบายเหตุมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี 

    ในกัณฑ์หิมพานต์กวีได้อธิบายเหตุทีมาพระนามของพระชาลี
และพระกณัหาดงัทีกวีได้บรรยายไว้วา่ 

ส่วนนางมทัทีนชุนาฏ ก็ประสูติลูกรักบตุตา ส่วนญาติกาก็รับรองเอากุมารนนั
ดว้ยข่ายคํา เหตดุงัอนั จิงใส่ชือกมุารนนัว่าชาลี ในเมือเจ้าชาลีลูกไท้ พอย่าง
ไดไ้ปมา พระมารดาประสูติได้บตุตี คนทงัหลายก็รับรองเอาดว้ยหนงัหมีดํา
ผืนใหญ่ นยัะหนึงว่ารับเอาดว้ยผา้ดําเหมือนดงัหนงัหมี เขาจิงใส่ชือราชบตุตี
ลูกแกว้ งามเลิศแลว้ว่ากณัหาชินานนัแล๖๙ 

                                                           
 ๖๘ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย, ๑๗๐. 

 ๖๙เรืองเดียวกนั, ๔๘. 



๑๕๒ 
 

    ตัวอย่างข้างต้นพบว่ากวีไ ด้อธิบายถึง เหตุทีมาว่ามาจาก
เหตุการณ์ทีเกิดขึนในขณะประสูติสองกุมาร กวีได้กล่าวว่า เมือพระนางมัทรีประสูติพระโอรส     
พระประยูรญาติก็ทรงรับพระกุมารด้วยตาข่ายทองคําด้วยเหตุนีจึงขนานพระนามพระกุมารว่ า    
พระชาลี เมือพระชาลีพอพระดําเนินได้ พระนางมทัรีจึงประสตูิพระธิดา ผู้คนทงัหลายก็รับด้วยหนงั
หมีหรืออีกนัยยะหนึง  คือ  รับด้วยผ้าสีดําคล้ายกับหนังหมีจึงขนานพระนามพระธิดาว่า       
พระกณัหาชินา 

    อย่างไรก็ตามกวีล้านนาได้แฝงทรรศนะของตนไว้ในคําประพนัธ์
ด้วย คือ นยัะหนึงว่ารับเอาด้วยผ้าดําเหมือนดงัหนงัหมี การแฝงทรรศนะนีอาจจะเป็นการอธิบาย
ความเพิมเติมจากความรู้ของกวี เนืองจากคําว่า "กัณหา" ไม่มีความหมายว่า หมี แต่กลับมี
ความหมายว่า "ดํา" ตามทีพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปีพ.ศ.๒๕๔๒๗๐ ได้ให้ความหมาย
ไว้ ตวัอย่างข้างต้นสามารถอนุมานได้ว่ากวีล้านนามีความรู้แตกฉานในภาษาบาลีมากและเข้าใจ
ความหมายของคําจึงทําให้กวีล้านนาเกิดความต้องการให้ผู้อ่านผู้ ฟังได้รู้และเข้าใจความหมายที
ถูกต้องตามภาษาบาลีจึงใช้วิธีการอธิบายเพิมเติมโดยการแฝงทรรศนะของตนลงไป กลวิธีเช่นนี    
ไมพ่บในมหาชาตสํิานวนอืนอยา่งน้อยทีสุดวิธีการนีไม่ปรากฏในมหาชาติ สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง 
จงึอาจจะกลา่วได้วา่วิธีการอธิบายเชน่นีอาจจะเป็นเอกลกัษณ์ของพระธรรมราชานวุตัรก็เป็นได้ 

    ส่วนในกัณฑ์ชูชก กวีได้กล่าวถึงภูมิหลังทีมาของชูชกไว้อย่าง
นา่สนใจดงัทีกวีได้พรรณนาความไว้วา่ 

...ในกาลนนั ยงัมีพราหมณ์ผูห้นึงชือว่าชูชกะ อยู่ในสาวตัถีนคระเมืองใหญ่ 
ไฟวู่ไหม้เคหา เสียโภคาเครืองบริโภค เป็นทุกข์เสา้โศกเดินมา เถิงรัฏฐาเมือ
งกลิงคราฐ ก็มาสร้างฆราวาส ในบ้านอนัชือว่าทนุนวิฏฐคาม ชูชกพราหมณ์
ยินลําบาก ตกทกุข์ยากเข็ญใจ จิงเดินไปแสวงหาขอเล่าไจ้ๆ ก็ไดข้้าวของอนั
จกัจ่าย ประมาณไดร้้อยกหาปนะ จดัเป็นอรรถะแทว่้าไดพ้นัเงินตรา๗๑ 

                                                           
 ๗๐ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒[ออนไลน์],เข้าถึงเมือวนัที ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๕.ให้ความหมายของคําวา่ กณัหาวา่ กณัห- [กนัหะ-] ว. ดํา, มกัใช้เป็นสว่นหน้าของสมาส. (ป.; ส. กฺฤษฺณ). 
 ๗๑เรืองเดียวกนั, ๑๐๘-๑๐๙. 



๑๕๓ 
 

    ตวัอยา่งข้างต้นเป็นการอธิบายภูมิหลงัทีมาของตวัละครปฏิปักษ์ 
คือ ชูชก กวีได้บรรยายถึงภูมิหลังของชูชกว่า ครังหนึงยังมีพราหมณ์ชือว่าชูชกอาศัยอยู่ใน          
เมืองสาวตัถี บ้านเกิดอคัคีภยัทรัพย์สินเสียหาย ทําให้ชชูกต้องเดินทางด้วยความเศร้าโศกมาถึงยงั
เมืองกลิงคราฐจากนนัชูชกจึงมาสร้างบ้านในหมู่บ้านทุนนฏวิฐ ชูชกได้รับความลําบากมากจึง
เดนิทางเพือขอทานไปในทีตา่งๆจนได้ข้าวของและเงินทองมาร้อยกหาปนะหรือพนัเงิน   

    การอธิบายเหตภุูมิหลงัของชูชกนีทําให้อนุมานได้ว่าแท้จริงแล้ว  
ชชูกมีบ้านและอาจจะเป็นผู้ ทีมีฐานะมาก่อนหลงัจากทีเกิดอคัคีภัยจึงทําให้ชูชกมีฐานะยากจนลง
จนนําไปสู่การเป็นขอทาน อนึง อาชีพขอทานของชูชกกลับสร้างรายได้ให้แก่ชูชกเป็นอย่างมาก 
ดงัทีกวีได้พรรณนาว่า ก็ได้ข้าวของอนัจกัจ่าย ประมาณได้ร้อยกหาปนะ จดัเป็นอรรถะแท้ว่าได้พนั
เงินตรา กวีได้กล่าวถึงข้าวของและเงินทองทีชูชกขอทานได้ถึงร้อยกหาปนะ๗๒ เนืองจากกหาปนะ
เป็นหน่วยนับจํานวนของอินเดียชาวล้านนาอาจจะนึกไม่ถึงว่ามีค่าประมาณเท่าใด จึงทําให้กวี
ล้านนาต้องอธิบายเพิมเติมว่าร้อยกหาปนะเท่ากบัหนึงพนัเงินของล้านนา การอธิบายความเช่นนี
เป็นการอธิบายเพิมเติมจากความรู้ของกวีเพือให้เข้ากบับริบททางสงัคมล้านนา อาจจะกล่าวได้ว่า 
การอธิบายความเพิมเติมเช่นนีทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเกิดจินตภาพและสามารถเข้าใจเนือเรืองมากขึน
ด้วย 

    ดงัทีได้ตงัข้อสงัเกตเรืองการอธิบายเพิมเติมจากความรู้ของกวี 
อาจจะสรุปได้ว่ากวีล้านนาผู้ รจนามหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร คือ พระธรรมราชานุวัตรเป็น          
ผู้ แตกฉานในภาษาบาลี อีกทังยังสามารถแทรกความรู้อธิบายความเพือทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเกิด       
จินตภาพและสามารถเข้าใจเนือเรืองได้มากขึนด้วย อนึง การอธิบายดงักล่าวไม่เพียงแตจ่ะแสดง
ภูมิความรู้ของพระธรรมราชานุวตัรเท่านนั แต่ยงัเป็นกระบวนการทําให้เรืองพทุธชาดกกลายเป็น
วรรณกรรมท้องถินอีกด้วย กล่าวคือ ทําให้พุทธชาดกซึงชาวล้านนาทีแสดงภาพสังคมและ

                                                           
 ๗๒๑ กหาปนะ หมายถึง เงินตรามีพิกดัเท่ากบั ๒๐ มาสกหรือ ๑ ตําลึง คือ ๔ บาท ฉะนนั ๑๐๐ กหาปนะจึงเท่ากบั 
๔๐๐ บาทหรือ ๑๐๐ ตําลงึ หรือ ๒,๐๐๐ มาสก ซงึเป็นหน่วยนบัจํานวนเงินตราของภาคกลาง สําหรับล้านนา ๑๐๐ กหาปนะ
เท่ากบั ๑,๐๐๐ เงิน หรืออาจจะกลา่ววา่ ๑ กหาปนะเท่ากบั ๑๐ เงินนนัเอง 



๑๕๔ 
 

วฒันธรรมของอินเดีย กลายมาเป็นสภาพสงัคมและวฒันธรรมล้านนาซึงเป็นสิงทีใกล้ตวัของผู้อ่าน
ผู้ ฟังจงึทําให้เกิดความคุ้นชินจงึทําให้เกิดจินตภาพได้ง่ายขนึด้วย    

    ๒.๓.๑.๓.๒อรรถาธิบายด้วยการจําแนกประเภท คือ การแสดง
รายละเอียดของสิงทีต้องการอธิบาย มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรได้ใช้กลวิธีการอธิบายด้วยการ
จําแนกประเภทดงัมีลกัษณะดงันี 

    ในกัณฑ์ชูชก ตอนทีหมาของพรานเจตบุตรไล่ชูชก ชูชกวิงหนี
ขนึต้นไม้เพือเอาตวัรอดจึงทําให้ข้าวของและอาหารทีชชูกติดตวัไว้หล่นเกลือนกลาดทําให้ชชูกรู้สึก
เสียดาย กวีได้กลา่วถึงอาหารทีชชูกต้องสญูเสียไปไว้วา่ 

เถา้ปากเบียวตบัดํา ปากบ่เป็นคําบีไห ้จ่มซวะไซวเ้สียงกลวั ว่าเข้ายาคูอนัไส่
นําหวานกูก็เสียไป ห่อนําตาลอนัเขียวขุน้เก่ากูก็เสียไป สม้ชินเน่าอนัจกัไวกิ้น
ทอนกูก็เสียไป แกงบอนลําใส่สม้หมากขามกูก็เสียไป เขา้ตม้มนัหมู พูแคงกบั
หาดแห้ง ปลาก่อแห้งย่างข่าไวส้ามปี ชินบ่มีเหลือแต่ซากก้าง กูก็เสียไป ยา
ไอกบัก้อนขีไก่ อนักูจกัไว้หาฝี กูก็เสียไป พากน้อยตกัแกงผกักาดกูก็เสียไป 
พริกพรายกบัขิงแห้ง เข้าแข้นกบัเข้าผงตน้ปนูดีแพงค่า ทองแดงก้นล้นฝาหบั
บ่แทบ เสียทงัแหนบนอ้ยขาหกั บอกนําผกักบัสม้หน่อไม้ กูก็เสียไป หวัชะไค
และหวัข่าแห้งอนัเมียกูแต่งไว ้เพือหือไดเ้อามากินหลาย เสียทงัเขาควายดํา
และบอกควนัหมาก คนักูบ่หยากก็ยงัเสียดาย กูมาฉิบหายวายหวัเสียปางนี 
แทแ้ลหนอ๗๓ 

    ตวัอย่างข้างต้นกล่าวถึงอาหารและสิงของทีชูชกต้องสูญเสียไป
ขณะทีวิงหนีหมาของพรานเจตบุตร ชูชกได้บ่นด้วยเสียงหวาดกลัวว่า ข้าวยาคูใส่นําหวาน          
ห่อนําตาลอนัเขียวขุ่น แหนมเน่าทีจะเอาไว้กิน แกงบอนแสนอร่อยใส่มะขามเปียก ข้าวต้มมนัหม ู    
พูแคงและหาดแห้ง ปลาก่อแห้งทีย่างไว้สามปีไม่เหลือเนือเหลือแต่ก้าง ยาไอและก้อนขีไก่ทีจะ
เอาไว้รักษาฝี ทัพพีคนัน้อยทีใช้ตกัแกง พริกพรายและขิงแห้ง  ข้าวแข้นและเข้าผงทีมีราคาแพง      
ฝาหม้อทีเป็นทองแดง เสียทงัแหนบทีขาหกั กระบอกนําผกัและหน่อไม้ปีบ หวัตะไคร้และหวัข่าที
                                                           

๗๓เรืองเดียวกนั, ๑๒๙-๑๓๐. 
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แห้ง เมียของชชูกเป็นคนหาให้เพือให้นํามากิน อีกทงัยงัเสียทงัเขาควายดําและกระบอกควนัหมาก
แม้วา่ชชูกจะไมมี่ความอยากก็ยงัเสียดาย ชชูกต้องมาเสียสิงของเหลา่นีทีนี 

    การอธิบายเช่นนีกวีอาจจะต้องการให้ผู้ อ่านผู้ ฟัง ไ ด้ รับ รู้
รายละเอียดของอาหารและสิงของทีชชูกต้องสญูเสียไป เมือได้รับรายละเอียดดงักล่าวแล้ว ผู้อ่าน
ผู้ ฟังจะเกิดจินตภาพไปด้วย เห็นได้จากการขยายความของกวี เช่น พูแคงกบัหาดแห้ง ปลาก่อแห้ง
ย่างข่าไว้สามปีชินบ่มีเหลือแต่ซากก้าง กูก็เสียไป กวีได้อธิบายเพิมเติมว่าปลาก่อแห้งนนัมีอายุ
มาแล้ว ๓ ปีและเนือปลาไม่มีเหลือแต่ก้าง การขยายรายละเอียดเช่นนีจึงทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเกิด     
จินตภาพและเกิดหาสยรส คือ ความขบขนั พร้อมกนัไปด้วย 

    ๒.๓.๑.๓.๓อรรถาธิบายด้วยการเปรียบเทียบ คือ  การพิจารณา
เทียบเคียงความเหมือนและ / หรือความแตกตา่งระหว่างสิงหนึงกบัสิงอืนๆหรือเปรียบเปรยสิงหนึง
เป็นอีกสิงหนงึเพือให้เกิดความเข้าใจและสามารถเกิดจินตภาพตามได้  

    มหาชาติ  สํานวนสร้อยสังกรมีความโดดเด่นเ รืองการใ ช้        
ความเปรียบเป็นอยา่งยิง ดงัจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบ ในกณัฑ์มทัรี เมือพระนางมทัรีทรงตาม
หาสองกุมารไม่พบจึงเสด็จไปทูลถามพระเวสสันดร แต่พระองค์ทรงนิงเฉย อีกทังยังทรงใช้          
พระกศุโลบายด้วยวิธีการบริภาษพระนางมทัรีตา่งๆนานาเพือให้พระนางตระหนกัถึงความเศร้าโศก 
ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่  

อถ มหาสตฺโต เมือนนัพระมหาสตัเจ้า ก็คนิงใจว่า นางมัทรีศรีหน่อเหน้า     
รักลูกเตา้เหลือขนดั มากูจกัตดัโสกาอนัหยาบ จกักําราบนางพระยา หือหาย
สิเนหาอนัใหญ่ ก็ต้านถ้อยใส่หลายคําว่า...ดูราราชมทัรีทรงโฉมดีแลบล้วย 
ลกัขณะถูกถ้วนพอตา นางไปหาหวัมนัลูกไม้ ทกุแหล่งไหล้ดงไพร บ่มีคนใด
จกัไปรู้ แม้นนางไปเล่นชู้ไผจกัหนั ในหิมวนัต์ป่ากว้าง ประเทศท้างดงดอน    
มีทงัทิพนาธรและฤๅษีจรพรานป่า รอยนางไปเล่นชู้ล่ามายา รอยนางบ่แหนง
หนาคึดรอด จงใจจอดอนั ลูกสายใจลวดลืมคึดรู้ มวัไปเล่นชู้ลวดลืมผวั...
ราชสีห์จกัหนีเสียดอย ก็เพราะว่าดอยอนันนั บ่มีรู้เปลียวปากถํา ปลาจกัหนี
เสียนํา ก็เพราะนําอนันนับ่มีตม ศรมณ์จกัหนีเสียครู ก็เพราะครูนนัใบ้ นกจกั
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หนีเสียต้นไม้ ก็เพราะต้นไม้บ่มีลูกหลวงหลาย กวางทรายจกัหนีเสียเหล่า     
ก็เพราะเสือโคร่งเถา้ไต่เทียวจง ราชหงส์จกัหนีเสียสระ ก็เพราะสระอนันนับ่มี
ดอกบวั ยิงจกัหนีผวัก็เพราะผวัขีไร้ หาข้าวของบ่ได ้ยิงร้ายหากดูแคลน เมีย
ค่ายแคนแหนงหน่าย เพราะผัวบ่ช่างเบียงบ่ายขงขวาย คําโบราณคน
ทงัหลายกล่าวไว ้ก็มาไดแ้ก่ตนกู นีแลนา...๗๔ 

    ตวัอยา่งข้างต้นนีกวีพรรณนาถึงตอนทีพระเวสสนัดรใช้กศุโลบาย
เพือให้พระนางมทัรีหายจากความโศกเศร้าด้วยการใช้ถ้อยคําเปรียบเทียบได้อย่างไพเราะงดงาม
เป็นคณุค่าภูมิปัญญาทางภาษากล่าวคือ กวีเลือกใช้สุภาษิตล้านนา หรือ คําบ่าเก่าซึงสะท้อนให้
เห็นการแสดงรสทางอารมณ์ กล่าวคือ เมือผู้ อ่านผู้ ฟังได้ฟังความตอนนีจะทําให้เกิดอารมณ์
สะเทือนใจและเข้าใจถึงความรู้สึกของพระนางมทัรีทีต้องสูญเสียลูก อีกทงัยงัถูกบริภาษจากสามี
อนัเป็นทีเทิดทนู  

    กวีได้ใช้ความเปรียบโดยลําดับตังแต่ราชสีห์ไม่อยู่ ทีภูเขา
เนืองมาจากเขานนัไร้ป่า ปลาไม่อยู่ในนําเนืองจากนําไม่มีโคลนตม ศิษย์จะหนีจากครูเนืองจากครู
ไมพ่ดูไมส่อน นกจะหนีจากต้นไม้เพราะต้นไม้ไม่มีลกู กวางจะหนีจากฝงูเพราะเสือโคร่งได้ไล่กวาง  
หงส์จะหนีจากสระเนืองสระนนัไม่มีดอกบวั จากนนักวีจึงนํามาเปรียบเทียบกับพระเวสสันดรว่า 
พระนางมทัรีต้องหนีไปคบชู้ เนืองจากพระเวสสนัดรไมมี่สิงใดให้ ทงัเงินและข้าวของ จึงทําให้ภรรยา
ต้องหนีจากไป อีกทงัการเปรียบเทียบเชน่นียงัทําให้เห็นวา่กวีอธิบายด้วยการกล่าวเปรียบเทียบเป็น
ชดุเพือทําให้เกิดความหนกัแนน่ของเหตผุลด้วย 

    อาจจะกล่าวได้ว่า ผลของการเหน็บแนมของพระเวสสันดรนัน   
ทําให้พระนางมทัรีทรงต้องเปลียนเรืองทีเสียพระทยั คือ เปลียนจากการเสียพระทยัเรืองบตุรมาเป็น
การเสียพระทยัเรืองสามี การเบียงเบนเช่นนีไม่เพียงแตทํ่าให้เกิดผลตอ่ตวัละคร คือ ทําให้พระนาง
มทัรีคลายความเสียพระทยัเรืองบตุรแล้ว ยงัทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเห็นใจตวัละครอย่างพระนางมทัรีมาก
ขนึ กล่าวคือ ผู้อ่านผู้ ฟังรู้เหตขุองการใช้กศุโลบายของพระเวสสนัดร แตพ่ระนางมทัรีไม่ทรงทราบ 
ด้วยเหตเุชน่นีจงึทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังยิงเห็นใจพระนางมทัรีมากยิงขนึ 
                                                           

 ๗๔เรืองเดียวกนั, ๒๔๕. 
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    ผลการศึกษา  ด้านโวหารการเ ขียน  พบว่ากวี ล้านนาใ ช้            
การพรรณนาโวหารมากทีสดุ สว่นการใช้บรรยายโวหารและการใช้อรรถาธิบายรองลงมาตามลําดบั
ซึงอาจสรุปได้ดงันี การศึกษาการพรรณนาโวหารในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรพบว่า กวีได้ ใช้
กลวิธีการพรรณนาทงัสิน ๒ วิธีการ คือ การพรรณนาเกียวกับฉากและสถานที ประการทีสอง คือ        
การพรรณนาเกียวกบัอารมณ์ความรู้สกึของตวัละคร 

    อย่างไรก็ตามการพรรณนาของกวีล้านนานันไม่เพียงแต่มี
วตัถปุระสงค์เพือให้เกิดจินตภาพเท่านนั ทว่ายงัมีวตัถปุระสงค์เพือให้เข้าใจพฤติกรรมตวัละครและ
แนวคดิทางพระพทุธศาสนามากขนึด้วย ส่วนการบรรยายโวหารนนัใช้เพือเป็นการดําเนินเรืองตาม
อรรถกถา มหานิบาตชาดก อีกทงัผู้ วิจัยยังพบอีกว่ากวีล้านนานิยมใช้การบรรยายโวหารร่วมกับ   
การพรรณนาโวหารอีกด้วย  

    ส่วนด้านการใช้อรรถาธิบาย พบว่ากวีล้านนาใช้ทงัสิน ๔ วิธีการ 
คือ ใช้เพือบอกรูปพรรณสณัฐานของตวัละคร ใช้เพืออธิบายเหต ุใช้เพือจําแนกประเภทและใช้เพือ
เปรียบเทียบ 

    จากผลการศกึษาด้านการใช้โวหารการเขียน ผู้วิจยัสนันิษฐานว่า
การทีกวีใช้โวหารประเภทพรรณนามากทีสดุ เนืองจากเหตผุล ๒ ประการ คือ วตัถุประสงค์ของการ
เทศน์มหาชาติล้านนา เพราะการเทศน์ คือ การบอกเล่าเรืองราวผ่านเสียง ฉะนันหากกวีหรือ
นกัเทศน์ขยายภาพไม่ชัดเจนอาจทําให้ผู้ ฟังเกิดจินตภาพน้อยหรือไม่เกิดเลย ซึงทําให้การเทศน์      
ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ สว่นอีกเหตผุลหนงึ คือ ความชํานาญทางด้านการแตง่ของกวี ดงัทีได้กล่าวไว้
ในบทที ๒ ว่าวรรณกรรมล้านนาเรืองนีได้รับการชําระและเรียบเรียงขนึใหม่โดยนําต้นฉบบัมาจาก
หลายสํานวน ในคําปรารภของพระธรรมราชานวุตัรแสดงให้เห็นว่า การเลือกต้นฉบบัมาชําระและ
การแต่ง เส ริม เ ข้ า ไป เ ป็นอัต วิสัยของผู้ ชํ า ร ะและ เ รี ยบ เ รี ยง  ฉะนัน  อาจกล่ า ว ไ ด้ว่ า                          
พระธรรมราชานวุตัรมีความถนดัด้านการพรรณนาความมากดงัปรากฏในมหาชาตฉิบบันี  

    ส่วนการทีกวีใช้การบรรยายโวหารและอรรถาธิบายน้อยกว่านนั
อาจเป็นเพราะชาวล้านนาในอดีตรู้จักและคุ้นเคยกับเรืองเวสสันดรชาดก จากการเก็บข้อมูล
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ภาคสนาม ผู้วิจยัพบว่าชาวล้านนาทีมาฟังการเทศน์มหาชาติล้านนารู้จักและเข้าใจเนือเรืองและ
เนือหาของเรืองเวสสนัดรชาดกอยูแ่ล้ว  

    สาเหตปุระการหนึงทีทําให้ชาวล้านนาเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
ล้านนา คือ นิยมในเสียงเทศน์ขององค์เทศน์หรือพระนกัเทศน์ จึงทําให้เห็นว่า หากองค์เทศน์รูปใด
สามารถทําให้ศรัทธาชาวบ้านหรือผู้ ร่วมงานสนกุกบัการฟังเทศน์ องค์เทศน์รูปนนัจะเป็นทีนิยมซึง
ความสนุกสนานดังกล่าวนันมาจากการเ กิดจินตภาพซึงโวหารทีให้ภาพมากทีสุด  คือ                  
การพรรณนาโวหาร นนัเอง  

  ๒.๓.๒ ภาพพจน์  

  ภาพพจน์ หรือ Figure of speech หมายถึง กลวิธีอนัเป็นศิลปะของการใช้ภาษา 
สํานวนในการพูดหรือการแต่งหนังสือ โดยกล่าวถึงสิงหนึง แต่ให้มีความหมายไปถึงอีกสิงหนึง      
มีความมุ่งหมายเพือเพิมอรรถรสให้แก่ข้อความนัน๗๕ด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผิดแผกไปจากการ
เรียงลําดบัคําหรือความหมายของคําตามปรกต ิเพือให้เกิดภาพหรือให้มีความหมายพิเศษ 

  ภาพพจน์ยงัเป็นกลวิธีการใช้ภาษาทีมิได้สือความหมายอย่างตรงไปตรงมาตาม
รูปภาษาแต่แฝงความหมายของผู้ประพนัธ์ต้องการสือ โดยมีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด 
ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึงกว่าการบอกเล่าทีตรงไปตรงมา เพือให้
ผู้อา่นเกิดจินตภาพและความสะเทือนอารมณ์ร่วมกบัผู้ประพนัธ์ด้วย๗๖ 

  แม้ว่าภาพพจน์จะมีความหมายหลากหลาย อย่างไรก็ตามนกัวรรณคดีส่วนใหญ่
กล่าวตรงกันว่า แม้รูปแบบของภาพพจน์จะแยกออกไปได้อีกหลากหลายแต่มีลกัษณะทีตรงกัน
ประการหนงึ คือการสมัพนัธ์สิงหนึงเข้ากบัอีกสิงหนึงโดยมีผลเพือสืออารมณ์ระหว่างผู้ประพนัธ์กบั
ผู้อา่น 

                                                           
 ๗๕ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย, ๓๕๗. 
 ๗๖มชัฌิมา วีรศิลป์.การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก สาํนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง, ๑๗๔. 



๑๕๙ 
 

  การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์จากวรรณกรรมล้านนา เรืองมหาชาติ       
ภาคพายัพ สํานวนสร้อยสังกร ผู้ วิจัยพบว่ามีการใช้ภาพพจน์ ๔ ประเภท ได้แก่ การใช้อุปมา      
การใช้อปุลกัษณ์ การใช้บคุลาธิษฐานและการใช้อตพิจน์  ดงัมีรายละเอียดดงันี 

   ๒.๓.๒.๑ การใช้อปุมา  

   อปุมา (Simile) คือ ภาพพจน์ทีเปรียบเทียบระหว่างของสองอย่าง ซึงอาจ
ไม่ใช่ของชนิดเดียวกันหรือเรืองเดียวกัน เพือให้ผู้ อ่านเกิดจินตภาพต่อสิงทีผู้ประพันธ์ต้องการ
กล่าวถึงได้ชดัเจนขนึ ในการเปรียบเทียบมีคําทีแสดงว่าเหมือนเป็นเครืองเชือม๗๗เช่นคําว่า กล ดงั 
(ประ)ดจุ ประหนงึ (ประ)เลห์่ เพียง ถนดัดงั ละม้าย แม้น เหมือน เฉก(เชน่) และราว(กบั) เป็นต้น  

   การเปรียบเทียบแบบอุปมาจะใช้สิงเปรียบนํามาเปรียบกับแบบเปรียบ
หรือต้นแบบโดยสิงทงัสองสิงจะต้องมีลักษณะร่วมกัน เมือเปรียบเทียบกันอาจจะใช้คําเปรียบ
เพือให้เข้าใจมากขนึด้วยได้ ดงัเชน่ ประโยคทีวา่ "คณุแมห่นาหนกัเพียงพสธุา" สามารถวิเคราะห์ได้
ตามตารางดงันี 

ตารางที ๓๑ ตารางแสดงลกัษณะการเปรียบเทียบแบบอปุมา 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
พระคณุของแม่ พสธุา(พืนดนิ) เพียง มีความหนา หนกัและกว้างใหญ่ 

 

   ตารางข้างต้น เห็นได้ว่าสิงทีนํามาเปรียบ คือ พระคุณของแม่เป็น
นามธรรมไม่สามารถบอกลกัษณะปริมาตรหรือสามารถพิสูจน์ด้วยการใช้ประสาทสมัผสัทงั ๕ ได้ 
เป็นทีทราบกนัดีว่าพระคณุของแม่นนัมีมากล้นจนไม่สามารถพรรณนาด้วยการชงั วดั และตวงได้ 
กวีจึงเลือกเปรียบเทียบพระคุณของแม่กับพืนดินทีมีความหนา หนกัและกว้างใหญ่ เพือให้ผู้อ่าน
ผู้ ฟังจินตนาการได้ ข้อสังเกตประการหนึงการเปรียบเทียบเช่นนีกวีจะนิยมใช้สิงทีใกล้ตวัและ
สงัเกตได้ง่ายนํามาเปรียบเทียบกนัเพือให้ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าใจง่ายมากขนึด้วย  

                                                           
 ๗๗ปรับปรุงจาก ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย, ๕๖๖. 



๑๖๐ 
 

   อย่างไรก็ตาม จากการศกึษามหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนีพบข้อสงัเกต
เกียวกับการเปรียบเทียบคือ การเปรียบเทียบด้วยวิธีการอุปมาอาจจะไม่สามารถสังเกตได้จาก     
คําเปรียบเท่านนั เนืองจากบางครังกวีล้านนาใช้คําเปรียบซ้อนกนัซึงอาจจะเป็นได้ทงัวิธีการอปุมา
หรืออปุลกัษณ์ เชน่ เป็นเหมือน คือดงั เป็นต้น ฉะนนั ผู้วิจยัจึงเห็นว่าบางกรณีไม่สามารถตดัสินได้
วา่กวีใช้วิธีการเปรียบเทียบด้วยการใช้อปุมาหรืออปุลกัษณ์  

   อนงึ การเปรียบเทียบด้วยการอปุมานนัยงัต้องมีกระบวนการเปรียบเทียบ
ทางความหมายอีกด้วย กล่าวคือ เมือจะเปรียบเทียบสิงสองสิงเข้าด้วยกนัการอปุมานนัจะต้องใช้
วิธีการเชือมโยงคณุสมบตัิระหว่างสิงเปรียบและแบบเปรียบ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าแบบเปรียบนนั
จะต้องทรงสภาพหรือคงสภาพทางความหมายอยู่ ในขณะทีการเปรียบเทียบด้วยวิธีการอปุลกัษณ์
นนั๗๘จะใช้วิธีการถ่ายโอนความหมายระหว่างสิงเปรียบและแบบเปรียบ ดังสามารถแสดงเป็น
แผนภมูิได้ดงันี 

รูปที ๖ แผนภมูิแสดงกระบวนการเชือมโยงความหมายการเปรียบเทียบแบบอปุมา 

 

 

  

 

 

 

   แผนภูมิดงักล่าวจะเห็นได้ว่า กวีเปรียบเทียบระหว่างเนือหรือสีผิวกบัหมี 
โดยมีคําเปรียบคือ เหมือน การเปรียบเทียบเช่นนีเป็นการเปรียบเทียบแบบอุปมา กล่าวคือ         
กวีได้เปรียบสีผิว (สิงแบบ) กบั สีขนของหมี (แบบเปรียบ) ซึงจะเห็นได้ว่าทงัสองสิงมีความหมาย

                                                           
๗๘ดรูายละเอียดในหวัข้อการเปรียบเทียบด้วยวิธีการอปุลกัษณ์ 

เนือมันกาํเหมือนหมี 

 

 

 

 

 

    

เนือ 

มีผิวสดีํา 

หมี 

มีขนสดีํา 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ 



๑๖๑ 
 

คงสภาพ คือ ผิวมนุษย์สีดํา และ ขนหมีก็สีดํา กล่าวคือ สิงทงัสองสิงยังคงสภาพเดิมและไม่มี
ลกัษณะของการแทนที การเปรียบเทียบเช่นนีจึงเป็นการอุปมาทําให้เกิดการเน้นความหมายจน
นําไปสูค่วามชดัเจนของภาพสีผิวทีดําสนิทมากขนึด้วย  

   อีกประการหนึง การใช้อปุมา คือเป็นวิธีการเปรียบเทียบทีอาจจะมาจาก
ประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงความคดิของกวี ดงันนั การศกึษากลวิธีอปุมาของกวีอาจจะทําให้เห็น
ระบบความคดิของกวีล้านนาโดยผ่านวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร   

   จากการศึกษาพบว่าวรรณกรรมล้านนาเรืองนีมีการใช้อุปมาทังหมด       
๔ กลุม่ ดงันี 

    ๒.๓.๒.๑.๑ การเปรียบเทียบกับธรรมชาติ กวีล้านนานิยม
เปรียบเทียบสิงทีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมด้วยการกล่าวเปรียบเทียบกบัธรรมชาติ เช่น แม่นํา 
ฝน ลม รวมถึงสตัว์ด้วย ดงัมีรายละเอียดดงันี 

     ๒ .๓ .๒ .๑ .๑ .๑  แบบเปรียบทีเ กียวกับนํา  ดัง เช่น           
ในกณัฑ์ชชูก ตอนทีชชูกพรรณนาสรรเสริญคณุความดีของพระเวสสนัดรกบัแม่นําทงั ๕ สาย กวีได้
พรรณนาไว้วา่ 

อนัว่าพระยาเวสสนัตรเจ้า เป็นทีเข้าไปหาแห่งคน อนัทกุข์จนยากไร้แฝงไฝ่
เขา้ขอทาน สาคโรอิว เป็นดงันําสมทุทสาคร เป็นทีไหลเข้าไปรอม แห่งแม่นํา
นอ้ยทงัหลาย ๕ ประการ คือ คงคา ยมนา อจิรวดี สรภู มหิสงัขาตา คือคง
คานองแรงรีบ ยมนาถีบเต็งฟองอจิรวดีนองคุงฝัง สารภูถงัตดัฟอง มหินอง
ย่านกว้าง สตัว์และคนร้อนกระหาย มียงัยายหยงัรอบ ยุเอานินกอบสองมือ 
ผิบ่มีเป็นดงัอนั ก็ตกัเอาดว้ยหม้อไหไตลพาก ผากถ้วยและคณัฑี บ่มีบกบาง
เป็นหาด ก็บ่ขาดเขินวงัสพัพกาลํก็ยงัเต็มทกุเมือ ก็ควรเชือแทดี้หลี๗๙ 

     ตัวอย่างนีชูชกได้กล่าวว่า พระเวสสันดรเป็นผู้ ทีคน
ยากจนทงัหลายจะเข้าไปขอทาน นําพระทยัของพระองค์ดงัมหาสมุทรทีมีทีมาจากแม่นําน้อยทงั   
                                                           

๗๙พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๓๒. 



๑๖๒ 
 

๕ สาย คือ คงคา ยมนา อจิรวดี สรภ ูมหิสงัขาตา๘๐กล่าวคือ แม่นําคงคามีความเชียว ยมนามีคลืน 
อจิรวดีมีนํามาก สารภู๘๑มีคลืน มหิ๘๒มีนํามากไหลแตแ่ม่นําอโนมาซึงเต็มไปด้วยนําฝน สตัว์และ
คนทีร้อนกระหายมาอยู่รอบใช้มือทงัสองตกัดืมก็ไม่มีหมด แม้ว่าใช้หม้อ ไห ทพัพี ถ้วยและกุณฑี
(คนัฑี)ตกันําก็ไมพ่ร่องลงเป็นหาดเลย ยงัมีนําเตม็ทกุครัง 

     ตัวอย่างข้างต้นกวีได้เปรียบเทียบนําพระทัยของ       
พระเวสสันดรกับมหาสุมทรดังทีกวีได้กล่าวว่า เป็นดงันําสมุททสาคร เป็นทีไหลเข้าไปรอม  ซึง
สามารถใช้กรอบความคดิการเปรียบเทียบแบบอปุมาได้ดงันี 

ตารางที ๓๒ การเปรียบเทียบวีธีการอปุมา 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
นําพระทยั มหาสมทุร เป็นดงั มีปริมาณมาก ไมรู้่จกัหมดสิน 

 

     ตารางข้างต้นนีทําให้เห็นว่าลักษณะร่วมระหว่างนํา
พระทยัของพระเวสสนัดรกบัมหาสมทุร คือ มีปริมาณมากจนไมรู้่จกัหมดสิน ข้อสงัเกตประการหนึง
การเปรียบเทียบนีกวีได้ใช้การพรรณนาเพือช่วยอธิบายความให้กระจ่างมากขึนด้วย กล่าวคือ      
กวีได้พรรณนาขยายลกัษณะของแม่นํา ได้แก่ แม่นําคงคามีความเชียว ยมนามีคลืน อจิรวดีและ
มหิมีนํามาก สรภมีูคลืน แมนํ่าทงั ๕ สายไหลมาแตแ่ม่นําอโนมาซึงเต็มไปด้วยนําฝน การพรรณนา
ขยายความเช่นนีทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเห็นปริมาณของนําในแม่นําทัง ๕ สายซึงไหลรวมกันจน
กลายเป็นมหาสมทุร  

     ฉะนนั เมือกวีได้เปรียบเทียบนําพระทยักบัมหาสมทุรจึง
ทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดจินตภาพของมหาสมุทรทีกว้างใหญ่จนนําไปสู่ความเข้าใจถึงนําพระทยัของ
พระเวสสนัดรวา่ทรงมีมากจนไมส่ามารถวดัเป็นปริมาณได้ 

                                                           
๘๐สะกดตามต้นฉบบั  
๘๑สะกดตามต้นฉบบั 
๘๒สะกดตามต้นฉบบั 



๑๖๓ 
 

     ๒ .๓ .๒ .๑ .๑ .๒  แบบเปรียบทีเกียวกับสัตว์  ในทีนี
หมายถึง สิงมีชีวิตทีไมใ่ช่พืช เชน่ สตัว์บก สตัว์นําและสตัว์ปีก เป็นต้น  

     ในทานกัณฑ์ ตอนทีพระนางผุสดีและพระเจ้าสัญชัย
ทรงพยายามทีจะโน้มน้าวพระทัยพระนางมัทรีเพือไม่ให้ตามเสด็จพระเวสสันดรไปยังเขาวงกต    
แตพ่ระนางมทัรีทรงพยายามทูลตอบถึงเหตผุลทีว่าหากผู้หญิงทีไร้สามีย่อมถกูรังแกเหมือนนกกา
และนกเค้าช้างทีจะมาแยง่ชิงอาหารกนั ดงัความวา่    

คนัเข้าใกล้ก็ม่ายเป็นชู้ แม้นบ่สู ้เขาก็ชกัหือท่าวเหนือดิน เหมือนดงักาดอม
นกเคา้ชา้ง ช่างลู่ปากอา้งชิงกนั ก็มีแล๘๓ 

     ตวัอยา่งนีทําให้เห็นวา่กวีได้ใช้นกทงัสองชนิด คือ นกกา
และนกเค้าช้าง ซงึเป็นนกทีไมเ่ป็นมงคลเพราะเชือกนัวา่เป็นสตัว์ทีนําพาความโชคร้ายมาให้ อีกทงั
นกดงักล่าวยังกินซากสัตว์เป็นอาหาร โดยปกติแล้วนกดงักล่าวมีลกัษณะนิสยัชอบขโมยอาหาร
จากชาวบ้าน ความเข้าใจของคนโดยทวัไปมกัจะนึกถึงภาพฝงูนกกาและนกเค้าช้างรุมกินซากสตัว์ 
การทีกวีได้เปรียบเทียบความรู้สึกของพระนางมทัรีกบันกกาและนกเค้าช้างนนัอาจจะเพือให้เห็น
ภาพของการรุมแยง่ชิง  

     กวีเปรียบเทียบนกทังสองชนิดกับผู้ ชายทีหมายปอง  
พระนางมทัรี ส่วนพระนางมทัรีนนัเปรียบเป็นเหยือ ซึงทําให้พระนางมทัรีได้รับความเสียหายดงัที
กวีได้พรรณนาว่า คนัเข้าใกล้ก็ม่ายเป็นชู้ แม้นบ่สู้ เขาก็ชกัหือท่าวเหนือดิน มีความหมายว่าผู้ชาย
เหลา่นนัแม้พระนางมทัรีจะไมสู่้หรือไมมี่ทางสู้ ก็ยงัทําให้พระนางเดือดร้อนได้เชน่กนั  

     อีกตวัอยา่งหนงึทีกวีล้านนาได้ใช้สตัว์ทีไม่เป็นมงคลเพือ
เปรียบเทียบ คือ นกแร้ง ในกณัฑ์ชชูก ตอนทีเหล่านางพราหมณีได้บริภาษนางอมิตตดา เหล่านาง
พราหมณีบริภาษถึงลกัษณะของ  ชชูกวา่ 

                                                           
 ๘๓เรืองเดียวกนั, ๘๑. 



๑๖๔ 
 

ดงัฤๅจกัสมตวันางน้องเหน้า ได้ผวัเถ้าสําปู่ ปูนหมาง เหม็นสาปสางดงัแร้ง 
หนงัเหียวแหง้ยกัยูน รอยว่านางไดก้ะทําบญุใจเส่า๘๔ 

     เหล่านางพราหมณีกล่าวบริภาษนางอมิตตดาว่า        
สมแล้วทีนางอมิตตดาได้สามีแก่ชรา ตัวก็เหม็นสาบเหมือนนกแร้งและมีผิวหนังทีเหียวย่น 
เนืองมาจากนางไมมี่จิตทําบญุทีดี 

     กวีได้เปรียบเทียบว่าตัวชูชกเหม็นสาบสางเหมือนนก
แร้งนนั เนืองจากนกแร้งเป็นนกทีมีลักษณะนิสยัชอบกินซากศพ๘๕จึงทําให้ตวัของนกแร้งมีกลิน
เหม็นสาบซากศพ กวีได้เปรียบเทียบจากสิงทีผู้อ่านผู้ ฟังไม่สามารถสัมผัสได้และไม่คุ้นเคยโดย
เปรียบเทียบกบัสิงทีผู้อ่านผู้ ฟังสามารถสมัผสัได้และคุ้นเคย กล่าวคือ กวีเปรียบเทียบกลินตวัของ    
ชชูกกบักลินตวัของนกแร้ง ซงึมีลกัษณะร่วมกนั คือ เหม็นสาบดงักลินซากศพ  

     ไม่เพียงเท่านนั การเปรียบเทียบของกวีนียังทําให้เห็น
ภาพลักษณะทางกายภาพของชูชกทีชัดเจนขึนด้วย กล่าวคือ นกแร้งมีลักษณะทางกายภาพที
เดน่ชดั คือ ขนทีหวัและลําคอแทบไมมี่จนโล้นเลียน๘๖ดงันนั จึงทําให้เห็นลกัษณะทางกายภาพของ
ชชูกทีศีรษะไมมี่ผมโล้นเลียนเชน่เดียวกบันกแร้งด้วย 

     ข้อสังเกตประการหนึง กวีล้านนายังใช้การอุปมาที
เกียวกบัสตัว์เพือบอกลกัษณะทางกายภาพอีกด้วย ดงัเช่น ในกณัฑ์กมุาร ตอนทีพระนางมทัรีสบุิน
เป็นลางบอกเหตวุา่มีชายฉกรรจ์รูปร่างใหญ่โตมีผิวสีดํา นุง่ผ้าฝาดมาควกัพระเนตรและดวงพระทยั 
อีกทงัยงัตดัพระกรทงัสองข้างด้วย ดงัความวา่  

                                                           
 ๘๔เรืองเดียวกนั, ๑๑๑. 
 ๘๕นกแร้งไม่สามารถล่าเหยือทีมีชีวิตอยู่ได้ เพราะอุ้ งเท้าของนกแร้งไม่แข็งแรงจึงต้องอาศัยสัตว์ทีตายแล้วเป็น
อาหาร  ๘๖สนันิษฐานวา่คงเป็นเพราะพฤติกรรมการกินซากสตัว์ จึงไม่มีขนเพือไม่ให้เป็นทีสะสมของเชือโรค และเพือความ
สะดวกในการในการมดุกินซากศพด้วย  



๑๖๕ 
 

นางฝันว่ายงัมีชายผู้หนึงดําดํา เนือมนักําเหมือนหมี เข้ามาสู่กุฎีคะคาด นุ่ง
ผา้ยอ้มฝาดสองผืน๘๗ 

     ตวัอย่างข้างต้น กวีกล่าวถึงพระสุบินของพระนางมทัรี
ว่า มีผู้ ชายคนหนึงมีผิวสีดํากําเหมือนหมี เข้ามายังกุฏิ ทังยังนุ่งผ้าย้อมฝาดสองผืน เห็นได้ว่า        
กวีจงใจใช้การเปรียบเทียบผิวของผู้ชายในความฝันกบัขนหมี ด้วยการใช้ขนหมีขยายคําว่า "ดําดํา" 
ซึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าใจมากขึนว่าสีดําดํานนัเป็นสีดําสนิท การเปรียบเทียบเช่นนีจึงทําให้ผู้อ่าน
ผู้ ฟังเกิดจินตภาพตามไปด้วย 

     ๒ .๓ .๒ .๑ .๑ .๓  แบบเป รียบที เ กียวกับพรรณไม้            
กวีล้านนามกัจะใช้ชือพรรณไม้หรือกล่าวถึงต้นไม้ทีมีอยู่ในท้องถินเพือให้ผู้อ่านผู้ ฟังจินตนาการถึง
ได้โดยง่าย  

     ในกัณฑ์ หิมพานต์ ตอนทีพระนางผุสดีประสูติกวีได้
อธิบายว่าเนืองจากพระนางผุสดีทรงมีกลินพระกายทีหอมดงัทาด้วยจวงจนัทน์จึงขนานพระนาม
พระนางวา่ "ผสุดี" ดงัความวา่ 

นางเกิดมามีตนอนัหอมมากนกั เหมือนดงัไล้ลาด้วยจวงจนัน์ เหตดุงัอนั        
พระปิตามาตาทงัสอง จึงเบิกบายรวายสี ใส่ชือว่าผสุสดี๘๘ 

     ตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า กวีได้เปรียบเทียบความหอม
ของพระกายพระนางผสุดีกบักลินไม้จนัทน์ ไม้จนัทน์เป็นพรรณไม้ชนิดหนงึทีมีกลินหอมและเชือกนั
ว่าเป็นไม้มงคล การทีกวีล้านนาเปรียบเทียบเช่นนีจึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังสามารถเข้าใจถึงความหอม
วา่เป็นกลินหอมทีไมรุ่นแรงและเป็นกลินหอมทีเบาสบาย อีกทงัยงัทําให้เห็นพระบารมีของพระนาง
ผสุดีวา่ทรงเหมาะสมทีจะเป็นพระมารดาแหง่พระโพธิสตัว์อีกด้วย 

                                                           
 ๘๗เรืองเดียวกนั, ๑๗๘. 
 ๘๘เรืองเดียวกนั, 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               
การเปรียบเทียบ ในทานกัณฑ์ ตอนทีพระนางผุสดีทรงเสียพระทยัทีพระเจ้าสญัชยัจะทรงขบัไล่        
พระเวสสนัดรออกจากเมือง พระนางผสุดีทรงครําครวญถึงพระเวสสนัดร ดงัความว่า 

 

อนัว่าหมู่ช่อน้อยและทุงชัย หยาดย้ายไปก่อนหน้า หมู่ม้าย่อมอานคํา 
รุ่งเรืองงามเหมือนดงัดอกกณัณิกา มาระวงัแวดล้อม ย้อมยสเจ้าลูกกูไป 
บดันี๘๙ 

     ตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึง ขบวนกองทัพทีตามเสด็จ    
พระเวสสันดรโดยขบวนหน้าสุดเป็นหมู่ช่อน้อยและธงชัย ตามด้วยหมู่ม้าอานทองทีงดงามดัง    
ดอกกรรณิการ์ ทีแวดล้อมพระเวสสนัดรเพือแสดงถึงพระยศของพระเวสสนัดร 

     กวีล้านนาเปรียบเทียบความงดงามของหมู่ช่อน้อย 
ธงชยัและหมูม้่าอานทองกบัดอกกรรณิการ์ซึงเป็นดอกไม้ทีมีกลินหอม และมีลกัษณะงดงาม๙๐เป็น
พุ่มเป็นช่อล้อมติดกันกวีนํามาใช้เป็นความเปรียบกับหมู่ ม้าทีล้อมรอบขบวนเสด็จของ               
พระเวสสนัดร 

     ไม่เพียงแต่การใช้พรรณไม้ทีมีความหอมเปรียบเทียบ
เพือให้เห็นความงดงามและคณุคา่ของสิงนนัแล้ว กวีล้านนายงัใช้พรรณไม้เปรียบเทียบเพือให้เห็น
พระบารมีของพระโพธิสัตว์ด้วย กล่าวคือ พรรณไม้บางชนิดมีลักษณะกิงก้านสาขาและใบไม้ที
ใหญ่ อีกทังยังให้ร่มเงา จึงทําให้กวีใช้ลักษณะดังกล่าวเพือเปรียบเทียบกับพระบารมีของ          
พระโพธิสัตว์ ดังจะเห็นได้จาก  ในกัณฑ์ชูชก ตอนทีนางอมิตตดากล่าวถึงพระบารมีของ             
พระเวสสนัดรให้ชชูกฟัง ดงัความวา่ 
                                                           
 ๘๙เรืองเดียวกนั, ๖๙. 
 ๙๐ดอกกรรณิการ์จะออกดอกเป็นช่อๆ ทีปลายกิง และตามง่ามใบใกล้สว่นปลายกิง ในช่อหนึงๆ จะมีพุม่เลก็ๆ ติดกนั
เป็นหลอดรูปกรวย แยกเป็นหลายพุ่ม โดยปกติจะมีพุ่มละ ๕ดอกในหนึงกรวย มีโคนกลีบติดกัน เวลากลางวนัดอกจะตูม
เหมือนกบัดอกพดุ มีสีขาว ก้านเป็นหลอดสีส้ม เวลากลางคืนจะบานเต็มที ปกติมี ๖กลีบ กลีบดอกไม่ตรงจะบิดเล็กน้อย กลิน
หอมแรงตอนกลางคืน รุ่งเช้าจึงโรยร่วงหลน่หมด และขนึมาใหมอ่ีกจนกวา่ดอกจะหมดในทกุกรวย 



๑๖๗ 
 

ประการหนึงกษัตราตนนันนา อุปมามาเป็นดังไม้โพธิไทรยามแล้ง     
ตน้แหง้เคา้ชุ่มใบหนา อมัพา ไม้ม่วงใบบ่ห่างมีร่มกว้างงามใส นิโครธใบ
ชืนช้อย ต้นบ่น้อยใบหนา สาลา ไม้รังหลวงร่มกว้าง เป็นทียงัชุ่มเย็นใจ 
พระจอมไทยแก่นไท้ เป็นทีไหลไปแห่งคนทุกข์ไร้ทังหลาย อันร้อน
กระหายดว้ยสพัพะสิง ใจข้อนจิงปนูดู๙๑ 

     ตวัอย่างข้างต้นกล่าวว่า ประการหนึงกษัตริย์พระองค์
นนั(หมายถึง พระเวสสนัดร)อุปมาเป็นดงัต้นโพต้นไทรครันถึงฤดแูล้งมีลําต้นทีแห้งแต่กลบัมีใบที
หนา อีกทงัยงัเหมือนกบัต้นมะมว่งทีมีใบหนาให้ร่มเงากว้างใหญ่ และยงัเหมือนต้นนิโครธ(ต้นไทร)
ทีมีต้นไม่เล็ก ใบหนา ไม่เพียงเท่านนัยังเหมือนศาลาไม้รังใหญ่ทีมีร่มกว้างใหญ่เป็นทีพักชืนใจ    
พระเวสสนัดรนนัเป็นเหมือนทีคนทกุข์ยากไร้ทงัหลายทีกระหายด้วยสรรพสิง 

     ตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า กวีล้านนาได้ใช้พรรณไม้       
๔ ชนิด ได้แก่ ต้นโพ ต้นไทร ต้นมะม่วงและต้นรัง มาเปรียบเทียบกบัพระเมตตาและพระบารมีของ
พระเวสสันดร กล่าวคือ พรรณไม้ทัง ๔ นัน กวีใช้ส่วนลําต้นและใบเพือเปรียบเทียบให้เห็นถึง     
ความร่มรืนและร่มเงาทีกว้างใหญ่ซงึเหมือนกบัพระเมตตาและพระบารมีทีมีมากล้นทําให้ประชาชน
ทีทกุข์ร้อนสามารถเข้าไปพงึพระบารมีได้ ดงัทีกวีได้สรุปตอนท้ายวา่ พระจอมไทยแก่นไท้ เป็นทีไหล
ไปแห่งคนทกุข์ไร้ทงัหลาย อนัร้อนกระหายดว้ยสพัพะสิง ใจข้อนจิงปนูดู 

     อนึง การอปุมาโดยใช้แบบเปรียบทีเกียวกบัพรรณไม้นนั 
บางครังกวีล้านนาใช้วิธีกล่าวโดยรวม ไม่กล่าวเฉพาะเจาะจงถึงพรรณไม้ใดพรรณไม้หนึง เช่น      
ในทานกณัฑ์ เมือพระเวสสนัดรทรงบําเพ็ญทานสดุท้ายก่อนจะเสด็จออกจากเมืองโดยทรงบริจาค
ทานให้แก่ยาจกทงัหลาย ดงัความวา่ 

                                                           
 ๙๑เรืองเดียวกนั, ๑๓๓. 



๑๖๘ 
 

ยาจกทงัหลายอดบ่ไดก็้ร้องไหก้ลิงเกลือกไปมาว่า ในเมือมหาราชเจ้าตน
บญุแผ่ หือจําเริญแก่ชาวสีพี จกัหนีเจียรจากไปบ่อยู่ ผู้ข้าทงัหลายหาที
เพิงบ่ได ้เป็นดงัตน้ไม้อนัมีร่มกวา้งอนัท่านหากตดัเสียนนัแล๙๒ 

     ตวัอย่างข้างต้นกล่าวถึง ยาจกทงัหลายเมือได้รับทาน
จากพระเวสสนัดรแล้วก็ไม่สามารถอดร้องไห้ได้ ยาจกเหล่านนักลิงเกลือกไปมาพร้อมกบักล่าวว่า 
ในเมือมหาราชาเจ้า(พระเวสสนัดร)ได้ทรงบําเพ็ญทานให้แก่ชาวเมืองสีพีแล้ว จะเสด็จไปไม่ประทบั
อยู่ในเมืองสีพีแล้ว ยาจกทงัหลายไม่สามารถจะหาทีพึงพิงได้เหมือนกับต้นไม้ทีมีร่มเงาอันกว้าง
ใหญ่ได้ถกูตดัโคน่ลงไปเสียแล้ว 

     ดงัทีกลา่วในข้างต้นแล้วว่า กวีล้านนานิยมใช้พรรณไม้ที
มีลําต้นและใบหนาเปรียบเทียบกบัพระเมตตาและพระบารมีของพระเวสสนัดรเนืองจากพรรณไม้
ดังกล่าวให้ภาพทีกว้างใหญ่และร่มเย็น ในทางเดียวกันกวีล้านนาได้ใช้คําว่า "ต้นไม้" แทนชือ      
พรรณไม้ด้วยเหตผุลเดียวกัน คือ มีความร่มเงาทีร่มเย็นและกว้างใหญ่เช่นเดียวกับพรรณไม้ทงั    
ต้นโพ ต้นไทร ต้นรังและต้นมะม่วง เป็นต้น การทีกวีล้านนาใช้วิธีการกล่าวโดยรวมนี อาจเป็นไปได้
วา่กวีล้านนาต้องการให้เห็นภาพในมมุกว้าง กล่าวคือ การไม่เจาะจงพรรณไม้ใดพรรณไม้หนึงย่อม
ทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังนึกถึงต้นไม้หลากหลายชนิด ทังพรรณไม้ทีมีแต่ใบ มีแต่ดอก มีแต่ผล รวมถึง     
พรรณไม้ทีมีทงัใบ ดอกและผล ซึงเป็นการไม่กําหนดจินตนาการของผู้อ่านผู้ ฟังเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้อา่นผู้ ฟังได้จินตนาการตามประสบการณ์และการรับรู้ของผู้อา่นผู้ ฟังด้วย 

     ๒.๓.๒.๑.๑.๔ แบบเปรียบเกียวกับภูเขา กวีล้านนาใช้
การอปุมาโดยใช้แบบเปรียบกบัภูเขาทีอยู่ในจินตนาการหรืออาจจะกล่าวได้ว่า เป็นภูเขาทีอยู่ในป่า
หิมพานต์ ดงัในกัณฑ์หิมพานต์ กล่าวถึงช้างปัจจยันาเคนทร์ว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเนืองจากมี
คุณลักษณะวิเศษเมือพระเวสสันดรทรงบริจาคไปจึงเป็นความผิดตามโบราณราชประเพณีดัง   
ความวา่ 

                                                           
 ๙๒เรืองเดียวกนั, ๗๓. 



๑๖๙ 
 

กระทําผิดเบ้าโบราณเพราะหือทานช้างสารอนัลําเลิศ หือบงัเกิดสวสัดี
แก่ ชาวสีมวลหมู่ เป็นช้างคู่ควรเมือง มีตนอนัขาวเรืองสะอาด ดงัไกลาส
ปัพพตา จกัหาทีไหนบ่ได ้ใตลุ้่มฟ้าเมืองคน๙๓ 

     ตวัอย่างข้างต้นกวีกล่าวว่า พระเวสสนัดรทรงกระทําผิด
โบราณราชประเพณีเนืองจากทรงบริจาคช้างอันวิเศษซึงเป็นช้างทีบันดาลความสุขสวัสดีแก่
ชาวเมืองสีพี เป็นช้างคูบ้่านคูเ่มือง มีลําตวัอนัขาวสะอาดเหมือนกบัเขาไกรลาส ซึงจะไม่สามารถหา
ทีไหนได้อีกในเมืองมนษุย์ 

     การทีกวีล้านนาเปรียบเทียบลําตัวของช้างปัจจัย
นาเคนทร์ว่ามีสีขาวสะอาดเหมือนกับภูเขาไกรลาส๙๔นีทําให้เกิดข้อสงัเกตของการเปรียบเทียบนี
ประการหนงึ คือ กวีล้านนาใช้การเปรียบเทียบสิงทีไม่คุ้นเคยกบัสิงทีไม่คุ้นเคย กล่าวคือ กวีล้านนา
เปรียบเทียบลําตวัของช้างปัจจยันาเคนทร์วา่ขาวสะอาดเหมือนกบัเขาไกรลาส ทงัทีไม่สามารถระบุ
ได้วา่เขาไกรลาสขาวสะอาดอยา่งไรหรือขาวสะอาดมากเพียงใด  

     เนืองจากเขาไกรลาสเป็นภูเขาทีอยู่ในจินตนาการ      
หากผู้อ่านผู้ ฟังทีไม่เคยรับรู้หรือไม่เข้าใจรายละเอียดเรืองไตรภูมิจะทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังไม่สามารถ

                                                           
 ๙๓เรืองเดียวกนั, ๕๕. 
 ๙๔เขาไกรลาส หรือ "ไกลาส" เป็นคําวิเศษณ์ในภาษาสนัสกฤต แปลว่า "สีเงินยวง"เป็นเขาทีปรากฏในปกรณมัของ
ศาสนาฮินดู อนัเป็นสถานทีประทับของพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดู และยังเป็นเขาศกัดิสิทธิตามความเชือของ
ศาสนาพทุธและเชน ตามความเชือของศาสนาดงักล่าวเขาไกรลาสเป็นศนูย์กลางของจกัรวาล และเชือว่า คือแห่งเดียวกนักบั 
"เขาพระสุเมรุ" ตามความเชือเรืองจักรวาลของศาสนาพุทธเชิงเขาไกรลาส เป็นต้นกําเนิดของแม่นําสําคญัหลายสายของ
ภูมิภาคแห่งนี ได้แก่ แม่นําคงคา แม่นําสินธุ และยงัมีทะเลสาบอีก ๗แห่งอยู่รายรอบ ซึงแห่งทีสําคญั คือ "ทะเลสาบมานสัโร
วาร์" หรือ "ทะเลสาบมานสัสะ" อยู่ทางเหนือของเขาไกรลาส ทีเชือกันว่า คือ "สระอโนดาต" ใน ป่าหิมพานต์ เชือกนัว่าเป็น
สถานทีเป็นต้นกําเนิดของหงส์ และหงส์จะบินกลบัมาทุกปี ทะเลสาบมานสั ได้ถูกอ้างอิงถึงในมหากาพย์รามายณะและมหา
กาพย์มหาภารตยุทธ ทีระบุว่า "ทะเลสาบมานัสอนัศกัดิสิทธินี แม้แต่ใครได้ถูกต้องสมัผสัหรือนําเอามาล้างร่างกายหรือได้
อาบนําในทะเลสาบนี ผู้นนัจะได้ไปสู่สรวงสวรรค์และถ้าผู้ ใดได้ดืมนําในทะเลสาบศกัดิสิทธินีก็จะได้ขนึไปอยู่ในสวรรค์ใกล้ที
สถิตของพระศิวะ"เขาไกรลาส ปกติจะปกคลมุด้วยหิมะและนําแข็งสีขาวโพลน จนได้อีกชือหนึงว่า "ภูเขาสีเงิน" ทุกปีจะมีผู้
จารึกแสวงบญุตามศาสนาตา่ง ๆ เดินทางมาทีนี โดยเชือว่าเป็นการบชูาและได้อยู่ใกล้พระศิวะ โดยทําการประทกัษิณให้ครบ 
๓๙รอบ เป็นการเคารพบชูาอนัสงูสดุ  http://webcache.googleusercontent.com สืบค้นเมือ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
[ออนไลน์] 



๑๗๐ 
 

จินตนาการออกได้ ดงันนั การทีกวีใช้แบบเปรียบเช่นนีจึงทําให้อนมุานได้ว่า  ชาวล้านนาส่วนใหญ่
มีความรู้เรืองไตรภูมิเป็นอย่างดี หรือผู้อ่านผู้ ฟังเรืองมหาชาตินีจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ฉะนนั ผู้อ่านผู้ ฟังทีจะเข้าฟังเทศน์มหาชาติหรือตงัธรรม
หลวงจะต้องไมใ่ชช่าวบ้านสามญั หากแตต้่องเป็นผู้อ่านผู้ ฟังเทศน์มหาชาติทีมีความรู้ ความเข้าใจ
เกียวกบัพระพทุธศาสนาเป็นอยา่งดีอีกด้วย 

    ๒.๓.๒.๑ .๒ การเปรียบเทียบเกียวกับมนุษย์ คําว่า มนุษย์ 
หมายถึง สตัว์ผู้ มีจิตใจสงูและสามารถใช้เหตผุลตดัสินใจได้ จากการศกึษาครังนีพบว่า กวีล้านนา
ใช้การเปรียบเทียบเกียวกบัมนษุย์โดยใช้แบบเปรียบ ๓ แบบ คือ  

     ๒.๓.๒.๑.๒.๑ แบบเปรียบเกียวกับคุณลักษณะของ
มนษุย์ เชน่ ความรํารวยความดีและความงาม เป็นต้น ดงัในกณัฑ์กมุาร เมือพระเวสสนัดรทรงสดบั
ฟังคําทลูขอสองกมุารจากชชูกทําให้พระเวสสนัดรทรงดีพระทยัเป็นอยา่งยิง ดงัความวา่  

พระมหาสตัเจ้าได้ยินพราหมณ์เถ้ากล่าวขอทาน มีใจบานชมชืน ใจต้อง
ตืนดว้ยยินดี เหมือนดงัท่านเศรษฐีผู้มีใจศรัทธาไจ้ๆ ประดิษฐานตงัไว้ยงั
คําพนัในมือคนอนัทกุข์ไร้ คนัมนัไดล้วดยินดี๙๕ 

     ตัวอย่างนีเห็นได้ว่ามีการเปรียบเทียบความรู้ของตัว
ละครกบัแบบเปรียบเกียวกบัลกัษณะของมนษุย์ถึง ๒ แบบ ดงัจะสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงันี 

ตารางที ๓๓ แบบเปรียบเกียวกบัคณุลกัษณะของมนษุย์ 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
พระเวสสนัดร เศรษฐี เหมือนดงั ความรู้สกึยินดีและความรํารวย 

ชชูก ยาจก เหมือนดงั ความอยากได้และความยากจน 
 

                                                           
 ๙๕เรืองเดียวกนั, ๑๙๐. 



๑๗๑ 
 

     กวีเปรียบเทียบให้เห็นถึงความรู้สึกของพระเวสสนัดรที
ทรงต้องการทําทานมาก เมือชชูกทลูขอสองกมุารเป็นทานแล้วจึงทําให้เกิดความรู้สึกดีพระทยัเป็น
อย่างยิง โดยกวีเปรียบพระเวสสันดรกับเศรษฐีทีมีเงินทองเป็นทองคําจํานวน ๑,๐๐๐ ซึงเป็น
จํานวนทีมากจงึรู้สกึดีใจมาก 

     กวีเปรียบเทียบเช่นนีเพือให้ผู้อ่านผู้ ฟังสามารถเข้าใจถึง
ความปรารถนาทงัของชชูกและพระเวสสนัดรว่ามีความต้องการมาก ซึงความปรารถนาของทงัสอง
ต่างมีลักษณะได้ประโยชน์ทงัสองฝ่าย กล่าวคือ ความปรารถนาของชูชกทําให้พระเวสสันดรได้    
ทานบารมี ส่วนชูชกเองได้สองกุมารไปเป็นทาสให้แก่นางอมิตตดา ฉะนัน กวีล้านนาจึงได้ใช้    
วิธีการเปรียบเทียบเชน่นีเพือให้รู้สกึถึงความยินดีอย่างท่วมท้นของพระเวสสนัดรเมือได้ทรงสดบัฟัง
คําทลูขอสองกมุารจากชชูก 

     ๒.๓.๒.๑.๒.๒ แบบเปรียบเกียวกับกิริยาอาการของ
มนษุย์ เชน่ การกระหาย เป็นต้น ดงัในกณัฑ์กมุาร เมือพระเวสสนัดรทรงบริจาคบตุรทานให้แก่ชชูก
แล้ว แต่ทงัสองกุมารกลบัไม่ประทบัอยู่ทีอาศรม ทําให้ชูชกเหน็บแนมพระเวสสนัดร พระเวสสนัดร
ทรงตามหาสองกมุารมายงัสระบวั พร้อมกบัตรัสแก่พระชาลี ความวา่ 

ดูราเจ้าชาลีลูกรักแก่พ่อ เจ้าจุ่งมีใจม่อลกุมาพลนั พ่อก็หนัยาจกเข้ามา
ปรากฏ เป็นดงัเราอยู่ในเมืองแต่ก่อนเก่า คนัรุ่งเช้ายาจกย่อมเข้ามาก่อน
งาย จําเนียรแต่พ่อได้หนัยาจกเข้ามา ก็มีใจศรัทธาชืนสู้เหมือนดงัชายผู้
ร้อนกระหายหลอนให้อาบนําเย็นหลาย เป็นนํามุทธาภิเษก มีอเนกแสน
กระออม นนัแล๙๖ 

     พระเวสสันดรตรัสแก่พระชาลีว่า พระชาลีลูกรักแก่พ่อ 
เจ้าจงมีใจออกมาโดยพลนั พอ่เห็นยาจกเข้ามาปรากฏเหมือนครังเราอยู่ในเมืองของเรา ครันรุ่งเช้า

                                                           
 ๙๖เรืองเดียวกนั, ๑๘๔. 



๑๗๒ 
 

ยาจกย่อมเข้ามาก่อนเช้า เมือพ่อได้เห็นยาจกเข้ามาก็มีใจศรัทธายินดีเหมือนดงัผู้ชายทีร้อนและ
กระหายนํา ยาจกนีเป็นเหมือนนําทีอาบให้เห็นสบายเป็นนํามรุธาภิเษกมีคณุอเนกแสนกระออม๙๗ 

     ตัวอย่ า ง นี เ ห็น ไ ด้ ว่ า ก วี ล้ านนา ไ ด้ เป รียบ เ ทียบ            
พระเวสสนัดรเป็นชายผู้ ทีร้อนเพราะกระหายนํา และชชูกเป็นนํามาอาบให้ถึงแสนกระออม จะเห็น
วา่กวีเปรียบเทียบเพือให้เชือมนัวา่ความปรารถนาของตนจะสําเร็จ 

     ๒.๓.๒.๑.๒.๓ แบบเปรียบทีเกียวกับอวยัวะของมนษุย์ 
ได้แก่ ดวงตา ดวงใจและแขนขาของมนษุย์ เป็นต้น ดงัในกณัฑ์กมุาร ตอนทีพระนางมทัรีสบุินร้าย
ว่ามีชายนุ่งผ้าย้อมฝาดมาตัดแขนขาและควักดวงพระเนตรและดวงพระทัยของพระนางไป         
เช้าวนัรุ่งขนึพระนางทรงปฏิบตัติามวตัรปฏิบตัิแล้วจึงตรัสกบัสองกมุารแล้วจึงเสด็จเข้าไปหาผลไม้
ในป่า ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

สา วิภาตา ในเมือกลางคืนนนัแลรุ่ง สายฟ้าพุ่งขึนมา นางพระยาก็มา
กระทําวตัร ปฏิบติักวาดเผียวอสัสมสาลา แล้วก็แต่งดายงันํากินนําใช้ 
ทงัไม้สีฟันและนําซ่วยหนา้ หือพระมหาสตัเจ้าแล้ว ก็อุ้มลูกแก้วรักบ่แล้ว
ดงัดวงตา จิงเจียรจากบัลูกเตา้๙๘ 

     ตวัอย่างข้างต้นกวีพรรณนาว่า เมือกลางคืนถึงยามเช้า
สายฟ้าพุ่งขึนมา พระนางมัทรีจึงทรงกระทําตามวัตรปฏิบตัิ ทรงเก็บกวาดอาศรมศาลา แล้วจึง
จดัเตรียมนําอปุโภคบริโภค ทงัไม้สีฟันและนําล้างหน้าให้แดพ่ระมหาโพธิสตัว์(พระเวสสนัดร)แล้ว
ทรงอุ้มสองกมุารด้วยความรักดงัดวงตาแล้วตรัสกบัสองกมุาร 

     ตวัอย่างข้างต้น กวีได้เปรียบเทียบสองกุมารกบัดวงตา
ของมนุษย์ เป็นทีเข้าใจกันทัวไปว่า "ดวงตา" มีอวัยวะทีสําคัญทีสุดอวัยวะหนึงในร่างกายของ
มนษุย์ เพราะดวงตาเป็นสมัผสัทีสําคญั คือ ใช้ในการมองเห็นเพือรับรู้สารต่างๆ ความสําคญัของ

                                                           
 ๙๗กระออม (กลอน) น. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชนั รูปคล้ายกระบงุ ไม่มีคอ ใช้ใส่นํา เช่น สรงสนานนําทิพย์สิบ
กระออม. (คาวี), กะออม กลัออม หรือ กะละออม ก็วา่. 
 ๙๘เรืองเดียวกนั, ๑๘๒. 



๑๗๓ 
 

ดวงตายงัปรากฏในสํานวนไทยโบราณทีว่า "แก้วตาดวงใจ" ทีใช้ในความหมายว่า "ผู้ เป็นทีรักอย่าง
ยิง"  และยังเห็นได้จากสํานวนไทยในปัจจุบันทีว่า "ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ" มนุษย์ให้
ความสําคญัตอ่ดวงตาเป็นอยา่งยิง ฉะนนั การทีกวีใช้ดวงตาเปรียบเทียบกบัความรักของแม่ทีมีตอ่
ลกู จงึทําให้เห็นวา่เป็นความรักทีหวงแหนและสําคญัตอ่ชีวิตเป็นอยา่งยิงอีกด้วย 

    ๒.๓.๒.๑.๓ การเปรียบเทียบเกียวกับสวรรค์๙๙จากการศึกษา
ครังนีพบวา่กวีล้านนาใช้สถาปัตยกรรมทีเป็นทิพย์อนัเกิดจากการก่อสร้างหรือออกแบบโดยเทวดา
หรือสิงทีเป็นทิพย์ ดงัเชน่  

    ใ นท านกัณ ฑ์  ตอน ที พ ร ะน า ง ผุ ส ดี มี พ ร ะป ร ะส ง ค์ จ ะ
ทอดพระเนตรพระนคร พระเจ้าสญัชยัจึงทรงให้เสนาอํามาตย์ประดบัตกแต่งพระนคร  ดงัทีกวีได้
พรรณนาวา่ 

นางก็ใคร่ทอดพระเนตรดูยงัเวียง จิงบอกยงัท้าวสญชัยราช ท้าวก็หือ  
อามาตย์ประดบัประดายงัเวียงหือวิลาสจําเริญตา เหมือนดงัเวียงเทวดา
บนฟ้า แล้วหือนางน้องหล้าทรงราชรถเล่มประเสริฐ มีหมู่เสนาโยธา
แวดลอ้มเป็นบริวาร๑๐๐ 

    กวีได้พรรณนาไว้ว่า พระนางผุสดีมีพระประสงค์ทอดพระเนตร
พระนคร จึงกราบทูลพระเจ้าสัญชยั พระองค์จึงทรงให้อํามาตย์ประดบัประดาพระนครให้วิลาส
เจริญตาเหมือนดังเทวนครบนสวรรค์  ซึงน่าจะหมายถึง นครดาวดึงส์อันเป็นทีประทับของ         
พระอินทร์ แล้วทรงให้พระนางผสุดีทรงราชรถอนัประเสริฐ มีหมูเ่สนาโยธาแวดล้อมเป็นบริวาร 

                                                           
 ๙๙หมายรวมถึง อาคารหรือสิงก่อสร้าง รวมถึงสิงแวดล้อมทีเกียวข้องทงัภายในและภายนอกสิงปลกูสร้างนนั ทีมา
จากการออกแบบของมนษุย์ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ การจดัวางทีวา่ง ทศันศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพือประโยชน์ใช้
สอย  
 ๑๐๐เรืองเดียวกนั, ๔๓. 



๑๗๔ 
 

    อีกตวัอย่างหนึง ในทานกัณฑ์ เมือพระเวสสนัดรเสด็จออกจาก
เมืองสีพีแล้ว  พระองค์ได้ตรัสกับพระนางมัทรีว่าราชสมบัติทังหลายพระองค์ทรงละทิง                  
ไมเ่พียงเทา่นนัสมบตัทีิตดิตวัมาพระองค์จะทรงบริจาคให้หมดสนิด้วย ดงัความวา่ 

อนัว่าปราสาทราชมณเฑียรอนัควรสนุกถูกเนือเพิงใจ เป็นทีอาศยัแห่ง
พ่อแม่ราตนประเสริฐ งามลําเลิศเหมือนเวไชยนต์ราจกัพาตนพลดัพราก 
หนีละจากไปไกลพระมหาสตัว์เจ้ายงัอามาตย์ อนัเกิดสหชาติตามตน ได้
หกหมืนคนเป็นขนาด เจ้าก็หือเขาลีลาสกลบัคืนเมืองแล้ว ตนแก้วก็ขบั
รถจากกนัไป จิงกล่าวกบันงน้องเหน้า ว่าดูราเจ้าราชมทัที ผิว่ายาจกฝงู
ใดหากมาตามราดงัอนั นางจุ่งพิจารณายาจกฝงูนนั พีจกัหือทาน๑๐๑ 

    พระเวสสนัดรตรัสกบัพระนางมทัรีวา่ อนัว่าปราสาทราชมนเทียร
อนัสนกุและเป็นทีพงึใจ เป็นทีอาศยัของพ่อแม่ งามลําเลิศเหมือนปราสาทเวชยนัต์ทงัสองพระองค์
จะต้องพลดัพราก อีกทงัยงัมีอํามาตย์ทงัหกหมืนทีเป็นสหชาติเกิดมาตามพระองค์ พระองค์ก็ทรง
ให้กลบัไปยงัพระนคร แล้วจึงตรัสกบัพระนางมทัรีอีกว่าหากมียาจกมาทลูขอทานพระองค์ก็จะทรง
บริจาคทานตวัอย่างทงัสองข้างต้น เห็นได้ว่ากวีล้านนาเปรียบเทียบพระนครกับสิงก่อสร้างทีเป็น
ทิพย์ คือ เทวนคร(ดาวดงึส์)และปราสาทเวชยนัต์๑๐๒ ดงัสามารถแสดงเป็นตารางได้ดงันี 

 

                                                           
 ๑๐๑เรืองเดียวกนั, ๘๗. 
 ๑๐๒เป็นทีประทบัของพระอินทร์ โดยทางด้านทิศตะวนัออกของดาวดึงส์ มีสวนทิพย์ชือ "นนัทวนั" มีสมบติัทิพย์และ
ไม้ผลไม้ดอกมากมายและเป็นสถานทีเล่นสนุกสนานของเทวดาในชนันี ทางด้านทิศใต้ของดาวดึงส์ มีสวนอุทยานใหญ่ชือ    
"ผารุสกวนั" หรือ "ปารุสกวนั" ต้นไม้ในสวนนีมีลกัษณะอ่อนค้อมราวกบัมีผู้ดดัไว้ ทางด้านทิศตะวนัตกดาวดึงส์ มีอทุยานใหญ่
อีกแห่งหนึงเป็นทีเล่นสนุกสนานของเทวดาทงัหลาย ชือว่า "จิตรลดา" ต้นไม้และเถาวลัย์ในสวนนีสวยงามราวกับมีผู้แต่ง
ประดบัไว้ และทางทิศด้านเหนือของดาวดงึส์มีอทุยานใหญ่ชือ "มิสสกวนั"  ในหนงัสือไตรภมูิกลา่ววา่ "มีไพชยนตปราสาทสงูได้ 
๒๕,๖๐๐,๐๐๐ วา  ปราสาทนนังามหนาเทียรย่อมแก้วสตัตพิธรัตนทงัหลายโดยสงูได้ ๒,๔๐๐,๐๐๐ วา" จะเห็นได้ว่าเวชยนัต์
เป็นปราสาททีสงูใหญ่ อีกทงัยงังดงามด้วยเพชรพลอยทงั ๗ ชนิดล้อมรอบไว้ ส่วนหนงัสือ "กําเนิดเทวดา" กล่าวถึง ไพชยนต์
ปราสาทหรือเวชยันต์ปราสาทว่า "มีชนัชาลา ๑๐๐ ชาลา  แต่ละชาลามีวิมาน ๗๐๐ วิมานแต่ละวิมานมีนางฟ้าอยู่ประจํา       
๗ องค์ นางฟ้าแต่ละองค์มีอปัสรบริวาร ๗ นาง"ซึงจะเห็นได้ถึงความยิงใหญ่ของปราสาทเวชยนัต์และความยิงใหญ่ของพระ
อินทร์อีกด้วย 



๑๗๕ 
 
ตารางที ๓๔ แบบเปรียบทีเกียวกบัสวรรค์ 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 

พระนคร 
เทวนคร(ดาวดงึส์) เหมือนดงั งดงามอยา่งวิจิตร  

ความสขุความสนกุ ปราสาทเวชยนัต์ เหมือน 
 

    จากตารางข้างต้นเห็นได้ว่า กวีได้เชือมโยงความหมายของ    
"พระนคร" กับ "เทวนคร(ดาวดึงส์)"และ"ปราสาทเวชยนัต์" โดยมีลกัษณะร่วม คือ มีความงดงาม
อย่างไม่มีทีติและเป็นสิงก่อสร้างทีถกูประดบัประดาอย่างเป็นทิพย์ การทีกวีได้นําพระนครสีพีกับ
สวรรค์ชันดาวดึงส์มาเปรียบเทียบกันนันย่อมแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนรู้จักและให้
ความสําคญักบัสวรรค์ชนันีเป็นอยา่งดี  

    อาจจะกล่าวได้ว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่รับรู้ถึงรายละเอียด
ของสวรรค์ชนัดาวดงึส์ ดงันนั กวีล้านนาจงึไมต้่องใช้วิธีการขยายความเพือแสดงคณุลกัษณะวิเศษ
ของสวรรค์ชนันี แตผู่้อา่นผู้ ฟังก็ยงัสามารถจินตนาการถึงสวรรค์ชนันีได้ จากการเปรียบเทียบเช่นนี
ของกวีล้านนาจงึทําให้เชือได้วา่ ผู้อา่นผู้ ฟังเทศน์มหาชาติหรือตงัธรรมหลวงของล้านนาจะต้องเป็น
ผู้ มีความรู้เกียวกบัพระพทุธศาสนาเป็นอย่างดี อย่างน้อยทีสดุพทุธศาสนิกชนชาวล้านนาจะต้องมี
องค์ความรู้เรืองไตรภมูิเป็นอยา่งดีจงึจะเข้าใจความเปรียบอปุมานีได้ 

    ๒.๓.๒.๑.๔ การเปรียบเทียบเกียวกับอาหารการกิน วฒันธรรม
อาหารเป็นสากลลกัษณะอย่างหนึงของมนษุยชาติและยงัแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชนชาตินนัด้วย 
ล้านนาเป็นอาณาจักรทีมีศูนย์กลางหลายแห่ง เช่น นครหิรัญเงินยางเชียงแสน(ปัจจุบันอยู่ใน
บริเวณจงัหวดัเชียงราย) เมืองหริภญุชยั(ปัจจบุนั คือ จงัหวดัลําพนู) เวียงกมุกามและนพบรีุศรีนคร
พิงค์เชียงใหม(่ปัจจบุนั คือ จงัหวดัเชียงใหม่) ล้านนาจึงมีชาติพนัธุ์หลากหลายซึงมีเข้ามาอาศยัอยู่
ทงัการอพยพและการกวาดต้อน จึงทําให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างชาติพนัธุ์ ๑๐๓ เช่นเดียวกับ

                                                           
 ๑๐๓ดรูายละเอียดในบทที ๕ การศกึษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมในวรรณกรรมเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร 



๑๗๖ 
 

อาหารทีมีอยู่อย่างหลากหลายก็เนืองมาจากการผสมผสานวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการ
เปรียบเทียบด้วยการอปุมา เชน่ 

    ในกณัฑ์กมุาร เมือพระเวสสนัดรทรงบริจาคสองกมุารให้แก่ชชูก
แล้ว ชูชกได้ทุบตีสองกุมาร พระกัณหาจึงตรัสอ้อนวอนพระเวสสันดรให้ช่วยและพรรณนาถึง    
ความนา่เกลียดนา่กลวัของชชูกไว้วา่ 

พลงฺกปาโท ตีนพราหมณ์หนาเป็นทูดเป็นดงัตีนช้างอยู่ลนุยูน หนงัมนัลง
ห่มห้อย เป็นแถวถ้อยอยู่นุงนงั มีตุ่นชินอนัยานลงทดัสะเอว เป็นแถวดงั
ท่านขดัไท่เข้า ริมปากเถ้ายานยาบ ยานทาบคาบปกคาง ดงัพราหมณ์ก็
คดก้อง เขียวงอนง้องงอกปนูกลวั หลงัมนัโคดงัหลงัช้าง ปุ่ มป้างสวดทุน
ยุน ตามนัพายบนหลบัลี ภายใต้ตีสานลาน หนวดมนัแดงจักกีๆ เหมือน
ดงัหนวดกุ้งจีเปลียวไฟ ตนมนัเต็มไปดว้ยไฝดําไฝแดง มีกลินแหน่งและส้ม 
เป็นดงัข้าวตม้หมากแปดํา ตามนัเหลือมมะมาบ สาบคาบอยู่ปนูกลวั๑๐๔ 

    กวีได้พรรณนาถึงความน่าเกลียดน่ากลวันีว่า เท้าพราหมณ์หนา
เป็นเรือนเหมือนกบัเท้าช้าง หนงัของพราหมณ์ห้อยห่มลงมาเป็นแถวรุงรัง มีเนือย้อยลงข้างสะเอว
เป็นแถวเหมือนมีคนมาขัดไถ ริมปากของพราหมณ์ย้อยลงยานปกคางและมีเขียวงอกน่ากลัว    
ส่วนหลังโก่งดังหลังช้างและเป็นตะปุ่ มตะปํา ตาด้านล่างหลับ ตาด้านบนคลีออก หนวดของ
พราหมณ์แดงเหมือนกบัหนวดกุ้งจี(กุ้งยา่ง)เปลียวไฟ ร่างกายของพราหมณ์เตม็ไปด้วยไฝดําไฝแดง
มีกลินเหม็นเปรียว เป็นเหมือนข้าวต้มหมากแปดํา ตาของพราหมณ์เหลือบเลือมนา่กลวั 

    ตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่ากวีล้านนาได้เปรียบเทียบลกัษณะทาง
กายภาพของชชูกกบัอาหารของชาวล้านนา ซงึสามารถแสดงเป็นตารางได้ดงันี 

 

 

                                                           
 ๑๐๔เรืองเดียวกนั, ๒๐๔. 



๑๗๗ 
 
ตารางที ๓๕  แบบเปรียบทีเกียวกบัอาหาร 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
หนวด กุ้งจี(กุ้งยา่ง) เหมือนดงั เส้นแข็งกระด้างและมีสีส้มแดงสี

ดํา 
ไฝดําไฝแดง ข้าวต้มหมากแปดํา เป็นดงั มีสีดา่งดําไมส่มําเสมอ 

 

    ตารางข้างต้นเห็นได้ว่ากวีได้เปรียบเทียบ "หนวดของชูชก" กับ 
"หนวดกุ้ งย่าง" ซึงมีลกัษณะเหมือนกนั คือ หนวดกุ้ งย่างจะมีลกัษณะแข็ง กระด้าง อีกทงัยงัมีสีส้ม
แดงและสีดําทีเกิดจากการย่างไฟ ส่วนไฝดําไฝแดงทีกวีได้เปรียบเทียบกบัข้าวต้มหมากแปดําหรือ
ข้าวต้มทีใส่ถัวดํานัน มีลักษณะคือ มีสีไม่สมําเสมอและความไม่ราบเรียบของผิวข้าวต้ม
เนืองมาจากใส่ถัวดําลงไปนนั ย่อมทําให้เห็นลักษณะผิวของชูชกทีกระดํากระด่างไม่ราบเรียบ     
อีกด้วย  

    แม้ว่ากวีล้านนาจะใช้อาหารพิเศษทีหารับประทานได้ในงาน
โอกาสพิเศษเทา่นนักบัลกัษณะบรุุษโทษของชชูกซงึเป็นสิงตรงกนัข้ามกนั หากแตส่อดรับกบัภาพที
กวีล้านนาต้องการจะสือ คือ  ความกระด้างและสี นา่จะทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังชาวล้านนาเข้าใจลกัษณะ
ของชชูกได้มากยิงขึนอีกด้วย อีกทงัการเปรียบเทียบกบัอาหารทีเป็นวฒันธรรมพืนฐานของมนษุย์
โดยเฉพาะอาหารท้องถินซึงเป็นวฒันธรรมทีใกล้ตวัผู้ อ่านผู้ ฟังและเป็นการเปรียบเทียบกับสิงที
คุ้นเคยก็ยอ่มทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังเกิดจินตภาพได้ง่ายมากขนึด้วย 

    ผลของการศกึษาด้านการใช้อุปมาพบว่ากวีนิยมใช้แบบเปรียบ
ถึง ๔ คือ แบบเปรียบแรก คือ แบบเปรียบเกียวกบัธรรมชาต ิเช่น นํา สตัว์ พรรณไม้ และภูเขาซึงกวี
ใช้สิงเหล่านีนํามาเปรียบกับอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครและรูปร่างลกัษณะของตวัละครแบบ
เปรียบทีสอง คือ แบบเปรียบเกียวกบัมนุษย์ เช่น คณุลกัษณะของมนษุย์ กิริยาอาการของมนุษย์ 
และอวยัวะของมนษุย์ กวีนําสิงเหลา่นีมาเปรียบเทียบกบัคนทีเป็นทีรัก เชน่ ลกู เป็นต้น แบบเปรียบ
ทีสาม คือ แบบเปรียบเกียวกับสวรรค์ กวีมักใช้แบบเปรียบเช่นนีกับสิงก่อสร้างเพือให้เห็นความ



๑๗๘ 
 

วิจิตรงดงามและทําให้เห็นถึงความพิเศษทีแตกตา่งจากสิงก่อสร้างอืน และแบบเปรียบสดุท้าย คือ 
แบบเปรียบเกียวกบัอาหาร กวีใช้แบบเปรียบนีกบัการเปรียบเทียบรูปร่างลกัษณะของตวัละคร 

    อาจกลา่วได้วา่แบบเปรียบเหล่านีสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของ
ชาวล้านนา เมือพิจารณาการใช้แบบเปรียบแบบตา่งๆพบวา่ กวีล้านนานิยมใช้แบบเปรียบเกียวกบั
ธรรมชาติมากทีสดุอาจเป็นเพราะชาวล้านนาในอดีตมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัธรรมชาติมากกว่า
ปัจจบุนั จึงทําให้สิงเหล่านีเป็นเรืองใกล้ตวั ธรรมชาติทีกวีใช้เปรียบเทียบได้แก่ นํา สตัว์ พรรณไม้
และภูเขาซึงเป็นธรรมชาติทีอยู่ในการดําเนินชีวิตของชาวล้านนาทงัสิน ไม่เพียงเท่านนั ยงัสะท้อน
ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในล้านนาอีกด้วย กล่าวคือ การเปรียบเทียบเป็น         
การเปรียบสิงหนึงโดยใช้อีกสิงหนึง โดยสิงทีจะนํามาเปรียบจะต้องมีลกัษณะเดียวกนัหรือแทนกนั
ได้ ฉะนนั การนําธรรมชาตมิาเปรียบเทียบกบันามธรรมตา่งๆ  

    ไมเ่พียงแตจ่ะทําให้เข้าใจหรือเห็นภาพมากขนึ แตส่ะท้อนให้เห็น
ว่าชาวล้านนาในอดีตให้ความสําคัญกับธรรมชาติมากทีสุด และอาจอนุมานได้ว่าการให้
ความสําคญัดงักลา่วจงึนํามาสูค่วามรักและหวงแหนธรรมชาติด้วย  

   ๒.๓.๒.๒ การใช้อปุลกัษณ์ 

   อปุลกัษณ์ (Metaphor) ตรงกบัคําวา่ "รูปกะ" ในภาษาสนัสกฤต หมายถึง 
ภาพพจน์รูปแบบหนึง กล่าวเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างสิงทีมีคณุลกัษณะร่วมบางประการของ
ของสองสิง หรือมากกวา่นนัโดยมีคําแสดงเปรียบเทียบนนัวา่ เป็น คือ เทา่กบั ฯลฯ๑๐๕ 

   กุสุมา รักษมณี๑๐๖ อธิบายว่า "รูปกะ (ในตําราวรรณคดีไทยเรียกว่า     
อปุลกัษณ์) คือ การเปรียบเทียบทํานองเดียวกบัอปุมา แต่กล่าวเสียใหม่ว่าสิงหนึงเป็นอีกสิงหนึง 
เช่น ดวงหน้าของนางคือดวงจันทร์ ความหมายจึงลึกซึงกว่าอุปมา เพราะมิใช่เพียงแต่ดวงหน้า
เหมือนดวงจันทร์เท่านนั แต่เป็นดวงจันทร์เลยทีเดียว จึงสามารถแทนทีดวงจันทร์ได้"  ลักษณะ
ดังกล่าวตามทีกุสุมา รักษมณีอธิบายไว้นันจะเห็นว่าอุปมาและอุปลักษณ์แตกต่างกัน  คือ          
                                                           
 ๑๐๕ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรมไทย, ๕๖๙. 
 ๑๐๖กสุมุา รักษมณี, วเิคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๒๘. 



๑๗๙ 
 

อุปลักษณ์จะต้องเปรียบสิงหนึงให้ "เป็น" สิงหนึง โดยสิงหนึงสามารถแทนทีสิงหนึงได้จึงทําให้
ความหมายทีเกิดจากการเปรียบเทียบด้วยการใช้อปุลกัษณ์นนัลกึซงึกวา่อปุมา  

   แตอ่ยา่งไรก็ตามกระบวนการเปรียบเทียบของอปุลกัษณ์ยงัคงเหมือนกบั
การอุปมา กล่าวคือ จะต้องมีองค์ประกอบ ๔ ส่วน คือ ๑.สิงทีต้องการกล่าวถึง เรียกว่า อุปไมย 
หรือ สิงเปรียบ ๒.สิงทีเป็นตัวเปรียบ หรือเป็นหลักในการเปรียบ เรียกว่า อุปมา หรือเรียกว่า      
แบบเปรียบ(ในหัวข้อนีจะเรียกว่า อุปลักษณ์) ๓ .ลักษณะเด่นทีร่วมกัน และ ๔.คําแสดง          
ความเปรียบ๑๐๗ 

   ดงัทีกลา่วไปแล้วว่า วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร
ไม่อาจจะใช้คําแสดงการเปรียบเทียบตัดสินได้ว่าเป็นอุปมาหรืออุปลักษณ์ ฉะนันจึงต้องใช้
กระบวนการทางความหมายเพือชว่ยให้เกิดความเข้าใจมากขนึ  

   กระบวนการทางความหมายระหว่างอุปลักษณ์กับอุปมาแตกต่างกัน 
กลา่วคือ เมือจะเปรียบเทียบสิงสองสิงเข้าด้วยกนัการอปุมานนัจะต้องใช้วิธีการเชือมโยงคณุสมบตัิ
ระหว่างสิงเปรียบและแบบเปรียบ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าแบบเปรียบนนัจะต้องทรงสภาพหรือ      
คงสภาพทางความหมายอยู ่เรียกวา่ การเปรียบเทียบด้วยวิธีอปุมา๑๐๘ 

   ในขณะทีการเปรียบเทียบด้วยวิธีการอุปลกัษณ์นนัจะใช้วิธีการถ่ายโอน
ความหมายระหวา่งสิงเปรียบและแบบเปรียบ การถ่ายโอนความหมาย หมายถึง การแทนทีสิงหนึง
ให้มีคณุสมบตัเิป็นอีกสิงหนงึ  

   จากการศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนี
พบว่ากวีล้านนาใช้อปุลกัษณ์น้อยกว่าการอปุมา อาจเป็นเพราะกระบวนการทางความหมายแบบ
อปุลกัษณ์ทีต้องถ่ายโอนความหมายจากสิงเปรียบให้ไปแทนทีแบบเปรียบจึงทําให้เกิดจินตภาพได้
น้อยกว่าการเปรียบเทียบแบบอุปมา กล่าวคือ วิธีการเปรียบเทียบแบบอุปมาเปิดโอกาสทาง

                                                           
 ๑๐๗ผู้วิจยัได้อธิบายเรืองกระบวนการเปรียบเทียบโดยการใช้อปุมาแล้ว ดหูวัข้อที ๑ การใช้อปุมา เพิมเติม 

 ๑๐๘ดรูายละเอียดในหวัข้อการเปรียบเทียบด้วยวิธีการอปุมา 



๑๘๐ 
 

จินตนาการของผู้ อ่านผู้ ฟังมากกว่าจึงทําให้กวีล้านนาเลือกใช้วิธีการอุปมามากกว่าอุปลักษณ์     
ดงัมีรายละเอียดดงันี 

    ๒.๓.๒.๒.๑ แบบเปรียบทีเกียวกับผี หมายถึง สิงทีปกติจะมอง
ไม่เห็น คนส่วนเข้าใจว่ามีฤทธิอํานาจเหนือคน อาจให้คุณหรือให้โทษแก่คน ทําให้คนนบัถือหรือ
เกรงกลวั ในทีนียงัหมายรวมถึงผู้ ทีเกียวข้องกบัผี ได้แก่ แมม่ด หมอผีและร่างทรงด้วย  

    ในทานกัณฑ์ ตอนทีพระนางผุสดีทรงอธิบายถึงความน่ากลัว
ของป่าหิมพานต์ให้พระนางมทัรีทรงฟังวา่มีอนัตรายและความน่ากลวัไว้ว่า 

คนัว่านางได้ยินเสียงสิคาละจิงจอก อนัออกมาร้องละแวก ได้ยินเสียง
นกเคา้แยก อนัมาร้องแขวกกลางคืน นางย่อมตืนกลวัหนงัหวัพองใจสนั
เป็นดงัแม่มดอนัผีเข้าทือคิง ดงัฤๅนางจกัอดได้ เสียงนกร้องในป่าไม้ปนู
กลวั นนัชา๑๐๙ 

    กวีพรรณนาไว้ว่า เมือพระนางผุสดีได้ยินเสียงของสัตว์ เช่น    
สนุขัจิงจอก เป็นต้น ออกมาร้อง ได้ยินเสียงนกเค้าแยกออกมาร้องเสียงแขวกยามคําคืน พระนาง    
ผสุดีย่อมตืนกลวัหนงัศีรษะและหวัใจจะสนัเป็นดังแม่มดทีผีเข้าร่าง พระนางจะอดทนตอ่เสียงนก
ร้องในป่าอนันา่กลวั 

    ตวัอยา่งข้างต้น ทําให้เห็นวา่กวีเปรียบเทียบความหวาดกลวัของ
พระนางมทัรีกบัแมม่ดทีถกูผีเข้าสิง ซงึอาจจะแสดงเป็นตารางได้ดงันี 

ตารางที ๓๖แบบเปรียบเกียวกบัผี 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
พระนางมทัรี แมม่ดทีถกูผีเข้าสิง เป็นดงั อาการสนัและกรีดร้อง 

 

                                                           
 ๑๐๙พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๗๐-๗๑. 



๑๘๑ 
 

    ตารางข้างต้น เห็นได้ว่ากวีได้เปรียบเทียบพระอาการของพระ
นางมัทรีทีสันและกรีดร้องด้วยความหวาดกลวัต่อเสียงของสัตว์ร้ายต่างๆในป่าหิมพานต์ กวีได้
เปรียบเทียบกับอาการของแม่มดทีถูกผีเข้าสิง คําว่า "แม่มด" ทีกวีเลือกใช้ตรงกับคําว่า "ร่างทรง" 
หรือ "ม้าขี"๑๑๐อากัปกิริยาของร่างทรงเมืออญัเชิญผี๑๑๑เข้าประทบัร่างมกัจะเริมจากมีร่างกายสนั 
ไมมี่สต ิเสียงเปลียนและกรีดร้องเพือเป็นสญัญาณวา่ผีได้ประทบัร่างแล้ว  

    กวีได้ใช้วิ ธีการถ่ายโอนความหมาย คือ ให้พระนางมัทรีมี       
พระอาการเป็นแม่มดทีถูกผีเข้าสิง จึงสามารถกล่าวได้ว่า พระนางมัทรีเป็นแม่มดทีถูกผีเข้าสิง 
เนืองจากลกัษณะร่วมทีมีเหมือนกนัได้กลายเป็นสิงสิงเดียวกนั 

    ๒.๓.๒.๒.๒ แบบเปรียบทีเกียวกับวัตถุ หมายถึง สิงของที
สามารถจับต้องได้ด้วยสมัผัสต่างๆ ในกัณฑ์กุมาร เมือพระเวสสนัดรทรงตามหาสองกุมารไปถึง  
สระบวั พระองค์ทรงรู้วา่พระกณัหาและพระชาลีทรงซอ่นอยูใ่นสระบวัจงึกลา่วกบัพระชาลีวา่ 

ดูราเจ้าชาลีลูกอ้ายชายเดียว แก่พ่อเฮย เจ้าจุ่งมาด้วยม่อตามคําพ่อ 
ช่วยกูสร้างก่อปารมี คือสพัพญั ูตญัญาณวิถีอนัเลิศแล้ว จกัได้นงัแท่น
แก้วเทศนาธรรม พราหมณ์ผู้นีมาว่า คําร้ายด่าเหลือใจ เจ้าจุ่งมาเป็นดงั
นําใสงามชืนช้อย มาหดหล่อย้อยใจ พ่อเทอะ ยานนาวาว เม โหถ     
เจ้าจุ่งมาเป็นสะเพาคําเหล้มกว้าง ในท่าท้างสาคร หือพ่อขีชอนไปสู่ฝัง
กําหนา้ คือฟากฟ้าจากสงสาร มีนิพพานเป็นทีสขุยิงลําทกุสิงโลกา๑๑๒ 

    ตวัอยา่งข้างต้น กลา่ววา่ พระชาลีลกูชายคนเดียวของพ่อ เจ้าจง
ออกมาด้วยคําของพอ่ ชว่ยพอ่สร้างพระบารมี คือ สพัพญั ตูญัญาณวิถีอนัประเสริฐ จะได้นงัแท่น
แก้วเทศนาธรรม พราหมณ์ผู้ นีมาว่าด้วยคําร้ายเหลือแก่ใจ เจ้าจงมาเป็นนําทีรดใจของพ่อ เจ้าจง
มาเป็นสําเภาทองลําใหญ่ในมหาสมทุรให้พ่อขบัไปสู่ฝังหน้า คือ ฟากฟ้าจากสงัสารวฏัมีนิพพาน
เป็นความสขุลําในโลก 
                                                           
 ๑๑๐ชาวล้านนาเรียก ร่างทรง วา่ม้าขี ไมว่า่จะเป็นร่างทรงของผีหรือร่างทรงของเทพเจ้า  
 ๑๑๑ผี ในความหมายนี หมายถึง ภตู ผี วิญญาณหรือเทพเจ้าทีบนัดาลคณุหรือโทษให้แก่คน 
 ๑๑๒เรืองเดียวกนั, ๑๙๕. 



๑๘๒ 
 

    ตวัอย่างข้างต้น เห็นได้ว่ากวีได้เปรียบเทียบถึงสามประการ คือ 
เปรียบพระชาลีเป็นนําและสําเภาทอง อีกทงัยังมีการเปรียบพระนิพพานกับฝังซึงสามารถแสดง
เป็นตารางได้ดงันี 

ตารางที ๓๗ แบบเปรียบเกียวกบัวตัถุ 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 

พระชาลี 
นํา เป็นดงั มีความใสและเย็น 

สําเภาทอง เป็น สิงทีชว่ยพาไปสูน่ิพพาน 
พระนิพพาน ฝัง คือ เป้าหมายปลายทาง 

 

    ตารางข้างต้น เห็นได้ว่ากวีได้เปรียบเทียบพระชาลีกับวัตถุถึง
สองสิง คือ นําและสําเภาทอง ประการแรกกวีได้เปรียบเทียบพระชาลีกับนํา เนืองจากพระชาลีมี
ลกัษณะนิสยัทีสขุมุและรอบคอบเยือกเย็น  

    กวีจึงได้เลือกเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของพระชาลีกับนํา    
สว่นการทีกวีเปรียบเทียบพระชาลีกบัสําเภาทองนนั เนืองมาจากการรู้หน้าทีของพระชาลี พระชาลี
เป็นพระโอรสพระองค์เดียวของพระเวสสนัดร ฉะนนั จงึต้องมีหน้าทีทีต้องปฏิบตัิของลกูกษัตริย์ คือ 
การเสียสละ เช่นเดียวกับเรือสําเภาทีมีหน้าทีขนถ่ายสินค้าจากทีหนึงไปสู่อีกทีหนึงเปรียบเทียบ  
พระชาลีกับสําเภาทองนันเพราะสําเภาทองมีคุณค่าทงัด้านมูลค่า คือ ต้องมีราคาสูงมาก และมี
คณุค่าทางด้านจิตใจ คือ เมือมีราคาสูงมากเจ้าของเรือจะต้องรู้จักคุณค่าและต้องห่วงแหนเรือ
สําเภาลํานีเป็นอย่างยิง การทีกวีเปรียบเทียบพระชาลีกับเรือสําเภาทองนีย่อมแสดงให้เห็นว่ากวี
ต้องการให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเข้าใจว่าพระเวสสันดรทรงวางพระทัยต่อพระชาลีเป็นอย่างยิง กล่าวคือ    
หากเปรียบพระชาลีเป็นเรือสําเภาทองแล้วก็สามารถอนมุานได้ว่าพระเวสสนัดรย่อมเป็นผู้ โดยสาร
หรือสินค้า เรือสําเภาทองจึงต้องมีหน้าทีอํานวยความสะดวกเพือให้ผู้ โดยสารหรือสินค้าเดินทางสู่
จดุหมายอยา่งปลอดภยั จดุหมายทีกวีได้กล่าวถึง คือ พระนิพพาน โดยกวีเปรียบเทียบฝัง(พืนดิน)
กบัพระนิพพานโดยมองถึงลกัษณะร่วมทีมีเหมือนกนั คือ ความไมห่วนัไหว  



๑๘๓ 
 

    ในขณะทีฝัง ( พืนดิน )ไม่สะ เ ทือนต่อลมฝนและแสงแดด          
พระนิพพานก็ไมส่ะเทือนไปด้วยกิเลสและตณัหาเชน่กนั ความไม่หวนัไหวตอ่กิเลสและตณัหานีเอง
ทีทําให้กวีได้สรุปตอนท้ายว่า  มีนิพพานเป็นทีสุขยิงลําทกุสิงโลกา คือ พระนิพพานเป็นสขุกว่าสิง
อืนใดในโลก  

    อนึ ง  การ เป รียบ เ ทียบดังกล่ าวจะ เ ห็นว่าก วี ล้ านนาไ ด้
เปรียบเทียบอย่างเป็นลําดบัซึงเป็นลักษณะเด่นประการหนึงวรรณกรรมเรืองนี กล่าวคือ กวีได้
เปรียบเทียบลกัษณะนิสยัของพระชาลีกบันํา จากนนัจึงเปรียบเทียบพระชาลีกับสําเภาทอง และ
สุดท้ายจึงเปรียบเทียบพระนิพพานกับฝัง(พืนดิน) การเปรียบเทียบอย่างเป็นลําดบันีเอง ทําให้
ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดภาพอย่างเป็นลําดบัและสามารถเข้าใจถึงความมุ่งหมายของพระเวสสนัดรได้เป็น
อยา่งดี ในขณะเดียวกนัก็ทําให้เข้าใจตวัละครทีถกูโน้มน้าวใจอย่างพระชาลีมากยิงขนึอีกด้วย 

    ๒.๓.๒.๒.๓ แบบเปรียบเกียวกับตวัละครวรรณกรรมเรืองอืน 
วรรณกรรมล้านนาหลายเรืองมีความสําคัญต่อวิถีชาวล้านนาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นจาก
วรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาตินีเป็นอีกเรืองหนึงทีจะเห็นร่องรอยความเชือจากจิตรกรรมฝาผนงั
ตามวดัตา่งๆในล้านนา ในทํานองเดียวกนัวรรณกรรมเรืองรามเกียรติ๑๑๓ในอดีตมีความสําคญัต่อ
วิถีชีวิตชาวล้านนาเช่นกนั เนืองจากพฤติกรรมของตวัละครอย่างพระรามหรือท้าวพรหมจกัร และ
นางสีดาหรือนางสีตาทีมีลกัษณะชายและหญิงตามอดุมคตขิองชาวล้านนา  

    เรืองรามเกียรตินีในอดีตมีอิทธิพลและความสําคญัในล้านนาดงั
จะเห็นได้จากการตงัธรรมหลวงซึงใช้ระยะเวลา ๗ วนั ในวนัที ๕ จะมีการตงัธรรมและเทศน์เรือง
รามเกียรตซิงึชาวล้านนาเชือกนัวา่เป็นพระชาตหินงึของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

                                                           
 ๑๑๓เรืองรามเกียรติเป็นวรรณกรรมทีได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเป็นวรรณกรรมสําคญัเรืองหนึงของล้านนา 
รามเกียรติฉบบัล้านนารู้จกักันในชือ หอรมาน พรหมจักรและอุสาบารส ส่วนรามเกียรติฉบบัไทลือมีชือว่า ลงักาสิบโหหรือ
ลงักาสิบหวั ปัจจบุนัวรรณกรรมเรืองนีไมไ่ด้รับความนิยมจากชาวล้านนาแล้วจะเห็นได้จากวรรณกรรมเรืองนีเคยใช้เทศน์ในพิธี
ตงัธรรมหลวงก่อนทีจะมีการเทศน์มหาชาติ ด้วยปัจจยัเรืองเวลาทีมีอยู่อย่างจํากดัในปัจจบุนัองค์เทศน์จึงได้ตดัเรืองรามเกียรติ
ออกจากพิธีตงัธรรมหลวงเช่นเดียวกบัชาดกเรืองอืนด้วย  



๑๘๔ 
 

    ในกัณฑ์มัทรี เมือพระนางมัทรีจะเสด็จกลับจากการหาผลไม้ 
ขณะนนัเทวดาทงัสามองค์ได้แปลงกายมาเป็นพระยาราชสีห์ พระยาเสือเหลืองและพระยาเสือขาว
เพือขดัขวางการเสดจ็กลบัของพระนางมทัรี พระนางมทัรีจงึทรงขอร้องและทรงอ้อนวอนพระยาเสือ
ทงัสาม ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่  

ข้าเป็นภริยาแฝงพระบาทปรมนาถภูมินท์ พระนรินท์ยศยิง เจ้าจอมมิง
ควรยํา พระยาธรรมตนยศเยือก เจ้าช้างเผือกภูบาล ทรงพลญาณสิบสิง 
เป็นลูกท้าวตนยิงชือสญชยั ปราบเมืองไทยยอดฟ้า เจ้าแผ่นหล้าพสุธา 
ข้าพําเรินผวัมาทกุเมือ สร้างบุญเผือรักษา คือดงัสีดางามแง่ ปฏิบติัแก่
พระยาราม นนัแล๑๑๔ 

    พระนางมทัรีได้กล่าวแก่พระยาเสือทงัสามว่า ข้า(พระนางมทัรี)
เป็นภรรยาของพระเวสสันดร พระยาเสือทังสามควรยําเกรงพระเวสสันดรผู้ ทรงพลญาณ            
สิบประการซึงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสญัชยัผู้ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ข้าได้ปรนนิบตัิสามีได้สร้าง
บญุเป็นดงันางสีดาทีปรนนิบตัแิก่พระราม 

    ตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่ากวีได้เปรียบเทียบพระนางมัทรีกับ   
นางสีดา ซงึสามารถแสดงดงัตารางได้ดงันี 

ตารางที ๓๘ แบบเปรียบทีเกียวกบัวรรณคดีเรืองอืน 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
พระนางมทัรี นางสีดา คือดงั มีวตัรปฏิบตัทีิงดงาม,ปรนนิบตัิ

สามี 
 

    ตารางข้างต้น เห็นได้ว่ากวีเปรียบเทียบพระนางมัทรีให้เป็น    
นางสีดา กล่าวคือ ตวัละครทงัสองมีลกัษณะร่วมกนัของผู้หญิงในอดุมคติชาวล้านนา คือ มีรูปร่าง
ลกัษณะทีงดงาม มีวตัรปฏิบตัทีินา่สรรเสริญ คือ การปรนนิบตัิสามีอย่างสมําเสมอ อีกทงัยงัเคารพ
                                                           
 ๑๑๔เรืองเดียวกนั, ๒๓๓. 



๑๘๕ 
 

รักสามีอีกด้วย ไมเ่พียงเทา่นนัตวัละครทงัสองตวันียงัมีลกัษณะเดน่ คือ รักสามีอย่างเทิดทนูและรัก
เดียวใจเดียว เมือมีคณุลกัษณะทีเหมือนกันเช่นนีจึงทําให้คณุลักษณะของพระนางมทัรีสามารถ
ถ่ายโอนไปเป็นนางสีดาได้ คือ พระนางมทัรีเป็นนางสีดานนัเอง 

    ๒.๓.๒.๒.๔ แบบเปรียบทีเกียวกบันํา 

    ในกัณฑ์กุมาร กวีได้เปรียบเทียบความรู้สึกของตวัละครกับนํา
และไฟ ดงัจะเห็นได้จากตอนทีพระเวสสนัดรทรงบริจาคบตุรทานให้แก่ชูชกแล้วแตช่ชูกไม่พบสอง
กุมาร จึงกล่าวหาว่าพระเวสสันดรไม่ทรงทําตามสัญญา พระองค์จึงตรัสเรียกทงัสองกุมารจาก    
สระบวั ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

พราหมณ์สามานย์ก็มาว่ากูพ่อ รู้จุล่อพรางมนั หวัใจพ่อปานดงัไฟวู่ไหม้ 
ร้อนแต่นอกไส้เถิงใน เจ้าจุ่งเป็นนําแสนไหมาหดหล่อหือหวัใจพ่อเย็น 
มาเทอะนา ๑๑๕ 

    พระเวสสนัดรตรัสเรียกพระกณัหาว่า ชชูกได้กล่าวหาพ่อทงัทีพ่อ
ก็รู้ถึงหลมุพรางของชชูก แตก็่ทําให้หวัใขของพอ่นนัร้อนปานไฟไหม้ ร้อนตงัแตน่อกไส้จนถึงด้านใน 
เจ้า(พระกณัหา)จงมาเป็นนําแสนไหมารดหลอ่ให้หวัใจของพอ่ให้เย็น 

    ตวัอยา่งข้างต้น เห็นได้วา่นอกจากการอปุมาด้วยการกล่าวอย่าง
คล้อยตามกันแล้วกวีล้านนายังมีวิธีการเปรียบเทียบทีเกียวกับนําด้วยการเปรียบเทียบแบบคู่
ตรงกันข้ามหรือใช้คู่ปฏิปักษ์กัน กล่าวคือ กวีได้เปรียบเทียบความรู้สึกของตวัละครกับนํา เป็นที
ทราบกนัทวัไปวา่คณุสมบตัขิองนําสามารถดบัไฟได้ซงึนํากบัไฟเป็นคูป่ฏิปักษ์กนั อีกทงันําให้ความ
ชุม่เย็นและเป็นสว่นประกอบสําคญัของร่างกายมนษุย์ 

    กวีได้เปรียบเทียบพระกัณหากับนําจํานวนแสนไห ดงัจะแสดง
ตารางอปุลกัษณ์ได้ดงันี 

 
                                                           
 ๑๑๕เรืองเดียวกนั, ๑๙๗. 



๑๘๖ 
 
ตารางที ๓๙ แบบเปรียบเกียวกบันํา 

สงิเปรียบ แบบเปรียบ คาํเปรียบ ลักษณะร่วม 
พระกณัหา นําแสนไห เป็น นําความชุม่เย็นมาให้มาก 

 

    จากตารางข้างต้นเห็นได้ว่ากวีได้เลือกใช้วิธีการอุปลักษณ์โดย
เปรียบเทียบระหวา่งพระกณัหาเป็นนําแสนไหทีมารดหลอ่ใจอนัร้อนรุ่มของพระเวสสนัดร 

    ตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าพระเวสสันดรทรงใช้วิธีโน้มน้าวใจ
เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้พระกัณหาทรงยินยอมทีจะไปเป็นทาสของชูชก            
โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงความทุกข์ร้อนทีอยู่ในใจกบัไฟซึงมีลกัษณะร้อนและแผดเผาทําให้เกิด
ความทกุข์เป็นอยา่งยิง พระเวสสนัดรทรงโน้มน้าวพระทยัพระกณัหาด้วยการชีให้เห็นคณุประโยชน์
ของพระกัณหาเองด้วยการเปรียบเทียบพระองค์เป็นนําถึงแสนไห ซึงทําให้พระกัณหาเชือมัน
พระทัยว่าจะสามารถช่วยเหลือพระบิดาได้ การทีกวีได้จงใจเปรียบเทียบให้เห็นถึงปฏิปักษ์นี         
ไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดจินตภาพของผู้อ่านผู้ ฟังแล้ว ยังทําให้เข้าใจความรู้สึกของตวัละครอย่าง      
พระเวสสนัดรและพระกณัหาอีกด้วย 

    ผลการศกึษาเกียวกบัการใช้อปุลกัษณ์ พบว่า กวีล้านนาใช้แบบ
เปรียบ ๔ แบบ คือ แบบเปรียบทีเกียวกับผี เกียวกับวัตถุ เกียวกับวรรณกรรมเรืองอืนและแบบ
เปรียบทีเกียวกับนําการทีกวีใช้อุปลกัษณ์น้อยกว่าการใช้อุปมา อาจเป็นเพราะวรรณกรรมเรืองนี
เป็นวรรณกรรมพระพทุธศาสนาซงึมีลกัษณะการเปรียบเทียบทีเดน่ชดั คือ การใช้อปุมา ส่วนการใช้
อปุลกัษณ์ในมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรนีทําให้เห็นความคดิของชาวล้านนาเกียวกบัธรรมชาติ จึง
ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ธรรมชาตกิบัชาวล้านนามีความผกูพนักนัดงัปรากฏจากการเปรียบเทียบ  

   ๒.๓.๒.๓. การใช้บคุคลวตั 

   ภาพพจน์รูปแบบหนึง ซึงกําหนดให้สิงซึงไม่ใช่มนุษย์ (เช่น สตัว์ สิงของ 
สถานที ต้นไม้ ดอกไม้ ความคิด หรือนามธรรมใดๆ ฯลฯ) มีสภาวะเป็นมนษุย์ ทํา กิริยาอาการพูด 
คิด มีสติปัญญาและอารมณ์ ความรู้สึก อย่างมนุษย์ทุกประการ บุคคลวัตมีลักษณะคล้าย          



๑๘๗ 
 

อปุลกัษณ์จะตา่งกนัทีวา่บคุคลวตันนัเทียบเป็นมนษุย์เทา่นนั แตอ่ปุลกัษณ์จะเปรียบอะไรเป็นอะไร
ก็ได้ถ้ามีคณุสมบตับิางประการเหมือนกนั๑๑๖ 

   การใช้บุคคลวตัทีกวีล้านนาได้พรรณนาสิงทีไม่มีชีวิตให้มีชีวิตเพือสร้าง
จินตนาการให้ผู้ ฟังได้มองเห็นภาพในกัณฑ์กุมารเมือพระเวสสนัดรทรงหลงันําบริจาคสองกุมาร
ขณะนนัจงึเกิดความอศัจรรย์ทวัทงัป่าหิมพานต์ จนถึงสวรรค์ ๑๖ ชนั ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

อนัว่าเสียงบนัดาลเคล้าคลืนเส้นขนตืนปนูกลวั หนงัหวัถกสนนั แผ่นดิน
ลนัไปมา นําสมทุคงคาก็ขําเขือก ยา้วยะเยือกตีฟอง ไหลเนืองนองคบัคงั 
ไหลทน้ฝังไปมา เขาสิเนรุปัพพตาก็เบนหน้าสบัเพาะเซิงเขาวงกต แล้วก็
อ่อนน้อมค้อมไปมา...อนัว่าเสียงบนัดาลเกิกก้อง เป็นต้นว่าแผ่นดินร้อง
และดอยคราง ก็ซราบขึนไปตราบต่อเทา้ เถิงโสฬสมหาพรหม ก็มีแล 

   ตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงความอัศจรรย์หลังจากทีพระเวสสันดรทรง
กระทําปตุตทาน คือ การบริจาคบตุรเป็นทาน เชน่แผน่ดนิเกิดอาการหวนัไหวฟ้าร้องฟ้าผ่าแม่นําใน
มหาสมุทรคงคาเกิดการปันป่วนฝนตกลงมาเกิดขึนทวัทงัป่าหิมพานต์ในตัวอย่างนีไม่เพียงแต่จะ
เกิดความอศัจรรย์ทางธรรมชาติแตด้่วยความอศัจรรย์ของการทําทานอนัยิงใหญ่จึงทําให้ธรรมชาติ
มีอากัปกิริยาเช่นเดียวกับมนุษย์ทงัเขาสิเนรุก็เบนหน้าไปซบกับเขาวงกตแล้วจึงนอบน้อมส่วน
แผ่นดินนันมีเสียงร้องอีกทังภูเขาก็ส่งเสียงร้องดังจะเห็นว่าผู้ แต่ งได้ใช้ศิลปะทางภาษาสร้าง
เหตกุารณ์ให้เกินความจริงเกิดความอศัจรรย์นบัว่ากวีใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์โดยการนําสิงที
ใกล้ตวัมาสร้างมโนภาพเพือให้ผู้ ฟังได้เข้าใจความหมายยิงขนึ 

   การพรรณนาถึงความอัศจรรย์ทีเกิดขึนจากการบําเพ็ญพระบารมีของ
พระเวสสนัดรโดยใช้กลวิธีการเปรียบแบบบุคคลวตักวีอาจจะมีความประสงค์ทีจะสร้างอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ ฟังให้เกิดความศรัทธาซึงเป็นแรงจูงใจเบืองต้นทําให้ผู้ อ่านเกิดรสซาบซึงถึง    
บุญญาบารมีของพระเวสสันดรซึงเป็นพระชาติหนึงของพระพุทธเจ้า อีกทังยังเป็นการให้
ความสําคญักบัการบริจาคทานมากขนึซงึเป็นสาระสําคญัของเรืองมหาชาตอีิกด้วย 

                                                           
 ๑๑๖ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรมไทย, ๒๘๗. 



๑๘๘ 
 

   ๒.๓.๒.๔. การใช้อตพิจน์ 

   ภาพพจน์รูปแบบหนึง การกล่าวเกินจริงอย่างจงใจ ด้วยเจตนาเน้น
ข้อความทีกลา่วนนัให้มีนําหนกัยิงขนึให้ความรู้สึกเพิมขนึ อาจเป็นการโอ้อวดเกินจริง แตอ่ย่างไรก็
มีเค้าแหง่ความจริงเจือปนอยู ่ไมใ่ชเ่รืองกขุนึหลอกลวงล้วนๆ๑๑๗ 

   ในกัณฑ์มทัรี เมือพระนางมทัรีทรงกลบัมาจากป่าไม่ทรงพบกุมารจึงได้
เสด็จไปทูลถามพระเวสสนัดรแต่พระองค์ทรงนิงไม่ตรัสตอบ อีกทงัยงัได้ตรัสบริภาษพระนางมทัรี
ว่าทรงเป็นชู้กบัฤๅษีในป่า พระนางมทัรีทรงเสียพระทยัเป็นอย่างมาก จึงตรัสสาบานตอ่เทวดาบน
สวรรค์ ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่  

จงเป็นสงัขีแก่ข้ามทัรีนชุนาฏ ขอหมู่เทวราชจุ่งเลงหนั ทงัพระกุมพระกนั
และภุมภัณฑ์นาคนํา จงมารู้พรําส่องสัญญา แสนโกฏิอมราจุ่งมารู้      
คนัว่าข้าไปเล่นชู้จากจอมธรรม ขอจุ่งกระทําตามโทษ หือข้าน้อยโสดฉิบ
หาย วอดวําวายวินาส หือเมียนชาติอินทรีย์ ตกอเวจีตําใต้ ไฟนรกไหม้
แผ่ผายผบั แสนอสงไขยกปัป์อย่าเงยงอก อย่าหือพน้ออกดีหลี ในอเวจี
เทียงเท้า แม้นพระพทุธเจ้าโปรดสงสาร ตรัสสพัพญั ูตญัญาณอเนก 
ทงัพระปัจเจกและอรหนัตา สงัขยามากกว่าเม็ดทรายในนํา แสนโกฏิ
กําสมุทนที อย่าหือมัทรีได้หันและได้ไหว้ พระบาทไท้ท่านสักองค์ 
เพราะว่าใจจงคดเคียว ลัดเลียวแก่ผัวขวัญ เทวดาจุ่งเลงหันชุด้าว      
ทกุเทศเทา้ดีหลี๑๑๘ 

   พระนางมัทรีได้ทรงสาบานต่อเทวดาบนสวรรค์ไว้ว่า จงเป็นสักขีแก่ข้า
นางมทัรี ขอหมู่เทวราชจงได้เล็งเห็นทงัพระกมุ พระกนั ภุมภณัฑ์ และพญานาค รวมทงัเทวดาทงั
แสนโกฏิจงมาได้มารับรู้จึงคําสญัญาสาบานว่า หากข้านางมทัรีได้ไปเป็นชู้  ขอให้เทวราชทงัหลาย
จงได้ลงโทษให้ข้าน้อยได้ฉิบหาย วอดวายวินาศ เมือดบัชีพให้ตกนรกอเวจี ไฟนรกนันไหม้เป็นเวลา

                                                           
 ๑๑๗เรืองเดียวกนั, ๕๓๙. 
 ๑๑๘พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต).มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๒๔๘. 



๑๘๙ 
 

ถึงแสนอสงไขยกัปป์ อย่าได้กลับมาเกิด ในนรกอเวจีเมือพระพุทธเจ้าทังพระปัจเจกและ            
พระอรหนัต์ได้มาโปรดสตัว์มีจํานวนมากกว่าเม็ดทรายในแม่นําถึงแสนโกฏิพระมหาสมุทรก็ขอให้
นางมัทรีอย่าได้เห็นและอย่าได้สักการะพระบาทแม้พระองค์เดียว เนืองมาจากใจอันคดแก่ผัว 
เทวดาทงัหลายจงเล็งเห็น  

   ตวัอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าพระนางมทัรีใช้วิธีการกล่าวถึงเทพยดาและสิง
ศกัดิสิทธิต่างๆ อีกทังยังใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงปริมาณเพือให้เกิดนําหนักของคําพูดมากขึน 
กล่าวคือ พระนางมัทรีทรงอ้างถึงเทพยดา เช่น พระกุม พระกัน๑๑๙ กุมภัณฑ์๑๒๐และพญานาค     
อีกทงัยงัอ้างถึงพระปัจเจกพระพทุธเจ้าและพระสมัมาสมัพทุธเจ้า การอ้างเช่นนีทําให้คําพดูดไูม่
เลือนลอย คือ มีผู้ ฟังซึงกลายเป็นสักขีพยานในทีสุด ทงัทีในบริเวณอาศรมนนัมีเพียง ๒ พระองค์ 
คือ พระเวสสันดรและพระมัทรี การกล่าวอ้างถึงเทพยดานีเป็นการกล่าวเกินจริงเพราะกวีได้
กล่าวถึงเทพยดาทีอยู่บนฟ้า ในดินและในนําซึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกถึงจํานวนของเทพยดาว่ามี
จํานวนมาก  

   ในขณะทีกวีให้พระนางมัทรีกล่าวสาบานด้วยการเปรียบเทียบเชิง
ปริมาณทัง ตกอเวจีตําใต้ ไฟนรกไหม้แผ่ผายผับ แสนอสงไขยกัปป์อย่าเงยงอก  กวีกล่าวถึง
เวลานานถึงแสนอสงไขยกปัป์ซึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกเวลาอนัยาวนานจนไม่สามารถระบไุด้ว่าเป็น
เวลาเท่าใด และทงัพระปัจเจกและอรหนัตา สงัขยามากกว่าเม็ดทรายในนํา แสนโกฏิกําสมุทนที  
กวีกล่าวถึงจํานวนพระพทุธเจ้าทีมีมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมทุรทีมีความกว้างใหญ่ถึงแสนโกฏิ 
ซงึทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังเห็นภาพจํานวนทีมากมายจนไมส่ามารถระบไุด้วา่มีจํานวนเท่าใดอีกด้วย  

   การกล่าวเกินจริงนีเป็นการเน้นคําพดูของพระนางมทัรีทีว่า คนัว่าข้าไป
เล่นชู้จากจอมธรรม ขอจุ่งกระทําตามโทษ หือข้าน้อยโสดฉิบหาย กล่าวคือ การกล่าวถึงเทพยดา
และสิงศกัดิสิทธิและการเปรียบเทียบเชิงปริมาณนีเป็นการเน้นยําว่าพระนางมทัรีไม่ได้เป็นชู้  และ
เป็นการโน้มน้าวใจผู้ ฟังอย่างพระเวสสนัดรว่าสิงทีพระนางมทัรีกล่าวนนัเป็นจริง เมือผู้อ่านผู้ ฟังได้

                                                           
 ๑๑๙เป็นอารักษ์ประเภทหนึง  
 ๑๒๐เป็นเทวดาทีอาศยัอยู่บนมนษุยโลก 



๑๙๐ 
 

อ่านได้ฟังเข้าใจว่าการกล่าวเกินจริงนีกล่าวเพือเน้นนําหนักคําพูดของตัวละครจึงทําให้เกิด
ความรู้สกึเห็นใจตวัละครอยา่งพระนางมทัรีได้มากขนึอีกด้วย 

   ผลการศึกษาด้านการใช้ภาพพจน์ พบว่า กวีล้านนาใช้ ๔ กลวิธี ได้แก่ 
การใช้อุปมา การใช้อุปลักษณ์ การใช้บุคคลวัต และการใช้อติพจน์ ผู้ วิจัยพบว่ากวีล้านนาใช้      
การเปรียบเทียบแบบอปุมามากทีสดุ เพราะเข้าใจง่าย เนืองมาจากสิงทีเป็นรูปธรรมซึงอยู่ในวิถีชีวิต
ทีผู้อา่นผู้ ฟังคุ้นเคยมาเปรียบเทียบจงึทําให้เกิดภาพได้ชดัเจนขนึ 

  ๒.๓.๓ รสวรรณคดี 

  ผู้อ่านและผู้ ฟังจะสามารถเข้าใจอารมณ์และความคิดของกวีได้นนัจําเป็นต้อง
ศึกษารสวรรณคดี๑๒๑หมายถึงคุณลกัษณะของวรรณกรรมทีสามารถทําให้ผู้ อ่านมีความคิดหรือ
อารมณ์ตอบสนองได้ หากเปรียบกบัอาหารทีมีรสตา่งๆเช่น เปรียว เค็ม หวาน รสวรรณคดีก็เหมือน
รสตา่งๆของอาหารนนั การอ่านวรรณกรรม คือ การเสพอาหารทางใจ การรับรู้รสวรรณคดีด้วยใจ
จงึเปรียบได้กบัการรับรู้รสอาหารด้วยลินรสในวรรณกรรมทีกวีสร้างสรรค์ขนึ "รส" จะเกิดจากการที
กวีใช้ภาษาอย่างมีวรรณศิลป์เพือถ่ายทอด "สาร" หรืออารมณ์ความรู้สึก ความนึกคิด หรือ
จินตนาการมาสูผู่้อา่น หากกวีถ่ายทอด "สาร" ด้วยภาษาทีผ่านการเลือกสรรอย่างประณีตพิถีพิถนั 
มีความไพเราะงดงามและลึกซึงด้วยความหมายแล้ว"สาร"นนัก็จะมีพลังเข้มข้นทีสามารถสือให้
กระทบอารมณ์และความคิดของผู้อ่านจนทําให้ผู้อ่านเกิดปฏิกิริยาตอบสนองได้นนัก็คือผู้อ่านจะ
เกิดจินตนาการและอารมณ์สะเทือนใจคล้อยตามผู้ แต่งได้แต่จะคล้ายคลึงกับจินตนาการและ
อารมณ์สะเทือนใจของกวีมากน้อยเพียงใดก็ขึนอยู่กับลักษณะของปัจเจกบุคคลทีแตกต่างกัน
ไป๑๒๒ฉะนันกวีล้านนาจึงได้พยายามเลือกใช้วรรณศิลป์ด้วยกลวิธีต่างๆนันเพือก่อให้เกิด

                                                           

 
๑๒๑ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรมไทย, ๓๗๓. 

 
๑๒๒ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์และอยู่เคียง แซ่โค้ว.พลังปัญญาของกวีล้านนาในวรรณกรรมพรรณนาอารมณ์ .

(รายงานการวิจยั โครงการวิจยัพลงัปัญญาของกวีล้านนาในวรรณกรรมพรรณนาอารมณ์,๒๕๕๓(อดัสําเนา)), ๑๐๕. 



๑๙๑ 
 

ความหมายทีส่งผลให้เกิดรสซึงเป็นการรับรู้สารของผู้ อ่านผู้ ฟัง อาจจะกล่าวได้ว่า หากไม่มี
ความหมาย รสยอ่มไมเ่กิด๑๒๓ 

  กุสุมา รักษมณี๑๒๔ได้แบ่งรสวรรณคดีตามทฤษฎีวิจารณ์ของอินเดียออกเป็น        
๙ ลักษณะ คือ ศฤงคารรส หาสยรส กรุณารส เราทรส วีรรส ภยานกรส พีภัตรส อัทภุ ตรส 
และศานตรส๑๒๕และยงัได้อธิบายถึงกระบวนการการเกิดรสไว้ดงันี 

  รส๑๒๖ คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ทีเกิดขึนในใจของผู้อ่านเมือได้รับรู้อารมณ์ทีกวี
ถ่ายทอดผา่นตวัอกัษรในวรรณคดีเรืองนนั ๆ ทฤษฎีรสในวรรณคดีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีรสในการ
ละครซึงได้รับอิทธิพลมาจากนาฏยศาสตร์ของภรตมุนีนักทฤษฎีการละครสนัสกฤต นกัวรรณคดี
ตามทฤษฎีรสยังเชือว่าวรรณคดีจะเกิดขึนเมือกวีมีอารมณ์สะเทือนใจแล้วถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สกึนนัออกมาผา่นตวัอกัษร  อารมณ์ความรู้สึกทีกวีได้ส่งมานนัจะกระทบใจผู้อ่านทําให้เกิด
การรับรู้  และก่อให้เกิดผลทางอารมณ์ซงึเป็นปฏิกิริยาทีผู้อา่นตอบสนองตอ่สิงทีกวีนําเสนอมา  แต่
รสทีจะเกิดขนึกบัผู้อา่นได้นนัต้องมาจากภาวะหรืออารมณ์ของกวีทีถ่ายทอดมายงัผู้อา่น    

  ภาวะหรืออารมณ์ทีเกิดขึนในใจของกวีแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ สถายิภาวะและ           
วยภิจาริภาวะ   

  ประการแรก คือ สถายิภาวะ หมายถึงภาวะหลกัซงึเป็นอารมณ์ สภาพทวัไปทีเป็น
ปกติของมนุษย์  มี ๘ ประเภทคือ ความรัก(รติ) ความขบขัน(หาสะ) ความทุกข์โศก(โศกะ)      
ความโกรธ(โกรธะ)  ความมุ่งมนั(อุตสาหะ) ความน่ากลวั(ภยะ)  ความน่ารังเกียจ(ชุคปุสา) และ
ความน่าพิศวง(วิสมยะ)และประการทีสอง คือ วยภิจาริภาวะ หมายถึงภาวะเสริมหรือภาวะทีเป็น
                                                           

 
๑๒๓ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรมไทย, ๓๔๗-๓๗๖. 
๑๒๔กสุมุา รักษมณี, วเิคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๑๔๗-๑๘๘. 

 
๑๒๕ศานติรส เป็นรสทีเพิมขนึมาจากอิทธิพลทางพระพทุธศาสนา จะสงัเกตเห็นได้ว่าศานติรสหรือรสแห่งความสงบ

สขุเป็นรสทีสําคญัในพระพทุธศาสนา ด้วยเหตดุงักลา่วจึงทําให้นกัวรรณคดีสนัสกฤตเลง็เห็นแล้ววา่รสทงั ๘ ไมเ่พียงพอต่อการ
อธิบายและไม่นําไปสู่ความสขุ กล่าวคือ รสทงั ๘ ยังไม่สามารถโน้มนําให้ผู้อ่านผู้ ฟังวรรณคดีให้เกิดความสุข นกัวรรณคดี
สนัสกฤตจึงเพิมเติมรสที ๙ คือ   ศานติรสเข้ามา 
 

๑๒๖สรุปความจาก เรืองเดียวกนั, ๑๑๕-๑๓๓. 



๑๙๒ 
 

ตวัเปลียนแปรเกิดขึนเพือหนุนให้สถายิภาวะเด่นชัดขึนหรืออาจกลายเป็นตวัแปรทีทําให้ผู้ อ่าน
ได้รับรสต่างไปจากอารมณ์ของกวีมี ๓๓ ประเภท  เช่น  ความยินดี(หรรษะ) ความวิตก(จินตา) 
และความมนัคง(ธฤติ)เป็นต้น   

  ก่อนทีผู้อ่านจะรับรู้ว่าเกิดภาวะอย่างหนึงอย่างใดขนึแก่ตวัละคร กวีจะต้องแสดง
เหตขุองภาวะ(วิภาวะ) ซึงหมายถึงเหตกุารณ์ บคุคลหรือสิงต่างๆทีกวีกําหนดไว้ในเนือเรืองทีเป็น
สาเหตทํุาให้เกิดภาวะตา่งๆ ขนึแก่ตวัละครในเรือง  เช่น  การพลดัพรากของชายกับหญิงคนรักเป็น
เหตขุองภาวะโศกะทําให้ผลของภาวะ(อนุภาวะ) หรือการแสดงออกของตวัละครด้วยคําพูดหรือ
อากปักิริยาให้รู้วา่เกิดภาวะอย่างใดอย่างหนึงขนึแก่ตวัละครนนัเช่น  การร้องไห้ครําครวญถึงหญิง
คนรัก  เป็นต้น 

  มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร ปรากฏรสวรรณคดีทัง ๙ รสซึงมีทังทีปรากฏรส
วรรณคดีรสเดียวและรสวรรณคดีหลายรสในตอนเดียวกนัเพราะในตอนหนึงๆของเรืองผู้อ่านผู้ ฟัง
อาจรับรสได้เพียงรสเดียวหรืออาจรับรสได้หลายรส จากการศึกษาพบว่า รสทีมีมากทีสุด คือ 
กรุณารส รองลงมา คือ ศฤงคารรสและหาสยรส ตามลําดบั ซงึมีตวัอยา่งและรายละเอียดดงันี 

  ๒.๓.๓.๑. กรุณารส คือความสงสาร เป็นรสทีเกิดจากการได้รับรู้ความทกุข์โศก  

  ในกัณฑ์กุมาร หลงัจากพระเวสสนัดรทรงบริจาคสองกุมารให้แก่ชูชกแล้ว ชูชก
กลวัว่าสองกุมารจะไม่เชือฟังและไม่ยอมเป็นทาสจึงได้ทุบตีเพือเป็นกําราบสองกุมาร ดงัทีกวีได้
พรรณนาไว้วา่ 

อนัว่าพราหมณ์ผู้หยาบช้าสาหส มนัหนีจากอาศรมบทออกว่า เข้าสู่ป่า
แสวงเอา ยงัเครือเขาจกัผูก ยงัสองลูกเจ้าพระยา มนัก็เอาลดาด้วยเขียว
ทิงคาบเคียวเอาพนั มาผูกสองจอมขวญัลูกท้าว หนีจากด้าวศาล วนันนั 
แลนา ตโต เมือนนั ชูชกพราหมณ์ผู้เถ้า ถือไม้เท้าเพอะถงพา ตีหลงัชา
ลีกัณหานํากว่า ร้องด่าเจ้าไปพัน มันตีหลังสองหน่อหล้า ตีต่อหน้า    
พระยา หาคํากรุณาบ่ได้ เป็นดงัข้าใช้พ่อหากปันมัน แลนา ผิวว่าหลงั
สองเจ้าขาด เครือเขาบาดเป็นรอย มนัมาตีบ่นน้อย เป็นถ้อยเลือดไหล



๑๙๓ 
 

ลง แลนา ในเมือพราหมณ์จักตีดงัอนั กุมารทงัสองก็บินหลงัลบักันไว ้     
บ่หือพราหมณ์ตีได้แต่สนัหลงั ในเมือพราหมณ์นําสองเจ้ากว่า ดนัป่าไม้
ดงไพร ปู่ จังไรกลิงท่าว ฟือหงกหง่าวลุกบ่ทนั เครือเขาอนัมันมดัลากก็
หลุดจากกุมาร ปู่ อันธพาลลุกบ่ได้ เหมือนดังขอนไม้ไล่ไหม้ไฟลาม    
สองกุมารงามจิงหนีจาก อว่ายหน้าพรากเสียพราหมณ์ แล่นมาตามหา
พ่อ ร้องไห้ต่อปนูปราณี เจ้าชาลีมีตนอนัสนั เป็นดงัไม้บาแป้งอนัลมปัน
ไปมา ไหวห้ลงัปาทาทา้วตนพ่อ ร้องไหต่้อเจียรจา๑๒๗ 

  ตวัอย่างข้างต้นกล่าวว่า เมือพราหมณ์ชูชกได้ทุบตีสองกุมาร กุมารทงัสองก็ได้    
หนัหลงัชิดกันไว้ทําให้ชูชกตีแผ่นหลงัไม่ได้ จึงทําให้ชูชกล้มกลิงลุกขึนไม่ได้และเชือกได้หลุดออก
จากสองกุมาร ทงัสองกุมารจึงรีบวิงไปหาพระเวสสันดรร้องไห้ พระชาลีถึงกับตวัสนัเป็นไม้ทีถูก    
ลมพดัให้ไหวไปมายงัพระบาทของพระเวสสนัดร 

  กวีได้แสดงความทุกข์โศกของตวัละครอย่างพระชาลีด้วยการกล่าวถึงเหตุของ
ภาวะ(วิภาวะ) คือ การทบุตีสองกมุาร(อทุทีปนะ) ในขนัแรกชชูกได้มดัสองกมุารด้วยเชือกเพือไม่ให้
ทังสองกุมารหนีได้  จากนันจึงใช้ไม้เท้าทุบตีหลังพระชาลีและพระกัณหา  การพรรณนา            
วิธีการทรมานและการทุบตีของกวีเช่นนีอาจจะเป็นไปได้ว่ากวีต้องการให้ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดอารมณ์
ความทุกข์ยากร่วมกับตวัละคร กล่าวคือ กวีทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังได้นําเอาความรู้สึกของตนเองเข้าไป
ผกูพนักบัชะตากรรมของตวัละคร  

  ดัง ทีจะเห็นไ ด้จากความทีว่า  มันตีหลังสองหน่อหล้า  ตี ต่อหน้าพระยา            
หาคํากรุณาบ่ได้ กวีชีนําผู้ อ่านผู้ ฟังว่า ชูชกตีสองกุมารต่อหน้าพระเวสสันดรด้วยความไร้ปรานี    
จะเห็นได้ว่าชูชกไม่มีความปรานีตอ่สองกมุารจึงแสดงอากปักิริยาทีรุนแรง คือ การทบุตีสองกมุาร     
ซงึทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังรับรู้และเห็นใจตอ่สองกมุาร  

  ไม่เพียงเท่านนักวียังสร้างความรู้สึกเจ็บปวดของตวัละครเพือให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรับ     
รสกรุณามากขึนด้วยการพรรณนาถึงความเจ็บปวดทีเกิดจากการทุบตีของชูชก(อนุภาวะ) ดงัที     
                                                           

 
๑๒๗พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๒๐๒-๒๐๓. 



๑๙๔ 
 

กวีได้พรรณนาวา่ ผิวว่าหลงัสองเจ้าขาด เครือเขาบาดเป็นรอย มนัมาตีบ่นน้อย เป็นถ้อยเลือดไหล
ลง แลนา จะเห็นได้วา่กวีพรรณนาภาพของเชือกทีบาดและการทบุตีจนทําให้เลือดไหลย้อย  

  ผลของการทุบตีของชูชกยังแสดงให้เห็นได้จากอากัปกิริยาของตัวละครอย่าง    
พระชาลีด้วย ดังทีกวีพรรณนาไว้ว่า สองกุมารงามจิงหนีจาก อว่ายหน้าพรากเสียพราหมณ์      
แล่นมาตามหาพ่อ ร้องไห้ต่อปูนปราณี เจ้าชาลีมีตนอันสัน เป็นดังไม้บาแป้งอันลมปันไปมา     
ไหวห้ลงัปาทาทา้วตนพ่อ ร้องไหต่้อเจียรจา 

  เห็นได้ว่าพระชาลีเมือหนีหลุดออกมาได้จึงรีบวิงไปหาพระเวสสนัดรด้วยอาการ
ร้องไห้ต่อความไร้ปรานีของชูชกและยงัมีอาการตวัสนั กวียงัขยายด้วยว่าตวัสนัเหมือนกับต้นไม้ที
ถกูแรงลมพดัไปมา(สาตตวิกภาวะ)อาการเหล่านีทําให้รู้สึกสะเทือนใจผู้อ่านผู้ ฟังมาก โดยเฉพาะ
อาการทีพระชาลีกราบลงหลงัพระบาทของพระเวสสนัดรแล้วกล่าววิงวอนด้วยความพรันพรึงใจ
(ตราสะ) จินตภาพเหล่านีจึงทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรู้สึกถึงความเ จ็บปวดของสองกุมารจนนําไป             
สู่ความรู้สึกทุกข์โศกจนต้องการช่วยเหลือสองกุมารเพือให้เกิดความพ้นทุกข์ ความรู้สึกดงักล่าว
แม้วา่ผู้อา่นผู้ ฟังจะไมไ่ด้เป็นทกุข์นนัจริง ๆ แตผู่้อ่านผู้ ฟังเมือรับรู้ความทกุข์ดงักล่าวแล้วก็ย่อมเกิด
ความกรุณาในใจ  

  อีกกณัฑ์หนงึทีสามารถรู้สึกถึงกรุณารสได้ คือ ในกณัฑ์มทัรี เมือพระนางมทัรีทรง
ตามหาสองกมุารไมพ่บจงึเสดจ็ไปทลูถามพระเวสสนัดร แตพ่ระองค์ทรงนิงเฉย ดงัทีกวีได้พรรณนา
ไว้วา่ 

นางมทัรีแก่นไท้ รําร้องไห้วิงวอน นําตาชอนผะผ่าว ร้องไห้กล่าวคาถา 
อถ นํ สาวกสฺมา เป็นฉนัใด พระเหนือหวัยอดท้าว มาเยียะหน้าย้าวปนู
กลวั ตวัตงัตน หนิมอยู่ บ่บินหน้าสู่สกัคํา ข้ากระทํากรรมอนัใดเป็นโทษ 
ข้าก็บ่โกรธทารุณ บ่หือองค์ขุนแสบร้อน บ่หือเจ้าทุกข์ร้อนเจ็บใจ         



๑๙๕ 
 

บ่กระทําทุจริตกรรมอนัใดสกัหยาด บ่ได้ประมาทท้าวบุญเรือง ข้ายิน
เคืองคดัคงั นําตาถงัไหลตก ยินคดัอกเท่าฟ้า พระคินข้าบ่เจียรจา๑๒๘ 

  ตัวอย่างข้างต้นพรรณนาถึงพระนางมัทรีทีรําไห้วิงวอนต่อพระเวสสันดรว่า       
พระเวสสนัดรอนัเป็นยอดเหนือหัว เหตุใดจึงทรงแสดงสีพระพกัตร์จนน่ากลัว และยงัทรงนิงเฉย    
ไมห่นัพระพกัตร์มาตรัสกบัพระนางสกัคํา ตวัข้า(พระนางมทัรี)ได้กระทํากรรมใดทีเป็นโทษ ข้าก็จะ
ไม่โกรธจะไม่ให้พระองค์ไม่สบายพระทยั ไม่ให้พระองค์ได้ทุกข์ร้อนพระทยั ข้าไม่ได้กระทําทุจริต
กรรมอนัใด ไม่ได้สบประมาทพระเวสสนัดรให้ได้เคืองพิโรธ พระนางตรัสแล้วจึงกรรแสงเนืองจาก
พระเวสสนัดรอนัเป็นทีรักไมต่รัสตอบ 

  เมือพิจารณาบทพรรณนาข้างต้น ทําให้เห็นว่ากวีได้ส่งความรู้สึกทุกข์ร้อนของตวั
ละครมายงัผู้อา่นผู้ ฟังให้เกิดกรุณารส โดยแสดงผ่านตวัละครสําคญั คือ พระนางมทัรีซึงไม่อาจทน
พฤติกรรมทีนิงเฉยของพระเวสสนัดรได้(อาลมัพนะ) ความนิงเฉยของพระเวสสนัดรทําให้พระนาง
มทัรีรู้สึกอึดอดั(อุททีปนะ) ดงัความว่า ข้ายินเคืองคดัคงั จึงทําให้เกิดผลของการกระทํา(อนภุาวะ) 
คือ ทําให้พระนางมทัรีเกิดความเศร้าโศกเสียพระทยัเป็นอย่างยิง จนไม่สามารถบงัคบักิริยาอาการ
ของตนเองได้(สาตตวิกภาวะ)๑๒๙คือ นําตาถงัไหลตก จะเห็นได้ว่าพระนางมทัรีทรงมีความคบัแค้น
พระทยัมากแตไ่ม่สามารถกล่าวหรือกระทําอนัใดได้ ความคบัแค้นพระทยันีกวีได้เปรียบเทียบด้วย
ว่า ยินคัดอกเท่าฟ้า คือ ความคับแค้นนีกว้างใหญ่เท่ากับท้องฟ้า เนืองจากความนิงเฉยของ        
พระเวสสนัดร เมือผู้อ่านผู้ ฟังได้อ่านได้ฟังจึงทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับพระนางมทัรี คือ 
ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกทกุข์โศกร่วมกับตวัละครจนเกิดความเห็นใจตวัละครมากขนึและนําไปสู่ความรู้สึก
สงสารตวัละครในทีสดุ 

  ๒ .๓ .๓ .๒  ศฤงคารรส  คือความซาบซึงในความรัก  ความรักนันแบ่งเป็น               
๒ ประเภท คือ ความรักของผู้ ทีอยูร่่วมกนั เรียกวา่ สมัโภคะ และความรักของผู้ ทีอยู่ห่างกนั เรียกว่า  
วิประสมัภะ เนืองจากมหาชาติเป็นวรรณกรรมพระพทุธศาสนาซึงเน้นให้ผู้อ่านผู้ ฟังเห็นถึงผลของ
การทําทาน ฉะนัน จึงปรากฏเรืองความรักแบบกามารมณ์น้อย ความรักในมหาชาติ สํานวน     
                                                           
 ๑๒๘เรืองเดียวกนั, ๒๔๒-๒๔๓.  

๑๒๙กสุมุา  รักษมณี, การวเิคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, ๑๒๓. 



๑๙๖ 
 

สร้อยสงักรจะเน้นให้เห็นความรักในครอบครัวเป็นสําคญั ความรักระหว่างสามีภรรยา ในมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสังกรปรากฏความรักระหว่างสามีกับภรรยาจํานวน ๒ คู่ คือ ความรักระหว่าง        
พระเวสสนัดรกับพระนางมทัรีและความรักระหว่างชูชกกบันางอมิตตดา และความรักระหว่างแม่
ลกู คือ พระนางมทัรีกบัสองกมุาร ดงัมีรายละเอียดดงันี 

   ๒.๓.๒.๒.๑ ความรักระหวา่งสามีภรรยา   

   ความรักระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัทรี เมือพระเวสสันดรใช้     
กุศโลบายด้วยการบริภาษเพือเบียงเบนให้พระนางมทัรีไม่เศร้าโศกเรืองลูก เมือพระนางมัทรีถูก
บริภาษทังยังหมดเรียวแรงจากการตามหาลูก จึงทําให้พระนางสลบไป พระเวสสนัดรเข้าใจว่า   
พระนางมทัรีถึงแก่ความตายก็เศร้าโศกเป็นอยา่งมาก ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

นางยอประนมนบพระบาท มรณาตติงตาย ดินสะสายยะยัน    
ดาคุ้มปันเป็นผี ยามนนัใจพระฤๅษีสายสนั ใจเจ้าปันไปมา ส่วน
พระราชาผ่านแผ้ว หนัน้องแก้วท่าวทงัยืน โสกาคืนวู่ไหม้ ท้าวอด
บ่ได้แต่อันเป็นศรมณ์ ยินปรารมภ์เดือดร้อน ทุกข์ขิงข้อนโรคา 
ควรกรุณามีมาก อดลําบากเหลือใจ เพราะว่าอาลัยบ่แล้ว      
หันแก้วท่าวมรณา ชลเนตรนําตาตกซะซู่ เจ้าก็ผุดลุกไปยอ       
หวันางพระยาขึนพาดไว้เหนือตกั ไห้รํารักเมียมิง...ในเมือความ
โสกทุกข์บัง เกิด ร้อนไหม้เ ดือดเรรน  บ่ รู้ ว่าตนเป็นนักบวช       
สร้างผนวชภาวนา เจ้ามีตาทงัสองอนัเต็มไปด้วยนําตา ก็ยอหวั
พิมพาแก่นไท้ ขึนพาดไว้เหนือตกั เจ้ายินรักบ่แล้ว เหตวุ่าหนัน้อง
แก้วสยบตาย พระโฉมฉายแก่นเหงา้ นงัเฝ้าดูใจเมีย๑๓๐ 

   ตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า กวีได้ใช้ความเศร้าโศกของพระเวสสันดร    
(วิภาวะ)แสดงความรักระหว่างพระเวสสนัดรกับพระนางมทัรี(อนุภาวะ) กล่าวคือ กวีได้พรรณนา
ให้เห็นความเศร้าโศกของพระเวสสนัดรทีเห็นพระนางมทัรีล้มไปต่อหน้า และอากัปกิริยาทีทําให้
                                                           

 
๑๓๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๒๖๑-๒๖๒. 



๑๙๗ 
 

พระเวสสนัดรต้องตกใจเป็นอย่างยิง กล่าวคือ พระนางมทัรีล้มลงไปดนิคล้ายกับถึงแก่ความตาย
กวีเลือกใช้คําว่า ดินสะสายยะยนั ทําให้เห็นภาพของพระนางมทัรีทีล้มลงดินกระสบักระส่ายจน
นําไปสู่ความรู้สึกเศร้าโศกซึงส่งผลให้พระเวสสันดรไม่สามารถควบคุมอาการของตนได้ คือ       
ชลเนตรนําตาตกซะซู่(สาตตวิกภาวะ)ซึงผู้ อ่านผู้ ฟังจะสัมผัสถึงความรักของพระเวสสันดรต่อ     
พระนางมทัรีมากขนึด้วย  

   เมือพระเวสสนัดรทรงลืมความเป็นนกับวชเพราะความรักและอาลยัต่อ
พระนางมทัรี ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้ว่า บ่รู้ว่าตนเป็นนกับวช...เจ้ามีตาทงัสองอนัเต็มไปด้วยนําตา    
ก็ยอหัวพิมพาแก่นไท้ ขึนพาดไว้เหนือตัก เจ้ายินรักบ่แล้วการทีกวีพรรณนาเช่นนีทําให้เห็นว่า 
แม้ว่าพระเวสสันดรจะออกบวชเป็นฤๅษีแต่ด้วยความเป็นสามีก็ไม่สามารถทีตัดความรักและ    
ความเป็นหว่งตอ่พระนางมทัรีได้ ความเป็นสามีนีเป็นภาวะเสริม(วยภิจาริภาวะ)อย่างหนึงทีทําให้
เห็นถึงความรักระหวา่งตวัละครคูนี่มากขนึด้วย  

   อาจกลา่วได้วา่ การแสดงความเศร้าโศกในตอนนีทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกถึง
ความรักทีซอ่นอยูข่องทงัสองพระองค์ ผู้อา่นผู้ ฟังจึงสามารถซาบซงึกบัความรักของตวัละครได้เป็น
อยา่งดี ความเศร้าโศกของตวัละครนีไม่เพียงแตผู่้อ่านผู้ ฟังจะเห็นใจตวัละครทงัสองแล้ว แตผู่้อ่าน
ผู้ ฟังยงัเห็นถึงความรักของทงัคูอี่กด้วย 

   อย่างไรก็ตามจะสงัเกตจากตวัอย่างข้างต้นได้ว่าผู้อ่านผู้ ฟังสามารถรับ  
รสวรรณคดีได้มากกว่าหนึงรสในตวัอย่างนีจะเห็นได้ว่าก่อนทีผู้อ่านผู้ ฟังจะรับศฤงคารรสได้นนั
ผู้อา่นผู้ ฟังจะต้องรับกรุณารสก่อนกลวิธีการสร้างรสวรรณคดีเช่นนีทําให้เห็นความสามารถของกวี
ล้านนาทีสามารถส่งถ่ายความรู้สึกนึกคิดได้อย่างแยบคายอีกทงัการใช้รสหนึงเพือเสริมให้อีกรส
หนึงเดน่ขนึมาไม่เพียงแตจ่ะทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดอารมณ์สะเทือนใจเท่านนัแตย่งัเป็นการโน้มน้าว
ผู้อา่นผู้ ฟังเพือให้เข้าใจพฤตกิรรมตวัละครมากขนึด้วย  

   ไมเ่พียงเทา่นนักวียงัทําให้เห็นศฤงคารรสระหวา่งชชูกกบันางอมิตตดาซึง
เป็นตวัละครสําคญัคูห่นงึในเรืองมหาชาติด้วย  



๑๙๘ 
 

   ชูชกมีภรรยาทีอ่อนวัยวุฒิกว่า ฉะนันพฤติกรรมของชูชกจึงมีลักษณะ  
การเอาใจและตามใจนางอมิตตดาทุกอย่าง ในกัณฑ์ชูชก ตอนทีชูชกจะต้องเดินทางไปขอสอง
กมุาร ผู้อ่านผู้ ฟังจะเห็นถึงความเอาใจใส่ของชูชกทีมีต่อนางอมิตตดา ตงัแต่การซ่อมบ้าน ทํางาน
บ้านและคําสอนของชูชก การกระทําดงักล่าวนีแสดงให้เห็นถึงความรักทีชูชกมีต่อนางอมิตตดา   
กวีได้พรรณนาในตอนหนึงทีทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเห็นใจชูชกและทําให้เห็นถึงความรักของชูชกทีมีต่อ
นางอมิตตดา ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่  

มนัก็สุบเกิบหนงัควาย  และสพายถงอนัใหย่ ใส่สัพพะของกินชุ
อนั ก็จับผนัมือเมียมนักล่าวไจ้ๆ เยียะร้องไห้ก็ลวดหนีลงเรือนไป 
วนันนัแลนา๑๓๑ 

   กวีสร้างพฤติกรรมของชูชกให้น่าสงสาร(วิภาวะ) ดงัจะเห็นได้จากกวีใช้
ความวา่ ก็จบัผนัมือเมียมนักล่าวไจ้ๆ ทําให้เห็นภาพของชชูกคอ่ยบรรจงจบัมือนางอมิตตดาแล้วจึง
กล่าวโอวาทซําๆถึงเรืองการรักนวลสงวนตวัตอ่นางอมิตตดา ด้วยความรักนางอมิตดามากชชูกจึง
ไม่อาจบงัคบักิริยาอาการของตนเองได้จึงร้องไห้ออกมาด้วยความรักและเป็นห่วงนางอมิตดา     
ดงัความว่า เยียะร้องไห้ก็ลวดหนีลงเรือนไป (สาตตวิกภาวะ) อากปักิริยาของชชูกเช่นนี ทําให้เห็น
วา่ ชชูกถนอมและหวงแหนนางอมิตตดาเป็นอย่างยิงซึงทําให้เห็นว่าชชูกรักนางอมิตตดามากด้วย
(อนภุาวะ) 

   ๒.๓.๓.๒.๒ ความรักระหวา่งแมล่กู  

   กณัฑ์มทัรี เป็นอีกกณัฑ์สําคญัทีจะแสดงให้เห็นความรักและความผกูพนั
ระหวา่งแมก่บัลกู กวีและพระนกัเทศน์นิยมเทศน์กณัฑ์นีมาก เนืองมาจากเป็นตอนทีแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละครทีมีบทบาทเป็นแม่อย่างพระนางมัท รี ไ ด้ เ ป็นอย่าง ดี  กล่าวคือ                   
เมือพระเวสสนัดรทรงบริจาคสองกมุารให้ชชูกไปแล้ว พระนางมทัรีเสด็จกลบัมาไม่พบสองกมุารจึง
ตรัสถามพระเวสสนัดรแต่พระองค์ก็ทรงนิงเฉยและทรงใช้กศุโลบายด้วยการบริภาษพระนางมทัรี

                                                           

 
๑๓๑เรืองเดียวกนั, ๑๒๕. 



๑๙๙ 
 

เพือเบียงเบนความสนพระทยั พระนางมทัรีเสด็จตามหาสองกมุารทกุแห่งหน ดงัทีกวีได้พรรณนา
ไว้วา่ 

นางจระเดินหาลูกเตา้ ทกุข์โศกเสร้ากงัวน รําเรรนปันควา้ง เข้าสู่ประเทศท้าง
ดงหลวง คุ่มเครือพวงพงพุ่ม ทุกต้นไม้คุ่มลอมคา ทุกขอกข้างอาราม ทุกดง
รามและป่ากลว้ย ทกุสรอกห้วยเครือหนาม ทกุดงงามป่าไม้ทกุแหล่งไหล้เขา
เขียว ทุกรูเปลวปากถํา ทกุท่านําและลอมคา ทุกรูผาเหวหาด ทุกทีตาดเหว
เหิน ทกุรูดินและจอมปลวก ทกุบวกนําและสระหนอง ทกุหินกองหินก่อนางก็
ไปหยืดร้องหา ก็บ่หนัสองบวัตราหน่อท้าว ในด่านด้าวแดนใด  นางก็มีคํา
สงสยัไจ้ๆ รอยว่าหน่อไท้แม่เมือมอน แท้ชะฤๅ สา ปตฺุตโสเกน อนัว่านางมทั
รีฤษินีรักลูกเตา้ สองเจืองเจ้าเรรน บ่อาจจะทรงตนอยู่ได ้ร้องรําไห้แล่นไปหา 
ดว้ยวนัและเวลาสามคาบ อนันางหยาบแสวงหา เผิงไปหาแล้วหาเล่า ซําที
เก่าหลายที หาสองศรีพีนอ้ง๑๓๒ 

  ความข้างต้น ทําให้เห็นว่าพระนางมัทรีทรงโศกเศร้าทีไม่พบสองกุมาร(วิภาวะ) 
และส่งผลให้พระนางมทัรีเสด็จออกตามหาสองกุมาร(อนภุาวะ) กล่าวคือ พระนางมทัรี เสด็จออก
ตามหาสองกุมารในทุกทีไม่ว่าจะเป็นข้างอาราม ดงกล้วย ป่าไม้ ทุกถํา ทุกท่านํา ทุกผาเหว 
แม้กระทงัรูในพืนดนิและจอมปลวก  

   การตามหาสองกมุารนีกวียงัเน้นยําความรู้สึกเป็นห่วงและรักลูกมากจน
ต้องตามหาในทกุๆที ความรักของพระนางมทัรีทีมีตอ่ลกูยงัแสดงออกมาเป็นอาการ คือ เผิงไปหา
แลว้หาเล่า ซําทีเก่าหลายที หาสองศรีพีน้อง อาการเช่นนีเป็นอาการยําคิดยําทํา แม้ว่าเป็นทีทีเคย
ตามหาไปแล้วก็ยงัคงวนเวียนตามหาอยู ่เมือผู้อ่านผู้ ฟังรับรู้ถึงความโศกเศร้าของพระนางมทัรีแล้ว
จงึทําให้เห็นถึงความรักระหวา่งแมก่บัลกูด้วย 

  ๒.๓.๓.๓ หาสยรส คือความสนุกสนาน เป็นรสทีเกิดจากการได้รับรู้ความขบขนั 
ในมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรกณัฑ์ชชูกเป็นกณัฑ์ทีได้รับยกย่องให้เป็นกณัฑ์ยอดนิยมเนืองจากมี

                                                           

 
๑๓๒เรืองเดียวกนั, ๒๕๙. 



๒๐๐ 
 

ทงักรุณารส ศฤงคารรสและรสทีสําคญัเป็นอย่างยิงในกัณฑ์นี คือ หาสยรส ความขบขนัประการ
หนึงของชูชก คือ ลกัษณะของชูชกทงัฐานะ บุคลิกภาพรวมทงัรูปร่างลักษณะของชูชก ในกัณฑ์      
ชูชก ตอนทีกวีได้พรรณนาถึงลักษณะบ้านของชูชก ผู้อ่านผู้ ฟังสามารถรับรสถึงความขบขันใน
ฐานะของชชูกได้  

...จดัเป็นอรรถะแท้ว่าได้พนัเงินตรา ผิจกัจํานบัลําดบัมาแต่ต้นได้
สีสิบกําชือว่าร้อย กหาปนะ แลเรือนแห่งพราหมณ์นนัเท่ามีสีเสา 
เอาไม้เพาหนุ่มมาแปลงเยียะย่องแย่งๆ แม้นว่าหมาขึนแกว่งหาง
ก็ไกว แมวไอก็เฟือนก็ช้าย หาทีจักไว้ถงคําบ่ได้ จักไว้บนหวัก็ว่า
เป็นช่อง จักไว้หน้าปล่องก็เยียวว่าโจรจักจก มนัจิงพกเอาคําไป
เล่าซะไซ้ไปฝากไว้ทีกระกูลขีไร้บ่มีสัง เถ้าหวังใจไฝ่ห้อย ยัง
นางสาวหนอ้ยชิงริง อนัเป็นถูนยิงผูไ้ร้ คนัว่าฝากไว้แล้วก็หนีไปขอ
แถมเล่า จักมาถามของเก่าแห่งตน หนีไปเมินชะรํา พรําว่าได้
หลายปี  

   ตวัอย่างข้างต้นกวีได้กล่าวถึงลักษณะบ้านของชูชกแม้ว่าชูชกจะเป็น
ขอทานทีมีความสามารถในการขอทานได้ถึงร้อยกหาปนะมีเงินจํานวนมากจนตนเองนนัห่วงความ
ปลอดภัยกลัวว่าจะมีขโมยมาลักทรัพย์แต่ชูชกก็เลือกทีจะไม่สร้างบ้านให้มีความแข็งแรงและ
ปลอดภัยกวีได้พรรณนาถึงลักษณะบ้านด้วยการเริมจากอธิบายวัสดุทีนํามาประกอบบ้าน คือ     
เอาไม้เพาหนุ่มมาแปลงเยียะย่องแย่งๆ ซงึทําให้เห็นภาพของบ้านทีไหวไมแ่ข็งแรง  

  ไมเ่พียงเทา่นนักวีได้ใช้ความเปรียบเพือสร้างความขบขนัมากยิงด้วย ด้วยการนํา
หมาและแมวซึงเป็นสตัว์เลียงทีคุ้นชินของชาวล้านนามาเปรียบเทียบด้วยในความว่า แม้นว่าหมา
ขึนแกว่งหางก็ไกว แมวไอก็เฟือนก็ช้าย จะเห็นได้ว่าหมาเพียงแต่แกว่งหางและแมวเพียงไอก็
สามารถทําให้เรือนของชูชกก็สนัไหวส่วนองค์ประกอบของบ้านนนัก็มีความไม่สมบูรณ์(วิภาวะ) 
ดงัทีกวีกล่าวถึงประตทีูไม่ดีโหว่จนเป็นช่องจนทําให้ชูชกรู้สึกว่าบ้านไม่มีความปลอดภยัโดยปกติ
ความคิดของมนษุย์โดยทวัไปจะรู้สึกว่าบ้านเป็นสถานทีทีปลอดภยัมากทีสดุแต่กวีกลบัสร้างภาพ



๒๐๑ 
 

ให้บ้านชูชกไม่ปลอดภัยทีสุดเมือผู้ อ่านผู้ ฟังได้อ่านและฟังในขนัแรกอาจจะรู้สึกสงสารในความ
อาภพัของชชูก 

  แตเ่มือกวีได้พรรณนาถึงความคิดของชชูกทีว่ามนัจิงพกเอาคําไปเล่าซะไซ้ไปฝาก
ไวที้กระกูลขีไร้บ่มีสงั เถ้าหวงัใจไฝ่ห้อย ยงันางสาวหน้อยชิงริง อนัเป็นถูนยิงผู้ไร้ คนัว่าฝากไว้แล้ว
ก็หนีไปขอแถมเล่าชูชกเมือเห็นความไม่ปลอดภัยของบ้านจึงคิดทีจะนําเงินไปฝากกับเพือน
พราหมณ์ทียากจนผู้ มีลูกสาวงามการฝากเงินครังนีชูชกคิดแล้วว่าจะต้องได้นางอมิตตดาเป็น
ภรรยาความคิดของชชูกเช่นนีจึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกดถููก เหยียดหยามและเยาะเย้ยต่อความคิด
ของชชูกจนนํามาสู่ความขบขนั(อนภุาวะ)ซึงมีทีมาของอารมณ์ขบขนัมาจากความหมนัไส้ในตวัชู
ชกความไมแ่ข็งแรงของบ้านนีไมเ่พียงแตจ่ะทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังขบขนัแล้วยงัทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าใจถึง
ฐานะของชูชกมากขึนด้วยการสร้างความขบขันนีอาจจะเป็นเพราะกวีจงใจให้เกิดความขบขัน
ฐานะของชูชกเมือรวมกับบุคลิกภาพและรูปร่างลกัษณะของชูชก ซึงเป็นชายชราทีเป็นบุรุษโทษ 
๑๘ ประการก็สามารถทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังนกึถึงภาพทีขบขนัได้  

  อีกประการหนงึ ความขบขนัทีเกิดจากฐานะของชชูกนีอาจจะเพราะกวีต้องการให้
ความเป็นตัวละครปฏิปักษ์อย่างชัดเจน กล่าวคือ พระเวสสันดรทรงมีฐานันดรศักดิทีสูงส่ง           
มีพระราชอํานาจและบารมี ในขณะทีชูชกไร้ฐานันดร อํานาจรวมถึงบารมี ฉะนนั การทีกวีสร้าง
ความตรงกันข้ามด้วยการสร้างให้ชูชกกลายเป็นตวัตลกนนัจึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเห็นถึงบารมีและ
ความดีเดน่ของพระเวสสนัดรชดัเจนขนึด้วย  

  ๒.๓.๓.๔ อทัภุตรสเป็นรสของความอศัจรรย์ใจ  ซึงเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนอง
ตอ่ภาวะน่าพิศวงอทัภุตรสในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรปรากฏอยู่หลายตอน โดยมกัจะปรากฏ
ในเหตกุารณ์หลงัจากทีพระเวสสนัดรบริจาคทานๆทกุครัง ในกณัฑ์กมุาร ตอนทีพระเวสสนัดรทรง
บริจาคสองกมุารเมือพระเวสสนัดรทรงหลงันําบริจาคสองกมุารขณะนนัจึงเกิดความอศัจรรย์ทัวทงั
ป่าหิมพานต์ จนถึงสวรรค์ ๑๖ ชนั ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

อนัว่าเสียงบนัดาลเคล้าคลืนเส้นขนตืนปนูกลวั หนงัหวัถกสนนั 
แผ่นดินลนัไปมา นําสมุทคงคาก็ขําเขือก ย้าวยะเยือกตีฟอง ไหล
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เนืองนองคบัคงั ไหลท้นฝังไปมา เขาสิเนรุปัพพตาก็เบนหน้าสบั
เพาะเ ซิง เขาวงกต แล้ว ก็ อ่อนน้อมค้อมไปมา  อัน ว่าท้าว
มหาพรหม ก็มีใจอภิรมย์ชมชืน ยอยกยืนสาธุการ อันว่าเสียง
บนัดาลเกิกก้อง เป็นต้นว่าแผ่นดินร้องและดอยคราง ก็ซราบขึน
ไปตราบต่อเท้า เถิงโสฬสมหาพรหม ก็มีแล ขณิขิตํ อนัว่าห่าฝน
เมฆธาราก็ไหลหลัง ถังตกลงคระครืนปูนกลัว อกาลํ อันว่า
สายฟ้าบ่ใช่  กาละทีควรแมบ ก็มาแมบรายเรืองเหลืองทัวป่า 
ปานดังฟ้าจักผ่าดินทลาย อันว่าสัตทังหลายในเถือน ราชสีห์
เพือนเสือเหลืองร้องนนัเนืองคระครืน เป็นเสียงอนัหนึงอนัเดียว 
เอวรูปํ ควรปนูกลวัมีมาก อศัจรรย์หากบนัดาลก็มีแล๑๓๓ 

  ตัวอย่างข้างต้นกล่าวถึงความอัศจรรย์หลังจากทีพระเวสสันดรทรงกระทํา       
ปุตตทาน คือ การบริจาคบุตรเป็นทาน เช่นแผ่นดินเกิดอาการหวันไหวฟ้าร้องฟ้าผ่าแม่นําใน
มหาสมุทรคงคาเกิดการปันป่วนฝนตกลงมาเกิดขึนทวัทงัป่าหิมพานต์ในตวัอย่างนีไม่เพียงแต่จะ
เกิดความอศัจรรย์ทางธรรมชาตแิตด้่วยความอศัจรรย์ของการทําทานอนัยิงใหญ่จึงทําให้ธรรมชาติ
มีอากัปกิริยาเช่นเดียวกับมนุษย์ทังเขาสิ เนรุก็เบนหน้าไปซบกับเขาวงกตแล้วจึงนอบน้อม          
สว่นแผน่ดนินนัมีเสียงร้องอีกทงัภเูขาก็สง่เสียงร้อง 

  กวีได้แสดงเหตขุองภาวะ(วิภาวะ)โดยให้พระเวสสนัดรมอบสองกุมารให้แก่ชูชก
ด้วยความเต็มใจ  ผลของภาวะ(อนุภาวะ) คือ การแสดงออกของสรรพสิง  กล่าวคือ เกิดเสียงดัง
สนันดงัก้องไปทัวจนหนังหัวพอง พืนแผ่นดินก็สันสะเทือนไหวไปมา สันแรงจนกระเทือนไปยัง
สวรรค์ แม้กระทงัพระพรหมก็ชืนชมภาวะอนัน่าพิศวงเหล่านีทีกวีแสดงออกมาอย่างชดัเจนจนทํา
ให้ผู้อา่นผู้ ฟังรู้สกึอศัจรรย์ใจไปด้วยเพราะได้รับรู้ในสิงทีไมน่า่จะมีหรือเป็นไปได้    

  รสแห่งความอศัจรรย์ใจทีตอบสนองต่อภาวะอนัน่าพิศวงนีทีปรากฏในมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสังกรมีลักษณะซํากัน  คือ ความอัศจรร ย์ใจในบุญบารมีในการให้ทานของ             

                                                           

 
๑๓๓เรืองเดียวกนั, ๒๐๑. 
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พระเวสสันดรทุกครัง เช่น  การให้ช้างปัจจัยนาคแก่ชาวเมืองกลิงคราษฎร์ในกัณฑ์ทศพร            
การให้สตัตสดกมหาทานแก่ชาวเมืองสีพีในกัณฑ์หิมพานต์ การให้บตุรทานแก่ชูชกในกัณฑ์กุมาร  
การให้พระมเหสีเป็นทานแก่พระอินทร์จําแลงกายในกัณฑ์สักกบรรพ์  และการให้ทาน                 
เมือพระเวสสนัดรกลบัมาครองราชย์อีกครังในภายหลงัในกัณฑ์นครซึงลกัษณะของภาวะอันน่า
พิศวงนีมีลักษณะคล้ายคลึงกันทุกครัง  ซึงแสดงให้เห็นว่าการบริจาคทานในแต่ละครังเป็นการ
กระทําทีทําได้ยากยิง   

  อย่างไรก็ตามพระเวสสันดรสามารถกระทําได้ด้วยความมานะ ความยินดีและ   
เต็มใจบริจาคทาน การทีกวีแสดงลักษณะซํากันจึงอาจเป็นไปได้ว่ากวีต้องการเน้นให้เห็นถึง
ความสําคญัและความยิงใหญ่ของการกระทําดงักลา่วซงึยิงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังรู้สึกอศัจรรย์ใจมากขนึ 
เมือผู้ อ่านผู้ ฟังเกิดรสของความอัศจรรย์ใจแล้ว ย่อมทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรู้สึกว่าการบริจาคทานเป็น    
สิงสําคญั แม้กระทงัสตัว์ป่าหรือเทวดาก็ยงัสามารถรับรู้และยินดีด้วย นอกจากนนัแล้วรสแห่งความ
อศัจรรย์นียงัชว่ยโน้มน้าวใจผู้อา่นผู้ ฟังให้มุง่ทําทานด้วย 

  ๒.๓.๓.๕ วีรรสเป็นรสของความชืนชมในความกล้าหาญ  ซึงเกิดจากอารมณ์ที
ตอบสนองตอ่ภาวะมุง่มนั 

  ในกัณฑ์กุมาร ตอนทีพระเวสสนัดรมอบสองกมุารให้ชูชกแล้วทงัสองรู้ว่าจะต้อง
ไปเป็นทาสของชูชก จึงพากันไปหลบในสระนําพระเวสสนัดรตรัสเรียกให้กุมารทงัสองขึนมาจาก
สระนําและสงัสอนวา่ให้ชว่ยพระองค์ไปสูพ่ระโพธิญาณ ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่  

เ จ้ า จุ่ ง ม าด้ วย ม่ อตาม คํ าพ่ อ  ช่ วย กู ส ร้ า ง ก่ อปาร มี  คื อ         
สพัพญัญตญัญาณวิถีอนัเลิศแล้ว จักได้นงัแท่นแก้วเทศนาธรรม 
พราหมณ์ผู้นีมาว่า คําร้ายด่าเหลือใจ เจ้าจุ่งมาเป็นดงันําใสงาม
ชืนช้อย มาหดหล่อยอ้ยใจพ่อเทอะ ยานนาวาว เม โหถ เจ้าจุ่งมา
เป็นสะเพาคําเหล้มกว้าง ในท่าท้างสาคร หือพ่อขีชอนไปสู่ฝังกํา
หน้า คือฟากฟ้าจากสงสาร มีนิพพานเป็นทีสุขยิงลําทุกสิงโลกา 
ยงัคนและเทวดาแสนหมู่ จักหือเข้าสู่นิพพาน พ้นจากสงสารที
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ร้าย ด้วยอันหือลูกเอ้ยอ้ายพ่อเป็นทาน นีเทอะ เจ้าชาลีกุมาร    
ไดยิ้นพระภูบาลตนพ่อ ตา้นถอ้ยต่อร้องหา ดว้ยเสียงสญัญาจะไจ้ 
เจ้าอดบ่ไดแ้ต่สระศรี เจ้าชาลีคนิงใจว่า พราหมณ์มนัจกัฆ่าแลจกั
ตี กูอย่าหือพ่อเรียกถว้นสองทีแด่เทอะ๑๓๔ 

อนัว่าสมบติัทังหลายในโลก กูก็บริโภคพนัเอา กูเท่าปรารถนา
เอาผยาสพัพญั ูเลาผ่านแผ้ว อนัจกัได้นงัแท่นแก้วเทศนาธรรม 
คนัทา้วปรารถนาเอาแลว้ ก็หือสองลูกแก้วเป็นทาน๑๓๕ 

  ตวัอยา่งข้างต้นกลา่วถึง ภาวะมุง่มนัในการบําเพ็ญทานของพระเวสสนัดรซึงกวีได้
แสดงเหตุของภาวะ(วิภาวะ)ดังกล่าวโดยให้ตัวละครชูชกมาทูลขอพระกัณหาและพระชาลี           
ผลของภาวะ(อนุภาวะ) จึงเป็นท่าทีอันมันคงและคําพูดทีหนักแน่นของพระเวสสนัดร กล่าวคือ              
เมือสองกมุารรู้วา่จะต้องไปเป็นทาสของชชูกก็พากนัหลบหนีไปซ่อนตวัอยู่ในสระนํา พระเวสสนัดร
จึงไปเรียกแล้วกล่าวอ้อนวอนว่าให้ช่วยพระองค์ รวมทังสัตว์โลกและเทพยดาให้รอดพ้นจาก
วฏัสงสารมุ่งสู่พระโพธิญาณด้วยจนพระชาลียอมขึนมาจากสระนํา  เห็นได้ว่าการทีพระชาลียอม
ขนึมาสระนนัเนืองจากคําพดูทีหนกัแนน่ของพระเวสสนัดรทีมุง่มนัและมนัคงเพือหวงัพระโพธิญาณ 
กวีกระตุ้นความรู้สึกของผู้อ่านผู้ ฟังด้วยความคิดของพระชาลีทีว่า ต้านถ้อยต่อร้องหา ด้วยเสียง
สญัญาจะไจ้ เจ้าอดบ่ไดแ้ต่สระศรี เจ้าชาลีคนิงใจว่า พราหมณ์มนัจกัฆ่าแลจกัตี กูอย่าหือพ่อเรียก
ถว้นสองทีแด่เทอะ ขตัิยะมานะของพระชาลีจึงเป็นภาวะเสริมอีกทางหนึงทีทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเชือว่า
คําพดูของพระเวสสนัดรมีนําหนกัและหนกัแนน่  

  ในตอนท้ายพระเวสสนัดรก็ได้กลา่วกบัชชูกวา่พระองค์ต้องการมุ่งสู่พระโพธิญาณ
ให้สําเร็จจงึยอมมอบสองกมุารให้แก่ชชูกดงัความว่าอนัว่าสมบติัทงัหลายในโลก กูก็บริโภคพนัเอา 
กูเท่าปรารถนาเอาผยาสพัพญั ูเลาผ่านแผ้ว อนัจกัได้นงัแท่นแก้วเทศนาธรรม คนัท้าวปรารถนา
เอาแล้ว ก็หือสองลูกแก้วเป็นทาน ถ้อยคําดงักล่าวทีพระเวสสันดรตรัสกับชูชกแสดงให้เห็นถึง  

                                                           
 ๑๓๔เรืองเดียวกนั, ๑๙๕-๑๙๖. 
 ๑๓๕เรืองเดียวกนั, ๑๙๙. 
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ความมุ่งมัน ความมันคง(ธฤติ) เป็นภาวะเสริมทีแสดงให้เห็นว่าพระเวสสันดรต้องการบรรลุ          
พระโพธิญาณอยา่งแท้จริง  

  ผู้อา่นผู้ ฟังจะรับรู้ได้ถึงภาวะมุ่งมนัตอ่พระโพธิญาณของพระเวสสนัดรซึงเกิดจาก
การถ่ายทอดของกวี  ทําให้เกิดความชืนชมในความกล้าหาญของพระเวสสนัดรทีมีความมุ่งมัน
ตอ่สู้กับกิเลสตณัหาในใจของตนเองได้  เพราะการบริจาคสองกุมารผู้ เป็นแก้วตาดวงใจย่อมเป็น
การกระทําทียากยิง  พระองค์ต้องระงบัความโกรธทีมีตอ่ชชูกความโศกเศร้าเสียใจทีต้องพลดัพราก
จากพระโอรสและพระธิดา เพียงเพือต้องการไปให้ถึงพระโพธิญาณและช่วยสตัว์โลกให้พ้นจาก
วฏัสงสารไปได้ อาจกล่าวได้ว่าการสืออารมณ์ของกวีด้วยวีรรสทําให้เห็นภาพของพระเวสสนัดรที
มุ่งมันในการทําทานชัดเจนมากยิงขึน  อีกทงัยังทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรู้สึกซาบซึงในการทําทานมาก
ยิงขนึด้วย 

  ๒.๓.๒.๖ พีภัตสรสเป็นรสของความรําคาญ  ขยะแขยง   ซึงเกิดจากอารมณ์ที
ตอบสนองตอ่ภาวะนา่รังเกียจ 

  พีภตัสรสในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรเห็นเด่นชดัในกัณฑ์มหาราช ตอนทีชชูก
กินอาหารทีได้รับพระราชทานจากพระเจ้าสญัชยัจนท้องแตกตาย  เนืองจากกวีได้แสดงภาพอาการ
ตา่งๆทีนา่รังเกียจของชชูกและสภาพก่อนตายทีน่าขยะแขยงได้อย่างชดัเจน ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้
วา่ 

เหยาะหยอกยว้ายสําแดงองค์  หือพราหมณ์หลงอํานาจ        
เข้าบว้งบาสฝงูยิง เข้าเพาพิงป้อนปาก พราหมณ์เถ้าอยากระรอน 
กินมะมอนมะมดั  สองแก้มคดัมะไม่ ท้องพราหมณ์เถ้าใหญ่เท่า
ไหตาล ท่านพราหมณ์ยินลําบาก อุ้มท้องร้องออกปากอะอืดทงั
คืน กลิงผบัผืนอยู่บนสาด ทะลุดทะลาดเลือไป ไปเอาไฟมาส่อง 
ขดหาช่องอยู่ระรวานระรวาน ขดหาชานก็บ่ออก หวงัจักถอกหือ
เบาใจ กินยาปจุในก็บ่แพ ้กินยาแก้ก็บ่ลง กินยาผงก็เสียงสามไท่ 
ท้องพราหมณ์เถ้าไค่ปมูปิง ฝงูเด็กยิงทงัหลาย จึงจูงแขนปลุกลุก
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เล่า เถ้าหายใจเส่าอยู่ยะหยกยะหยก...ท้องพราหมณ์เถ้าคดัไค่
แตกเสียงตูม๑๓๖ 

  อีกทงัยงัเห็นได้จากตอนที ชาวเมืองสีพีเห็นชชูกท้องแตกตายจึงแสดงกิริยาอาการ
ในลกัษณะตา่งๆ ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

ฝงูคนนนัอยู่งะงูมงะง้าว นนัอยู่ซะซ้าวเสียงขาว ว่าพราหมณ์เถ้าเรา
นีตายแล้ว บางพร่องก็เบียวปากแล้วใคร่หวั พร่องเยียะกลวัเข้าใกล ้
พร่องก็ร้องไห้อยู่ระรวานระรวาน พร่องก็ด่าพอถ้านหนําใจ พร่องก็ตี
กลองสบดัชยัไปทะทาด ตีหือพราหมณ์ขาดใจตาย๑๓๗ 

  กวีได้แสดงเหตขุองภาวะ(วิภาวะ)เป็นภาพของชชูกทีกินอย่างตะกละจนสุดท้าย
เกิดความทรุนทรุายเนืองมาจากอาหารไม่ย่อย จนต้องกินยาแก้ตา่งๆซึงเป็นภาพทีไม่ชวนมองเป็น
อย่างยิง   ผลของภาวะ(อนุภาวะ)จึงเป็นผลการกระทําของชูชกเองคือท้องของชูชกแตก             
ดงัความวา่ ทอ้งพราหมณ์เถา้คดัไค่แตกเสียงตูม 

  อีกทังมีเหตุเสริม(อุททีปนะ)ทีทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรู้สึกขยะแขยงกับตัวละครชูชก 
กล่าวคือเมือเหล่าอํามาตย์จะเอาศพของชูชกไปทําพิธี ต่างปรึกษากนัว่าควรเอาศพไปฌาปนกิจ     
ทีใด ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

เราจักเสียพราหมณ์ทีใดชา จักเสียยงันําก็จักหากินปลา จักเสีย
ยงันาก็จกัหากินเหนียวและรวก จกัเสียยงัจอมปลวกก็ว่าจกัไว้หา
กินเห็ด จักเสียยงัเค้าฝักเผ็ดก็ว่าไว้ดอก...จักเสียทีใกล้วดัก็กลวั
จกัหลอก จักเสียทีใกล้เค้ากอกก็ว่าจักเอาเป็นยา จกัเสียทีป่าคา

                                                           

 
๑๓๖เรืองเดียวกนั, ๓๓๕-๓๓๗. 

 
๑๓๗เรืองเดียวกนั, ๓๓๗. 



๒๐๗ 
 

คนก็จกัเกียว จกัเสียทีป่าเรียวผีก็จกัชงั จกัเสียยงัวงันําก็จกัหากิน
ปลา เท่าว่าดีเสียทีดินแดนขอก พน้พายนอกแควนไกล๑๓๘ 

  กวีได้กล่าวถึงสถานทีตา่งๆเพือนําศพของชชูกไปเผาแต่ก็ไม่มีทีใดทีจะเหมาะสม 
เนืองจากประชาชนชาวเมืองสีพีรังเกียจชชูก แม้แตจ่ะปลงศพในนําก็ไม่ควร เพราะต้องจบัปลาใน
นํามากินเป็นอาหาร เป็นต้น เนือความในตอนนีกวีได้ถ่ายทอดสภาพทีน่ารังเกียจ  น่าขยะแขยง 
ของชูชกทังจากพฤติกรรมทีได้เห็นและจากคําพูดของเหล่าอํามาตย์  ทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรับรู้ถึง     
ความนา่ขยะแขยงจนเกิดความรู้สกึรังเกียจตวัละครชชูกมากขนึไปอีก  

  การสืออารมณ์ของกวีให้เกิดพีภัตสรสในตวัอย่างข้างต้น  ยิงเน้นยําให้เห็นภาพ   
ตวัละครชชูกว่าเป็นตวัละครทีมีลกัษณะด้อยลงไปอีก  และในทางตรงข้ามยิงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเห็น
ภาพตวัละครพระเวสสนัดรเป็นตวัละครทีมีลกัษณะเดน่มากยิงขนึด้วย 

  ๒.๓.๒.๗ ภยานกรส เป็นรสของความเกรงกลวั   ซึงเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนอง
ตอ่ภาวะนา่กลวั 

  ภยานกรสในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร พบในกัณฑ์มัทรี ตอนทีพระนางมทัรี
ทรงหาผลไม้อยู่ในป่า พระนางทรงเกิดลางสงัหรณ์หลายประการซึงทําให้พระนางทรงรู้ว่าจะเกิด
เรืองไมดี่ ดงัความทีกวีบรรยายไว้วา่ 

มทฺทิปิโข ส่วนนางมัทรีเยาวะยอด นางคนิงรอดคําฝัน ปนูอศัจรรย์
เป็นโทษ ฝันร้ายโสตแท้ดีหลี ควรกูราชมทัรีหาหือได้ ยงัลูกไม้รีบเร็ว
พลนั ยามตะวนับ่ตกตํา ลงสู่คําลบัตา กูจักแสวงหาหือได้ ยงัลูกไม้
และหวัมนั กูจกัพลนัเมือสู่ ในแก้วกู่สาลารีบเทอะ นางมทัรีมีตนอนั
สนั ร้อนร้ายปันไปมา เช็ดนําตาอยู่ไจ้ๆ นางก็ร้องไห้กล่าวคาถาว่า 
สหตฺถโต ขนิติกํ เม ปติตํ ดังนี ว่าโอยหนอ เสียมสุบคันจอดบ้อง   
อนักูแต่งต้องหวัมนั กูหยบุผนับ่พราก ก็หลดุจากมือไป สายกระเช้า

                                                           

 
๑๓๘เรืองเดียวกนั, ๓๓๘-๓๓๙. 



๒๐๘ 
 

อนัใส่ลูกไม้ ห้อยบ่าไว้บ่ปลง พ้อยหลุดลงจากบ่าขวําสะสว่าตกดิน 
ตาซ้ายไหลลินละเล่น ขะเม่นต้องทวัตาขวา ไม้ฝงูนีนาหาลูกบ่ได้ใน
ป่า ก็เป็นดงัค้อมทูนค่าหลวงหลาย ไม้ทงัหลายอนัมีลูก ก็เป็นดงัหา
ลูกบ่าได้ ทิสะหนใต้ก็แผ่เป็นดงัหนเหนือ ลูกไม้ต้นมีลูกเหลือลูกมาก 
เลงถีแท้หากหายไปทิสะไหวผายแผ่ ก็ปรากฏแก่ตากู อัศจรรย์ดู
หลาก นางจึงออกปากใจจิต คํานิมิตอนันีนาแต่ก่อนก็บ่ห่อนหนัมา...
นางก็ไคลคลาออกจากป่าไม้พรากตามทาง เดินดงขวางเยียะแย่ว 
หวงัหนัหนา้ลูกแก้วและสามิกา เนือพาลาก็มานอนไขว่ขว้าง หนทาง
อนักูหลา้งจกัมา สู่บณัณสาลาด้าวด่าน ยาวยืดย่านดงเขียว หนทาง
ผู้เดียวเทียวไต่ได้ เป็นป่าไม้ หลืบเหวผา กูบ่หันมัคคาเสียแล้ว     
จกัเมือหาลูกแก้วทางใด นีชา๑๓๙ 

  ตวัอย่างข้างต้น กวีได้แสดงเหตขุองภาวะ(วิภาวะ)คือลางร้ายต่างๆทีเกิดขึนกับ
พระนางมทัรีตงัแต่ทรงพระสุบินเห็นลางร้ายในตอนกลางคืนทีทําให้นางรู้สึกไม่สบายใจ อีกทงัมี
ภาวะเสริม คือ พระนางมทัรีทรงรําพึงว่าเสียมทีทรงเคยใช้ขดุหวัมนัก็หลดุจากมือ สายกระเช้าทีใช้
ใส่ผลไม้ก็หลดุลงจากบ่า พระเนตรซ้ายขวาก็กระตกุเขม่น ทีทีเคยมีผลไม้ก็ไม่พบตงัแต่ทิศใต้จรด
ทิศเหนือ จึงทําให้พระนางเกิดความพรันพรึง(ตราสะ)มากขนึจากทีมีความรู้สึกไม่สบายใจจากฝัน
ร้ายอยู่แล้ว ทําให้ผลของภาวะ (อนุภาวะ)เป็นความประหวันพรันพรึงกับเหตุร้ายทีเกิดขึน          
พระนางมัทรีรําพึงว่าเหตุการณ์เหล่านีไม่เคยเกิดขึนมาก่อน ทําให้พระนางสงสัยและกระวน
กระวายใจวา่จะเกิดเรืองร้ายอนัใด  รวมทงัพระนางเกิดความวิตก(จินตา)วา่จะกลบัไปหาสองกมุาร
ได้หรือไม ่ 

  ผู้อ่านผู้ ฟังสามารถรับรู้ความรู้สึกกลัวต่อลางร้ายและบรรยากาศของป่าได้จาก
การทีกวีถ่ายทอดผ่านความรู้สึกพระนางมทัรี และทําให้รับรู้ถึงความกลวัตอ่เหตกุารณ์ดงักล่าวไป
ด้วย   ตวัอย่างดังกล่าวทําให้เห็นว่า ภยานกรสทีกวีสืออารมณ์ออกมาทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรับรู้ถึง  

                                                           

 
๑๓๙เรืองเดียวกนั, ๒๒๙-๒๓๐. 



๒๐๙ 
 

ความน่ากลวัที พระนางมทัรีทีพระนางได้ประสบพบเจอ รวมทงัยงัทําให้ผู้อ่านผู้ เกิดอรรถรสทาง
วรรณคดีอีกด้วย  

  ๒.๓.๒.๘  เราทรรสเป็นรสของความแค้นเคือง  ซงึเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนองตอ่
ภาวะโกรธ 

  เราทรรสในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร เห็นได้ชัดเจนจาก ในกัณฑ์กุมาร         
เมือพระเวสสนัดรทรงบริจาคสองกมุารให้ชชูกแล้ว ชชูกกลวัว่าถ้าไม่กําราบทงัสองกุมารตงัแตต้่น
จะทําให้สองกุมารไม่เชือฟัง ชูชกจึงทุบตีสองกุมาร เมือพระเวสสันดรทอดพระเนตรดังนันจึง       
กริวมาก ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

พราหมณ์ผู้ นีนามาบ่กลัวกูตนพ่อ มาตีลูกน้อยหน่อคอยใจ    
มาตีนําไปต่อหนา้ โอยอินดูลูกแก้วกําพร้าพ่อถนดัใจ เช่นแลนา...
พระภูบาลจิงคนิงใจเล่า ว่าพราหมณ์กะทําแก่ลูกเต้ากูเหลือใจ         
กูบ่อาจทํารงทรงตนอยู่ได้ ร้องวู่ไหว้หัวใจกู มากูจักไปตาม
พราหมณ์ผู้นีแล้วข้าหือตายหงายไว้แล้ว เอาลูกแก้วพ่อคืนมา 
เทอะคา ธนจุาปํ คเหตฺวา มากูจักถือเอากงธนูข้างกําซ้าย คระค
ร้ายวาดยิงพราหมณ์ จกัถอดเอาสรีกญัชยัถามเถือนกล้า ไปไล่ข้า
หือพราหมณ์ตาย เทอะคา๑๔๐ 

  ตวัอยา่งกลา่วถึงภาวะโกรธของพระเวสสนัดร  โดยเหตขุองภาวะ(วิภาวะ) เกิดขนึ
เพราะชชูกมาทบุตีสองกมุาร เหตขุองความโกรธครังนีมี ๒ ประการ คือ ชูชกไม่กลวัตอ่อํานาจของ
พระเวสสันดร ทงัทีทราบว่าพระเวสสันดรทรงเป็นกษัตริย์ ดงัทีกวีกล่าวว่า พราหมณ์ผู้นีนามาบ่
กลวักูตนพ่อ มาตีลูกน้อยหน่อคอยใจ มาตีนําไปต่อหน้า อีกประการหนึง คือ พระเวสสันดรทรง
สงสารสองกุมารทีถูกทุบตี  โอยอินดูลูกแก้วกําพร้าพ่อถนดัใจ เช่นแลนา ผลของภาวะ(อนุภาวะ) 
ทําให้พระเวสสนัดรโกรธจนไม่สามารถตงัตนอยู่ได้ จึงคิดทีจะฆ่าชูชกด้วยการนําธนูมายิงและใช้
พระขรรค์ศรีกญัไชยเข้าไปไลฆ่า่  
                                                           

 
๑๔๐เรืองเดียวกนั, ๒๑๔. 



๒๑๐ 
 

  ตวัอยา่งข้างต้น กวีได้สือความด้วยเราทรรส ซงึเห็นได้วา่กวีเลือกถ่ายทอดอารมณ์
ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์  กวีได้เลือกใช้เราทรรสเป็นจุดหักเหของตวัละครได้อย่างเหมาะสม 
กลา่วคือ พระเวสสนัดรประสงค์ทีจะได้พระโพธิญาณ แตถ่กูชชูกมายวัยใุห้สติขาด การกระทําของ
ชูชกในครังนีเข้าข่ายการตีปลาหน้าไซ กล่าวคือ เป็นการพิสูจน์ว่าพระเวสสนัดรจะสามารถชนะ
ความโกรธนีได้หรือไม ่

  ในขณะเดียวกันผู้ อ่านผู้ ฟั ง ก็ถูกกวีโ น้มน้าวใจให้เ กิดความรู้สึก ร่วมกับ             
พระเวสสนัดร คือ โกรธชชูกเพราะมาทบุตีสองกมุาร กวีแสดงอารมณ์โกรธของพระเวสสนัดรอย่าง
ปถุชุนคนธรรมดาทวัไป คือ เมือมีสิงใดมาทําให้ขดัใจหรือไม่ถูกใจ ปถุชุนทวัไปย่อมแสดงอารมณ์
โกรธ ตามหลกัจิตวิทยาแล้วอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์สามญัลกัษณะ คือ เป็นสิงทีมนุษย์ทุกคนมี
มาแต่เกิด ฉะนนั อาจกล่าวได้ว่ากวีจงใจใช้ถ้อยความทีสืออารมณ์โกรธเพือให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเข้าถึง
เหตกุารณ์ได้อยา่งเหมาะสม   

  ๒.๓.๒.๙  ศานตรสเป็นรสของความสงบใจ  ซึงเกิดจากอารมณ์ทีตอบสนองต่อ
ภาวะสงบ 

  ผู้วิจยัพบว่าศานตรสในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร มีรสแห่งความสงบชวัคราว 
คือ การระงับความโกรธ เกลียดได้ และรสแห่งความสงบถาวร คือ การคลีคลายปัญหาของเรือง
ทงัหมด    

  ในทีนีจะยกตัวอย่าง ๒ กัณฑ์ คือ ในกัณฑ์กุมาร ตอนทีพระเวสสันดรต้อง         
ข่มพระทัยไม่ให้ทุกข์โศกทีต้องพลัดพรากจากสองกุมาร แม้ว่าเป็นเหตุการณ์ทีแสดงให้เห็นถึง    
ความสงบเพียงชวัคราวก็ตาม แตค่นสามญัทวัไปก็ทํายากทีจะข่มใจให้สงบอยู่ได้และในนครกณัฑ์ 
ตอนท้ายของเรือง เมือทกุอยา่งคลีคลาย พระเวสสนัดรได้กลบัมาครองเมืองสีพีอีกครังจึงทําให้เห็น
ถึงความสงบทีถาวร ดงัมีรายละเอียดดงันี 

  ในกณัฑ์กมุารกล่าวถึงตอนทีพระเวสสนัดรข่มพระทยัไม่ให้หวนัไหวตอ่ความทกุข์
โศกทีต้องพลดัพรากจากพระกมุารทงัสองจนพระองค์อยูใ่นความสงบได้  ดงัความวา่ 



๒๑๑ 
 

โพธิสัตว์เจ้าซําคนิงดูเล่า อันโพธิสัตว์เจ้าแต่ก่อนสร้างสมภาร 
ทกุข์อนัพราหมณ์ตีและด่า นําเอาขากว่าก็ผานใจ ดงักูมาคนิงใน
หลายช่อง โพธิสตัว์เจ้าก่อนสร้างสมภาร คือทานปารมีญาณอนั
เลิศแล้ว บ่ห่อนจักคาดแก้วกินแหนง เทียรย่อมแปลงใจบาน
ชมชืน  หอมหืนด้วยทางทาน  . . .ตโต เ มื อนัน โพธิสัตเ จ้า          
บุญบ่เศร้าใจงาม คึดตามปัญญาอันรู้รอด หือรู้จอดคองดี       
ว่าโพธิสตัเจ้าตนดีเป็นขนาด อนัสร้างปรารถนาเอา ยงัผยาเลา
ยอดฟ้า   ได้อว่ายหน้าตรัสสพัพญั ู เทียรย่อมชมชืนชูทานด้วย
ง่าย     สละจ่ายหือเป็นทาน ยงับริจาคะการ ๕ สิง คือว่าเงินคํา
ยิงหลายประการ หือเททานดว้ยง่าย ชีวิตจ่ายสละไป ลูกรักเทียม
ใจและเมียมิง ของรักยิงสละทาน ดงัว่าบ่ได้บริจาคห้าประการ 
จักได้ตรัสผยาสัพพัญ ูตัญญาณบ่มี หากเป็นปเวณีแต่ก่อน      
บ่ห่อนทอดวางเสีย คนักูบ่ได้หือทานเมียและลูกน้อย บ่หล้างว่า
จักได้ตรัสยอดสร้อยสพัพญั ู ตนกูนีนาก็เข้าในข่ายแห่งโพธิสตั
เจ้าแล พระก็ตดัสิเนหาอนัรักลูก คึดคองถูกในธรรมดา จิงเจียรจา
ตนเก่า สอนตนเล่าทุกอนั ว่าดูราเวสสนัตระ ท่านหือทานลูกแก้ว 
เป็นเปวีณีแก้วแห่งโพธิญาณ ท่านพ้อยเจียรจาคําหยาบช้า      
ว่าจักไปไล่ฆ่าชีพราหมณ์ คํานีบ่งามเป็นบาปใหญ่ หือทานแล้ว
ไฝ่แหนงใจ เจ้ารําไรจาเล่า สงัสอนตนเก่าหนกัหนา ว่าตงัแต่กา
ละนีนาไปหน้า แม้นพราหมณ์จกัขายฤๅจกัข้า ลูกพร้าตามใจมนั
เทอะ ว่าอนัแลว้เจ้าก็อว่ายหน้าออกจากศาลา สมาทานอธิษฐาน
ใจหือหมนั อดกลนัอยู่ในใจ ก็มานงัเหนือหินแก้ว อนัมีแล้วใกล้
ประตูศาลา มีรูปโสภางามสะอาด เป็นดังอินทาธิราช นังบน
ปราสาทแก้วพิมานคํา วนันนัแล๑๔๑ 

                                                           

 
๑๔๑เรืองเดียวกนั, ๒๑๕-๒๑๖. 



๒๑๒ 
 

  ในนครกัณฑ์ ตอนทีพระเวสสนัดรกลบัมาครองเมืองสีพีอีกครัง  พระองค์ยังคง
บริจาคทานอยูเ่สมอจนกระทงัสนิพระชนม์  ดงัความวา่ 

ดูราภิกขุทงัหลาย ตนทรงศีลใสบริยาท ปางเมือพระยาเวสสนัตร
ราชบวับาน ท่านคืนมาเสวยเมืองเก่า เป็นท้าวเล่าสองที สมบติัมี
ไปทนัเท้า โพธิสตัว์เจ้าก็คึดขุ่งทางทาน เมือนนัท่านขุนอินทรเจ้า
ฟ้า  ก็ หือ ห่าฝนแก้ว เ จ็ดประการ  ตกลงมาระรานระราด           
แก้วฟ้าหยาดแกมฝน เป็นแก้ววิมลวิเศษ ตกสู่ด้าวเทศเวียงชัย    
ได้เต็มใจยุท่างท้าวแผ่เป็นทาน นนัแล...เมือนนัพระยาเวสสนัตร
ราช เกิดในขติัยะชาตวงสาอยู่บําเพ็งปารมีธรรมไปไจ้ๆ ตราบอายุ
ไดร้้อยซาวปี คนัเมียนอินทรีย์คลาคลาด ก็เมือเกิดในปราสาทิพพ
วิมาน เทวสถานกาญจนวิโรจน์ ชือสนัตุสิตเทวราช อุตมวรเทศ 
ในหอ้งเขตดสิุดาสวรรค์ วนันนัแลฯ๑๔๒ 

  ในกัณฑ์กุมาร กวีได้แสดงเหตขุองภาวะ(วิภาวะ) คือ ชูชกได้มาทูลขอสองกุมาร
เพือนําไปเป็นทาสอีกทังยังทุบตีสองกุมาร จึงทําให้ผลของภาวะ(อนุภาวะ)ในช่วงแรกเป็น          
การแสดงออกด้วยความโกรธ(ดงักล่าวไว้ในเรืองเราทรรส)ทีเห็นชูชกทุบตีสองกุมารอย่างโหดร้าย      
แตเ่มือพระองค์สามารถระงับความโกรธ ด้วยการข่มพระทยัไว้ได้ก็ทรงระลึกได้ว่า  การทีพระองค์
มอบบุตรทานให้แก่ชูชกแล้วต้องเป็นทุกข์อยู่เช่นนีก็เพราะความรักทีมีต่อพระกุมารทงัสองมาก
นนัเอง   

  เมือตระหนกัได้เช่นนีแล้วพระองค์จึงปล่อยวางไม่เศร้าโศกเสียพระทยัอีกจึงเกิด
ความสงบในพระทยั ดงัทีกวีกลา่ววา่ โพธิสตัว์เจ้าซําคนิงดูเล่า อนัโพธิสตัว์เจ้าแต่ก่อนสร้างสมภาร 
ทกุข์อนัพราหมณ์ตีและด่า นําเอาขากว่าก็ผานใจ ดงักูมาคนิงในหลายช่อง โพธิสตัว์เจ้าก่อนสร้าง
สมภาร คือทานปารมีญาณอนัเลิศแล้ว บ่ห่อนจกัคาดแก้วกินแหนง เทียรย่อมแปลงใจบานชมชืน 
หอมหืนด้วยทางทานแต่ความสงบทีเกิดขึนนีเป็นความสงบเพียงชัวคราวเท่านันเนืองมาจาก        

                                                           

 
๑๔๒เรืองเดียวกนั, ๓๘๓. 
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ความสงบทีเกิดเพราะความข่มใจนนัไม่ได้เป็นความสงบทีแท้จริง กล่าวคือ ไม่ได้เป็นความสุข    
ทีมาจากใจอยา่งแท้จริงแตเ่ป็นความสงบทีกดและขม่ความรู้สกึเอาไว้  

  อย่างไรก็ตามพระเวสสนัดรก็สามารถเอาชนะความโกรธ เกลียดทีมีตอ่ชูชกและ
ความรัก ความผกูพนัทีมีตอ่สองกมุารไว้ได้ จงึทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังสามารถรับรสความสงบได้    

  ส่วนความสงบทีชัดเจนทีสุดได้ปรากฏในกัณฑ์สุดท้าย  คือ  ในนครกัณฑ์           
เมือพระเวสสนัดรกลบัมาครองเมืองสีพี บ้านเมืองจึงกลบัมาสงบสขุเช่นเคย  จากตวัอย่างข้างต้น
ทําให้เห็นวา่พระเวสสนัดรยงัคงบริจาคทานอยู่อย่างสมําเสมอ เหตขุองภาวะ(วิภาวะ)    ความสงบ
ในตอนนีคือการมีจิตทีบริสุทธิซึงมุ่งมันต่อการบริจาคทานอย่างหาทีสุดไม่ได้จนกระทัง             
พระเวสสนัดรสินพระชนม์ 

   ผลของภาวะ(อนภุาวะ)จงึเป็นความรู้สกึไมท่กุข์  ไมส่ขุ ไมเ่กลียด ไม่ริษยาของตวั
พระเวสสันดร  ผู้ อ่านผู้ ฟังก็สามารถรับรู้รสแห่งความสงบใจจากภาวะสงบขอ งตัวละคร             
พระเวสสนัดรจากการสือความของกวีดงัทีกล่าวมานี 

  อาจกล่าวได้ว่า ศานตรสในวรรณกรรมเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรเป็นรสที
สําคัญเพราะไม่เพียงทําให้ผู้ อ่านผู้ ฟังเกิดความสุขเมือได้อ่านได้ฟังเท่านัน แต่ยังทําให้เกิด      
"ความสงบทางใจ" คือ ไมห่วนัไหวไปตามอารมณ์ทงั ๘ เพราะรสและอารมณ์อืนๆนนัมีพืนฐานของ
กิเลสตณัหาเป็นสาเหตทุางอารมณ์ แต่ศานตรสมีสาเหตขุองอารมณ์ คือ ความนิง ความวางเฉย
และความสงบ อาจกลา่วได้วา่สาเหตดุงักลา่วเป็นจดุประสงค์สําคญัตามหลกัทางพระพทุธศาสนา
อีกด้วย  

  ผลการศึกษาด้านความหมาย พบว่ามหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรปรากฏรสทาง
วรรณคดีทงั ๙ รส โดยรสทีเดน่มากทีสดุ ๓ ลําดบั คือ กรุณารส ส่วนศฤงคารและหาสยรสเป็นรสที
พบรองลงมา สว่นอทัภตุรส วีรรส พีภตัสรสภยานกรส เราทรรสและศานตรส เป็นรสทีพบรองลงมา
ตามลําดบั 
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  เนืองมาจากกรุณารสและศฤงคารรสเกียวพันกับอารมณ์ความรู้สึกเ รือง
ความสมัพนัธ์ของครอบครัวทีเข้าใจง่ายและโน้มนําให้ผู้อ่านซาบซึงและเกิดอารมณ์ร่วมกับกวีจึง
เกิดเป็นรสได้ง่าย ส่วนหาสยรสเป็นการทําให้ท่วงทํานองของเรืองไม่ซําหรือหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์
เศร้าหรืออารมณ์สงสารเท่านนั แต่การแทรกอารมณ์ขนัเพือให้ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดจิตใจเบิกบานโดยที
เนือเรืองในกณัฑ์ชชูกเอือทีจะเสนออารมณ์ขนัให้เกิดหาสยรสได้ง่ายด้วย 

   ข้อสงัเกตประการหนงึ คือ กวีล้านนาใช้รสหนงึเพือเสริมให้เห็นอีกรสหนึงได้อย่าง
กลมกลืน โดยเฉพาะกรุณารสและศฤงคารรส ส่วนอทัภุตรสและศานตรสเป็นรสทีพบด้วยกนัเสมอ 
กลา่วคือ เรืองมหาชาตนีิเน้นการทําทานบารมีของพระเวสสนัดร เพือให้เห็นถึงทานบารมีทียิงใหญ่ 
กวีมกัจะใช้อทัภุตรสและชีให้เห็นถึงศานตรส คือ ความสงบสุขทางใจ ซึงเป็นเป้าหมายสงูสดุของ
วรรณกรรมพระพทุธศาสนา 

  สรุปผลการศึกษาด้านวรรณศิลป์ทีปรากฏในเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร 
ผู้วิจยัพบวา่  

  ด้านฉันทลักษณ์ทีใช้แต่งเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร เป็นฉันทลักษณ์
ประเภทร่ายหรือค่าวธรรมในภาษาล้านนา ฉันทลักษณ์นีเอือต่อการแต่งของกวีล้านนามาก
เนืองมาจากความยืดหยุ่นของข้อบังคบั เช่น จํานวนคําทีสามารถเพิมให้ลงจงัหวะได้มากขึน และ
สมัผสันอกทียืดหยุ่นทําให้แตง่ง่ายและสามารถเล่นเสียง คํา ความหมายได้เป็นอย่างดี อาจกล่าว
ได้วา่ กวีล้านนาผู้ นีเลือกฉนัทลกัษณ์ในการแตง่ได้อยา่งเหมาะสมลงตวั 

  ด้านเสียงพบว่า กวีล้านนาใช้กลวิธีทางเสียง ๓ แบบ ได้แก่ ประการแรก            
การใช้เสียงสัมผสั เช่น การเล่นเสียงสัมผัสนอกซึงเป็นบงัคบัทัวไปของคําประพันธ์ประเภทร้อย
กรอง มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรมีเสียงสัมผัสนอกอย่างสมําเสมอทําให้มีเสียงทีไพเราะและ    
เอือตอ่ทํานองการเทศน์ทีเรียกวา่ "ระบํา"   

  สว่นการใช้เสียงสมัผสัใน พบวา่กวีล้านนาใช้เสียงสมัผสัพยญัชนะมากทีสดุเพราะ
เนืองจากเสียงพยัญชนะทําให้เกิดการกระทบทางเสียงจึงทําให้เกิดเสียงทีไพเราะ อีกทงัการใช้    
เสียงพยัญชนะยังทําให้เกิดรูปคําทีมีความหมายจนนําไปสู่การรับรสทางวรรณคดีอีกด้วย         
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สว่นเสียงสมัผสัสระกวีเลือกใช้เพือให้เกิดสมัผสัทีเอือตอ่การเทศน์ กลา่วคือ เสียงสระทําให้ยืดเสียง
ตามทํานองเทศน์ได้ง่ายขนึ 

  ประการทีสอง การเล่นเสียงสัทพจน์ พบว่ากวีล้านนานิยมใช้น้อยกว่าการเล่น
เสียงอืน เนืองจากเป็นการเลน่เสียงเพือเสริมให้ฉากหรือตวัละครเดน่ขนึ ประการสดุท้าย การใช้คํา
อพัภาสเสียง พบว่ากวีล้านนานิยมใช้คําอพัภาสเพือขยายภาพด้วยวิธีการทางเสียง บางครังกวีใช้
คําอพัภาสเสียงร่วมกบัเสียงสทัพจน์เพือให้เกิดจินตภาพมากขนึด้วย 

  ด้านคํา พบว่า กวีล้านนาใช้ ๒ กลวิธี ได้แก่ การเล่นคําซํา เป็นกลวิธีทีกวีล้านนา
นิยมใช้มากทีสดุเนืองจากทําให้เกิดภาพซําแบบวนเวียนจึงทําให้เอือตอ่การพรรณนาความของกวี 
ไม่เพียงเท่านีกลวิธีดงักล่าวช่วยให้เกิดเสียงซํากนัในการเทศน์ซึงทําให้เกิดการยําความจนนําไปสู่
การเกิดภาพของผู้ ฟังได้เป็นอยา่งดี  

  ส่วนการเล่นคําด้วยการซํากลุ่มคํา พบ ๓ วิธีการ คือ วิธีการแบบแบกช่อนําพล 
แบบสําเภาคืนถินและแบบตงัเค้าไว้ไขคําปลาย ผู้ วิจัยพบข้อสังเกตประการหนึง คือ การแบ่ง     
การซํากลุม่คําของล้านนานี กวีชาวล้านนาใช้เกณฑ์ตําแหน่งทีปรากฏในการแบง่ ซึงผลจากการซํา
กลุ่มคํานีทําให้เกิดผลเช่นเดียวกันกับการใช้คําซํา คือ เพือเป็นการเน้นความหมายและเพือทําให้
เกิดภาพชดัเจนขนึด้วย  

  ด้านความหมายพบว่า กวีล้านนาใช้ ๓ กลวิธี ดังนี ประการแรก ด้านโวหาร      
การเขียน พบว่ากวีล้านนาใช้การพรรณนาโวหารมากทีสุด การศึกษาการพรรณนาโวหารใน
มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรพบว่า กวีได้ใช้กลวิธีการพรรณนาทงัสิน ๕ กลวิธี เช่น การพรรณนา
ด้วยวิธีการพรรณนารายละเอียด การพรรณนาด้วยการแฝงนําเสียงของกวี การพรรณนาภาพรวม
แล้วจึงขยายรายละเอียด การพรรณนาด้วยการเปรียบเทียบและการพรรณนาด้วยการอ้างถึง
เหตกุารณ์ร่วมกนั เป็นต้น  

  อย่างไรก็ตามการพรรณนาของกวีล้านนานนัไม่เพียงแตมี่วตัถปุระสงค์เพือให้เกิด
จินตภาพเท่านัน ทว่ายังมีวัตถุประสงค์เพือให้เข้าใจพฤติกรรมตัวละครและแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนามากขึนด้วย ส่วนการบรรยายโวหารนนัใช้เพือเป็นการดําเนินเรืองตามอรรถกถา 



๒๑๖ 
 

มหานิบาตชาดก อีกทงัผู้วิจยัยงัพบอีกว่ากวีล้านนานิยมใช้การบรรยายโวหารร่วมกบัการพรรณนา
โวหารอีกด้วย ส่วนด้านการใช้อรรถาธิบาย พบว่ากวีล้านนา ใช้เพืออธิบายเหตุ ใช้เพือจําแนก
ประเภทและใช้เพือเปรียบเทียบ 

  ด้านภาพพจน์ พบว่า กวีล้านนาใช้ ๔ กลวิธี ได้แก่ การใช้อปุมา การใช้อปุลกัษณ์ 
การใช้บคุคลวตั และการใช้อตพิจน์  

  ผู้ วิจัยพบว่ากวีล้านนาใช้การเปรียบเทียบแบบอุปมามากทีสุด พบว่ากวีนิยม       
ใช้แบบเปรียบถึง ๔ คือ แบบเปรียบแรก คือ แบบเปรียบเกียวกบัธรรมชาติ เช่น นํา สตัว์ พรรณไม้ 
และภูเขาซึงกวีใช้สิงเหล่านีนํามาเปรียบกบัอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครและรูปร่างลกัษณะของ
ตวัละคร แบบเปรียบทีสอง คือ แบบเปรียบเกียวกบัมนษุย์ เชน่ คณุลกัษณะของมนษุย์ กิริยาอาการ
ของมนษุย์ และอวยัวะของมนษุย์ กวีนําสิงเหล่านีมาเปรียบเทียบกบัคนทีเป็นทีรัก เช่น ลกู เป็นต้น 
แบบเปรียบทีสาม คือ แบบเปรียบเกียวกับสวรรค์ กวีมกัใช้แบบเปรียบเช่นนีกับสิงก่อสร้างเพือให้
เห็นความวิจิตรงดงามและทําให้เห็นถึงความพิเศษทีแตกต่างจากสิงก่อสร้างอืน และแบบเปรียบ
สดุท้าย คือ แบบเปรียบเกียวกับอาหาร กวีใช้แบบเปรียบนีกบัการเปรียบเทียบรูปร่างลกัษณะของ
ตวัละคร 

  ส่วนการใช้อุปลักษณ์ พบว่า กวีล้านนาใช้ ๒ กลวิธี คือ การใช้อุปลักษณ์เพียง
อย่างเดียว พบแบบเปรียบ คือ แบบเปรียบทีเกียวกับผี เกียวกับวตัถุ เกียวกับวรรณกรรมเรืองอืน
และแบบเปรียบทีเกียวกับนํา ส่วนการใช้บุคคลวตั และการใช้อติพจน์ เพือให้เห็นถึงความยิงใหญ่
ของทานบารมีทีพระเวสสนัดรได้บําเพ็ญ 

  ด้านความหมาย พบว่ามหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรปรากฏรสทางวรรณคดีทัง     
๙ รส โดยรสทีพบมากทีสุด คือ กรุณารส ส่วนศฤงคารและหาสยรสเป็นรสทีพบรองลงมา       
ส่วนอัทภุตรส วีรรส พีภัตสรสภยานกรส เราทรรสและศานตรส เป็นรสทีพบน้อยส่วนใหญ่จะ     
เสริมรสอืน 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากการศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองมหาชาติภาคพายัพ 
สํานวนสร้อยสังกรนีทําให้เห็นว่าพระธรรมราชานุวัตรเป็นปราชญ์ทางวรรณศิลป์ของล้านนา        



๒๑๗ 
 

อีกรูปหนงึ เนืองจากกวีล้านนาเลือกใช้คําด้วยความประณีตบรรจงและใช้โวหารได้อย่างเหมาะสม
กบัเนือหาและวตัถปุระสงค์ ทําให้เรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร เป็นวรรณกรรมทีมีความงาม
ทงัด้านเสียงและความหมาย กวีล้านนาสามารถสืออารมณ์และจินตภาพสู่ผู้อ่านได้อย่างชดัเจน 
กลา่วได้วา่ วรรณกรรมล้านนาเรืองนีเป็นวรรณกรรมทีมีวรรณศลิป์โดดเดน่อีกเลม่หนงึ 

 



๒๑๘ 

 

 

บทท ี๕ 

การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา 

ทปีรากฏในวรรณกรรมเรืองมหาชาต ิภาคพายัพ สํานวนเอกสร้อยสังกร 

 

 พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของคําว่า "สังคม" ว่า     
คนจํานวนหนึงทีมีความสัมพันธ์ต่อเนืองกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ
ร่วมกนั เชน่ สงัคมชนบท วงการหรือสมาคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึง เช่น สงัคมชาวบ้านหรือเกียวกบั
การพบปะสงัสรรค์หรือชมุนมุชน เชน่ วงสงัคม งานสงัคม 

 ส่วนสุภางค์ จนัทวานิช๑นกัสงัคมวิทยาให้ความหมายของคําว่า "สงัคม" คือ พฒันาการ
ของมนษุยชาติทีเปลียนแปลงไปโดยมีระบบสงัคม พฤติกรรมทางสงัคมและการกระทําทางสงัคม
เป็นเครืองกําหนด 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า สังคมตามความเข้าใจของคนทัวไป หมายถึง คนทีมีความสัมพันธ์
ต่อเนืองกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ส่วนคําว่า "สังคม" ทีผู้ วิจยัเลือกใช้ในงานวิจัยครังนี หมายถึง 
กลุ่มคนทีอยู่รวมกันโดยมีการปฏิสัมพนัธ์กันอย่างมีระบบ เช่น พฤติกรรมทางสงัคม วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต เป็นต้น เพือตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ร่วมกนั  

 วิทย์  ศิวะศริยานนท์๒กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกวีและวรรณกรรมไว้ว่า กวีถึงจะ    
คนเดียวก็เปรียบเสมือน ๓ คน นอกจากจะเป็นนกัประพนัธ์ ช่างแตง่หนงัสือแล้ว ยงัเป็นหน่วยหนึง
ของคนรุ่นนนั สมนันนัและเป็นพลเมืองอีกด้วยเนืองจากเหตนีุจะต้องสงัวรในอาชีพนกัประพนัธ์ของ
คนในฐานทีเป็นกวีแล้ว ในฐานทีเป็นหน่วยของคนสมยันนัก็ย่อมจะทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสีย

                                                           
 ๑สภุางค์ จนัทวานิช, ทฤษฎีสังคมวทิยา(กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๕๔), ๒๘. 
 ๒วิทย์ศิวะศริยานนท์, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์.(กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
,๒๕๑๔), ๑๘๓. 



๒๑๙ 
 

กับเหตกุารณ์ทีตนเห็นตําตาประจกัษ์อยู่แก่ใจหาได้ไม่และในฐานทีเป็นพลเมืองอีกเล่า ก็จําต้อง   
ใสใ่จในเหตกุารณ์บ้านเมือง ความเคลือนไหวของประเทศชาติ ตลอดจนของชนัและอาชีพทีตนเป็น
หนว่ยหนงึอีกด้วย 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กวีเป็นส่วนหนึงของสังคม ปฏิกิริยาและผลทางสังคมย่อมมี
อิทธิพลตอ่กวีโดยตรงซึงกวีจะถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรม การศกึษาวรรณกรรมจึงทําให้เห็น
ความเคลือนไหวทางสงัคมสมยันนัๆได้ ดงัที ทรงศกัด ิปรางค์วฒันากลุ๓กลา่วไว้วา่  

องค์ความรู้ทีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในใบลาน หรือสมุดข่อยนนัมี
การนําเอามาอ่านในทีประชมุชน ผูฟั้งก็ไดจ้ดจํานําไปบอกเล่ากล่าวสอน
สืบทอดต่อไป วรรณกรรมท้องถินจึงเป็นเครืองมือสําคัญในการให้
การศึกษาแก่ชมุชน  

 จากคํากลา่วข้างต้น ทําให้เห็นวา่วรรณกรรมท้องถินไมเ่พียงมีหน้าทีสร้างความเพลิดเพลิน
บนัเทิงใจเท่านนั แต่ยงัมีการสอดแทรกความรู้ต่างๆ ผ่านเรืองราว เหตกุารณ์ หรือพฤติกรรมของ   
ตวัละคร อีกทงัวรรณกรรมท้องถินนียงัมีเนือหาช่วยส่งเสริมให้วฒันธรรมในสงัคมท้องถินสมบรูณ์
และเข้มแข็งขึนด้วย กล่าวคือ วรรณกรรมท้องถินประเภทลายลักษณ์มักมีการบันทึกข้อมูลที
เกียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมด้านตา่งๆ  

 วรรณกรรมดังกล่าวนียังมีส่วนช่วยยําเตือนความทรงจําเกียวกับ  แนวทางการปฏิบัติ       
ให้ถกูต้องอีกด้วย ซึงสอดคล้องกบัประคอง นิมมานเหมินท์๔ทีว่า ธรรมดาวรรณคดีทีมีบ่อเกิดจาก
แห่งใดแห่งหนึง เมือชาติใดภาษาใดรับไป ก็จะมีการดดัแปลงให้เข้ากบัสภาพสงัคมของตนไม่มาก
ก็นอ้ย ด้วยเหตนีุ ผู้วิจยัจึงต้องการศกึษาวรรณกรรมท้องถินเพือให้เห็นสภาพสงัคมและวฒันธรรม
ตา่งๆนอกเหนือจากความงามทางด้านสนุทรียภาพด้วย เพราะคณุคา่ของวรรณกรรมท้องถินไม่ได้
มีเพียงสนุทรียศาสตร์เทา่นนั แตย่งัมีคณุคา่ด้านองค์ความรู้ของท้องถินอีกด้วย 

                                                           
 ๓ทรงศกัดิ ปรางค์วฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถนิเปรียบเทยีบ, ๒๘๑. 
 ๔ประคอง นิมมานเหมินท์, มหาชาตลิานนา:การศึกษาในฐานะทเีป็นวรรณกรรมท้องถนิ, ๗. 



๒๒๐ 
 

 การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา ทีปรากฏในวรรณกรรมเรืองมหาชาต ิ          
ภาคพายัพ สํานวนสร้อยสังกรครังนี ผู้ วิจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ส่วน คือ การศึกษา        
ด้านสงัคมล้านนา และการศกึษาด้านวฒันธรรมล้านนา ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

๑. การศึกษาด้านสังคมล้านนาทปีรากฏในวรรณกรรมเรืองมหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร 

 จากการศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรครังนี มีข้อสังเกต
ประการหนึง คือ กวีล้านนาดําเนินเรืองตามโครงเรืองในอรรถกถา มหานิบาตชาดก สังคมส่วน
ใหญ่ทีปรากฏในเรืองจึงเป็นสังคมในสมัยพุทธกาล อย่างไรก็ตามกวีล้านนายังสอดแทรก        
สภาพสงัคมล้านนาไว้ ๒ ประการ คือ ด้านความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน และภาพสะท้อนสงัคม
ล้านนา ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

 ๑. ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม 

 ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม หมายถึง การกระทําระหวา่งกนัอยา่งตอ่เนืองจนเป็นกิจวตัร 
และรวมถึงแบบพฤติกรรมทีประพฤติปฏิบตัิของสมาชิกในสังคมภายใต้กรอบของสถาบนัหรือ
วัฒนธรรมเดียวกัน จากการศึกษาในครังนีพบว่า ความสัมพันธ์ของชาวล้านนาทีปรากฏใน
วรรณกรรมเป็นแบบความสมัพนัธ์ระดบัชุมชน กล่าวคือ เป็นความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกนั คนใน
ชมุชนรู้จกัและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีดงัจะเห็นชดัเจนจากการใช้สร้อยนามหรือชือสร้อยซึงตรง
กบัคําวา่ "นามฉายา" ดงัเห็นได้จาก 

 ในกณัฑ์ชชูก เมือเหลา่พราหมณ์ในหมูบ้่านทนุวิฐนนัเมือเห็นนางอมิตดาปรนนิบตัิชชูกเป็น
อย่างดี ทําให้เหล่าพราหมณ์มารุมด่าว่านางพราหมณีว่าไม่ปรนนิบตัิสามีเหมือนกับนางอมิตดา 
ทําให้เหล่านางพราหมณีโกรธเคืองนางอมิตดา จึงพากันไปรุมด่าว่า นางอมิตดากลบับ้านมาฟ้อง    
ชชูกวา่มีใครบ้างทีตอ่วา่ตน ชชูกได้ยินคําฟ้องของนางอมิตดาจึงได้สนันิษฐานว่าเป็นนางพราหมณี
คนบ้างในหมูบ้่านทนุวิฐดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

รอยว่าอีกาลกัณณิจีหลีปาก ปากร้ายหากหุมคํา บ่อนัก็หล้างอีตาดํา
ปากกว้าง ผวัเลิกร้างหลายที บ่อนัก็อีสีผู้มักชู้ มันช่างรู้ยาแฝดหลวง
หลาย  บ่อัน ก็ อี ผีพรายแม่ค้า เหมียง  ตีน เก่า เกลียงดัง โพรงเ ลีย              
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รู้ ว่าอีตาเพรียเมียพราหมณ์ใส่ ป้งแค่งไหย่ตากลวงรู้ว่าอียวงเมีย
พราหมณ์ตาเหลือกรู้ว่าอีซากเลือกนมยาน บ่อนัก็แม่นอีปากหวานใจ
เคียด ร้ายลน้เปรตเหลือผี รู้ว่าอีจอมจกัเมียพราหมณ์นอ้งเกล้าผมใส่ซ้อง
ควีรุยราย รู้ว่าอีผีพรายเมียพราหมณ์ยิง เกล้าผมมนัควีดงัขนแพะ บ่อนัก็
อีสพัพะแจะ นงัแจะแมะแม่คา้หมากกอก ปากร้ายพอกเพียงผี หกหนีไป
อยู่ท่าต้อนถ้าทกัด่าเจ้าแม่งามกู รู้ว่าอีจิกหลิกแม่ค้าขีร้า ใจเคียดกล้า
ปากเสียงจาง บ่อนัก็อีคําบางผวัมนัขีหย้ามท่านย่อมตา้นดูแคลน บ่อนัก็
อีกุลวาผู้ตาเหลือกสากกาก บ่อนัก็อีสพัพะแจะแม่คา้ส้มค่าง ผู้ย่างย้าย
ถ่างถะฃาฤๅว่าอีจกหงกเมียพราหมณ์ปู่ รก ร่างมนัสูงชกรกแม่คา้ถวัเน่า 
ร้ายถา้นเก่าหือเสีย บ่อนัก็อีตาเพรียปากเปียก เขาร้องเรียกกนัไปสู่ท่านํา 
ร้องด่าซําเมียกู บ่มีก็อีนางเบือนเมียพราหมณ์ผูบ่้งามสากกากเป็นขีขาก
ทงัตวั ย่างหวัซวนไปหนา้ มาอยู่ถ้าตอ้นด่าเมียกู แลเด บ่อนัก็อีหวัหยอง 
มนัช่างมาขายหนงัพองกบัเข้าแคบ จาส้มแสบหวัใจ ด่ารําไรจาเสียดหือ
เมียงามกูเคียดหนีมา นางจุ่งบอกพีมาหือหมดถว้นชอุนัเทอะ๕ 

 ชูชกกล่าวพรรณนาสันนิษฐานว่าใครบ้างทีมารุมด่าว่านางอมิตดาใ ห้นางฟัง                
โดยสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นนางกาลกัณณิทีปากร้ายหรือนางตาดําปากกว้างทีมีสามีหย่าร้างไป
หลายหน หรือนางสีผู้ มีชู้ และรู้เรืองการทําเสน่ห์ยาแฝด หรือนางผีพรายแม่ค้าเหมียงทีเท้ากลวง
เหมือนผีโพรง(กระสือ)มาเลียไว้หรือนางตาเพรียภรรยาพราหมณ์ใส่ทีมีแข้งใหญ่หรือนางยวง
ภรรยาพราหมณ์ตาเหลือก หรือนางซากเลือกทีนมยานหรือนางปากหวานใจเคียดทีร้ายกว่าเปรต
กว่าผีหรือนางจอมภรรยาพราหมณ์น้องทีเกล้าผมใส่ช้องตําดูรุ่ยร่ายหรือนางผีพรายภรรยา
พราหมณ์ยิงทีเกล้าผมตําผมเหมือนขนแพะ หรือนางสัพพะแจะทีนังใกล้กับแม่ค้าขายมะกอก 
ปากร้ายเหมือนกบัผี คนเหลา่นีไปอยูที่ทา่เพือดา่นางอมิตดา  

 ชชูกยงักล่าวสนันิษฐานอีกว่า หรือจะเป็นนางจิกหลิกทีเป็นแม่ค้าปลาร้า ใจร้ายปากกล้า 
หรือนางคําบางสามีของนางเป็นคนขีขลาดผู้ อืนต่างดูแคลน หรือนางกุลวาผู้ มีตาเหลือก หรือ     
นางสพัพะแจะแม่ค้าแหนมค่างผู้ ทีเดินขาถ่าง หรือนางจกหงกภรรยาพราหมณ์เฒ่ารก รูปร่างสูง
เป็นแม่ค้าขายถวัเน่าเป็นคนทีร้ายกาจ หรือนางตาเพรียปากเปียก คนทงัหมดนีได้เรียกกนัไปเพือ
                                                           
 ๕พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๑๕-๑๑๖. 
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รุมด่านางอมิตาทีท่านํา หรือนางเบือนภรรยาพราหมณ์ผู้ ไม่งามเป็นกลากเกลือนทงัตวั หรือนาง
หวัหยองทีชอบมาขายหนงัพองและข้าวแคบพดูจาไมดี่เสียดแทงเข้าไปในใจ  

 ตวัอย่างนีพบว่าชือพราหมณีต่างๆนัน มีองค์ประกอบ คือ ชือตัว + สร้อยชือ + ทีมา /
ลกัษณะของพราหมณี ซงึสามารถจําแนกได้ดงันี  

ตารางที ๔๐  ชือนางพราหมณีในหมูบ้่านทนุวิฐทีรุมดา่นางอมิตดา 

ชือตัว สร้อยชือ ทมีา/ลักษณะของ
พราหมณี 

ความหมาย 

อีกาลกณัณิ จีหลีปาก ปากร้ายหากหมุคํา ปากร้ายไม่สามารถ
เก็บความลบัได้ 

อีตาดํา  ปากกว้าง ผวัเลิกร้างหลายที สามีเลิกหลายครัง 
อีสี  ผู้มกัชู้  มันช่างรู้ยาแฝดหลวง

หลาย 
รู้การทําเสนห์่ 

อีผีพราย  แมค้่าเหมียง ตีนเก่าเกลียงดังโพรง๖

เลีย 
เท้าเหมือนกับผีมา
เลีย 

อีตาเพรีย เมียพราหมณ์ใส ่ ป้งแคง่ไหยต่ากลวง มีขาใหญ่และตาโต 
อียวง เ มี ย พ ร า ห ม ณ์

ตาเหลือก 
  

อีซากเลือก นมยาน   
อีปากหวาน  ใจเคียด ร้ายล้นเปรตเหลือผี ร้ายยิงกว่าเปรตกว่า

ผี 
อีจอม จกัเมียพราหมณ์น้อง เกล้าผมใส่ซ้องควี๗รุย

ราย 
เกล้าผมไมเ่รียบร้อย 

อีผีพราย  เมียพราหมณ์ยิง เ ก ล้ า ผ ม มั น ค วี ดั ง  
ขนแพะ 

เ ก ล้ า ผ ม เ ห มื อ น  
ขนแพะ 

อีสพัพะแจะ   นงัแจะแมะแมค้่าหมาก  

                                                           
 ๖โพรง หมายถึง ผีโพรง,กระสือ 
 ๗ควี หมายถึง ลดลง,บรรเทา ในทีนีหมายถึง การเกล้าผมติดช้องตําดรุู่ยร่าย 
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ตารางที ๔๐  ชือนางพราหมณีในหมูบ้่านทนุวิฐทีรุมดา่นางอมิตดา (ตอ่) 

ชือตัว สร้อยชือ ทมีา/ลักษณะของ
พราหมณี 

ความหมาย 

  นงัแจะแมะแมค้่าหมาก
กอก  ปาก ร้ า ยพอก
เพียงผี 

นั ง เ อ ก เ ข น ก 
ปากร้ายกวา่ผี  

อีจิกหลิก  แมค้่าขีร้า๘ ใจเคียดกล้าปากเสียง
จาง 

จิตใจแค้นเคียดแต่
เป็นคนไมก่ล้า 

อีคําบาง  ผัวมัน ขี ห ย้ า น ๙ท่ าน
ยอ่มต้านดแูคลน 

สามีเป็นคนขีขลาด 

อีกลุวา ผู้ตาเหลือกสากกาก   
อีสพัพะแจะ  แมค้่าส้มคา่ง๑๐ ผู้ยา่งย้ายถ่างถะฃา๑๑ เดนิขาถ่าง 
อีจกหงก  เมียพราหมณ์ปู่ รก ร่างมันสูงชกรกแม่ค้า

ถัวเน่า๑๒ ร้ายถ้านเก่า
หือเสีย 

รูปร่างสูงและเป็น
แมค้่าขายถวัเนา่ 

อีตาเพรีย ปากเปียก   
อีนางเบือน เมียพราหมณ์ผู้บง่าม สากกากเป็นขีขาก๑๓ทงั

ตวั ยา่งหวัซวนไปหน้า 
เป็นโรคเรือน 

อีหวัหยอง  มันช่ า งมาขายหนั ง
พอง๑๔กบัเข้าแคบ๑๕ จา
จาส้มแสบหวัใจ 

แม่ค้าขายหนังพอง
และข้าวแคบ 

                                                           
 ๘ขร้ีา หมายถึง ปลาร้า 
 ๙ขหีย้าน หมาถึง ขขีลาด,ขกีลวั 
 ๑๐ส้มคา่ง หมายถึง แหนมเนือคา่ง 

๑๑ ถะฃา หมายถึง ขาถ่าง 
 ๑๒ถวัเน่า หมายถึง ถวัเหลืองนึงตําแล้วทําเป็นแผน่ตากแดดจนแห้งใช้ประกอบอาหาร ถวัเน่าแขบ็ ก็วา่. 
 ๑๓ขขีาก หมายถึง กลากเกลือน,โรคเรือน 
 ๑๔หนงัพอง หมายถึง หนงัควายทอดกรอบ คล้ายแคบหมู 
 ๑๕เข้าแคบ หมายถึง  หนงัควายพิงไฟ คล้ายกบัข้าวเกรียบวา่ว 
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เมือนําชือของนางพราหมณีทีชูชกได้พรรณนาไว้มาแยกองค์ประกอบจะทําให้เห็นว่า     
"ชือสร้อย" ของพราหมณีเหล่านีช่วยขยายความหรืออาจจะกล่าวได้ว่า ชือสร้อยเหล่านีสามารถ
แยกบคุคลทีมีชือตวัซํากันออกจากกนัได้ เช่น อีผีพรายแม่ค้าเหมียง ตีนเก่าเกลียงดงัโพรงเลียกับ        
อีผีพรายเมียพราหมณ์ยิง เกล้าผมมนัควีดงัขนแพะ จะเห็นว่านางพราหมณีในหมู่บ้านทุนวิฐนนัมี
ชือซํากันสองคน คือชือว่า "ผีพราย" แต่ชาวล้านนาสามารถแยกบุคคลทงัสองออกจากกนัได้ด้วย      
ชือส ร้อย  ซึง มีหน้าทีขยายชือตัว  ฉะนัน  นางผีพรายคนแรกค้าขายเหมี ยง  จึง ไ ด้ชือว่า                         
ผีพรายแมค้่า   เหมียง สว่นอีกคนหนงึเป็นภรรยาของพราหมณ์ยิงจึงได้ชือว่า ผีพรายเมียพราหมณ์
ยิง เป็นต้น ชือสร้อยนีไม่เพียงแต่สามารถแยกบคุคลออกจากกันแล้วแตย่งัสามารถบอกทีมาหรือ
ลกัษณะของคนล้านนาได้อีกด้วย  

 เมือนําชือสร้อยของเหล่านางพราหมณีในหมู่บ้านทนุวิฐทีมารุมด่านางอมิตดามาจดักลุ่ม
จะได้ทงัสิน ๔ กลุ่ม ได้แก่ แสดงลักษณะนิสัย แสดงลักษณะทางกายภาพ แสดงความสัมพันธ์
ครอบครัว และแสดงอาชีพ ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 กลุม่แรก คือ ชือสร้อยทีแสดงลกัษณะนิสยั กล่าวคือ ชือสร้อยกลุ่มนีจะสามารถทําให้ผู้ ฟัง
อนมุานลกัษณะนิสยัของเจ้าของชือได้ เชน่ อีกาลกณัณิจีหลีปากอีตาดําปากกว้างและอีสีผู้มกัชู้  

 ตวัอยา่งทงัสามตวัอยา่งนีจะเห็นได้วา่ ผู้ ฟังสามารถอนมุานได้วา่ นางกาลกณัณิมีลกัษณะ
นิสัยทีชอบว่าร้ายผู้ อืน ชอบนินทาผู้ อืนและกล่าวให้ผู้ ได้รับความเดือดร้อน ในขณะทีนางตาดํา 
ต้องมีลกัษณะนิสยั คือ ชอบนินทาผู้ อืน คําว่า "ปากกว้าง" นีนอกจากจะแสดงให้ถึงลกัษณะทาง
กายภาพแล้ว ยงัทําให้นกึถึงผู้ ทีชอบนินทาผู้ อืนได้ด้วย สว่นนางสี มีลกัษณะนิสยัชอบมีชู้  เป็นต้น 

 กลุม่ถดัมา คือ ชือสร้อยทีแสดงลกัษณะทางกายภาพ ชือสร้อยกลุ่มนีแสดงให้เห็นลกัษณะ
ทางกายภาพของบุคคล โดยจะกล่าวถึงสรีระทีเป็นจุดเด่น สงัเกตง่ายและการตงัชือสร้อยแบบนี
มกัจะนยัยะเชิงดถูกูบคุคลนนัด้วย เชน่อีซากเลือกนมยานและอีตาดําปากกว้าง 

 ตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นางซากเลือกมีลักษณะทางสรีระ คือ นมยาน และ          
นางตาดํา มีลกัษณะทางสรีระ คือ ปากกว้าง จะเห็นได้ว่าชาวล้านนามีกลวิธีการตงัชือสร้อยด้วย
การใช้ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจุบนั พ.ศ.๒๕๕๕ กลวิธีการตงัชือสร้อยแบบนียงัคงพบอยู่มาก 
เช่น จนัยี มาจาก ผู้หญิงทีชือ "จนั" แตมี่ลกัษณะคือ ฟันยืน คําว่า ยี ในล้านนาหมายถึง ยืน,เหยิน 
เป็นต้น 



๒๒๕ 
 

 กลุ่มต่อมา คือ ชือสร้อยทีแสดงความสัมพันธ์ครอบครัว หมายถึง การกล่าวถึงชือสร้อย
ด้วยความสมัพนัธ์ของครอบครัว อาจจะใช้คําเรียกญาติ พีน้อง เช่น พี น้อง ป้า ลุง รวมถึงคําว่า 
สามีและภรรยาด้วย ล้านนามกัใช้คําว่า "ผวั" และ "เมีย" เป็นต้น เช่น อีตาเพรียเมียพราหมณ์ใส่
และอียวงเมียพราหมณ์ตาเหลือก 

 ตวัอย่างข้างต้นทําให้เห็นว่า ชาวล้านนานิยมเรียกชือสร้อยโดยการนําความสมัพันธ์ใน
ครอบครัวมาเรียกขาน เช่น นางตาเพรียเป็นภรรยาของพราหมณ์ทีชือว่า "ใส่" หรือจากตวัอย่างใน
คําทีสอง จะพบว่ามีการใช้ชือสร้อยซ้อนชือสร้อย กล่าวคือ ไม่เพียงแต่จะใช้ชือสร้อยของบุคคล
แล้วแต่ยังใช้ชือสร้อยของบุคคลทีมีความสัมพันธ์ครอบครัวมาขยายอีกด้วย เช่น นางยวงเป็น
ภรรยาของพราหมณ์ตาเหลือก  จะเห็นไ ด้ว่า  ชาวล้านนาใ ช้ ชือส ร้อยของนางยวงว่า              
"พราหมณ์ตาเหลือก "  ซึงคํานีก็ เ ป็นชือสร้อยของพราหมณ์ผู้ หนึงทีมีลักษณะตาเหลือก                
เป็นการใช้ชือสร้อยทีแสดงถึงกายภาพ ชือสร้อยกลุม่นีอาจจะมีการเรียกสลบักนัได้ เช่น "พราหมณ์
ใสผ่วัอีเพรีย" หรือ "พราหมณ์ตาเหลือกผวัอียวง" เชน่นีก็สามารถเรียกได้เชน่กนั 

 ชือสร้อยลกัษณะนีอาจจะทําให้เห็นถึงสภาพสงัคมล้านนาว่า เป็นสงัคมทีให้ความสําคญั
เกียวกับครอบครัว ดงัทีจะเห็นได้ว่า การเรียกชือสร้อยของพราหมณีซึงเป็นหญิงทีแตง่งานแล้วจะ
ใช้ชือสร้อยเป็นชือพราหมณ์ซึงเป็นสามี อาจจะกล่าวได้ว่า การเป็นครอบครัวเดียวกันต้อง
รับผิดชอบร่วมกนั ดงัทีภาษากฎหมายกลา่ววา่ สามีและภรรยาถือเป็นบคุคลเดียวกนั  

 การเรียกชือสร้อยลักษณะนีสะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมล้านนามองว่าคนครอบครัว
เดียวกันเป็นบุคคลคนเดียวกัน หากผิดต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากมองถึงเรืองความสมัพันธ์เชิง
อํานาจจะเห็นได้ว่า การใช้ชือสร้อยเป็นชือสามี แสดงให้เห็นว่าภรรยาถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของสามีและสามีต้องดแูลภรรยา  

 ฉะนนั การใช้ชือสร้อยทีแสดงความสมัพนัธ์ครอบครัวไม่เพียงแตจ่ะเห็นความสมัพนัธ์ของ
ระบบครอบครัวเท่านัน แต่ทําให้เห็นถึงความคาดหวังของคนในสังคมล้านนาทีมีต่อระบบ
ครอบครัวของล้านนาด้วย 



๒๒๖ 
 

 กลุ่มสุดท้าย คือ ชือสร้อยแสดงอาชีพ ซึงอาชีพทีปรากฏในเรืองมหาชาติ สํานวน        
สร้อยสงักร คือ อาชีพแมค้่า เชน่ อีจิกหลิกแมค้่าขีร้า๑๖และอีสพัพะแจะแมค้่าส้มคา่ง๑๗ 

 ตัวอย่างนีแสดงให้เ ห็นถึงอาชีพของหญิงชาวล้านนา  คือ  อาชีพแม่ค้า  กล่าวคือ            
นางจิกหลิกเป็นแม่ค้า ทีค้าขายปลาร้า ในขณะทีนางสัพพะแจะ เป็นแม่ค้า ขายแหนมเนือค่าง 
อาชีพแม่ค้าดงักล่าวทําให้เห็นว่า อาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพสําคญัของหญิงชาวล้านนา และสินค้าที
นํามาค้าขายกนันนัก็เป็นสินค้าทีนําไปประกอบอาหารด้วย 

 อาจกลา่วได้วา่การใช้ชือสร้อยหรือสร้อยนามเป็นลกัษณะเฉพาะของชาวล้านนา กล่าวคือ 
ชาวล้านนานิยมใช้ชือสร้อยเรียกขานบุคคลในชมุชน ไม่เพียงเท่านนัชาวล้านนายงัใช้ชือสร้อยกับ
สตัว์เลียงด้วย ดงัในกัณฑ์ชูชก เมือหมาทงั ๓๒ ตวัของพรานเจตบตุรไล่กดัชูชก พรานเจตบุตรได้
กลา่วถึงหมาทงั ๓๒ ตวัวา่  

หมาพรานเจตบตุรก็มาห้อมเห่า เถ้าเล้าเก่ากลวัตาย หมาพรานหมายเลียงไว ้
เต็มป่าไม้ไล่ขบเอา จกักล่าวชือหมาทงัหลาย อนันายพรานเจตบุตรเลียงไว ้   
ตวัหนึงชือว่าพูตู้บแก้ว แกว่นเชือขบเชือคาบ ตวัหนึงชือว่าพูต้าบ มนัช่างสาป
ชอมรอย ตัวหนึงชือว่าพู้ดํามอยปกหางครางไปทัวป่า เสียงทัวร่ารวายถี        
ตวัหนึงชือว่าอ้ายหรีหางดอก ตวัหนึงชือว่าพู้ทอก มนัช่างเซาะซอกในลอม 
หลอนหนัสตัว์มามนัย่อมไล่ คนัเข้าไปใกล้ปาวเปิปเอา ตวัหนึงชือว่าดาวเสร็จ 
แม้นหลงป่าได้ ๗ วนัมันก็ผันมารอด ตวัหนึงชือว่าอ้ายดําปลอดตาแหวน      
ตวัหนึงชือว่าอา้ยตาแมนหมาเก่าเกือ ย่อมไล่เนือทนัทาง ตวัหนึงว่าแดงด่างมนั
ช่างนอนพ่างข้างเจ้าอยู่เฝ้าหวัคนัใด ตวัหนึงชือว่าอีใจไว หนัอนัใดก็ขบหยาบ
แล่นคนัคาบยามเดียว ตวัหนึงชือว่าอา้ยสลบัสเลียวดําปลอดช่างรู้สอดหารอย 
คอยดูตาแห่งเจ้า ตวัหนึงชือว่าอีเท้า เป็นหมาเถ้าแก่แต่พ่อแม่มนัมา เลงมคัคา
คอยแม่น ใจรู้แกว่นหนทาง หวัลวัะและยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย ตวั
หนึงชือว่าอ้ายตามอย หมาใหญ่หนัหวัล้านไล่ทนัใจ ตวัหนึงชือว่าไฟเดือนห้า 
ตวัหนึงชือว่าฟ้าเดือนหกหนัยาจกบ่ได้ มนัฟังไล่เลยทนั ตวัหนึงชือว่ามณีวนั
หางก่าน หนัหมู่ม่านเมงชงัไล่ตามหลงัขบคาบ ทึงคนัหยาบหรอตาย ตวัหนึงชือ
ว่าอา้ยขาลายแค่งเทา้ หากเป็นหมาเถา้แต่เมินมา ตวัหนึงชือว่าอีตาแดงเจ้ามนั
แพงผูกไว ้มนัช่างหมุไปยําเต่า ปากมนัเห่ายงัแลน ตามนัแหงนหารังเผิงและรัง

                                                           
 ๑๖ขร้ีา หมายถึง ปลาร้า 
 ๑๗ส้มคา่ง หมายถึง แหนมเนือคา่ง 



๒๒๗ 
 

รอก หางมนัชกซอกเข้ารู้หนู หูมนัฟังหาเจ้าเรียก ตวัหนึงชือว่าอีกาเจรียกแล่น
ทนัลอม ตวัหนึงชือว่าขอมเคิงขาบ แล่นคนัคาบเสือหมี ตวัหนึงชือว่าอา้ยขนยี
ซอมซ่อ ช่างหมุหล่อขบเสือ ตวัหนึงชือว่าอีคําเครือขบหยาบ คนัมนัคาบแล้วก็
บ่วาง เอาพร้ามาง้างคางจึงออกได้ หนัพราหมณ์เข้ามาใกล้สรืดเข้าขบถง ตวั
หนึงชือว่าแสนตาวงไววาท ตวัหนึงชือว่าสายฟ้าฟาดธรณี หมู่หมาดี ๓๒ ตวัก็
มาหอ้มเห่าเถา้เลา้เก่ากลวัตาย๑๘ 

 ตวัอย่างนีกล่าวถึงหมาของพรานเจตบุตรล้อมเห่าชูชกโดยกล่าวถึงลกัษณะของ
หมาว่า ตวัหนึงชือว่าพู้ตบูแก้วชํานาญด้านการกดั ตวัหนึงชือว่าพู้ตาบชอบสะกดรอบ ตวัหนึงชือ
วา่พู้ ดํามอยปกหางชอบส่งเสียงดงัไปทวัป่า ตวัหนึงชือว่าอ้ายหรีหางดอก ตวัหนึงชือว่าพู้ทอกชอบ
หลอกลอ่สตัว์ป่าแล้วตะปบไว้ ตวัหนงึชือดาวเสดจ็๑๙แม้วา่จะหลงป่า ๗ วนัก็สามารถหาทางออกได้ 
ตวัหนงึชือวา่อ้ายดําปลอดตาแหวน ตวัชือว่าอ้ายตาแมนเป็นหมาดงัเดิมชอบไล่สตัว์ป่า ตวัหนึงชือ
วา่แดงดา่งชอบนอนเฝ้าเจ้าของทีหวับนัได ตวัหนึงชือว่าอีใจไวเห็นสิงใดก็ขบกดั ตวัหนึงชือว่าอ้าย
สลบัสเลียว๒๐ดําปลอดเก่งด้านตามรอย  

 ตวัหนงึชือวา่อีเท้าเป็นหมาแก่ชํานาญการจดจําทาง เห็นชาวลวัะและปากะญอ๒๑

สะพานแชก๒๒ก็ชอบกัดแล้วแบกลงดอย ตวัหนึงชือว่าอ้ายตามอยเป็นหมาตวัใหญ่เห็นคนหวัล้าน
แล้วชอบไล่กัด ตวัหนึงชือว่าไฟเดือนห้า ตวัหนึงชือว่าฟ้าเดือนหกเห็นคนจน(ยาจก)ไม่ได้จะรีบไล่
กัด ตัวหนึงชือมณีวันหางก่าน เห็นพวกพม่า(ม่าน)มอญ(เมง)แล้วเกลียดชังจึงไล่กัดจนตาย        
ตวัหนงึชือวา่อ้ายขาลายเป็นหมาแก่ ตวัหนงึชือวา่อีตาแดงเจ้าของได้ผกูเอาไว้เพราะชอบไปเหยียบ
เต่าเหยียบตะกวด(แลน) ตาของมนัสอดส่ายหารังผึงและรังกระรอก หางของมนัหารูหน ูหูมนัฟัง
เสียงเจ้าของ ตวัหนึงชือว่าอีกาเจรียกวิงเร็ว ตวัหนึงชือว่าขอมเคิงขาบ สามารถวิงคาบเสือและหมี 
ตวัหนึงชือว่าอ้ายขนยีซอมซ่อ ชอบกัดเสือ ตวัหนึงชือว่าอีคําเครือชอบกัดหยาบเวลาคาบแล้วไม่
ชอบวางจนต้องเอาพร้ามาง้างทีคางจึงจะออกได้ เห็นพราหมณ์เข้ามาใกล้ก็จะเข้ากดัทีถงุ ตวัหนึง
ชือวา่แสนตาไววาท ตวัหนงึชือวา่สายฟ้าฟาดธรณี  

                                                           
 ๑๘เรืองเดียวกนั, ๑๒๗-๑๒๙. 
 ๑๙มหาชาติ สํานวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง ชือวา่ ดาวสระเดจ็ 
 ๒๐มหาชาติ สํานวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดง ชือวา่ พู้เฉลียว 
 ๒๑ลวัะ เป็นชาติพนัธ์ุหนึงของล้านนา. ปากะญอ บางเรียก กะเหรียง เป็นชาวไทยภูเขาปัจจุบนัพบมากในจังหวดั
เชียงใหม ่แพร่ น่านและแมฮ่่องสอน ชาวล้านนาในอดีตเรียกปากะญอวา่ "ยาง" มีนยัยะเชิงดถูกู. 
 ๒๒ภาชนะสานทรงสอบสําหรับใสส่ิงของ ใช้สะพายหลงัแบกไป  



๒๒๘ 
 

 ตวัอยา่งนีกลา่วถึงการเพิมรายละเอียดชือสนุขัและความสามารถสนุขัซึงเป็นสนุขั
ของพรานเจตบุตรข้อสังเกตประการหนึงของการกล่าวถึงหมาของกวีนัน กวีจะใช้โครงสร้าง        
การกล่าวคล้ายๆกันทุกตวั กล่าวคือ กวีตงัชือหมา(โดยให้มีสัมผัสกับตวัถัดไป) จากนนัจะใช้คํา
สร้อย(เพือขยายคณุลกัษณะ)และจะกล่าวถึงลกัษณะของหมาตวันนัๆ อาจจะเขียนโครงสร้างการ
สร้างชือหมาได้ดงันี  ตวัหนึงชือ + ชือหมา + คําสร้อย + ลกัษณะ และอาจจะสรุปเป็นตารางได้
ดงันี 

ตารางที ๔๑  แสดงชือหมาของพรานเจตบตุร 

ชือหมา คาํสร้อยของชือหมา ลักษณะ 
พู้ ตบูแก้ว แกวน่เชือขบเชือคาบ 
พู้ ตาบ มนัชา่งสาปชอมรอย 
พู้ ดํามอย ปกหางครางไปทวัป่า เสียงทวัร่ารวายถี 
อ้ายหรี หางดอก มนัชา่งเซาะซอกในลอม หลอนหนัสตัว์มา

มนัยอ่มไล ่คนัเข้าไปใกล้ปาวเปิปเอา พู้ ทอก 
ดาว  เสร็จ แม้นหลงป่าได้ ๗ วนัมนัก็ผนัมารอด 
อ้ายดํา ปลอดตาแหวน ยอ่มไลเ่นือทนัทาง 
อ้ายตาแมน หมาเก่าเกือ 
แดง ดา่ง มนัชา่งนอนพา่งข้างเจ้าอยูเ่ฝ้าหวัคนัใด 
อีใจไว   หนัอนัใดก็ขบหยาบแลน่คนัคาบยามเดียว 
อ้ายสลบัสเลียว ดําปลอด ชา่งรู้สอดหารอย คอยดตูาแหง่เจ้า 
อีเท้า  - เป็นหมาเถ้าแก่แตพ่อ่แมม่นัมา เลงมคัคา

คอยแมน่ ใจรู้แกวน่หนทาง หวัลวัะและ
ยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย 

อ้ายตามอย หมาใหญ่ หนัหวัล้านไลท่นัใจ 
ไฟ  เดือนห้า หนัยาจกบไ่ด้ มนัฟังไลเ่ลยทนั 
ฟ้า เดือนหก 
มณีวนั  หางก่าน หนัหมูม่า่นเมงชงัไลต่ามหลงัขบคาบ      

ทงึคนัหยาบหรอตาย 
อ้ายขาลาย  แคง่เท้า หากเป็นหมาเถ้าแตเ่มินมา 
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ตารางที ๔๑  แสดงชือหมาของพรานเจตบตุร (ตอ่) 

ชือหมา คาํสร้อยของชือหมา ลักษณะ 
อีตาแดง  เจ้ามนัแพงผกูไว้ มนัชา่งหมุไปยําเตา่ ปากมนัเหา่ยงัแลน   

ตามนัแหงนหารังเผิงและรังรอก หางมนั   
ชกซอกเข้ารู้หน ูหมูนัฟังหาเจ้าเรียก 

อีกา เจรียก แลน่ทนัลอม 
ขอม  เคงิขาบ แลน่คนัคาบเสือหมี 
อ้ายขนยี  ซอมซอ่ ชา่งหมุหลอ่ขบเสือ 
อีคําเครือ  ขบหยาบ คนัมนัคาบแล้วก็บว่าง เอาพร้ามาง้างคาง

จงึออกได้ หนัพราหมณ์เข้ามาใกล้สรืดเข้า
ขบถง 

แสนตา วงไววาท - - 
สายฟ้าฟาดธรณี - - 

ตารางชือหมานีมีชือหมาทงัสิน ๒๔ ชือ แต่ในคําประพนัธ์กล่าวไว้ว่ามีถึง ๓๒ ตวั เป็นที  
น่าสังเกตว่าในมหาชาติ สํานวนอืนๆก็มีชือหมาไม่เท่ากับจํานวนทีกวีได้กล่าวไว้ เช่น มหาชาต ิ
สํานวนไม้ไผ่แจ้ เ รียวแดง  ไ ด้กล่าวว่า มีหมาจํานวน  ๓๒  ตัว เช่นกัน  แต่การศึกษาของ              
มชัฌิมา วีรศิลป์๒๓พบว่ามีชือหมาเพียง ๒๐ ชือ การทีจํานวนของหมาและจํานวนชือหมาตา่งกัน 
อาจจะเป็นเพราะวา่เป็นความจงใจของกวีทีเพือให้ครบตามฉันทลกัษณ์(ร่าย,คา่วธรรม)  

อีกประการหนึงน่าจะเกิดจากความคุ้นชินและการเลียนแบบของกวีเอง เมือนํามหาชาติ
ของล้านนาทังสํานวนสร้อยสังกรและสํานวนไม้ไผ่แจ้เ รียวแดงมาเปรียบเทียบกันพบว่า              
ชือหมาบางตัวมีชือซํากันแม้ว่าจะมีรูปเขียนทีแตกต่างกันไปบ้างก็เนืองจากฉันทลักษณ์ของ          
คําประพนัธ์ อีกทงัยงัมีลกัษณะนิสยั และลกัษณะทีคล้ายคลงึกนัด้วย 

 

 

                                                           
 ๒๓มชัฌิมา วีรศิลป์.การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก สาํนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง, ๕๙-๖๐. 
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ตารางที ๔๒  แสดงการเปรียบเทียบหมาของมหาชาติทงัสองสํานวน   

มหาชาต ิสาํนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง มหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร 
ตวันึงชือว่าพู้ตูบ มันช่างแกว่นเชิงขบ

เชิงคาบ ตวันึงว่าพู้ตาบ มันช่างสาบชอมรอย 
ตัวนึงชือว่า พู้มอยดําปกหาง แล่นครังคราง
ผบัปลา่เสียงรวายตรี 

ตัวหนึงชือว่าพู้ตูบแก้ว แกว่นเชือขบ
เชือคาบ ตวัหนึงชือว่าพู้ตาบ มันช่างสาปชอม
รอย ตวัหนึงชือว่าพู้ดํามอยปกหางครางไปทวั
ป่าเสียงทวัร่ารวายถี 

ตวัอย่างชือหมาของทงัสองสํานวนนีจะเห็นได้ว่ากวีของสํานวนสร้อยสงักรคงเคยได้ยินได้
ฟังหรือได้อา่นสํานวนไม้ไผแ่จ้เรียวแดงซงึแตง่ก่อนสํานวนสร้อยสงักร๒๔จึงทําให้เกิดความคุ้นชินกบั
ชือและจํานวนหมาดงักลา่ว อีกทงัอาจจะเกิดการเลียนแบบวรรณกรรมต้นแบบ๒๕ก็เป็นได้ 

ตารางชือหมาในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนนั อาจจะสรุปคณุลกัษณะหมาของพราน
เจตบตุรได้ ๓ ประเภทดงันี  

ประเภทแรก หมาทีมีลกัษณะของการลา่เนือ ดงัจะเห็นได้จากคําประพนัธ์ทีว่า  ตวัหนึงชือ
ว่าอ้ายหรีหางดอก ตัวหนึงชือว่าพู้ทอก มันช่างเซาะซอกในลอม หลอนหันสัตว์มามันย่อมไล่      
คนัเข้าไปใกลป้าวเปิปเอา หมาประเภทนีมีลกัษณะ คือ เลียงไว้ลา่เนือและทําร้ายคนได้  

สว่นประเภททีสอง คือ หมาทีมีลกัษณะเตือนภยั เชน่ ตวัหนึงชือว่าพูต้าบ มนัช่างสาปชอม
รอย ตัวหนึงชือว่าพู้ดํามอยปกหางครางไปทัวป่า เสียงทัวร่ารวายถี หมาลักษณะนีจะพบว่า         
มีการเห่าหอนเพือเตือนภัยจากอันตรายต่างๆโดยมีลักษณะของการเห่าทีเสียงดัง ดังทีกวีได้
พรรณนาวา่ ครางไปทวัป่า เสียงทวัร่ารวายถี 

สว่นหมาประเภทสดุท้าย คือ หมาทีทําร้ายคน ดงัจะเห็นได้จากหมาประเภทนีจะชอบเห่า
และกดัทําร้ายคนแปลกหน้า ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้ว่า  ตวัหนึงชือว่าอ้ายสลบัสเลียวดําปลอดช่างรู้
สอดหารอย คอยดูตาแห่งเจ้า ตวัหนึงชือว่าอีเท้า เป็นหมาเถ้าแก่แต่พ่อแม่มนัมา เลงมคัคาคอย
แม่น ใจรู้แกว่นหนทาง หวัลวัะและยางสพายแชก ขบแล้วแบกลงดอย ตวัหนึงชือว่าอ้ายตามอย 
หมาใหญ่หนัหัวล้านไล่ทนัใจ ตัวหนึงชือว่าไฟเดือนห้า ตัวหนึงชือว่าฟ้าเดือนหกหันยาจกบ่ได ้
                                                           
 ๒๔อดุม รุ่งเรืองศรี สนันิษฐานวา่เป็นสํานวนทีเก่าแก่ทีสดุน่าจะอยู่ราวสมยัอยธุยาตอนปลาย   
 ๒๕การเลียนแบบวรรณกรรมต้นแบบ สามารถพบได้ทัวไปในวรรณกรรมไทยถือว่าเป็นขนบอย่างหนึง เช่น            
การเลียนแบบโคลงกําสรวลศรีปราชญ์ในเรือง โคลงนิราศนรินทร์ เป็นต้น 
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มนัฟังไล่เลยทนั ตวัหนึงชือว่ามณีวนัหางก่าน หนัหมู่ม่านเมงชงัไล่ตามหลงัขบคาบ ทึงคนัหยาบ
หรอตาย 

เห็นได้ว่าหมาประเภทนีชอบทําร้ายคนแปลกหน้า กล่าวคือ กลุ่มคนทีกวีได้พรรณนาล้วน
แล้วแต่เป็นชาติพนัธุ์อืนทีเข้ามาอาศยัในล้านนาหรือบางชาติพนัธ์ุคนล้านนาทีเป็นกลุ่มใหญ่ คือ 
คนยวน(โยน,โยนก)รู้สึกว่าแปลกแยก เป็นทีทราบกนัดีแล้วว่าล้านนาเป็นดินแดนทีมีชาติพนัธ์ุอยู่
หลายชาตพินัธุ์ ทงั ยวน พวน เขิน ไตใหญ่(ไทใหญ่) และลวัะ เป็นต้น  

ในบรรดาชาตพินัธุ์เหลา่นี คนยวน(โยน,โยนก) หรือทีเรียกตนเองว่า "คนเมือง" นนัเป็นชาติ
พนัธ์ุทีมีอํานาจทางการเมืองและส่วนใหญ่เป็นชนชนัปกครอง ฉะนนั ชาติพนัธ์ุอืนทีไม่ใช่ยวนหรือ
คนเมืองนนัจึงถกูมองว่าเป็นผู้ ทีแปลกแยก บ้างมองว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านีเป็นอนัตรายและมีคําที
เรียกขานกลุม่นีในเชิงดถูกู เชน่ เรียก "ปากะญอ" วา่ "ยาง" และเรียก ชาวไทใหญ่ วา่ "เงียว" เป็นต้น  

อาจจะกล่าวได้ว่า การเพิมรายละเอียดของฉากทีเกียวกับวัตถุธรรมในตอนนีสะท้อนให้
เห็นถึง "ความคิดเชิงแปลกแยก" ทีปรากฎอยู่ในวรรณกรรมทีมีความนิยมและสําคญัของล้านนา   
จึงไม่น่าแปลกใจว่า ชนกลุ่มน้อยเหล่านีในปัจจบุนั(พ.ศ.๒๕๕๕)ก็ยงัถูกมองว่าเป็นคนแปลกแยก 
เป็นคนชายขอบอยู่ อาจจะกล่าวได้ว่า มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรสะท้อนให้เห็นถึงความคิดทียงั
สง่ผลมาถึงในปัจจบุนั 

 การจําแนกบคุคลของชาวล้านนานนัไม่เพียงแตก่ารใช้ชือสร้อยเท่านนั การขยายชือสร้อย
ด้วยบคุลิกก็เป็นสิงหนึงทีนิยมใช้กนั กล่าวคือ เพือไม่ให้เกิดการซํากนัระหว่างชือสร้อยอีกครังหนึง 
ดงัทีกวีได้กล่าวถึงชือของพราหมณีแล้วตามด้วยชือสร้อย แล้วปิดท้ายด้วยการขยายความเพือ
แสดงบคุลิก ดงัตารางชือนางพราหมณีทีมารุมดา่นางอมิตดา ในทํานองเดียวกนัชาวล้านนายงัให้
ความสําคญัของสัตว์ทีใกล้ชิดกับคนล้านนาอย่างหมาด้วย ดงัจะเห็นได้จากตารางชือหมาของ
พรานเจตบตุร ซึงทําให้เห็นว่าชาวล้านนามีลกัษณะนิสยัทีละเอียดและช่างสงัเกตจนนําเหตกุารณ์
หรือลกัษณะเดน่มาใช้เรียกเป็นชือสร้อย 

 สงัคมล้านนาปัจจุบนัอาจจะแบ่งระดบัความสมัพนัธ์ออกเป็น ๒ แบบ คือ ความสมัพนัธ์
แบบเมือง ซึงปัจจุบนัเห็นว่าลกัษณะความสมัพนัธ์แบบรู้จกัใกล้ชิดสนิทสนมอย่างหมู่บ้านทุนวิฐ
นนัลดลงมาก แม้ว่าลกัษณะการเรียกชือตวัและชือสร้อยนียงัปรากฏในสงัคมเมืองล้านนาปัจจบุนั
อยูบ้่าง แตโ่ดยมากแล้วจะเรียกขานบคุคลตามสถานภาพของบคุคลแทน เช่น หมอ ทหาร ผู้หมวด 
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หรือครู เป็นต้น อย่างไรก็ตามสภาพสงัคมอย่างหมู่บ้านทุนวิฐยงัสามารถพบได้จากความสมัพนัธ์
แบบชนบท  ทียัง เ ห็นความสัมพัน ธ์ใกล้ชิดสนิทสนมยังมีการใช้ ชือตัวและชือสร้อยอยู ่                  
แต่อย่างไรก็ตามสังคมล้านนาปัจจุบันทังสังคมเมืองและสังคมชนบทก็มีแนวโน้มทีจ ะเป็น
ความสมัพนัธ์ทีเป็นทางการมากขนึ 

 ๑.๒ บทบาทของคนในสงัคมล้านนา 

 บทบาทของสงัคมในสงัคมล้านนาทีเห็นได้ชดัเจนผ่านตวัละครในเรือง ปรากฏ ๒ ลกัษณะ 
คือ บทบาทของคนในครอบครัวและบทบาทของบุคคลทัวไป บทบาทของคนในสังคมล้านนานี     
ทําให้เห็นถึงความสมัพนัธ์และพฤติกรรมทีพงึประสงค์ของคนในสงัคมล้านนาเพราะแสดงให้เห็น
ถึงสิงทีผู้หญิง ผู้ชายและผู้ นําในท้องถินพงึปฏิบตัอีิกด้วย 

  ๑.๒.๑. บทบาทของภรรยา 

  มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนีให้ความสําคญักับความเป็นภรรยาทีดี กล่าวคือ    
ตัวละครฝ่ายหญิงทังตัวละครหลัก  คือ  พระนางมัทรี  และตัวละครรอง  คือ  นางอมิตดา              
ล้วนมีสถานภาพเป็นภรรยาทงัคู่ และตวัละครทงัคู่ยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นภรรยาทีดีหรือเป็น    
ศรีภรรยาด้วย ดงัมีรายละเอียดดงันี 

  ในทานกัณฑ์ หลงัจากทีพระเวสสนัดรทรงรับสงัลาพระเจ้าสญัชยัผู้ เป็นพระราช
บิดาแล้ว พระเจ้าสัญชัยมีพระดํารัสเพือทรงวิงวอนพระสุณิสาหรือลูกสะใภ้ คือ พระนางมัทรี       
แต่พระนางมัทรีทรงปฏิเสธทีจะประทับในเมืองสีพี เนืองด้วยมีพระประสงค์จะโดยเสด็จตาม       
พระเวสสันดรทําให้เห็นว่าพระนางมทัรีทรงมีความเป็นภรรยาทีดี คือ ในตอนทีพระนางมทัรีทรง
ดํารัสตอบพระเจ้าสญัชยั วา่ 

เมือผวัทกุข์ไร้โศกหาขา้วของบ่ไดเ้ข็ญใจยิงผูน้นัไปตามบ่ขาด ยามเมือผวั
ไดเ้สวยราชสมบติัเป็นกษัตริย์ตนเป็นใหญ่ ยิงผูน้นัก็ปรากฏทรงยสเป็นดี
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กบัดว้ยผวัตนดงัอนั ยิงผูน้นัเทวดาก็สกัเสินยกยอว่ายิงผูน้นักะทําการอนั
กะทํายาก เมือผวัทกุข์ลําบากก็บ่ละเสีย๒๖ 

  กวีได้อธิบายถึงความสําคญัของสามี คือ เมือสามีได้เป็นกษัตริย์ ภรรยาก็จะดํารง
ตนให้สมกบัยศศกัด ิการขยายความของกวีทําให้เห็นคา่นิยมเรืองสามีเป็นฉัตรแก้วกนัเกศ คือ สามี
เป็นเหมือนร่มบงัศีรษะ ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรกวีได้เน้นถึงพฤติกรรมของภรรยาอย่าง    
พระนางมทัรีซึงเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ ในพระพทุธศาสนาได้แบง่ประเภทของภรรยาไว้ทงัหมด 
๗ ประเภท๒๗ ซึงพระนางมัทรีอยู่ในประเภทที ๖ คือ สขีภริยา(ภรรยาเยียงสหาย) กล่าวคือ          
พระนางมทัรียอมทีจะตามเสด็จพระเวสสนัดรไปยงัเขาวงกตเพือปรนนิบตัิพระสวามี พระนางมทัรี
ทรงมีสํานึกของการเป็นสขีภรรยาด้วยดงัทีกวีได้พรรณนาไว้ว่า "เมือผวัทกุข์ไร้โศกหาข้าวของบ่ได้
เข็ญใจยิงผู้นันไปตามบ่ขาด ยามเมือผัวได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ตนเป็นใหญ่ ยิงผู้นันก็
ปรากฏทรงยสเป็นดีกบัดว้ยผวัตนดงัอนั"  

  เห็นได้ว่า พระนางมัทรีทรงเห็นว่าหน้าหนึงของภรรยา คือ เมือสามีทุกข์ก็ต้อง
ช่วยเหลือสามี  และยามสามีความสุขภรรยาก็ย่อมได้รับความสุขในลาภสรร เสริญด้วย                 
ในขณะเดียวกันพระนางมัทรีทรงเป็นภรรยาในประเภทที ๗ ด้วย คือ ทาสีภริยาด้วยเช่นกัน          
ในวรรณกรรมคําสอนเรืองโคลงวิฑูรสอนหลานได้กล่าวถึงแบบอย่างของภรรยาในอุดมคติของ
สงัคมล้านนาโดยกลา่วอ้างถึงคณุลกัษณะของพระนางมทัรีทีเป็นตวัแทนของภรรยาในอดุมคติของ
ชายล้านนาไว้วา่ 

                                                           
 ๒๖พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๘๒. 
 ๒๗๑. วธกาภริยาภรรยาเยียงเพชฌฆาตได้แก่ภรรยาผู้มีจิตประทุษร้ายปรารถนาความเสือมเสียหายแก่สามี ดหูมิน
และคิดทาลายสามีชอบคบชายอืน๒. โจรีภริยาภรรยาเยียงโจรได้แก่ภรรยาทียกัยอกล้างผลาญทรัพย์สมบติัทีสามีหามาได้ไม่
วา่โดยศิลปกรรม (การช่าง ) พาณิชยกรรม (การค้าขาย) และกสิกรรม (การทานาการทาสวน) ๓. อยัยาภริยาภรรยาเยียงนาย
ได้แก่ภรรยาทีไม่ใส่ใจการงานเกียจคร้านกินมากปากร้ายใจเหียมพูดจาหยาบคายข่มสามีภรรยา๓ชนิดแรกเป็นฝ่ายร้าย       
๔. มาตาภริยาภรรยาเยียงมารดาได้แก่ภรรยาทีหวงัดีตลอดเวลาคอยห่วงใยรักษาสามีเหมือนมารดาดแูลบตุรประหยดัรักษา
ทรัพย์สมบติัทีสามีหามาได้ ๕. ภคินีภริยาภรรยาเยียงน้องสาวได้แก่ภรรยาทีเคารพสามีดงัน้องกบัพีละอายต่อบาปคล้อยตาม
สามี ๖. สขีภรรยาภรรยาเยียงสหายได้แก่ภรรยาทีพบเห็นสามีเมือใดก็ปลาบปลืมดีใจเหมือนได้เห็นหน้าเพือนหลงัจากทีไม่ได้
เห็นกนัเป็นเวลานานได้รับการศกึษาอบรม (เป็นหญิงมีตระกูล) มีความประพฤติดี (คือมีศีล) รู้จกัปฏิบติัต่อสามี ๗. ทาสีภริยา
ภรรยาเยียงทาสได้แก่ภรรยาทียอมอยู่ใต้อํานาจของสามีคล้อยตามสามีถกูขูต่ะคอกก็อดทนได้ไมโ่กรธตอบ 
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  เมียใครทําเพศเพียงดงั  ทาสี 

 ปฏิบติัไต่ตามคลองดี   คําเชา้ 

 อปุมาดงัมทัรี    ยําพระเวส   วนันนั 

 ผวัคินเอาเป็นเจ้า    แม่นีชือมณีนาง๒๘ 

 โคลงบทนีสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของเรืองมหาชาติ ทีมีต่อความคิดของชาวล้านนามา
อย่างช้านาน จะเห็นได้ว่าในโคลงบทนีได้กล่าวถึงการประพฤติตนของหญิงชาวล้านนาว่า         
ควรจะเป็นภรรยาในประเภทที ๗ คือ ทาสีภริยา โดยยําว่า การเป็นภรรยาประเภทนีจะทําให้สามี
รักและได้ชือว่าเป็นนางแก้ว๒๙ในขณะเดียวกันความคิดเรืองภรรยาในอุดมคตินียังไปรากฏใน
วรรณกรรมล้านนาอีกหลายเรือง เชน่ เรืองปู่ เถ้าสอนหลาน เป็นต้น  

  ดงัที ทรงศกัดิ ปรางวฒันากุล๓๐ได้กล่าวไว้ในเรืองวรรณกรรมคําสอนของล้านนา
ว่าถึงคําสอนลกัษณะหรือคณุสมบตัิทีดีของหญิงผู้ครองเรือน ในตอนหนึงกล่าวถึงคณุสมบตัิของ
หญิงผู้ครองเรือนว่า ควรมีความซือสตัย์ ปรนนิบตัิ เคารพรักสามี ดงัมีคําสอนล้านนาทีว่า เมือผวั
เจ็บเป็ปฏิบติัทีเจ็บป่วย  ผวัก็รัก  มักนอนเรียงแอ้มข้างช่างกอดแลเจียรจาอ่อนหวาน  ผวัก็รัก      
บ่มกัเคียดหมุหึงหือผวั  ผวัก็รัก จากคําสอนดงักล่าวอาจจะทําให้นึกถึงความรู้สึกของพระนางมทัรี
ทีทรงต้องช่วยเหลือพระราชสวามีซึงกําลังตกทุกข์ได้ยาก พระนางมัทรีจึงต้องออกตามเสด็จ      
พระเวสสนัดรไปยงัเขาวงกตเพือปรนนิบตัพิระราชสวามีในฐานะภรรยาทีดี 

  คณุลกัษณะของภรรยาในข้อนีอาจจะเป็นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของสงัคม
ตะวันออกด้วย กล่าวคือ ทังในอรรถกถาฯและมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรกล่าวตรงกันว่า           

                                                           

๒๘โคลงวิฑรูสอนหลาน อ้างใน ทรงศกัดิ ปรางค์วฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถนิเปรียบเทยีบ,๒๑๖. 

 ๒๙คติเรืองนางแก้ว (อิตถีรัตนะ) ปรากฏอยู่ในเรืองไตรภมูิพระร่วง นางแก้วเป็นพระมเหสีของพระยาจกัรพรรดิราช มี
ความเชือวา่ นางแก้วเป็นผู้มีบญุและเป็นนางคูบ่ญุของพระยาจกัรพรรดิราช ดเูพิมเติม ลิไทย,พญา.ไตรภูมพิระร่วง. 

๓๐ทรงศกัดิ ปรางค์วฒันากลุ, วรรณกรรมท้องถนิเปรียบเทยีบ,๒๑๕. 
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หากภรรยาได้ปฏิบัติตามคุณลักษณะดังกล่าวจะเป็นทีนิยมของบุคคลทังหลายในสังคม              
ดงัข้อความในอรรถกถาฯทีวา่ "เทวดาและมนษุย์ย่อมสรรเสริญสตรีนนั เพราะสตรีนนัทํากรรมทีทํา
ได้โดยยาก" ในขณะทีมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรก็กล่าวไว้เช่นกันว่า "ยิงผู้นนัเทวดาก็สกัเสินยก
ยอว่ายิงผู้นนักะทําการอนักะทํายาก เมือผวัทุกข์ลําบากก็บ่ละเสีย" คําว่า "เทวดา"๓๑ นีอาจจะ
หมายถึงบุคคลทีแวดล้อม ทงับิดา มารดาและครูอาจารย์ หากพระนาง มทัรีประพฤติปฏิบตัิตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมตามข้อนี พระนางมัทรีจึงถือได้ว่า  "เป็นภรรยาทีดี "             
ตามแนวคดิเรืองภรรยาในพระพทุธศาสนา 

  อีกตวัอย่างหนึงทีแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของตวัละครหลักอย่างพระนางมทัรี 
คือ ในทานกณัฑ์ เมือพระนางมทัรีทรงตดัสินพระทยัในการเสด็จตามพระเวสสนัดรไปยงัเขาวงกต 
พระเจ้าสญัชยัทรงทดัทานไม่ให้พระนางมทัรีตามเสด็จเนืองจากทรงเป็นผู้หญิงและต้องทรงเลียง
พระบุตรทัง ๒ พระองค์ ถึงอย่างไรก็ตามพระนางมัทรีก็ยังทรงมุ่งมันทีจะนําพระราชโอรสและ   
พระราชธิดาตามเสดจ็พระเวสสนัดร 

เหตุนนั ข้าอยู่ผู้เดียวบ่ได้ จกัเข้าป่าไม้ตามผวั ชะแล สุกจฺฉวี เวธเวรา    
ข้าแด่พระราชเจ้า ผู้ชายทังหลาย ฝูงมีใจจงใฝ่ มักใจใคร่แม่หม้าย๓๒     
แม่ร้าง๓๓ เขาย่อมล้างขดัเลาเอาผิว นุ่งผา้เสืออนัใหม่ ใส่ใจว่าตวัเขางาม
ดี มีข้าวของสะเล็กสะน่อยก็เอามาอ่อยหือแก่ยิง คนัเข้าใกล้ก็ม่ายเป็นชู ้
แม้นบ่สู้เขาก็ชกัหือท่าวเหนือดิน เหมือนดงักาดอม นกเค้าช้างช่างลู่๓๔

ปากอา้งชิงกนั ก็มีแล๓๕ 

                                                           
 ๓๑คําวา่ "เทวดา" เป็นการเปรียบเทียบเชิงสญัลกัษณ์ในวรรณกรรมพระพทุธศาสนา อาจจะหมายถึงบคุคลแวดล้อม
ซงึมีพระคณุตอ่ผู้กลา่ว ดงัในพทุธศาสนสภุาษิตทีว่า "บิดาและมารดาเป็นพรหมของบตุร" พรหม เป็นพระนามของเทวดาองค์
หนึงในพระพทุธศาสนา ในพุทธศาสนสุภาษิตนีจะเห็นได้ว่าใช้อุปลกัษณ์เปรียบบิดาและมารดาให้เป็นเหมือนกบัพระพรหม 
ทํานองเดียวกนั "เทวดา" ในมหาชาติทงัอรรถกถาฯและสํานวนสร้อยสงักร อาจจะเป็นสญัลกัษณ์หมายถึงบคุคลแวดล้อมดงัที
ได้กลา่วไว้แล้วในข้างต้น 
 ๓๒แมห่ม้าย หมายถึง หญิงทีเป็นหม้ายเพราะสามีเสียชีวิต 
 ๓๓แมร้่าง หมายถึง หญิงทีเป็นหม้ายเพราะการหย่าร้าง 

๓๔ลู ่หมายถึง แย่ง 
 ๓๕พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๘๑. 
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 ความตอนนีจะเห็นว่าพระนางมัทรีทรงอธิบายว่าการหาพระสวามีใหม่นนัเป็น
เรืองลําบากสําหรับการเป็นหญิงหม้าย โดยทรงอ้างวา่ผู้ชายนนัเมือเห็นวา่ผู้หญิงเป็นหม้ายจะสร้าง
ภาพลกัษณ์เสียใหม ่โดยทีนําทรัพย์สินเล็กน้อยมาลอ่ลวง  

 ผู้ชายเหล่านนัเหมือนกบันกกาทีจิกคร่านกเค้าช้าง กวีได้ใช้ความเปรียบเทียบว่า
พระนางมทัรีเหมือนกบันกเค้าช้างทีถกูนกกาเข้ามารุมจิกคร่า ทําให้เห็นว่าทศันคติทีว่าการหย่าร้าง
เป็นสิงทีไม่ดี กล่าวคือ การหาสามีใหม่นนัประกอบด้วยบริบททางสงัคมต่างๆ จะเห็นได้จากการ
เลือกคูค่รองของกษัตริย์ทีจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมทงัชาติตระกลู ฐานะทาง เศรษฐกิจ
และสงัคม  อีกทงัยงัต้องพิจารณาคณุสมบตัขิองคูค่รองนนัๆเสียด้วย  

 พริมา อว่มเจริญ๓๖ได้ศกึษาวรรณกรรมคําสอนล้านนาเรืองคดีโลกคดีธรรม พบว่า
คําสอนของล้านนาในคําสอนเรืองความรัก การเลือกคูค่รองและการครองเรือน กล่าวถึงการเลือก
คูค่รองวา่ การเลือกคู่ครองนนัหากเป็นลูกสาวใหเ้ลือกคนทีประพฤติตนเหมือนดงัพ่อหรือพีชายของ
ตนและหากเป็นลูกชายใหเ้ลือกผูห้ญิงทีประพฤติตนเหมือนดงัพีสาวของตน๓๗ 

 ไมเ่พียงเทา่นนั ความลําบากสําหรับการเลือกคูค่รองใหม่ของพระนางมทัรียงัเห็น
ได้จากการทีพระนางมัทรีเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัททราชซึงเป็นพระวงศ์เดียวกับ              
พระเวสสนัดรธรรมเนียมของการเลือกคู่ครองของกษัตริย์ในสังคมตะวนัออกในอดีตมกัจะเลือก
คูค่รองในพระวงศ์เดียวกนัหรืออย่างน้อยทีสดุก็ต้องอยู่ในวรรณะเดียวกนั วรรณคดีไทยหลายเรือง
จะพบแนวความคดินีซงึถือว่าเป็นความเหมาะสมประการหนึง ดงัทีกวีได้บรรยายไว้ว่า "จิงถ้านถูก
เจียรจากบัด้วยราชมารดาตนแม่หือไปนําราชธิดาแต่ขะกูลพระยาตนบญุมทัทราชอนัเป็นเชือชาติ
วงสาตนชือว่ามทัทีงามวิลาสหือมาเป็นใหญ่แก่นางนาฏสนม" จากความคิดเรืองการเลือกคูค่รอง
ของล้านนานีทําให้เข้าใจความลําบากพระทยัของพระนางมทัรีมากขนึด้วย กล่าวคือ การจะเลือก
คูค่รองให้ได้สามีในอดุมคติดงักล่าวนนัยากลําบากกว่าการทีจะต้องไปทนทกุข์ทรมานในเขาวงกต
เสียอีก   

                                                           

๓๖พริมา อว่มเจริญ, การศึกษาเชงิวเิคราะห์วรรณกรรมคาํสอนล้านนาเรืองคดีโลกคดีธรรม, ๙๙. 

๓๗เรืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 



๒๓๗ 
 

 เหตผุลอีกประการหนงึ คือ การเป็นหม้ายนนัเป็นภยัตอ่ตวัผู้หญิงด้วยดงัจะเห็นได้
จากการเปรียบเทียบของกวีทีวา่ แม้นบ่สูเ้ขาก็ชกัหือท่าวเหนือดิน เหมือนดงักาดอม นกเค้าช้างช่าง
ลู่เนืองจากพระนางมทัรีทรงเล็งเห็นแล้วว่าภยัอย่างหนึงของการเป็นหม้ายจากการหย่าร้างนันเป็น
ภยัอยา่งหนงึโดยเฉพาะผู้หญิงทีคณุสมบตัติามเบญจกลัยาณีอยา่งพระนางมทัรี  

 ส่วนตวัละครอย่างนางอมิตดา แม้จะเป็นตวัละครปฏิปักษ์แต่ในแง่ของการเป็น
ภรรยาแล้ว นางอมิตดานับว่าเป็นภรรยาในอุดมคติของชาวล้านนาด้วย ดังทีจะเห็นได้จาก       
กัณฑ์ชูชก เมือชูชกได้นางอมิตดาเป็นภรรยาแล้วจึงพานางมาอยู่ทีหมู่บ้านทุนวิฐ นางอมิตดาได้
ปรนนิบตัิชูชกในฐานะสามีเป็นอย่างดี จนทําให้เหล่านางพราหมณีทงัหลายอิจฉาและโกรธแค้นที
เหลา่พราหมณ์หนุม่มาดา่วา่ ดงัทีกวีได้บรรยายวา่  

เมือนนัแลนา นางอมิตตาก็ประกอบไปดว้ยวตัรปฏิบัติ หมนัหลบัเดิกลุก
เช้า พําเรินผวัเถ้าชวุนัยาม พราหมณ์ทงัหลายฝูงอนัเป็นสามิกา หนันาง
อมิตตดาบําเรินผวัเถา้ ทกุคําเชา้แลงาย เขาเสียดายอยู่บ่ได ้จึงเมือกล่าว
ทีใกลคํ้าเมียเขาว่า๓๘ 

  ตวัอย่างข้างต้น เห็นว่านางอมิตดานนัประกอบไปด้วยวตัรปฏิบตัิ โดยทีนอนดึก
และตนืเช้า และยงับําเรอชชูกทกุวนั เมือเหล่าพราหมณ์หนุ่มทีเป็นสามีนางพราหมณีเหล่านนัเห็น
นางอมิตดาปฏิบตัเิชน่นนัทกุวนั จงึรู้สกึเสียดายและได้ไปวา่กลา่วภรรยาของตน 

  ตวัอย่างนีจะเห็นได้ว่า ชาวล้านนามีความคิดเรืองวตัรปฏิบตัิของภรรยาประการ
หนงึ คือ ต้องตืนก่อนนอนทีหลงัวตัรปฏิบตัเิชน่นีทําให้คดิได้วา่กิจการงานภายในบ้านตงัแตเ่ช้าจรด
การเข้านอน ภรรยาจะต้องเป็นปฏิบตัิทงัสิน ส่วนการทํางานหาเงินมาเลียงดสูามีจะเป็นผู้ปฏิบตั ิ
หน้าทีของภรรยา คือ ต้องปรนนิบตัสิามีเป็นอยา่งดี  

  สว่นอีกตวัอยา่งหนงึในกณัฑ์เดียวกนั คือ เมือชชูกตกลงจะไปขอสองกมุารมาเป็น
ทาสรับใช้นางอมิตดาแล้ว นางจึงได้จดัข้าวของเครืองใช้ให้ชชูกเพือใช้บริโภคและอุปโภคระหว่าง
การเดินทาง ดงัทีกวีได้บรรยายไว้วา่ 

ทีนนันางอมิตตตา ก็มะโนมะนา แต่งดาซวะไซว ้ยงัเข้าไท่เข้าถงใส่ทงัเข้า
สะตูผงและเข้าสะตูย่อย นําเผิงใหม่และพริกเกลือ ใส่ทงัหมากเขือและ

                                                           
 ๓๘พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๑๑. 



๒๓๘ 
 

มากถวั เขา้ตม้อวัชินยํา ใส่ทงัจกัจนัตําผงและแมงดาอวั ใส่ทงัหวับวัและ
หวัเทียม ใส่ทงัซะเลียมและขีรา ใส่ทงัพร้าและเหล็กไฟ ใส่ทงัไตลและ
นําเตา้ เพือจกัหือพราหมณ์เถา้ไปกินหนทาง นนัแล๓๙ 

  ตัวอย่างนี ทําให้เห็นว่านางอมิตดาได้จัดข้าวของเครืองใช้ใส่ถุงให้แก่ชูชก         
ทงัข้าวสะตทีูเป็นผงและข้าวสะตทีูเป็นนํา มีนําผึงใหม่และมีพริกเกลือ ใส่ทงัมะเขือและถัวนานา
ชนิด มีข้าวต้มและยําเนือ ใส่ทงัจักจันตําและอัวแมงดา ใส่ทงัหอมแดงและกระเทียม ใส่ทงัผัก
สะเดาและปลาร้า ใสท่งัมีพร้าและเหล็ก ใสท่งัทพัพีและนําเต้าเพือให้ชชูกใช้อปุโภคบริโภคระหว่าง
การเดินทาง 

  ตวัอย่างนีแสดงให้เห็นถึงความละเอียดถีถ้วนและรอบคอบของนางอมิตดามาก 
เห็นได้จากอาหารต่างๆทีนางได้จดัเตรียมไว้มีทงัอาหารคาวและเครืองปรุงทีสามารถใช้ประกอบ
อาหารระหว่างทางได้ อีกทงัยังมีอุปกรณ์ต่างๆทงัทัพพี เหล็กและนําเต้าทีสามารถใช้ประกอบ
อาหารได้ เหตทีุนางได้จดัเตรียมเครืองอปุโภคและบริโภคไว้อย่างมากมายเช่นนีย่อมทําให้เห็นว่า 
นางอมิตดาได้พิจารณาแล้วว่าระยะทางระหว่างหมู่บ้านทนุวิฐกับเขาวงกตมีระยะทางทีไกลมาก 
ฉะนนั จะต้องจดัเตรียมข้าวของเครืองใช้ รวมทงัอาหารให้เพียบพร้อมเพือไม่ให้สามี คือ ชชูกได้รับ
ความเดือดร้อนและอดอยาก ความละเอียดรอบคอบนีเองจึงเป็นคณุสมบตัิประการหนึงทีผู้ชาย
ชาวล้านนาในอดีตต้องการให้ภรรยาของตนประพฤตปิฏิบตัิ 

  หากมองอยา่งผิวเผินถึงเรืองผู้หญิงทีต้องปรนนิบตัิสามีอาจมีความคิดว่าเป็นการ
เอารัดเอาเปรียบผู้หญิง หรือเป็นการละเมิดสิทธิสตรีอย่างใดอย่างหนึง หากพิจารณาอย่างถีถ้วน
จะพบว่า  การจัดระเบียบทางสังคมประการหนึง  คือ  การแบ่งงานกันทํา  ออกุสต์ก้องต์         
(Auguste Comte)๔๐กลา่วถึงการแบง่งานกนัทําวา่ คนทีจะอยูด้่วยกนัได้ต้องรู้จกัตกลงว่าใครจะทํา
อะไร นนัก็คือ การจดัระเบียบทางสงัคมในเรืองของการแบง่งานกนัทํา ทกุคนไม่ต้องทําเหมือนกัน
หมด อาจจะกล่าวได้ว่า สถาบนัครอบครัวได้แบ่งหน้าทีระหว่างสามีกบัภรรยาไว้อย่างคร่าวๆ คือ 
สามีมีหน้าทีเลียงดภูรรยา หาเงินและคอยเป็นผู้ดแูลภาพรวมของครอบครัว ส่วนภรรยามีหน้าที
เป็นผู้ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสามี อีกทังยังต้องคอยดูแลรายละเอียดภายในบ้านอีกด้วย 
ฉะนนั การทีกวีใช้คําว่า "พําเรินผวัเถ้าชุวนัยาม" จึงไม่ได้หมายถึงบําเรอทกุอย่างให้สามี แตน่่าจะ

                                                           
 ๓๙เรืองเดียวกนั, ๑๒๔. 
 ๔๐อ้างใน สภุางค์ จนัทวานิช, ทฤษฎีสังคมวทิยา, ๒๔. 
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หมายถึงการสนบัสนุนสามีและการดแูลสามีมากกว่า เพราะความสําคญัของการแบ่งงานกันทํา 
คือ การทําให้คนสามารถทําในสิงทีตนถนดัได้และพงึพากนัได้  

  ในทํานองเดียวกนั สงัคมล้านนาในอดีตผู้ชายมีความรู้เกียวกับศิลปศาสตร์ตา่งๆ
จึงทําให้การทํางานหาเลียงครอบครัวเป็นสิงทีถนดั ส่วนผู้หญิงมีความละเมียดละไมในทกุด้านจึง
ต้องดแูลและสนบัสนุนคนในครอบครัว ครอบครัวล้านนาในอดีตจึงมีลกัษณะต่างฝ่ายต่างพึงพา
อาศยักนั 

  ๑.๒.๒ บทบาทของสามี 

  ผู้ วิจัยสังเกตเห็นว่ากวีล้านนาไม่ค่อยบรรยายหรือพรรณนาเกียวกับผู้ ชาย        
อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ รจนาวรรณกรรมล้านนาเรืองนีต้องการจะใช้วรรณกรรมเรืองนีบอกกล่าวถึง
ผู้หญิงล้านนาในอดุมคติของผู้ชายล้านนา  

  แม้ว่าการสวดเทศน์มหาชาติจะไม่ได้มีความมุ่งหมายเจาะจงเทศน์ให้ผู้หญิงฟัง
เพียงอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นผู้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมากกว่าผู้ ชาย๔๑จึงทําให้เป็น
โอกาสทีจะได้สงัสอนและแนะนําถึงคณุลกัษณะของผู้หญิงในอดุมคตขิองผู้ชาย  

  อีกประการหนงึวรรณกรรมเรืองนีได้รับอิทธิพลมาจากอรรถกถา มหานิบาตชาดก 
จึงอาจทําให้กวีผู้ รจนาต้องดําเนินเรืองตามโครงเรืองเดิม จึงทําให้ไม่มีโอกาสทีจะสอดแทรกหรือ
แตง่เตมิเสริมบคุลิกภาพของตวัละครก็เป็นได้ จากการศกึษาเปรียบเทียบระหว่างมหาชาติ สํานวน
สร้อยสงักรกับอรรถกถาฯพบว่ากวีล้านนาผู้ นียงัคงรักษาบุคลิกภาพของตวัละครฝ่ายชายไว้ตาม
เนือเรืองเดมิ  

  ในกณัฑ์ชชูก เมือชูชกตกลงจะไปขอสองกมุารเพือนํามาเป็นทาสแก่นางอมิตดา
แล้ว นางก็จึงจัดข้าวของเครืองใช้ให้แก่ชูชกเพือนําไปใช้ระหว่างทาง ในขณะเดียวกันชูชกได้      
ซอ่มบ้านและสงัสอนนางอมิตดาก่อนจะออกเดนิทาง ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

ส่วนชูชกพราหมณ์ก็หยดยาเย่าเรือนทีหลุครํา ทีใดตํามนัก็แปลงหือสูง 
ประตูบ่ดีมนัก็แปลงหือดีบ่ช้า มนัก็ถือเอาพร้าเยียะชะคูชะคู เข้าไปสู่ป่า
หาหลวัมาคะคอ้ย หือเมียหนุ่มหนอ้ยมนัดงัไฟ แล้วก็หือเอาไหอนัแตกอนั

                                                           
 ๔๑สงัเกตได้จากข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย อีกทงัการจดัการสว่นใหญ่จะเป็นผู้หญิง 
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หวาก ไปสู่ท่าหากตกัเอานํามา หือเต็มภาชนะทุกแห่ง ใส่ทงัเฟืองแอ่ง
และเฟืองไห จาลวงสดุไปฝากบัเหล็กไฟอนัมนัใช้ กบัทงับอกไม้สีฟัน มนั
ก็เอามาใส่ไวท้กุแห่ง๔๒ 

  ตัวอย่างข้างต้น  กล่าวถึงชูชกเมือจะออกเดินทางจึงได้ซ่อมบ้านทีจะพัง               
ทีใดตําก็ทําให้สงู ประตไูมดี่ก็ซอ่มให้ดีขนึ แล้วจงึเอามีดพร้าเข้าไปในป่าเพือหาฟืนให้นางอมิตดาไว้
ก่อไฟ แล้วจงึไปตกันํามาใส่ไว้ในโอ่งและในไห รวมทงันํากระบอกนําและไม้สีฟัน ชชูกก็นํามาใส่ไว้
ทกุที 

  ดงัทีกล่าวมาแล้วในข้างต้นถึงเรืองการจดัระเบียบทางสงัคมด้วยการแบง่งานกัน
ทํา หากพิจารณาให้ถีถ้วนจะพบว่า สิงทีชูชกปฏิบัตินันเป็นงานของผู้ ชายล้านนาในอดีต คือ       
งานชา่ง เชน่ การซอ่มประตแูละบ้าน งานอีกประเภทหนงึคือ งานทีใช้แรงงาน เช่น ตกันําใส่โอ่ง หา
ฟืนและผา่ฟืน เป็นต้น  

  ฉะนนั จะเห็นได้ว่าการทีสงัคมแบ่งงานระหว่างชายหญิงนนัไม่เพียงแต่แบง่ตาม
ความถนัดของตนเท่านนั แต่ยังเป็นการแบ่งงานตามสรีระร่างกายด้วย ผู้หญิงมีสรีระร่างกายที    
บอบบางกว่างานส่วนใหญ่จึงเป็นงานทีต้องใช้ความละเอียด ในขณะทีผู้ชายมีสรีระทีใหญ่โตกว่า
งานจึงต้องเป็นงานทีใช้พละกําลงั ด้วยเหตดุงัทีกล่าวมานีจึงทําให้เห็นภาพของสงัคมล้านนาทีมี
สถาบนัครอบครัวทีเน้นการพงึพาอาศยักนัมากกวา่ภาพของการกดขีหรือลว่งละเมิดทางเพศ  

  ๑.๒.๓บทบาทของบคุคลทวัไปในสงัคมล้านนา 

  บุคคลทวัไปทีปรากฏในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร คือ พระสงฆ์ ดงัจะเห็นได้
จากตอนทีชชูกตาย เหลา่เสนาอํามาตย์ทงัหลายจึงปรึกษากนัว่าจะจดัการเผาศพของชชูกทีใดและ
ผู้ ใดจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม๔๓เสนาอํามาตย์จึงไปนิมนต์พระวัดต่างๆทงัพระทีเป็นชาวล้านนา
และพระชาตพินัธุ์อืนแตก็่ไมมี่พระรูปใดรับกิจนิมนต์นี 

                                                           
 ๔๒พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๒๕. 
 ๔๓งานศพของชาวล้านนาถือเป็นพิธีกรรมสําคญัมากพิธีหนึง เนืองจากชาวล้านนาเชือเรืองโลกหน้าเป็นอย่างยิง   
การประกอบพิธีกรรมเพือส่งผู้ตายไปยงัโลกหน้าจึงเป็นเรืองสําคญั หากไม่ประกอบพิธีกรรมนีเชือกนัว่าวิญญาณผู้ตายจะคง
วนเวียนอยู่บริเวณทีเสียชีวิตเพือรอไปเกิดยงัภพภมูิอืน 
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  พระสงฆ์ในล้านนาไมเ่พียงแตเ่ป็นผู้ นําทางศาสนาเทา่นนั แตย่งัมีบทบาททางอ้อม
ด้วย คือ เป็นผู้ นําของชุมชน และทําหน้าทีสําคัญอืน ๆ ด้วย เช่น  การสอนหนังสือให้กุลบุตร        
การเป็นหมอรักษาผู้ ป่วย เป็นต้น พระสงฆ์ในล้านนาจึงได้รับการยกย่องนับถือจากคนในชุมชน
อย่างสูง สามารถชกันําคนในชุมชนให้เห็นถูกผิด รวมทงัยงัเป็นผู้ตดัสินด้วยว่าสิงใดถูกสิงใดผิด
ตามมาตรวดัของศีลธรรมด้วย  

  ชชูกถือวา่เป็นคนทีสงัคมรังเกียจดงัจะเห็นได้จากกณัฑ์มหาราช ตอนทีชชูกบริโภค
อาหารเกินขนาดจึงทําให้ท้องของชชูกแตกและสินชีวิตในทีสดุ เมือชาวเมืองสีพีเห็นดงันนัจึงแสดง
กิริยาอาการในลกัษณะตา่งๆ ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

ฝูงคนนนัอยู่งะงูมงะง้าว นนัอยู่ซะซ้าวเสียงขาว ว่าพราหมณ์เถ้าเรานี
ตายแล้ว บางพร่องก็เบียวปากแล้วใคร่หวั พร่องเยียะกลวัเข้าใกล้ พร่อง
ก็ร้องไหอ้ยู่ระรวานระรวาน พร่องก็ด่าพอถา้นหนําใจ พร่องก็ตีกลองสบดั
ชยัไปทะทาด ตีหือพราหมณ์ขาดใจตาย๔๔ 

  ความทียกมาข้างต้น จะเห็นอาการตา่งๆของคนในชมุชนทงั บางพร่องก็เบียวปาก
แล้วใคร่หัว พร่องเยียะกลัวเข้าใกล้  หมายถึง  เ บียวปากแล้วหัวเราะ  พร่องก็ ร้องไห้อ ยู่               
ระรวานระรวาน หมายถึง ร้องไห้ฟูมฟาย พร่องก็ด่าพอถ้านหนําใจ หมายถึง ด่าทออย่างมาก
เพือให้สะใจ พร่องก็ตีกลองสบดัชยัไปทะทาด ตีหือพราหมณ์ขาดใจตาย หมายถึง ชาวบ้านดีใจที   
ชชูกตายจงึตีกลองสะบดัชยั๔๕เพือเป็นการฉลอง 

  เมือชชูกตายแล้ว เหล่าเสนาอํามาตย์ต่างไปนิมนต์พระจากวดัต่างๆทงัพระทีเป็น
ชาวล้านนาและพระจากถินอืนแตก็่ไม่มีพระรูปใดรับกิจนิมนต์นี ดงัตอนทีชชูกได้ตายไปแล้ว ดงัที
กวีได้พรรณนาไว้วา่ 

เขาไปอาราธนาสาธเุจ้าวดันอ้ยก็ขึดขวง ไปนิมนต์พระวดัหลวงก็ว่าเราไป
บ่ได้ ไปนิมนต์พระวดัใตก็้ว่าเราบ่เคยเมือ ไปนิมนต์พระวดัเหนือก็ว่าเรา
เป็นตุ่ม ไปนิมนต์พระวดัลุ่มก็ว่าเราเกรง ไปนิมนต์พระวดัเมงก็ว่าบ่ไปแล
ท่าน ไปนิมนต์พระวดัม่านก็ว่าบ่ทวาบ่ทวา ไปนิมนต์พระอโยธิยาก็ว่าบ่

                                                           
 ๔๔เรืองเดียวกนั,๓๓๗. 
 ๔๕กลองสะบดัชยัจะใช้ใน ๒ กรณี คือ ออกรบและแสดงความยินดี 
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หลา้งบ่หลา้ง ไปนิมนต์พระลานชา้งก็ว่าเราต่างภาษา เขาไปไดพ้ระกุลวา
ตนหนึงดูหลาก หนัหนา้ก็หากปนูใคร่หวั๔๖ 

  ความข้างต้นจะเห็นได้ว่า กวีได้กล่าวถึงพระสงฆ์ทุกชาติพันธ์ุโดยเรียงจาก      
เขาไปอาราธนาสาธุเจ้าวดัน้อยก็ขึดขวง หมายถึง พระวดัน้อยว่าจะเป็นขึดไปนิมนต์พระวดัหลวงก็
ว่าเราไปบ่ได้ หมายถึงพระวดัหลวงหรือวดัอารามชนัเอกว่าไปไม่ได้ ไปนิมนต์พระวดัใต้ก็ว่าเราบ่
เคยเมือ หมายถึง พระวัดใต้บอกว่าไม่เคยทํา ไปนิมนต์พระวัดเหนือก็ว่าเราเป็นตุ่ม  หมายถึง      
พระวดัเหนือบอกว่าเป็นเม็ดผืนคนัตามตวั ไปนิมนต์พระวดัลุ่มก็ว่าเราเกรง หมายถึง พระวดัล่างก็
วา่กลวั      ไปนิมนต์พระวดัเมงก็ว่าบ่ไปแลท่าน หมายถึง พระวดัมอญบอกว่าไม่ไป ไปนิมนต์พระ
วดัม่านก็ว่าบ่ทวาบ่ทวา๔๗ หมายถึง พระวดัพมา่ก็วา่ไมไ่ป ไปนิมนต์พระอโยธิยาก็ว่าบ่หล้างบ่หล้าง 
หมายถึง พระวดัอยุธยาก็บอกว่าไม่ไป ไปนิมนต์พระลานช้างก็ว่าเราต่างภาษา หมายถึง พระวดั
ล้านช้างหรือพระวดัลาวก็บอกวา่คนละภาษา 

  ดงัทีได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์ในล้านนามีบทบาททีเป็นผู้ นําชุมชนและสามารถ   
โน้มนําให้ผู้คนในสงัคมเห็นว่าสิงใดควรสิงใดไม่ควรและสิงใดถกูสิงใดผิด หรือกล่าวอีกนยัหนึง คือ     
คนในสังคมล้านนายึดถือพระสงฆ์เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต กล่าวคือ พระสงฆ์ถือศีล     
๒๒๗ ข้อ คําว่า "ศีล" ไม่เพียงแต่หมายถึง ข้อห้ามและข้อปฏิบตัิของพระสงฆ์ แต่ยงัถือกันว่าเป็น
ระเบียบกฎเกณฑ์ทีดีงาม ดงับทสวดสงัฆคณุวา่ "สปุฏิปันโน" หมายถึง การปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบ คือ 
ปฏิบตัิไปตามธรรมวินัย อีกทังพระสงฆ์ยังถือกันว่าเป็นธรรมทายาทหรือทายาททางธรรมของ             
พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ซึงทําให้วตัรปฏิบตัิของพระสงฆ์เป็นทีน่าเชือถือ จนคนในสงัคมล้านนาใช้
เป็นบรรทดัฐานในการดําเนินชีวิต 

  จากทีกลา่วมาในข้างต้น ทําให้เห็นวา่พระสงฆ์เป็นผู้ไม่ลําเอียง คือ ไม่เลือกปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ใด แตใ่นมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร เห็นได้ว่าพระสงฆ์ใช้ข้ออ้างต่างๆทงัไม่ว่างรับกิจนิมนต์ 
เป็นเรืองไม่ควรทําหรือขึด รวมทงัการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่รับกิจนิมนต์จึงทําให้เห็นว่า
พระสงฆ์ในเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรแม้ไมไ่ด้ชีนําโดยตรงว่าชชูกเป็นคนน่ารังเกียจและเป็น
คนชวัร้ายตอ่สงัคมล้านนา แตก่ารไมรั่บกิจนิมนต์ก็เป็นการโน้มนําคนในสงัคมให้รู้ได้ในทางอ้อมว่า

                                                           
 ๔๖เรืองเดียวกนั, ๓๔๐. 
 ๔๗ทวา ออกเสียงเป็น ตะ-วา เป็นภาษาพมา่ หมายถึง ไป บท่วา ออกเสียงวา่ บอ่-ตะ-วา หมายถึง ไมไ่ป 
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ไม่ควรเกียวข้องกับคนเยียงชูชกแม้ตายไปแล้วก็ตาม ซึงมีนยัว่าคนในสงัคมไม่ควรเกียวข้องหรือ
เกือหนนุผู้ประพฤตชิวัอยา่งเดด็ขาด 

  นอกจากนีแล้วชนชนัพระสงฆ์ยังถือได้ว่าเป็นชนชนัทางสังคมทีประนีประนอม
ระหว่างคนชนัปกครองและถูกปกครอง ไม่ว่าชนชนัใดเมือเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมต้อง
ปฏิบตัิตามธรรมวินยั การเป็นพระสงฆ์นีในทางหนึงเป็นการลดทอนสถานภาพของบุคคลชนชนั
ปกครอง และในทางตรงกนัก็ยงัเป็นการเพิมสถานภาพของชนชนัถกูปกครอง พระสงฆ์ในล้านนา
จึงถือได้ว่าเป็นสถานภาพไร้ชนชนัหรือเป็นกลางนนัเอง แม้ว่าคนชนชาติใด หรือชาติพนัธ์ุใดเมือ
บวชเป็นพระสงฆ์แล้วยอ่มมีสถานภาพและฐานนัดรเทา่เทียมกนั ดงัจะเห็นจากการกล่าวถึงชนชาติ
ตา่งๆ เช่น มอญ พม่า ลาว อยุธยาและอินเดีย เป็นต้น ซึงแม้จะต่างชาติพนัธ์ุแต่เมือเป็นพระสงฆ์
แล้วก็ยอ่มได้รับความเคารพนบัถือเฉกเช่นพระสงฆ์ชาวล้านนา ด้วยความคิดของคนในสงัคมพทุธ
ศาสนาทีเชือวา่พระสงฆ์ยอ่มไร้ซงึอคตทิางโลก จงึทําให้พระสงฆ์เป็นทีนบัถือของคนในสงัคมด้วย 

  การกล่าวถึงพระสงฆ์ชาติพนัธ์ุต่างๆในล้านนานี ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของพระสงฆ์ทีมีความสําคญัยิงตอ่ชุมชนไม่ว่าจะมาจากชาติพนัธ์ุใดก็ตามแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถึง
เรืองน่าสนใจอีกประการหนึงในสงัคมล้านนาคือการมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ซึงเกิดจาก
การอพยพเพราะภยัธรรมชาต ิสงคราม และการกวาดต้อนมาเป็นเชลยศกึ   

  จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของคนในล้านนาและภาพสะท้อนของคนในสังคม
ล้านนาทีปรากฏจากเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรพบว่า ระดบัความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม
เป็นแบบไม่เป็นทางการ คนในชุมชนรู้จักกันดี  สังเกตได้จากการใช้คําเรียกขานทีใช้ชือตัวและ      
ชือสร้อย ความสมัพนัธ์ในระดบัดงักล่าวนีทําให้เห็นว่าสงัคมล้านนาในอดีตเป็นสงัคมทีใกล้ชิดกัน 
คนทุกคนในชุมชน รู้จักมักคุ้ นกัน  เ รืองราวภายในชุมชนเป็นเ รืองทีทุกคนต้อง การรับ รู้                  
โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ นําชมุชนทําหน้าทีเป็นทงัผู้ นําทางการใช้ชีวิตและผู้ นําทางธรรม 

  ในด้านภาพสะท้อนสังคม พบว่าในวรรณกรรมเรืองนีให้ความสําคญักับผู้หญิง
มากกว่าของผู้ ชาย อาจจะเป็นเพราะโครงเรืองทีได้รับมาจากอรรถกถา มหานิบาตชาดกและ
จดุประสงค์ทีต้องการแสดงทรรศนะเกียวกบัผู้หญิงในอดุมคติของล้านนาก็เป็นได้ และภาพสะท้อน
สงัคมเกียวกบัชาติพนัธุ์ทําให้เห็นว่าล้านนามีการติดต่อสมัพนัธ์กับอาณาจกัรอืนมาเป็นเวลานาน 
ซงึทําให้เห็นวา่สงัคมล้านนาในอดีตเป็นสงัคมทีผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมด้วย 
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๒. การศึกษาด้านวัฒนธรรมล้านนาทีปรากฏในวรรณกรรมเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อย
สังกร 

 คําว่า "วัฒนธรรม" หมายถึง มรดกทางสังคมทีครอบคลุมทุกสิงทุกอย่างทีแสดงออกถึง    
วิถีชีวิตของมนุษย์ โดยแต่ละสงัคมจะมีวฒันธรรมเฉพาะของตนเอง๔๘วฒันธรรม เป็นพฤติกรรมที
เกิดจากการเรียนรู้ ไมใ่ชไ่ด้มาจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม แตเ่ป็นการถ่ายทอดทางสงัคม การที
ประชากรของสังคมต่างๆ มีพฤติกรรมอย่างเดียวกันหรือแตกต่างกันไปนัน เพราะมีการเรียนรู้
ตา่งกนัไปตามวฒันธรรมของตน การกระทําดงักล่าวทําให้วฒันธรรมของสงัคมต่างๆแตกต่างกัน
ไป๔๙ 

 การศกึษาด้านวฒันธรรมล้านนาทีปรากฏในวรรณกรรมเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนี       
ผู้ วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ วัฒนธรรมทีเกียวกับวัตถุและวัฒนธรรมที            
ไมเ่กียวกบัวตัถ ุดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 ๒.๑การศกึษาวฒันธรรมทีเกียวกบัรูปธรรม 

 วตัถุธรรม คือ วัฒนธรรมทีเกียวกับวัตถุ กล่าวคือ เป็นสิงทีจับต้องได้ ได้แก่ สิงทีมนุษย์
ประดิษฐ์ขึนทงั เครืองมือ เครืองใช้ ทีอยู่อาศยั อาคารสถานที เป็นต้น จากการศึกษาวรรณกรรม
ล้านนา เรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรในครังนี ผู้ วิจัยพบวัตถุธรรม ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร   
กลุม่เครืองมือเครืองใช้ และกลุม่เครืองแตง่กาย ดงัมีรายละเอียดดงันี 

  ๒.๑.๑ วฒันธรรมเกียวกบัอาหาร  

  อาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรทีมีอาณาเขตติดต่อกับหลายอาณาจักรทัง 
อาณาพกุาม อาณาล้านช้าง และอาณาจกัรสโุขทยั เป็นต้น อาณาจกัรแห่งนีมีชนชาติตา่งๆเข้ามา
ตงัถินฐานทงัการอพยพหรือการกวาดต้อนมาเป็นเชลยศกึ ทําให้อาณาจกัรล้านนามีหลายชาติพนัธ์ุ
ทงั ไทยวน ไทใหญ่ ไทลือ ไทขึนหรือไทเขิน และไทพวน เป็นต้น ล้านนาจึงได้รับวัฒนธรรมจาก      
ชนชาติเหล่านีแล้วจึงนํามาปรับปรุง ผสมผสานกับวัฒนธรรมดงัเดิมจนกลายมาเป็นวฒันธรรม
ล้านนาในปัจจบุนั  

                                                           
 ๔๘สพุตัรา สภุาพ, สังคมวทิยา(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช,๒๕๒๖), ๓๔. 
 ๔๙งามพิศ สตัย์สงวน, หลักมานุษยวทิยาวัฒนธรรม(กรุงเทพฯ: รามาการพิมพ์,๒๕๔๓), ๒๗. 
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  อาจจะกล่าวได้ว่า อาหารเป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึง อาหารล้านนาเกิดจาก      
การผสมผสานระหว่างอาหารแตล่ะชาติพนัธุ์เข้าด้วยกันจึงทําให้เกิดลกัษณะอาหารเฉพาะถินขึน 
ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรนี ปรากฏอาหารอยู่ ๒ ประเภท คือ อาหารระดับชาวบ้าน และ
อาหารทีใช้ในงานพิเศษ ข้อสงัเกตประการหนงึเมือกลา่วถึงอาหารในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรนี 
กวีใช้ตัวละครปฏิปักษ์ คือ ชูชก เพือการบรรยายและพรรณนาอาหาร เนืองจากชูชกมีบุคลิกที
ตะกละและเห็นแก่กินจนเป็นบคุลิกภาพทีน่าขนั กวีจึงใช้โอกาสนีสอดแทรกเรืองวฒันธรรมอาหาร
การกินเข้าไปได้ง่าย ไม่เพียงแต่จะเกิดอารมณ์ขันเท่านนัแต่ผู้ อ่านผู้ ฟังสามารถจินตนาการถึง
อาหารชนิดตา่งๆตามไปได้ด้วย  

  ในกัณฑ์ชูชก ตอนทีหมาทงั ๓๒ ตัวของพรานเจตบุตรไล่กัดชูชกทําให้ข้าวของ
เครืองใช้ของชชูกตกเสียหายเป็นจํานวนมาก กวีได้พรรณนาถึงอาหารของชชูกทีตกหลน่ลงไปวา่ 

เมือนนัพราหมณ์ก็เกาหวัและยีเขียว เถ้าปากเบียวตบัดํา ปากบ่เป็นคําบี
ไห้  จ่มซวะไซว้ เ สี ยงกลัว ว่ า เ ข้ ายา คูอัน ใส่ นํ าหวาน กู ก็ เ สี ย ไป                 
ห่อนําตาลอนัเขียวขุน้เก่ากูก็เสียไป  ชินสม้เน่าอนัจกัไวกิ้นทอนกูก็เสียไป  
แกงบอนลําใส่ส้มหมากขามกูก็เสียไป เข้าต้มมนัหมู พูแคงกบัหาดแห้ง 
ปลาก่อแห้งย่างข่าไว้สามปี ชินบ่มีเหลือแต่ซากก้าง กูก็เสียไป ยาไอกบั
ก้อนขีไก่อนักูจักไว้หาฝี กูก็เสียไป พากน้อยตกัแกงผกักาดกูก็เสียไป     
พริกพรายกบัขิงแห้ง เข้าแข้นกบัเข้าผง ต้นปูนดีแพงค่า ทองแดงก้นล้น
ฝาหบับ่แทบ เสียทงัแหนบนอ้ยขาหกั บอกนําผกักบัสม้หน่อไม้ กูก็เสียไป      
หวัชะไคและหวัข่าแหง้อนัเมียกูแต่งไว ้เพือหือไดเ้อามากินหลาย๕๐  

  เมือนันชูชกก็เกาหัวและยิงฟันแล้วจึงบ่นว่า ข้าวยาคูทีใส่นําหวานก็เสียไป        
หอ่นําตาลอนัเขียวขุน่เก่าก็เสียไป แหนมอนัเนา่ก็เสียไป แกงบอนแสนอร่อยใส่มะขามเปียกก็เสียไป 
ข้าวต้มมนัหม ูพแูคง หาดแห้ง ปลาก่อแห้งย่างข่าทิงไว้สามปีไม่มีเนือเหลืออยู่เลยก็เสียไป ยาแก้ไอ
และก้อนขีไก่ทีจะเอาไว้รักษาฝีก็เสียไป ทัพพีเล็กทีใช้ตักแกงผักกาดก็เสียไป พริกกับขิงแห้ง        
ข้าวแข้นข้าวผงทีมีราคาแพง ทองแดงฝาหาย แหนบเล็กขาหกั กระบอกนําผกักบัหน่อไม้ดองก็เสีย
ไป หวัตะไคร้และหวัขา่ทีเมียได้จดัเอาไว้เพือนํามาให้กินระหว่างทางก็เสียไป 

                                                           
 ๕๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๓๐. 
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  ตวัอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีได้พรรณนาถึงอาหารทีชชูกต้องสญูเสียไปขณะที
วิงหนีหมาทัง ๓๒ ตัวของพรานเจตบุตร อาหารดังกล่าวเป็นอาหารระดับชาวบ้าน กล่าวคือ        
เป็นอาหารทีสามารถหาได้ทวัไป แม้ว่าการพรรณนาอาหารของกวีในตอนนีมีจุดประสงค์เพือให้
ผู้ อ่านได้รับรสขบขัน แต่กวีก็ได้สอดแทรกเรืองวัฒนธรรมอาหารทีอยู่ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม อาหารทีอยู่ในเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรทียงัคงรับประทานอยู่ ได้แก่ แกงบอน 
ชินส้มหรือแหนม ปลาก่อแห้ง แกงผกักาด พริกกบัขิงในทีนีน่าจะหมายถึง นําพริกชนิดหนึง นําผกั
และหน่อไม้ดอง เป็นต้น อาหารดังกล่าวยังสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันของชาวล้านนา           
ในปัจจบุนัได้ ซงึอาหารเหลา่นีมีราคาไมแ่พงและสามารถหาซือได้ตามตลาดทวัไป  

  ฉะนนั ผู้อ่านผู้ ฟังชาวล้านนาในปัจจุบนัจึงสามารถเข้าใจรายละเอียดและยงัคง
สามารถจินตนาการถึงภาพอาหารเหล่านีได้ อาจจะกล่าวได้ว่า วฒันธรรมอาหารทีปรากฏในเรือง
มหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรยงัคงมีบทบาทตอ่สงัคมล้านนาในปัจจบุนัอยู่ 

  ในกัณฑ์มหาราช เมือชูชกได้รับพระราชทานทรัพย์สมบัติเพือเป็นค่าไถ่ตวัสอง
กมุารแล้ว ชชูกได้บริโภคอาหารตา่งๆทีพระเจ้าสญัชยัพระราชทานเพือเป็นการขอบคณุ ดงัทีกวีได้
พรรณนาไว้วา่  

...บดันีไดม้าพบของกินแพงต่างๆชินสม้ค่างกบัมนัหมูสองมือถูเข้าปากเยียะ
จะจบุจะจาบซะซยุซะซายกินทงัลาบควายและแกงแคเป็ดแกงแคเห็ดเผ็ดวะวี
วะวีกินทงัปิงจีและปลาเผาแคบหมูมนัเอาใส่ระรันเถ้ายินมนัค่อยเคียวปาก
พราหมณ์เบียวเมือบนกินทงัแกงอ่อมตม้จนดงัซะซบปิงไก่รูดทงัตวักินทงัขางวั
และห่านตม้กินทงัชินสม้และปลาเจียวแกงหนงัเหนียวใส่ส้มอ่อยเคียวบ่ย่อย
สกัอนั...๕๑ 

  อาหารทีชชูกได้รับพระราชทานในกณัฑ์มหาราชนีเป็นอาหารทีในสงัคมล้านนาใน
อดีตถือว่าเป็นของหายาก ชาวบ้านไม่สามารถจะซือหาได้ เนืองจากวัตถุดิบทีนํามาใช้เป็น
เครืองปรุงอาหารนนัมีราคาแพง ดงัทีกวีได้บรรยายไว้ว่า บัดนีได้มาพบของกินแพงต่างๆคําว่า 
“ของกินแพง” หมายถึง อาหารทีมีคา่ อาหารเหล่านี ได้แก่ แกงหนงั ห่านต้ม ปลาเจียว แกงแคเป็ด 
เป็นต้น สว่นอาหารทีปรากฏในระดบัชาวบ้านล้านนา เช่น แคบหม ูมนัหม ูแกงอ่อมและลาบควาย 
                                                           
 ๕๑เรืองเดียวกนั, ๓๓๔. 
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เป็นต้นอาหารเหล่านีแม้จะเป็นอาหารในระดบัชาวบ้านแตก็่ใช่ว่าจะได้กินกนัทกุวนั เพราะอาหาร
เหล่านีมีวตัถุดิบทีราคาสูงและกรรมวิธีทียาก อาหารในระดบัชาวบ้านนีจึงพบตามงานเทศกาล
ตา่งๆ เชน่ สงกรานต์ ลอยกระทง และตงัธรรมหลวง  เป็นต้น  

  สําหรับอาหารดังกล่าวนีในปัจจุบันชาวล้านนาสามารถหาซือรับประทานได้ 
เนืองจากมีราคาทีไม่แพง แต่อย่างไรก็ตามอาหารบางชนิดชาว ล้านนาในปัจจุบันไม่นิยม
รับประทานแล้ว เชน่ หา่นต้มและแกงหนงัเหนียว เป็นต้น อาจจะเป็นเพราะมีกรรมวิธีทีซบัซ้อนและ
ราคาแพงปัจจุบนัมีข้อจํากัดทงัทางด้านเวลาและงบประมาณ ด้วยเหตดุงักล่าวนีจึงเป็นไปได้ว่า
ชาวล้านนาจึงไม่นิยมรับประทานอาหารดงักล่าว หรืออาจเป็นไปได้ว่าอาหารทงัสองชนิดนีกวีได้
แต่งเติมเสริมเข้าไปเพือให้เกิดรสทางวรรณคดีเท่านัน มิได้ปรากฏในวัฒนธรรมอาหารของ          
ชาวล้านนาจริงๆ 

  ๒.๑.๒ วฒันธรรมเกียวกบัเครืองมือ เครืองใช้ 

  จากการศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรครังนี ผู้ วิจัย
พบวา่กวีได้สอดแทรกเครืองมือ เครืองใช้ทีใช้ในชีวิตประจําวนัไว้ในวฒันธรรมอาหาร ในกณัฑ์ชชูก 
ตอนทีหมาทงั ๓๒ ตวัของพรานเจตบตุรไล่กัดชชูกทําให้ข้าวของเครืองใช้ของชชูกตกเสียหายเป็น
จํานวนมาก กวีได้พรรณนาถึงอาหารของชชูกทีตกหลน่ลงไปวา่ 

พากนอ้ยตกัแกงผกักาดกูก็เสียไป พริกพรายกบัขิงแหง้ เขา้แข้นกบัเข้าผง 
ตน้ปนูดีแพงค่า ทองแดงกน้ลน้ฝาหบับ่แทบ เสียทงัแหนบนอ้ยขาหกับอก
นําผกักบัส้มหน่อไม้ กูก็เสียไป หวัชะไคและหวัข่าแห้งอนัเมียกูแต่งไว ้
เพือหือไดเ้อามากินหลาย๕๒  

  ตวัอยา่งข้างต้น ทําให้เห็นว่ากวีได้สอดแทรกเครืองมือ เครืองใช้เกียวกบัอาหารไว้
ทงั พากนอ้ยตกัแกง หมายถึง ทพัพีทีใช้ตกัแกง ทองแดงก้นลน้ฝาหบับ่แทบ หมายถึง หม้อทองแดง 
แหนบน้อยขาหัก หมายถึง แหนบ บอกนําผักกับส้มหน่อไม้ หมายถึง กระบอกนํา เครืองมือ 
เครืองใช้เหล่านียังสามารถเห็นได้สังคมล้านนาปัจจุบัน ข้อสังเกตประการหนึง หม้อทองแดง         
                                                           
 ๕๒เรืองเดียวกนั, ๑๓๐. 



๒๔๘ 
 

ในปัจจบุนัได้เปลียนเป็นหม้อสเตนเลทหรือทํามาจากวสัดอืุน เนืองจากหม้อทีทํามาจากทองแดงมี
ราคาสงู ชาวล้านนาในปัจจบุนัจงึไมน่ิยมใช้  

  เครืองมือ เครืองใช้อีกประเภทหนึง คือ เครืองดนตรี ในมหาชาติ สํานวนสร้อย
สงักรปรากฏการใช้เครืองดนตรีในหลายครัง ดงัในกัณฑ์มหาราช เมือพระเจ้ากรุงสญัชยัโปรดให้
เสนาอํามาตย์จดัขบวนทพัไปรับพระเวสสนัดรกลบัเมือง ดงัทีกวีได้พรรณนาวา่ 

คนทงัหลายฝงูช่างขบัและช่างฟ้อน สงัสะรืดยอ้นตีนมือไว คนช่างตีกลอง
ไหหุม้ปาก มีหลายหลากยงัยาย ช่างขบันิยายเหล้นลวงโลก หือหายโศก
มายา อาหยนฺต ุสพัพวีณาสโย พวกพิณตราจํานีด ให้เขาดีดเปนชมุ ฝูง
คนหมุตีกลองหลวงและกลองนอ้ย เสียงละห้อยเป่าหอยสงัข์ เสียงโด่งดงั
ดีดสีตีเป่า มือนบัเล่าวอนใจ เภรีใดดงัด่วน หนา้ใดม่วนสูจุ่งตีไป คนฝงูใด
ช่างเป่าวุ่นและปัณเฑาะว์ สงัข์ตริงจกัเข้ทะร้อ จุ่งหือตีต่อทางเดิน ช่างตี
กลองคํากลองเงิน ช่างหุม้จุ่งตีแต่คุม้เราไป แด่เทอะ๕๓ 

  ตวัอย่างข้างต้น กล่าวถึง คนทังหลาย ได้แก่ ช่างขับหรือนักร้อง ช่างฟ้อนหรือ
นางรําผู้คล่องแคล่ว ช่างตีกลอง นกัเล่านิยาย นกัเล่นพิณ ช่างตีกลองหลวงหรือช่างตีกลองใหญ่ 
ช่างตีกลองเล็ก เสียงของหอยสงัข์ เสียงดงัทงัเครืองดนตรีทีดีดสีตีเป่า เสียงเภรีดงั มีผู้คนเป่าวุ่น
และบัณเฑาะว์ ทังเป่าสังข์ เล่นจักเข้ ซะล้อ และช่างตีกลองทองกลองเงินโดยเริมจากวังของ       
พระเจ้าสญัชยั 

  เครืองดนตรีทีกวีกล่าวถึง ได้แก่ พิณ กลองหลวง กลองน้อย สงัข์ เภรี บณัเฑาะว์ 
จักเข้ ซะล้อ และกลองทองกลองเงิน เป็นต้น เห็นได้ว่ากวีได้นําเครืองดนตรีของล้านนา เช่น     
กลองหลวง กลองน้อยและซะล้อ เป็นต้น มาผสมผสานกับดนตรีจากอินเดียซึงมาจากศาสนา
พราหมณ์-ฮินด ูเช่น พิณ สงัข์ เภรีและบณัเฑาะว์ จะเห็นได้ว่าเครืองดนตรีเหล่านีได้รับอิทธิพลมา
จากอินเดีย แสดงให้เห็นว่าล้านนามีการติดต่อสมัพนัธ์กับอินเดียอย่างน้อยทีสุด คือ ด้านศาสนา 
เนืองจากเครืองดนตรีเหล่านีเป็นเครืองดนตรีทีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
ปัจจุบนัเครืองดนตรีเหล่านียงัใช้ในวงพิณพาทย์ล้านนาซึงล้านนาออกเสียงว่า วงป้าด และยงัใช้

                                                           
 ๕๓เรืองเดียวกนั, ๓๓๒. 



๒๔๙ 
 

เครืองดนตรีอยา่งสงัข์ เภรีและบณัเฑาะว์ในพิธีกรรมบางอยา่ง เชน่ พิธีกรรมสืบชะตา และพิธีกรรม
แตง่งาน เป็นต้น   

  ๒.๑.๓ วฒันธรรมเกียวกบัเครืองแตง่กาย 

  เครืองแต่งกายแสดงถึงวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดียิง  กล่าวคือ           
การจําแนกวา่ชนชาติใดเป็นชาติพนัธุ์ใดสามารถสงัเกตได้จากเครืองแตง่กายของชาติพนัธุ์นนั เช่น 
ผ้าซินลายนําไหล เป็นผ้าซินทีนิยมมากในชาติพนัธุ์ไทลือ ผ้าซินตีนจก เป็นผ้าซินทีนิยมมากในชาติ
พนัธ์ุไทยวน เป็นต้น ในวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร ปรากฏการให้ผ้าทอ
และเครืองประดบัซึงแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้เกียวกบัลวดลายทีปรากฏบนผืนผ้าซึงกวีมีความรู้
เรืองเกียวกบัธรรมชาติทีอยู่โดยรอบตวั ความรู้ทางพระพทุธศาสนา และความรู้ เกียวกบัเครืองแตง่
กายของชนชนัสงู  

  จากกา รศึ กษาพบว่ า ก วี ไ ด้พ ร รณนา ถึ งลวดลาย ผ้ า ไ ว้ ใ นนครกัณ ฑ์                    
เมือพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเสด็จกลับเข้าสู่พระนครพระเจ้าสัญชัยได้ให้จัดขบวนแห่ที
ยิงใหญ่ออกไปรับ สว่นพระนางผสุดีก็จดัหาเครืองนุง่หม่เสือผ้าอาภรณ์และเครืองประดบั เตรียมให้       
พระนางมทัรีสวมใสต่งัแตร่องพระบาทไปจนถึงมงกฏุ ดงัความพรรณนาไว้วา่ 

จกักล่าวเถิงราชบุตตีแม่ท้าว ชมชืนย้าวยินดี กบัด้วยนางมทัรีศรีสะใภ ้
แกว้แก่นไทจึ้งนํามา ยงัวตัถามวลมาก ผา้หลายหลากนานา คือผา้กปัปา
สิกาใสส่องชํา เสน้แลบลําใยบวั เชิงชายหวัสนแส่ว เหลือมคละแล้วแสน
คํา หนึงผืนชือโกเสยยงั งามแป้ปลอด แล้วด้วยยอดใยไหมมาแต่เมือง
ไกลเทศไท้ ควรค่าได้แสนเมือง ผืนหนึงชืออทุมุพรา เรืองร่ามฟ้าดูหลาก
ผ้าทงัหลาย เป็นตายายายลอด ปูนดีตาสอดแยงดู ตาหนึงรูปเขาสิเนรู
หมายทีป ตาหนึงนําสมทุรถีบตีฟอง ตาหนึงรูปอดุรชูทีปใหญ่ ตาหนึงรูป
บพุพวิเทหะใส่ปูนดู ตาหนึงรูปเขาชมพูยาวย่านกว้าง ตาหนึงรูปอมรโค
สร้างสมบัติ ตาหนึงรูปพญาจักรวัติเสวยราช ตาหนึงรูปเทวดาอยู่
ปราสาทแกวิ้มานคํา ตาหนึงรูปทา้วจตโุลกบาลอาจหนา้ ตาหนึงรูปอินทร์
เจ้าฟ้าอยู่เสวยรมย์ ตาหนึงรูปพญาพรหมตนสกัสวาด ตาหนึงรูปรามาธิ
ราชปราบปรินิมมิตตวสวดี ตาหนึงรูปกินรีแอ่นฟ้อน ตาหนึงรูปกินรีไล่เลย
ชม ตาหนึงรูปยิงชายสมสู่สร้าง ตาหนึงรูปแม่ร้างถือแว่นแยงเงา ตาหนึง
รูปพ่อคา้เดินเทียวเทศ ตาหนึงรูปช้างล่าดงไพร ตาหนึงรูปเนือไปเป็นหมู่ 



๒๕๐ 
 

ตาหนึงรูปมา้อยู่ศาลา ตาหนึงรูปเสือสิงห์ราแอ่วเหลน้ ตาหนึงรูปกระต่าย
เตน้เดินดง ตาหนึงรูปราชหงส์บินอากาศ ตาหนึงรูปกุญชรราชเมามนั ตา
หนึงรูปเสตพรรณช้างเผือก ตาหนึงฤกษ์เดือนดาว ตาหนึงรูปพระจนัทร์
ขาวใสส่อง ตาหนึงรูปนางเยียมปล่องคองชาย ตาหนึงรูปแม่หม้ายไห้หา
ผวั ตาหนึงรูปววัอสภุพราช ตาหนึงรูปกวางทรายและนาคนํา ตาหนึงรูป
ไก่เถือนถําหงสา ตาหนึงรูปสตัว์นานาและนาคนํา ตาหนึงรูปอกนางชํา 
ตาหนึงรูปแม่นําไหล จึงไขวตัถาผ้าผืนประเสริฐ อนัเกิดแต่โขมราฐจีบ
แผ่นผา้ผืนแพง เพิงใส่ขะอูบคําแดงเลิศแล้วแม่จึงใช้ไปถวายแก่นแก้วมทั
ที โฉมนามดีใช่ชา้ เยียะทรงผา้ก็เยียะดูงามมาก แลนาฯ๕๔ 

  ตวัอยา่งข้างต้น สามารถทําให้ผู้อา่นผู้ ฟังเห็นความงามอยา่งอลงัการและลวดลาย
อนัวิจิตรของผ้าได้อยา่งชดัเจน กลา่วคือ ผ้าดงักล่าวมี ๓ ผืน ผืนแรก คือ ผ้ากปัปาสิกา เป็นผ้าฝ้าย
และใยบวั ผืนทีสอง คือ ผ้าโกเสยยงั มีลกัษณะใสเป็นใยไหม ผืนทีสาม คือ ผ้าอทุมุพรา มีลวดลาย
ตา่งๆ ชอ่งหนงึเป็นรูปเขาสิเนรุ ชอ่งหนงึเป็นรูปมหาสมทุร ช่องหนึงเป็นรูปอตุรกรุุทวีป ช่องหนึงเป็น
รูปบุพพวิเทหะ ช่องหนึงเป็นรูปชมพูทวีป ช่องหนึงเป็นรูปอมรโคยาน ช่องหนึงเป็นรูปพญา
จกัรพรรดิราช ช่องหนึงเป็นรูปเทวดาอยู่ในปราสาททอง ช่องหนึงเป็นรูปท้าวจตโุลกบาล ช่องหนึง
เป็นรูปพระอินทร์  ช่องหนึงเป็นรูปพระพรหมทรงศักดิ ช่องหนึง เป็นรูปรามาธิราชปราบ                 
ปรินิมมิตวสัวดี ช่องหนึงเป็นรูปกินรีร่ายรํา ช่องหนึงเป็นรูปกินรีบิน ช่องหนึงเป็นรูปชายหญิงสมสู่
กนั ช่องหนึงเป็นรูปแม่หม้ายมองกระจก ช่องหนึงเป็นรูปหญิงทวงคา่แรง ช่องหนึงเป็นรูปบา่วสาว
สร้างเรือน ช่องหนึงเป็นรูปพ่อค้าเดินเทียว ช่องหนึงเป็นรูปแม่นํา ช่องหนึงเป็นรูปสําเภาคืนท่า    
ช่องหนึงเป็นรูปช้างในป่า ช่องหนึงเป็นรูปววั ช่องหนึงเป็นรูปม้าอยู่ศาลา ช่องหนึงเป็นรูปหงส์บิน 
ช่องหนึงเป็นรูปช้าง ช่องหนึงเป็นรูปช้างเผือก ช่องหนึงเป็นรูปดาวเคราะห์ ช่องหนึงเป็นรูป
พระจันทร์ ช่องหนึงเป็นรูปสาวสวยยิมแย้มกอดสามี ช่องหนึงเป็นรูปแม่หม้ายร้องไห้คิดถึงสามี   
ช่องหนึงเป็นรูปวัวอสุภะช่องหนึงเป็นรูปกวางทรายและนาค ช่องหนึงเป็นรูปไก่ป่าและหงส์        
ชอ่งหนงึเป็นรูปแมนํ่าไหล 

  เ มือพิจารณาถึงความสําคัญของผ้าทัง  ๓  ผืนแล้วจะพบว่า  ผ้า ผืนแรก                
ผ้ากัปปาสีกาหรือผ้ากัปปาสี เป็นผ้าฝ้ายแกมไหมคํา มีลวดลายต่างๆประมาณ ๒๖ ลาย เชิงทอ
ด้วยไหมคํา สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผ้าซิน  ตีนจก ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้ว่า เชิงซายหัวสนแส่ว 

                                                           
 ๕๔เรืองเดียวกนั, ๓๗๓-๓๗๕. 



๒๕๑ 
 

เหลือมคละแคล้วแสนคํา ผ้าผืนทีสอง ผ้าโกเสยยงัหรือผ้าโกไสยย์ เป็นผ้าทีมาจากเมืองโกไสยย์ 
ประเทศอินเดีย ผ้าชนิดนีเป็นผ้าแต้มวาดหลากหลายลาย มีลวดลายประมาณ ๒๖ ลายแตมี่สีหลกั
หรือสีพืนอยู่ ๖ สี คือ สีขาว สีแดง สีดํา สีเขียว สีเหลือง และสีออนหรือสีชมพู ผ้าผืนสุดท้าย         
ผ้าอุทมุพราหรือผ้าอทุุมพร เป็นผ้าทีพ่อค้าสําเภานําเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่ทราบแน่ชดัว่าเป็น
ผ้าชนิดใด แตมี่ความงดงามกวา่ผ้าประเภทอืน 

  ภาพความงดงามของผ้าทีทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังจินตนาการตามได้อย่างละเอียดลออ 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านวรรณศิลป์ของกวีล้านนาผู้ นี  นอกจากนนัแล้ว ยงัสะท้อนให้
เห็นถึงวฒันธรรมเรืองกายแต่งกายแบบโบราณของชนชนัปกครองในล้านนา กล่าวคือ ในล้านนา
โบราณนนั การแต่งกายของชนชนัสูงหรือชนชนัปกครองนนั จะต้องเป็นผ้าทอ หรือเป็นผ้าทีสงัทํา
เฉพาะ หรืออาจต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ ผ้าทีทอในล้านนาสว่นใหญ่เป็นผ้าฝ้าย 

  เนืองมาจากสภาพภูมิอากาศของล้านนาทีหนาวเย็นจึงจําเป็นต้องใช้เส้นใยจาก
ฝ้ายซึงมีลักษณะเนือแน่น แต่ผ้าทีกวีได้กล่าวถึงทัง ๓ ผืน ล้วนแล้วมีเส้นใยทีเบาบาง เช่น            
ผ้ากปัปาสิกาและผ้าโกไสยย์ทีบางเหมือนใยบวั ผ้าเหล่านีอาจจะเป็นเส้นใยชนิดพิเศษหรืออาจจะ
เป็นผ้าไหมแกมฝ้ายก็เป็นได้ ส่วนผ้าอุทุมพราหรือผ้าอุทุมพรนีอาจจะเป็นผ้าในจินตนาการซึง
สงัเกตจากความวิเศษของผ้า อนึง พระครูอดลุสีลกิตติ๕๕ยังเสนออีกว่า ผ้ากัปปสิกะ มีทีมาจาก
เมืองกาสี ประเทศอินเดีย ผ้าโกไสยย์ มีทีมาจากเมืองมิถิลาหรือมิถิรา ซึงเชือกันว่าเป็นเมืองของ
ชาวจีนห้อหรือจีนฮอ่ สว่นผ้าอทุมุพร มีทีมาจากชาตพินัธุ์จาม ประเทศเปอร์เชีย๕๖ 

  อยา่งไรก็ตาม ผ้าทีกวีได้พรรณนาไว้ทงั ๓ ผืน แสดงให้เห็นว่าการแตง่กายของชน
ชนัปกครองของล้านนาจะต้องมีลักษณะพิเศษกว่าชนชนัถูกปกครอง อีกทงัจะต้องมีราคาและ
คณุคา่ทางจิตใจมากด้วย สําหรับลวดลายผ้าทีปรากฏจะเห็นได้ว่าเป็นลวดลายทีมีความเกียวข้อง
อยู ่๒ ประการ คือ เป็นลวดลายทีแสดงถึงภมูิความรู้ด้านไตรภมูิของกวี และเป็นลวดลายทีแสดงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนล้านนา ลวดลายทีแสดงถึงภูมิความรู้และภูมิปัญญาของท้องถินนียงัปรากฏ
ให้เห็นในการทอผ้าของชาวไทลือในเขตเมืองเงิน และเมืองฮนุ ประเทศลาว เมืองเชียงรุ้ง เมืองเชียง
ตุง ประเทศจีน ทียังลวดลายของผ้าทอบอกเล่าเรืองราวเหตุการณ์ทีสําคัญ เช่น เมือครัง
                                                           
 ๕๕พระครูอดลุสีลกิตติ(ประพฒัน์ฐานวฑฺุโฒ บญุชุ่ม).ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อความนิยมมหาชาติเวสสันดรชาดก
ในล้านนา, ๗๙. 
 ๕๖ผู้ วิจัยเข้าใจว่า จามหรือจัมมะ น่าจะหมายถึง ชาวเวียดนาม มากกว่าชาวเปอร์เชีย จากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี เรียก ชาวเวียดนามในอดีตวา่ "จาม" หรือ "จมัมะ" 
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สงครามโลกครังที ๒ ญีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาได้ใช้เครืองบินรบและเฮลิค็อปเตอร์เพือทําสงครามใน
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวไทลือได้จดจําเรืองราวเหตกุารณ์สําคญัๆแล้วนํามาทอเป็น
ลวดลายของผ้า ดงัปรากฏในผ้าทอไทลือมีรูปฮอล์ลิคอ็ปเตอร์บนผ้าซิน  

  ฉะนนั อาจกลา่วได้ว่า ชาวล้านนาใช้ลวดลายของผ้าเพือบอกเล่าเรืองราว รวมถึง
เป็นการบนัทกึเรืองราวสําคญัไว้ด้วย ในปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขนึมาก คนล้านนามี
เครืองมือบนัทึกทีทนัสมยัและสะดวกรวดเร็วกว่าขนบธรรมเนียมการบนัทึกและบอกเล่าเรืองราว
ผ่านผ้าทอจึงลดบทบาทลง อีกทงัผ้าทอลวดลายดงักล่าวไม่เป็นทีนิยมแล้วในปัจจุบนั กล่าวคือ 
อุตสาหกรรมการทอผ้าในล้านนาเปลียนจากการทอผ้าในระดับครัวเรือนได้เปลียนมาเป็น
อตุสาหกรรมการทอผ้าแบบสายพานหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่า ระบบทุนนิยม จึงทําให้ชาวล้านนา
ส่วนใหญ่นิยมใช้ผ้าทอจากใยสังเคราะห์และเปลียนมาใช้ผ้าวาดลายซึงมีราคาถูกกว่าการใช้        
ผ้าทอมือ  

  แตอ่ยา่งไรก็ตามการใช้ผ้าทอมือทีมีลวดลายวิจิตรเหล่านียงัคงปรากฏในชนชนันํา
ของล้านนาและยงัปรากฏในอุตสาหกรรมส่งออกผ้าทอซึงทําให้เห็นว่าผ้าทอของล้านนายังคงมี
บทบาทอยู่ แต่ชาวล้านนาปรับเปลียนวสัดทีุใช้และกรรมวิธีการทอเพือให้เข้ากับบริบททางสงัคม
และสภาพเศรษฐกิจด้วย 

 ๒.๒การศกึษาวฒันธรรมทีเกียวกบันามธรรม 

 วฒันธรรมทีไม่เกียวกบัวตัถหุรือนามธรรม หมายถึง วฒันธรรมทีมนษุย์สร้างขนึแตเ่ป็นสิง
ทีจบัต้องไมไ่ด้ มีลกัษณะเป็นคา่นิยม ความเชือและประเพณี 

  ๒.๒.๑  คา่นิยม หมายถึง ค่านิยมทางสงัคม (social value) หมายถึงความคิด
ของกลุม่หรือสงัคมเกียวกบัพฤติกรรมทีถกูต้องเหมาะสมหรือถกูทํานองคลองธรรม  สิงใดถกูสิงใด
ผิด  สิงใดน่านิยมชมชอบและสิงใดน่ารังเกียจ จากการศึกษามหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรพบ
คา่นิยม ๒ ประเภท คือ คา่นิยมทีเกียวกบัผู้หญิงและคา่นิยมเกียวกบัความรู้ของผู้ชาย 

   ๒.๒.๑.๑ คา่นิยมทีเกียวกบัผู้หญิง 

   ในกณัฑ์ชชูก เมือเหล่าพราหมณ์ในหมู่บ้านทนุวิฐนนัเมือเห็นนางอมิตดา
ปรนนิบัติชูชกเป็นอย่างดี ทําให้เหล่าพราหมณ์มารุมด่าว่านางพราหมณีว่าไม่ปรนนิบัติสามี
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เหมือนกับนางอมิตดาทําให้เหล่านางพราหมณีโกรธเคืองนางอมิตดา จึงพากันไปรุมด่าว่า           
นางอมิตดากลบับ้านมาฟ้องชูชกว่ามีใครบ้างทีต่อว่าตน ชูชกได้ยินคําฟ้องของนางอมิตดาจึงได้
สนันิษฐานวา่เป็นนางพราหมณีคนบ้างในหมูบ้่านทนุวิฐ 

   จาก ตารางที ๔๐ ชือนางพราหมณีในหมู่บ้านทุนวิฐทีรุมดา่นางอมิตดา 
กวีได้กล่าวถึงนางพราหมณีถึง ๑๙ คน แต่ละคนมีบุคลิกทีแตกต่างกันไปดงัทีได้แสดงไปแล้วใน
ตารางข้างต้นซงึจะเห็นถึงลกัษณะของหญิงทีไม่ดีซึงสามารถแบง่ออกได้เป็น ๒ ลกัษณะ คือ หญิง
ทีมีรูปลกัษณ์ทีไมดี่ และหญิงทีมีพฤติกรรมไมดี่ 

   ประการแรก คือ หญิงทีมีรูปลกัษณ์ทีไมดี่ ได้แก่ 

   ๑. หญิงทีมีสรีระทีไม่ดี ลักษณะเช่นนีไม่มีผลทําให้ผู้ หญิงเกิดความ
ประพฤติทีไม่ดี แตล่กัษณะนีเป็นทศันคติของกวีทีมีตอ่ผู้หญิงว่า ลกัษณะเช่นนีเป็นลกัษณะทีไม่ดี
ของผู้หญิง เช่น อีผีพรายตีนเก่าเกลียงดงัโพรง๕๗เลียอีตาเพรียป้งแค่งไหย่ตากลวงอีสพัพะแจะผู้
ย่างย้ายถ่างถะฃาและอีจกหงกร่างมนัสูงชกรกแม่ค้าถวัเน่าร้ายถ้านเก่าหือเสีย เห็นได้ว่าลกัษณะ
สรีระทีไม่ดีตามทัศนคติของกวีมีดงันี  ฝ่าเท้าเกลียงเกลาเหมือนกับผีโพรงหรือผีกระสือมาเลีย 
หมายถึง ผู้หญิงทีมีเท้าเกลียงเกลาไม่หยาบกระด้าง แสดงให้เห็นว่าหญิงผู้นนัไม่เคยทํางานบ้าน
ทําให้เท้าออ่นนุม่ไมห่ยาบกระด้าง  

   ชาวล้านนาทีเป็นผู้ปกครองในอดีตไม่มีวัฒนธรรมการสวมรองเท้าเช่น
ปัจจบุนั เชน่ ไมเ่คยตกันํา ถบู้าน จา่ยตลาด ตลอดจนถึงไมเ่คยเดินไปไหนมาไหนด้วยเท้า ลกัษณะ
เช่นนีกวีมีทศันคติว่าเป็นสิงไม่ดี ในขณะทีลกัษณะของสรีระและบุคลิก อย่างการมีขาใหญ่ทําให้
เวลานงัต้องยกขาขนึมา"ป้งแค่งไหย่ตากลวง" อีกทงัยงัมีรูปร่างสงูใหญ่"ร่างมนัสูงชกรก" และการที
ผู้หญิงเดินขาถ่าง"ผู้ย่างย้ายถ่างถะขา"นนัเป็นสรีระทีไม่งามและบคุลิกภาพทีไม่ดีของผู้หญิงตาม
ทศันคติของกวี  แม้ว่าลกัษณะเช่นนีจะไม่สามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะเช่นนีมีผลทําให้ผู้หญิงเกิด
ความประพฤตทีิไมดี่ได้ แตส่ามารถเห็นถึงทศันคติทีเกียวกบัลกัษณะของผู้หญิงทีไม่ดีของชายชาว
ล้านนาทีมีตอ่ผู้หญิงล้านนาได้ 

                                                           
 ๕๗โพรง หมายถึง ผีโพรง,กระสือ 
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   ๒. ลกัษณะของผู้หญิงทีแต่งกายไม่ดี การแต่งกายเป็นบคุลิกภาพอย่าง
หนงึทีสะท้อนให้เห็นถึงภมูิหลงัของบคุคล ทศันคตขิองบคุคล รวมทงัรสนิยมของบคุคลด้วย อาจจะ
กล่าวได้ว่า การแต่งกายไม่เพียงแต่แสดงออกถึงความเป็นบุคคลแล้ว แต่ยังสะท้อนฐานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคมได้ด้วย เนืองจากการแตง่กายเป็นภาพลกัษณ์อยา่งหนงึของผู้หญิงชาวล้านนา  

   ฉะนัน การแต่งกายจึงสะท้อนความคิดของชาวล้านนาได้เช่นกัน 
ในตอนนีกวีมีทศันคติทีว่า การแตง่กายไม่ดีก็ถือว่าเป็นผู้หญิงทีมีบคุลิกภาพทีไม่ดีด้วย เช่น อีจอม
เกล้าผมใส่ซ้องควีรุยราย และอีผีพรายเกล้าผมมนัควีดงัขนแพะพบว่านางจอมนนัเกล้าผมใส่ช้อง
ตําลงมาถึงท้ายทอยทําให้ดรุู่ยร่าย ในขณะทีนางผีพรายเกล้าผมตําแตผ่มของนางนนัมีลกัษณะดงั
ขนแพะ    ซงึให้ภาพของผมชีฟแูละหยาบกระด้าง การเกล้าผมของหญิงชาวล้านนานนัแสดงความ
เป็นชาติพนัธุ์ด้วย ฉะนนั หญิงชาวล้านนาทีมีสกลุจะเข้าใจและเคร่งครัดตอ่การเกล้าผมเป็นอย่าง
ยิง การทีนางจอมและนางผีพรายไม่ใส่ใจการเกล้าผมนัน ทําให้มองได้ว่านอกจากเป็นผู้ ทีมี
บคุลิกภาพทีไมดี่แล้ว ยงัทําให้เห็นถึงความประพฤติทีไมเ่รียบร้อยด้วย 

   ประการทีสอง คือ หญิงทีพฤติกรรมไมดี่ ได้แก่ 

   ๑. หญิงทีมีลกัษณะการพดูไมดี่ คือ การปากร้าย ใสค่วาม หรือการนินทา
ล้วนแล้วถือว่าเป็นการพูดทีไม่ดี ผู้พูดทําให้ผู้ อืนเสียหายและเดือดร้อนซึงตรงกับความคิดทาง
พระพุทธศาสนาเรืองศีล ๕ ในเบญจศีล คือ ข้อห้าม ๕ ประการ สําหรับข้อที ๔ กล่าวถึงข้อห้าม
ของการพดู เช่น ห้ามพดูปด ห้ามพดูส่อเสียด นินทา ว่าร้ายหรือห้ามพดูเพือให้ผู้ อืนต้องเดือดร้อน 
เช่น อีกาลกณัณิปากร้ายหากหมุคําอีหวัหยองจาส้มแสบหวัใจอีจิกหลิกใจเคียดกล้าปากเสียงจาง  
และอีสัพพะแจะนังแจะแมะแม่ค้าหมากกอก ปากร้ายพอกเพียงผี  ทําให้เห็นว่าหญิงทีพูดไม่
เหมาะสม ได้แก่ การพดูด้วยคําทีไม่ดี "ปากร้ายหากหุมคําและปากร้ายพอกเพียงผี" การพดูเสียด
แทง "จาสม้แสบหวัใจ"และ การพดูด้วยใจทีเคียดแค้น"ใจเคียดกล้าปากเสียงจาง" กวีเห็นว่าการพดู
เชน่นีทําให้ผู้ อืนเดือดร้อนและเกิดความเจ็บชํานําใจ  

   ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร นางอมิตดาถูกหญิงเหล่านีใช้ลักษณะ
การพดูเชน่นีจนทําให้นางต้องเจ็บชํานําใจจนนําไปสูก่ารบงัคบัให้ชชูกต้องไปขอสองกมุาร  



๒๕๕ 
 

   ๒ .  ลักษณะของหญิง ที มีคนในครอบค รัว ที ไม่ ดี  ดัง ทีกล่ าว ถึ ง
ความสมัพนัธ์ของครอบครัวมีผลตอ่การดํารงชีวิตในสงัคมล้านนาไว้ในข้างต้นแล้ว๕๘กวียงัมองอีก
ว่าการทีมีลักษณะของคนในครอบครัวทีไม่ดีนันส่งผลทําให้หญิงเหล่านีมีความประพฤติไม่
เหมาะสม เชน่ อีตาดําผวัเลิกร้างหลายที และอีคําบางผวัมนัขีหย้านทา่นย่อมต้านดแูคลนเห็นได้ว่า 
นางตาดํานนัมีความสมัพนัธ์ในครอบครัวไมดี่ เนืองจากนางถกูสามีหยา่ร้างหลายครัง  

   ในขณะทีสามีของนางคําบางมีลักษณะขีขลาดทําให้ผู้ คนในสังคม
หมู่บ้านทุนวิฐดูถูกดแูคลนได้ จะเห็นได้ว่า ลักษณะของหญิงทีมีผู้ นําครอบครัวไม่ดีนนัส่งผลให้
หญิงนนัมีความประพฤติไม่ดีตามไปด้วย อาจจะกล่าวได้ว่า กวียังให้ความสําคญัของชายซึงมี
ฐานะเป็นผู้ นําครอบครัว การเป็นผู้ นําครอบครัวนันกวีมองว่าต้องเป็นตัวอย่างทีดีและต้อง
รับผิดชอบดแูลภรรยาด้วยไมเ่ชน่นนัจะสง่ผลทําให้ภรรยามีพฤติกรรมเบียงเบน ลกัษณะของหญิงที
มีคนในครอบครัวทีไมดี่นีอาจจะเป็นการสอนผู้ ฟังทีเป็นชายในทางอ้อมด้วย 

   ๓. ลกัษณะการเลือกอาชีพทีไม่ดี อาชีพหนึงทีถือว่าเป็นสิงไม่ดีในสงัคม
ล้านนาในอดีต คือ การเป็นแม่มดหมอผีทํายาเสน่ห์ยาแฝด เช่น อีสีมนัช่างรู้ยาแฝดหลวงหลาย
พระวรเวทย์พิสิฐ๕๙ กล่าวไว้ในหนงัสือคูมื่อลิลิตพระลอ ตอนทีพระเพือนพระแพงใช้ให้สองพีเลียง
ไปหาหมอเสน่ห์ว่า การทีไปหาหมอเสน่ห์นนัเป็นความชวัเพือให้เห็นว่าตนเป็นคนดีฯ  จะเห็นได้ว่า
การทําเสน่ห์เป็นเรืองทีไม่ดี ฉะนนั ผู้หญิงผู้ ใดทีรู้เรืองการทําเสน่ห์ยาแฝดมาก จึงเป็นผู้หญิงทีมี
ลกัษณะไมดี่ 

   ความคิดเรืองผู้หญิงไม่ดีนนัสามารถสะท้อนได้จากการใช้ชือสร้อยหรือ
สร้อยนาม เนืองจากชาวล้านนานิยมใช้สร้อยนามเรียกขานผู้คนเพือไม่ให้เกิดการซําตวั กล่าวคือ 
บางชุมชนของล้านนาอาจจะมีคนทีมีชือเดียวกัน การใช้สร้อยนามจึงเป็นการจําแนกบุคคลออก
จากกัน ลักษณะสําคัญประการหนึงของสร้อยนาม คือ มักตังสร้อยนามจากเหตุการณ์หรือ
บุคลิกภาพของคนคนนนั และใช้เรียกกันลับหลงัเท่านนั แม้ว่าผู้ ถูกกล่าวถึงจะทราบก็ตามแต่จะ
ไมใ่ชเ่รียกขานกนัโดยตรงเดด็ขาด ดงันนั สร้อยนามจงึสามารถเห็นถึงความคดิของคนได้เชน่กนั 

 

                                                           
 ๕๘ด ูการใช้ชือสร้อยทีแสดงความสมัพนัธ์ครอบครัว 
 ๕๙วรเวทย์พิสิฐ,พระ, คู่มือลลิติพระลอ, ๔๒. 
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   ๒.๒.๒.๒ คา่นิยมเกียวกบัความรู้ของผู้ชาย 

   ดงัทีจะเห็นได้จากความรู้ของชชูก ในกณัฑ์ชชูก ตอนทีนางอมิตดาเมือถกู
เหลา่นางพราหมณีดา่วา่ก็จงึขอให้ ชชูกไปหาคนมาเป็นทาสรับใช้ ชชูกได้บอกกบันางอมิตดาว่าตน
นนัไมมี่ความรู้หรือเงินทองทีจะไปหาทาสดงัทีกวีได้บรรยายว่า 

เมือนนัชูชกพราหมณ์กล่าวว่า นตถิุ เมสิปฺปชานํวา ดูกรแม่อมิตตตาเฮย 
ชือว่าสาตรศิลป์และสิปปคณุกูพีก็บ่ไดเรียน เมือยงัหนุ่มยงัเล็ก ตําราเชน
เซ็กกูพีก็บ่ได้เรียน หล่อเหล็กหือเป็นคํากูพีก็บ่ได้เรียนหล่อทองแดงหือ
เป็นนาคกูพีก็บ่ไดเ้รียน หล่อกากแกว้หือเป็นคํา กูพีก็บ่ไดเ้รียน จํานําทาน
หือแจ้งกูพีก็บ่ไดเ้รียน คณุแมนแสงนําแตม้กูพีก็บ่ไดรู้้ นอนขดคู ้ออ้มเตา
ไฟ ไอขกุขกุขากขากฝงูนีหากการเก่าเมินนาน ยงัชํานานสะน่อย แม่นเชิง
ฟ้อนแพ่นเพิงลายโลก ขึนฟ้อนโทกใยโยง ขึนกะโดงกบัดาบ ตกเชิงปราบ
ตาติด ตบมือบิดพาวห้าว ตกสิงห์ง้าวหงายเมือบน กูพีก็บ่ช่าง ตกขยาข
ย่างเซิงแมวกูพียินเจ็บแอวเรียนบ่ได ้กูพีเป็นคนเถา้ถ่อยไร้ผยา ทงัมนต์ยา
นอ้ยใหย่จกัทวายดูไก่และดูยาม โหราตามคนุรอทหนัแลว้สอดหวายเมือง 
ดูฤกษ์เดือนดาวกูพีก็บ่ช่างบ่มีหว่างได้คูณหาร จักดูยามหมานและ
ยามปลอทพก็บ่ไดส้อดเรียนเอา ไม้มอกแทกยาวสอก ท้าแล้วออกมาหกั
ยงันานมกัหมุแม่น พีก็บ่แกว่นไดเ้รียนเอามนต์ใส่สาวหนุ่มเหนา้ กูพีก็ได้
เชือแล้วบ่ร่ายสงัดงัเก่ามาเสียแต่มนต์อนัจกัทกัท่านหือมีใจหวานใจอ่อน 
กูพีก็บ่ไดเ้รียน มนต์เป่าเกียนหือเลียนแล่น กูพีบ่ไดห้าเรียนมนต์เทียนลง
ดํานํา ก็ยิงซําแควนไกล มนต์ดํานําพดัเหล็กไฟกูพีได้เชือมนต์เป่าไฟหือ
เรืองเรือ กูพีก็ไดเ้ชือดูพร่องแลว้๖๐ 

   ศิลปศาสตร์และสิปปคณุ๖๑ดงัทีชูชกได้กล่าวมานนั อาจจะแยกประเภท
ได้ดงันี กลุ่มแรก คือ ความรู้(ศิลปศาสตร์)เกียวกับอาชีพ เช่น คุณแมน๖๒แสงนําแต้ม๖๓หมายถึง 
อาชีพจารใบลาน,เขียนหนังสือคดัลอก บ้างเรียกว่า จะเรและ ...ไม้มอกแทกยาวสอก ท้าแล้ว
ออกมาหกัยงันานมกัหมุแม่น...หมายถึงอาชีพล่าสตัว์ กลุ่มแรกนีเป็นกลุ่มความรู้ทีเกียวกับอาชีพ

                                                           
 ๖๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๑๙-๑๒๐. 
 ๖๑สิปปคณุ (สวาสตสินสิปปคณุ) หมายถึง ศิลปะเชิงอาวธุหรืออาคม 
 ๖๒แมน หมายถึง ผลบุ,โผล,่ออกมาให้เห็นเพียงเลก็น้อย 
 ๖๓นําแต้ม หมายถึง สีสําหรับทาหรือระบาย,หมกึทีใช้เขียนหนงัสือ  
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ของผู้ ชายในสังคมล้านนาทังสิน ซึงความรู้เหล่านีไม่อาจจะสามารถศึกษาได้จากภายนอก 
กล่าวคือ ความรู้เกียวกับอาชีพของล้านนานีเป็นหน้าของบิดาทีจะต้องสอนให้แก่ บุตร ดังที          
ศรีเลา เกษพรหม๖๔ ได้กลา่วไว้ในหนงัสือเรือง  

วิถีชีวิตคนเมือง ว่า พ่อนนัเป็นหวัหน้าของครอบครัว เป็นนกัวางแผนของ
ครอบครัว ครอบครัวจะไปสู่ความเจริญหรือไปสู่ความเสือมจึงอยู่พ่อเป็น
ตวักําหนด...ส่วนลูกผู้ชายจะเป็นหน้าทีของผู้เป็นพ่อทีจะคอยถ่ายทอดวิชา
ความเป็นพ่อให ้เพือลูกจะไดเ้ป็นพ่อทีดีในอนาคต 

   ข้อสังเกตประการหนึง คือ การทีชูชกไม่รอบรู้ในความรู้เกียวกับอาชีพ
เหลา่นีอาจจะเป็นเพราะชชูกมีพฤติกรรม คือ ชชูกมีลกัษณะนิสยัเกียจคร้านในการเรียนเรืองอาชีพ 
ดงัทีกวีได้แฝงความคดิเห็นของตนไว้ในตอนทีชชูกเล่าให้นางอมิตตดาฟังว่า "นอนขดคู้ อ้อมเตาไฟ 
ไอขกุขกุขากขากฝงูนีหากการเก่าเมินนาน ยงัชํานานสะน่อย"  

   ความรู้กลุ่มทีสอง คือ ความรู้เกียวกับศิลปะ คําว่า "ศิลปะ" ในทีนีไม่ได้
หมายความถึง งานด้านวิจิตรศิลป์เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึง วรรณศิลป์ คีตศิลป์ 
ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ด้วย ดังจะเห็นว่าชูชกก็ไม่มีความสามารถทางด้านศิลปะทีจะนํา ไป
ประกอบอาชีพดังทีกล่าวว่า คุณแมน๖๕แสงนําแต้ม๖๖หมายถึง อาชีพจารใบลาน,เขียนหนังสือ
คดัลอก บ้างเรียกวา่ จะเร อาจจะตีความได้วา่ คณุแมนแสงนําแต้ม นีอาจจะหมายความรวมไปถือ
อาชีพจิตรกรด้วย เพราะคําว่า นําแต้มนีไม่ได้ใช้ในความหมายของหมึกทีใช้เขียนหนังสือเพียง
อย่างเดียว แต่ยงัมีความหมายรวมไปถึง สีทีใช้เขียนภาพ ด้วย ศิลปะอีกแขนงหนึงที ชชูกกล่าวไว้
นนัคือ นาฏศลิป์ ดงัคําประพนัธ์ทีวา่ ......เชิงฟ้อน๖๗แพ่นเพิงลายโลก...กะโดงกบัดาบ ตกเชิงปราบ
ตาติด ตบมือบิดพาวห้าว ตกสิงห์ง้าวหงายเมือบน นาฏศิลป์พืนเมืองเช่นนี ชาวล้านนาเรียกว่า 
ฟ้อน และเรียกผู้ ฟ้อนว่า ช่างฟ้อน ฟ้อนทีชชูกกล่าวถึง คือ ฟ้อนเชิง ซึงเป็นฟ้อนทีมาจากการตอ่สู้ 
กล่าวคือ เชิง ออกเสียงว่า เจิง มีนยัยะถึงชนัเชิงหรือลีลาการต่อสู้ของผู้ชายชาวล้านนา ข้อสงัเกต
ประการหนึง คือ กวีใช้คําว่า "เชิงปราบ" ซึงสันนิษฐานได้ว่า คําว่า "ปราบ" นีอาจจะใช้หมายถึง   
การปราบศตัรูซึงจะปราบศตัรูได้ก็ต้องใช้การต่อสู้  ปัจจบุนัชาวล้านนาออกเสียง เชิงปราบ ว่า มะ

                                                           
 ๖๔ศรีเลา เกษพรหม, วถิีชีวติคนเมือง(เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๕๑), ๓๒-๓๓. 
 ๖๕แมน หมายถึง ผลบุ,โผล,่ออกมาให้เห็นเพียงเลก็น้อย 
 ๖๖นําแต้ม หมายถึง สีสําหรับทาหรือระบาย,หมกึทีใช้เขียนหนงัสือ  
 ๖๗เชิงฟ้อน หมายถึง ลวดลายการตอ่สู้ ปัจจบุนัประยกุต์ใช้เป็นการแสดงเรียก ฟ้อนเชิง 
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ผาบ๖๘ปัจจบุนัศลิปะการตอ่สู้ เชน่นีถกูลดบทบาทมาเป็นเพียงการแสดงรูปแบบหนึงเท่านนั อย่างไร
ก็ตามจะเห็นได้ว่า ชูชกไม่มีความรู้เรืองศิลปะจึงไม่สามารถทํามาหาเลียงชีพด้วยอาชีพอืนได้
นอกจากอาชีพขอทาน  

   ส่วนความรู้กลุ่มสุดท้ายและเป็นความรู้ทีชูชกให้ความสําคญัมากทีสุด 
คือ กล่าวไว้มากกว่าความรู้ในกลุ่มอืนๆ นันคือ สิปปคุณ ซึงหมายถึง ความรู้เกียวกับอาวุธหรือ
ความรู้ทางไสยศาสตร์ อาจจะมีความหมายรวมไปถึงเวทมนตร์คาถาต่างๆด้วย ความรู้ในกลุ่มนี    
ชูชกได้พรรณนาว่า ชือว่าสาตรศิลป์และสิปปคุณ...ตําราเชนเซ็ก๖๙...หล่อเหล็กหือเป็นคํา...หล่อ
ทองแดงหือเป็นนาค...หมายถึง อาชีพเล่นแร่แปรธาต ุเรียนเอามนต์ใส่สาวหนุ่มเหน้า หมายถึง   
เวทมนตร์เกียวกับเสน่ห์ยาแฝด ...มนต์เป่าเกียนหือเลียนแล่นหมายถึง เวทมนตร์เกียวกับการค้า
สําเภา คือ สามารถเรียกลมได้...มนต์เทียนลงดํานํา...หมายถึง เวทมนตร์สําหรับการดํานํามนต์ดํา
นําพดัเหล็กไฟหมายถึง เวทมนตร์สําหรับป้องกันตวัมนต์เป่าไฟหือเรืองเรือหมายถึง เวทมนตร์
เกียวกับเรียกไฟ ทงัมนต์ยาน้อยใหย่จักทวายดูไก่และดูยาม โหราตามคุนรอทหนัแล้วสอดหวาย
เมือง ดูฤกษ์เดือนดาวกูพีก็บ่ช่างบ่มีหว่างได้คูณหาร จักดูยามหมานและยามปลอทพ หมายถึง
อาชีพโหราจารย์ศรีเลา เกษพรหม๗๐ได้กลา่วถึง การเรียนเวทมนตร์คาถาของชายชาวล้านนาวา่  

การเรียนวิชาไสยศาสตร์มกัจะเรียนรวมกนัไปกบัการเรียนวิชาหมอพินบ้าน 
เป็นอาชีพหนึงทีรายได้ดี ได้รับการยกย่องนบัถือของชาวบ้าน มีวิชาไล่ผี 
ปราบผี การรักษาโรคต่างๆด้วยอาคม ผู้ทีเป็นหมอพืนบ้านส่วนใหญ่จะเคย
บวชเรียนมา เรียกว่า เป็นน้อยเป็นหนาน เมือพ่อมีวิชาอย่างนีจึงอยากจะ
ถ่ายทอดวิชานีให้กบัลูกทีเป็นชาย มกัจะส่งลูกให้เข้าไปบวชเรียนในวดัจนมี
ความรู้พืนฐานก่อน เมือสึกออกจากพระจากเณรมาแล้ว พ่อจะถ่ายทอดวิชา
เหล่านนัใหเ้พือสืบทอดไวต้่อไป 

   ความรู้เรืองเวทมนตร์คาถาของชูชกนีทําให้เห็นว่า เวทมนตร์คาถาของ
ชาวล้านนามีคณุประโยชน์สองด้าน คือ ด้านแรกเวทมนตร์คาถาใช้เป็นวิชาความรู้(ศาสตร์)สําหรับ
หาเลียงชีพได้ ส่วนด้านทีสอง คือ เวทมนตร์คาถาเป็นสิงจําเป็นของชายชาวล้านนาทีต้องเรียนรู้ไว้
                                                           
 ๖๘สนันิษฐานว่าเกิดจากกระบวนการกลายเสียงของชาวล้านนา ในเสียงควบกลํา ชาวล้านนามีลกัษณะการออก
เสียงควบกลําของเสียง /pr/ จะออกเป็นเสียง /ph/เช่น โปรด จะออกเป็น /โผด/ ฉะนนั คําวา่ ปราบ ชาวล้านนาจะออกเสียงเป็น 
/ผาบ/ 
 ๖๙ตําราเชนเซก็ คือ ตําราวา่ด้วยการเลน่แร่แปรธาตขุองล้านนา 
 ๗๐เรืองเดียวกนั, ๓๒-๓๓. 



๒๕๙ 
 

เพือป้องกนัตวัเองจากภยนัตรายทงัมวลอย่างไรก็ตาม ความรู้ทงัสามกลุ่มทีชูชกกล่าวมาทงัหมด
นนัชชูกไม่มีความรู้เหล่านีเลย สิงทีชชูกมีความสามารถเพียงอย่างเดียว คือ จํานําทาน๗๑และเป็น
สิงเดียวทีชชูกชํานาญอยา่งทีสดุ 

  ๒.๒.๒ ความเชือ หมายถึง ความคิดทีเป็นทียอมรับและยึดถือของกลุ่มสงัคมใด
สงัคมหนงึจากการศกึษามหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรพบความเชือทงัหมด  ๕ ประเภท 

   ๒.๒.๒.๑ ความเชือง ู

  ในกัณฑ์ชูชกเมือนางอมิตดาร้องไห้เพราะถูกนางพราหมณีด่าว่า            
ชชูกไมท่ราบสาเหตจุงึถามนางอมิตดา ดงัทีกวีได้บรรยายวา่ 

...ชูชกพราหมณ์ก็เชือนตาผ่อ หนัเมียรักร้องไห้ร่อมาหา อดเวทนาบ่
ได ้จะไจ้รีบมาถาม ว่าดูรานางงามนอ้งพี เจ้าได้ยินคําแสบไหม้ทีเจ็บ
ใจ เป็นฉนัใดจิงร้องไห้ รู้ว่านางไปจกลวงไม้ แตนร้ายไล่ขบนาง รู้ว่า
นางไปจกลวงไม้ซางอนัใหย่ แตนชีไชไล่ขบมือ ว่านางไปจกลวงไม้ดู่ 
แมงพู่นนัอยู่หนัขบมือนาง รู้ว่านางไปจกลวงไม้ซางงูจองอางซ่างล่าง
ผกถ่อมถ้า ขึนง่าไม้ขึนปากขบคน มาจนมาใกล้ไล่ตอดเลยงํา         
งูเหลือมดําเห่าห้อม มีตวัยาวก่านปล้อง ตัวน้องเงือกและหลานงู     
จู่หลูม้าไล่ตอ้นเจ้าแม่นอ้งอ่อนคิงบาง๗๒ 

 ตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่กวีได้ให้ชูชกพรรณนาถึงสตัว์ร้ายทีเป็นอนัตราย
ทงัแตน แมงพู ่งจูงอาง งเูหลือม งเูหา่และงกู่านปล้อง๗๓ 

 ความเชือเรืองง ูทศันคติของชาวล้านนาเกียวกบัความเชือเรืองงูมีอยู่เป็น
จํานวนมาก กล่าวคือ ชาวล้านนาเชือกันว่างูเป็นสตัว์ร้ายทีมีพิษทีให้คณุและให้โทษ ในมหาชาต ิ

                                                           
 ๗๑จํานํา หมายถึง น.บคุคลใกล้ชิด ก.ทําสญัญาสง่มอบสงัหาริมทรัพย์แก่เจ้าหนีเพือเป็นการประกนัการชําระหนี ใน
ทีนี น่าจะหมายถึง การขอทานแล้วนําไปฝากไว้ 
 ๗๒พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๑๖-๑๑๗. 
 ๗๓งกู่านปล้อง หมายถึง งสูามเหลียม ทีลําตวัมีลายเป็นบงัๆสีดําสลบัสีเหลือง  



๒๖๐ 
 

สํานวนสร้อยสงักรกล่าวถึง งู ๔ ชนิด คือ งูจงอาง งูเหลือม งูเห่าและงูก่านปล้อง ในบรรดางูทงั      
๔ ชนิดนีงกู่านปล้องและงเูหลือมเป็นงทีูมีตํานานการเลา่ขาน๗๔ ดงันี  

 ๑. ชาวล้านนาเรียกว่า งูก่านปล้อง เนืองจากคําว่า ก่าน หมายถึง       
ลายขวาง และ ปล้อง หมายถึง ช่อง,ปล้อง งูชนิดนีมีลายดําสลับเหลืองในขวางมองดูแล้วเป็น
ปล้องจึงเรียกงูชนิดนีว่า งูก่านปล้อง  งูชนิดนีมีพิษมาก ความเชือล้านนาเกียวกับงูชนิดนี คือ     
เป็นงูทีมีพิษมากแต่ไม่กัดคนจนเพราะเห็นว่ากัดแล้วไม่มีเงินรักษา จึงเลือกกัดเฉพาะคนมีฐานะ
เทา่นนั  

 ด้วยงูชนิดนีมีพิษร้ายแรงจึงต้องตีก่อนทีจะมีภัยถึงตวั แตก่ารตีงูชนิดนีมี
เคล็ดของชาวล้านนา คือ จะต้องเลือกตีตรงทีไม่ได้รับผลร้าย เพราะคนล้านนาเชือว่าลายทีเป็น
บงัๆนันมีทังผลดีและผลร้าย โดยทีจะต้องนับปล้องแรกจากหัวงูว่า "สุข" ปล้องถัดไปว่า "ทุกข์" 
สลับกันไป หากผู้ ทีตีงูตีโดนในปล้องทีนับว่า "สุข" จะเกิดความรํารวย ส่วนผู้ ทีตีงูตีโดนปล้องที
นบัว่า "ทุกข์" ชีวิตของผู้นนัจะยากจนแร้นแค้น ความเชืออีกประการหนึงของงูชนิดนี คือ ถ้าหาก
ผู้ใดเก็บคราบงกู่านปล้องไว้กบัตวัจะสามารถหายตวัได้  

 ๒. งูเหลือม ชาวล้านนามีนิทานเล่าว่า ในอดีตนนังูเหลือมมีพิษร้ายแรง
มาก เพียงฉกรอยเท้าคนหรือสตัว์ก็สามารถทําให้คนหรือสตัว์ตายได้ งูเหลือมลําพองในคณุวิเศษ
ของตนมากจนเป็นทีเอือมระอาของบรรดาสัตว์ทงัหลาย ครังหนึงงูเหลือมได้พบกับกาพร้อมกับ
สาธยายเรืองคุณวิเศษของตน กาจึงขอให้งูเหลือมแสดงคุณวิเศษนันด้วยการฉกรอยเท้าของ
ชาวนา ทนัใดนนัชาวนาก็ล้มลงขาดใจตายทนัที เพือพิสจูน์ว่าชาวนาตายจริงงูเหลือมและกาจึงได้
ดปูรากฏว่าทีผ้าคาดเอวของชาวนายงัเคลือนไหวอยู่ งูเหลือมเข้าใจว่าชาวนายงัไม่ตายจึงรู้สึกอบั
อายและคิดว่าพิษของตนนนัไม่มีคณุวิเศษแล้วจึงคายไว้ทีปลกัแห่งหนึง แท้จริงแล้วชาวนาได้ตาย
ไปแล้วแตที่ผ้าคาดเอวยงัเคลือนไหวอยู่เพราะชาวนาได้จบัปใูส่ไว้ในผ้าเพือจะนําไปฝากลกู ตอ่มา
สตัว์ทีประสงค์จะมีพิษ เช่น ต่อ ผึง แตน ตะขาบ แมลงป่องและมด พากันมารับพิษของงูเหลือม
สตัว์เหลา่นนัจงึมีพิษ สว่นงเูหลือมตงัแตค่ายพิษออกมาก็ไมมี่พิษอีกตอ่ไป 
                                                           
 ๗๔ปรับปรุงจาก สนนั ธรรมธิ, สัตว์เมืองเหนือความเชอืโบราณ(เชียงใหม ่:นนัทกานต์กราฟฟิคการพิมพ์.๒๕๕๔),
๑๓๒. 



๒๖๑ 
 

 ๓. นิทานเรือง งูสิงฝากพิษ เป็นนิทานของชาวล้านนาทีปรากฏร่วมกับ
นิทานเรือง งูเหลือมคายพิษ สืบเนืองจากงูเหลือมเมือคายพิษแล้ว สตัว์ต่างๆทีประสงค์จะมีพิษก็
พากนัรับพิษกลบัไป  

 สว่นงสูิงเมือได้พิษแล้วเห็นวา่ตนนนัยงัไมมี่ความจําเป็นต้องใช้พิษจึงฝาก
พิษไว้ทีปลกั ถ้ามีความจําเป็นจะต้องใช้พิษจะไปนํากลบัมาใช้ บางท้องถินยงัเล่าว่างูสิงไม่ได้ฝาก
พิษไว้ทีปลกัอย่างเดียว แต่ยงันําไปฝากไว้กับกอไผ่สีสุกเพราะเห็นว่าไผ่ดงักล่าวมีชือพ้องเสียงกับ
ตนและหนามของไผ่ก็แหลมคมดังเขียวงู ดังนัน คราวใดทีงูสิงอาศัยอยู่บริเวณปลักหรือกอไผ ่      
ชาวล้านนาเชือกนัว่าจะทําให้งูสิงมีพิษร้ายแรงขึนมาถึงกับกัดหรือฉกจะได้รับอนัตรายถึงแก่ชีวิต
โดยไมมี่ทางรักษา ซงึปกตแิล้วงสูิงนนัเป็นงไูมมี่พิษ  

 การทีชชูกรอบรู้ในเรืองต้นไม้ว่ามีสตัว์ร้ายใดบ้างทีอาศยัอยู่ในต้นไม้นนัๆ 
เช่น ในต้นไผ่นนัมีแตนและงูจงอาง หรือ ในไม้ประดูจ่ะมีแมลงภู่ เป็นต้นอาจจะเป็นไปได้ว่าชชูกมี
ความรู้เกียวกบัความเชือเรืองสตัว์ร้ายของชาวล้านนา ในตวัอยา่งดงักล่าวนนัจะเห็นว่า ในกอไผ่จะ
มีงูหลายชนิดอาศยัอยู่ ความเชือของชชูกนีมาจากการทีชูชกมีความรู้ทีมาจากความเชือเรืองงูสิง
ฝากพิษ  

 ๒.๒.๒.๒ ความเชือเรืองเหตทีุทําให้ได้สามีสงูอาย ุ

 ชาวล้านนามีความเชือเรืองคู่ครองทีเป็นมงคลอยู่หลายประการ           
ดงัปรากฏตําราดหูญิงดูชายในล้านนา ไม่เพียงเท่านนัยังพบคติเรืองการได้คู่ครอง เช่น ผู้ ใดนํา
ดอกไม้แห้งเหียวไปถวายพระพทุธรูปจะทําให้ผู้นนัได้คูค่รองทีสงูวยักว่า มชัฌิมา วีรศิลป์๗๕พบว่า
คนเฒ่าคนแก่ในล้านนายังมีคติเรืองการได้คู่ครองจากสุภาษิตเกียวกับการทํางานอีกด้วย เช่น    
เก็บผกัยามเช้าได้ผวัหนุม่ เก็บผกัยามสายได้ผวัแก่ เป็นต้น 

 ในเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร พบความเชือล้านนาเรืองสาเหตทีุทํา
ให้ได้คูค่รองสงูอาย ุในกณัฑ์ชชูก ตอนทีเหลา่นางพราหมณีในหมูบ้่านทนุวิฐรุมดา่ว่านางอมิตดาว่า 

                                                           
 ๗๕มชัฌิมา  วีรศิลป์, การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก สาํนวนไผ่แจ้เรียวแดง, ๒๑๒. 



๒๖๒ 
 

นางอมิตดาเป็นหญิงสาวทีมีรูปร่างหน้าตาดี งดงามและยังวัยเยาว์  แต่กลับได้คู่ครองทีหน้าตา
อปัลกัษณ์และเป็นชายชรา เป็นเพราะนางได้ทํากรรมตา่งๆเอาไว้ ดงัทีกวีได้บรรยายไว้วา่ 

รอยว่านางไดป้ชูาไฟในยามกลางวนั เดือนแรม ๙ คํา พรําว่าไดว้นัพธุบ่ดี 
อนัหนึง รอยว่านางได้ปูชาเคราะห์ปีเดือนชีบ่ชอบ จงัไรครอบคืนมา พง
สานางนีนาแก่นขีไร้ เอามึงนางใชห้นีคําพราหมณ์๗๖ 

   ตวัอย่างข้างต้น เป็นคําบริภาษทีเหล่านางพราหมณีในหมู่บ้านทุนวิฐ
กล่าวด่าว่านางอมิตดาว่า นางได้บูชาไฟในยามกลางวัน เดือนแรม ๙ คํา วันพุธซึงเป็นวันไม่ดี
อยา่งหนงึ อีกประการหนงึคือ นางบชูาเคราะห์เดือนเคราะห์ปีไมดี่ ความไมดี่จงึย้อนกลบัคืนมา 

   ตวัอย่างดงักล่าว แสดงให้เห็นความเชือเรือง "ขึด" คือ ข้อห้ามต่างๆใน
ล้านนาทีจะทําให้เกิดเรืองไม่ดีหรืออาจจะทําให้เกิดความอปัมงคลแก่ชุมชนและสงัคมล้านนาได้ 
นางอมิตดาได้กระทําขึด กล่าวคือ นางทําบญุบชูาไฟไม่ถกูเวลาและกาลเทศะ เนืองจากการบูชา
ไฟนนัเป็นกิจกรรมทีจะต้องกระทําในเวลากลางคืน เพือไล่ความืดมิดและความหนาวเย็น อีกทงัยงั
เป็นการสร้างความอบอุ่นและความผาสุกให้แก่ครอบครัว การบูชาไฟทีมีลกัษณะเข้าข่ายขึดนีเอง
จงึทําให้นางอมิตดาต้องรับกรรมได้ชชูกซงึเป็นชายชราและยากไร้เป็นคูค่รอง  

   แม้ว่าการบูชาไฟนีอาจกล่าวได้ว่าไม่ได้เป็นขนบธรรมเนียมของชาว
ล้านนาเพราะการบชูาไฟเป็นขนบธรรมเนียมของชาวอินเดีย ผู้วิจยัสนันิษฐานว่ากวียงัคงรักษาเนือ
เรืองตามอรรถกถา มหานิบาตชาดก แต่กวีก็ยังใช้วิธีการปรับเปลียนรายละเอียดของวันเวลา
เพือให้เข้ากบัคตคิวามเชือเรืองขดึของล้านนา  

   ในมหาชาติคําหลวง กัณฑ์ชชูกยงัได้กล่าวถึงบุรพกรรมของนางอมิตดา
ว่าได้กระทํากรรมอย่างหนึง คือ นําของเซ่นสงัเวยมากินก่อนจะบชูาเทพเจ้าเป็นผลให้เมือเกิดมา
อีกชาตหินงึจงึได้สามีชรา อาจจะเป็นได้วา่นางอมิตดานนัไหว้ไม่ดี พลีไม่ถกูจึงทําให้นางต้องมารับ
ผลของกรรมนนั เชน่เดียวกบัมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักร ดงัความว่า  

                                                           
 ๗๖พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๑๒. 



๒๖๓ 
 

เขาบหวงงให้ผววบ่าว มาให้แก่ชีพุกพ่าวโพกลวง ตูกลยดนี เย ตํ
ชิณฺณสฺสปาทํสุ รอยเขาลวงลม่อมแลมาให้แก่บาคค่อมขวลทรรป       
ฤๅชอบนา เอวํทหริยํสตึเปนสาวสนัทดัสง่ยมพร่ยม รร่ยมปาก เปรมตรู    
โสดแล ทยิุฏฺฐนฺเต นวมิยํยยวแม่บูชาผีเก้าคํา กาเถ้าพรํามากิน ก่อนฤๅ
อกตํอคฺคิหุตฺตกํปรดิทิน นางบไหว้ไฟ ใดแต่หลังมาฤๅณเจ้า  เย ตํ
ชิณฺณสฺสปาทํส ุจึงญาติกากมุมือฝาก แลบมีขนัหมากไหวม้าถาม๗๗ 

   แม้ว่าความเชือเรืองการมีสามีชราดงักล่าวจะมีทีมาจากอินเดีย แต่คน
ไทยในอดีตยงัมีความเชือเช่นนีอยู่ ในปัจจุบนัความเชือเรืองการไหว้ไม่ดี พลีไม่ถกูจะทําให้ได้สามี
ชราจะไม่ปรากฏแล้วแต่ความเชือการได้สามีชราเป็นบาปหรือเป็นสิงทีถูกลงโทษโดยสิงเหนือ
ธรรมชาตยิงัปรากฏอยู ่ เช่น การร้องเพลงในขณะทําอาหารจะได้สามีชรา หรือห้ามไม่ให้หญิงสาว
ร้องเพลงในขณะรับประทานอาหาร เป็นต้น ความเชือทีเปลียนแปลงไปนีอาจจะเป็นเพราะ     
ความเชือเรืองบาปกรรมของคนในสงัคมไทยได้คลายลงไป 

   จากเรืองมหาชาตคํิาหลวงและมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรนีทําให้เห็นว่า
กวีชาวล้านนาให้ความสําคัญเรืองฤกษ์ยามกว่ามหาชาติคําหลวง ดังทีกวีชาวล้านนาให้
รายละเอียดเกียวกบัเรืองฤกษ์ยามทีทําให้เกิดขึด ดงัความว่า รอยว่านางได้ปชูาไฟในยามกลางวนั 
เดือนแรม ๙ คํา พรําว่าได้วนัพธุบ่ดี และ รอยว่านางได้ปชูาเคราะห์ปีเดือนชีบ่ชอบ จงัไรครอบคืน
มา ซึงสอดคล้องกับสนนั ธรรมธิ๗๘ทีให้ความเห็นว่าการทํากิจกรรมใดใดในล้านนาจะต้องกําหนด
วนัทํากิจกรรมนนัตามความเชือเรือง "วนัไชยฤกษ์ผีหวัหลวง"  ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 ๑ คํา ช้างแก้วขนึสูโ่รงคํา ดี  ๒ คํา ฟังธมัม์กลางป่าช้า ไมดี่ 

 ๓ คํา ล้างมือถ้าดากิน  ดี  ๔ คํา นอนปลายตีนตากแดด ไมดี่ 

 ๕ คํา ผีแวดล้อมพรองเอา ไมดี่  ๖ คํา ลงสะเพา(สําเภา)ไปค้า ดี 

 ๗ คํา เคราะห์อยูห่น้าดาชน ไมดี่  ๘ คํา สาละวนบเ่มียน  ไมดี่ 
                                                           
 ๗๗ศิลปากร,กรม, วรรณกรรณสมัยอยุธยา เล่ม ๑(กรุงเทพฯ : กองวรรณคดี กรมศิลปากร,๒๕๔๐), ๑๓๕. 
 ๗๘สนนั ธรรมธิ, มอืจันทร์-วันดี(เชียงใหม ่: เชียงใหมพ่ิมพ์เสวย,๒๕๔๒), ๕๗. 



๒๖๔ 
 

 ๙ คํา ถกูเสียนพระราม  ไมดี่  ๑๐ คํา หาความวามบไ่ด้ ไมดี่ 

 ๑๑ คํา ขีไร้เกิดเปนดี  ดี  ๑๒ คํา บมี่ดีสกัหยาด  ไมดี่ 

 ๑๓ คํา ไชยะปราบชมพ ู  ดี  ๑๔ คํา ศตัรูพรองร้าย  ไมดี่ 

 ๑๕ คํา ถกูแมห่ม้ายผีหวัหลวง ไมดี่ 

   จากความเชือฤกษ์ยามนีเห็นได้ว่า นางอมิตดาได้เลือกกระทําบูชาไฟใน
วนัแรม ๙ คําซึงตรงกบัฤกษ์ถกูเสียนพระรามซึงเป็นวนัไม่ดี จึงทําให้นางได้รับผลกรรม คือ ได้ชาย
ชราและยากไร้เป็นคูค่รอง อีกทงัตามคติของล้านนาแล้ว วนัพุธ หรือ วนั ๔๗๙ถือว่าเป็นวนัผีไม่รับ 
การทําบุญใดทีมีจุดมุ่งหมายทีจะแผ่บญุกุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือบรรพบุรุษ(ล้านนา เรียกว่า 
พ่อปู่ แม่ย่า) จะไม่กระทําในวนัพุธเพราะถือว่าส่วนบุญส่วนกุศลจะแผ่ไปไม่ถึง การทีนางอมิตดา
กระทําในวนัพุธ แรม ๙ คํานีเองจึงทําให้เกิดความไม่เป็นมงคลต่อตวันางเอง ดงัความทีว่า จังไร
ครอบคืนมา นนัเอง 

 ๒.๒.๒.๓ ความเชือเรืองเสียงเคาะประตยูามวิกาล 

   ความเชือเรืองเสียงเคาะประตยูามวิกาลเป็นอีกหนงึความเชือโบราณของ
ล้านนา เนืองจากในอดีตเมือถึงเวลากลางคืนชาวล้านนาจะไม่นิยมออกนอกบ้านอาจมาจาก
เทคโนโลยีต่างๆยงัไม่เจริญ ถนนและสถานทีต่างๆจึงมืด ชาวล้านนาในอดีตโดยทวัไปแล้วมกัจะ
นอนแต่หัวคําและตืนนอนแต่เช้า หากไม่มีความจําเป็นหรือเกิดเรืองเดือดร้อนภายในชุมชนจะ    
ไมน่ิยมออกจากบ้าน ฉะนนั เมือมีเสียงเคาะประตใูนเวลากลางคืนจงึเป็นเรืองทีผิดปกต ิ  

   ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรปรากฏความเชือดงักล่าว ในกัณฑ์กมุาร 
ตอนทีพระนางมัทรีสุบินร้าย จึงมาเคาะประตูอาศรมเรียกพระเวสสันดร เพือให้พระเวสสันดร     
ทรงทํานายพระสุบิน พระเวสสนัดรทรงได้ยินเสียงเคาะประตจูึงทรงพิจารณาว่าเป็นใครมาเคาะ
ประต ูดงัความวา่ 

                                                           
 ๗๙ชาวล้านนาเริมนบัวนัอาทิตย์เป็นวนั ๑ และวนัเสาร์เป็นวนั ๗ 



๒๖๕ 
 

มหาสตฺโต อนัว่า พระมหาสตัเจ้า อนัยงัอยู่เฝ้าภาวนา ได้ยินประตู
สาลาดงักะกกกะกาก ยินเสียงหลากแท้หนกัหนา พระมหากษัตรา
ตนยศยิง ท้าวจิงพิจารณาดู ว่าใผมาต่อยประตูกู นีชา ผิว่าผีหล้าง
ต่อยพายบน คนัว่าคนก็หลา้งต่อยทํากลาง จกัว่าสตัดิรัจฉานก็หล้าง
ต่อยพายตํา เจ้ากําพรํารู้ว่าเสียงคน๘๐ 

   ตวัอยา่งข้างต้นจะเห็นวา่ พระเวสสนัดรเมือทรงได้ยินเสียงดงั พระองค์จึง
พิจารณาวา่ใครมาเคาะประต ูถ้าผีจะมาเคาะประตจูากด้านบน สว่นคนจะเคาะตรงกลาง และสตัว์
เดียรฉานจะเคาะด้านลา่ง เมือพระองค์ทรงพิจารณาแล้วจงึพบวา่เป็นเสียงเคาะของคน 

   ตัวอย่างดังกล่าวเห็นได้ว่าชาวล้านนามีความคิดความเชืออย่าง
สมเหตสุมผล กล่าวคือ การพิจารณาว่า ผีจะต้องเคาะประตจูากด้านบน เนืองจากผีล่องหนและ
ลอยอยู่ในอากาศ อีกทงัผีเปรตยังมีขนาดลําตวัทีสูงใหญ่จึงไม่สามารถเคาะจากตรงกลางหรือ
ด้านลา่งได้ ในขณะทีมนษุย์เดนิบนดนิและระยะทีมือจะเอือมไปเคาะประตไูด้จงึเป็นตรงกลาง ส่วน
สตัว์เดียรัจฉานไมส่ามารถจะขนึมาเคาะตรงกลางหรือด้านบนได้  

   อย่างไรก็ตามการสร้างความเชือเรืองผีเคาะประตูนันอาจเป็นเพียง        
กุศโลบายหนึงของคนเฒ่าคนแก่ในสังคมล้านนาโบราณเพือไม่ให้ลูกหลานประมาทในการเปิด
ประต ูอีกทงัยงัเป็นการป้องกนัภยัจากสตัว์ร้ายทีออกหากินยามกลางคืนด้วย  

   ส่วนชาวล้านนาในปัจจุบนัได้เปลียนแปลงความเชือเรืองการเคาะประตู
ยามวิกาลบางประการ เช่น หากมีเสียงเคาะประตหูรือเสียงร้องเรียกขานชือกลางดึก ห้ามขานรับ
เดด็ขาด เพราะเชือกนัวา่เป็นเสียงเรียกของผีร้าย หากเปิดประตหูรือขานรับจะทําให้ผีร้ายเข้ามาทํา
อันตรายภายในบ้านได้๘๑ด้วยเหตุนีเองกวีจึงต้องบรรยายฉากโดยการให้พระเวสสันดร               
ทรงพิจารณาเสียก่อนวา่ผู้ใดมาเคาะประต ูก่อนทีจะขานรับหรือเปิดรับประตใูห้แก่ผู้ ทีมาเรียก 

 
                                                           
 ๘๐พระธรรมราชานวุตัร (ปริวรรต), มหาชาตภิาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สาํนวนเอก, ๑๗๙. 
 ๘๑สมัภาษณ์ ลดัดาวลัย์ สวุรรณมาส,๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔. 



๒๖๖ 
 

 ๒.๒.๒.๔ ความเชือเกียวกบัเรืองลางสงัหรณ์ตา่งๆ 

 ลางสงัหรณ์ เป็นความเชือหนึงทีมีในทุกชนชาติ ลางสงัหรณ์มีลกัษณะ
เป็นการบอกเหตุล่วงหน้าอาจจะเป็นเหตุร้ายหรือเหตุดี  ลางสังหรณ์อาจจะเกิดกับตนเองหรือ
สิงแวดล้อม เช่น ในกัณฑ์มัทรี ตอนทีพระนางมัทรีทรงหาผลไม้อยู่ในป่า พระนางทรงเกิดลาง
สงัหรณ์หลายประการซงึทําให้พระนางทรงรู้วา่จะเกิดเรืองไมดี่ ดงัความทีกวีบรรยายไว้วา่ 

มทฺทิปิโข ส่วนนางมทัรีเยาวะยอด นางคนิงรอดคําฝัน ปูนอศัจรรย์เป็น
โทษ ฝันร้ายโสตแท้ดีหลี ควรกูราชมัทรีหาหือได้ ยังลูกไม้รีบเร็วพลัน   
ยามตะวนับ่ตกตํา ลงสู่คําลบัตา กูจกัแสวงหาหือได ้ยงัลูกไม้และหวัมนั 
กูจกัพลนัเมือสู่ ในแก้วกู่สาลารีบเทอะ นางมทัรีมีตนอนัสนั ร้อนร้ายปัน
ไปมา เช็ดนําตาอยู่ไจ้ๆ นางก็ร้องไห้กล่าวคาถาว่า สหตฺถโต ขนิติกํ เม 
ปติตํ ดงันี ว่าโอยหนอ เสียมสบุคนัจอดบ้อง อนักูแต่งตอ้งหวัมนั กูหยุบ
ผนับ่พราก ก็หลุดจากมือไป สายกระเช้าอนัใส่ลูกไม้ ห้อยบ่าไว้บ่ปลง 
พอ้ยหลดุลงจากบ่าขวําสะสว่าตกดิน ตาซ้ายไหลลินละเล่น ขะเม่นตอ้ง
ทวัตาขวา ไม้ฝูงนีนาหาลูกบ่ได้ในป่า ก็เป็นดงัค้อมทูนค่าหลวงหลาย     
ไม้ทงัหลายอนัมีลูก ก็เป็นดงัหาลูกบ่าได ้ทิสะหนใตก็้แผ่เป็นดงัหนเหนือ 
ลูกไมต้น้มีลูกเหลือลูกมาก เลงถีแทห้ากหายไปทิสะไหวผายแผ่ ก็ปรากฏ
แก่ตากู อศัจรรย์ดูหลาก นางจึงออกปากใจจิต คํานิมิตอนันีนาแต่ก่อนก็
บ่ห่อนหนัมา๘๒ 

   ตัวอย่างข้างต้น กล่าวถึงพระนางมัทรีทรงนึกถึงเรืองพระสุบินร้าย         
จงึทรงรีบเก็บผลไม้เพือให้ทนัก่อนคํา จากนนัพระนางมทัรีทรงรําพึงว่าเสียมทีทรงเคยใช้ขดุหวัมนัก็
หลุดจากมือ สายกระเช้าทีใช้ใส่ผลไม้ก็หลุดลงจากบ่า พระเนตรซ้ายขวาก็กระตกุเขม่น ทีทีเคยมี
ผลไม้ก็ไมพ่บตงัแตท่ิศใต้จรดทิศเหนือ 

   ตวัอย่างดงักล่าวทําให้เห็นถึงลางสงัหรณ์ทีบอกเหตุไม่เป็นมงคลต่างๆ 
เริมตงัแตพ่ระสบุนิร้าย เสียมหลดุออกจากมือ กระเช้าทีห้อยอยู่บนบา่ก็หลดุตกลงมา ลางสงัหรณ์ที

                                                           
 ๘๒เรืองเดียวกนั, ๒๒๙-๒๓๐. 



๒๖๗ 
 

เกียวกบัเครืองมือเครืองใช้ทีกําลงัใช้งานหลดุตกหรือแตกหกันีชาวล้านนาถือว่าเป็น "ขึด" กล่าวคือ 
สภาพสังคมล้านนาโบราณเป็นสงัคมเกษตรกรรม เมือเครืองมือเครืองใช้ทีใช้ทํางานเกิดหลุดตก
เสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย ชาวล้านนาก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีทังสิน ชาวล้านนาจึงต้อง
ระมดัระวงัในการใช้เครืองมือเครืองใช้ทีใช้ทํางาน  

   ลางสังหรณ์เช่นนีอาจมีเบืองหลัง คือ เป็นกุศโลบายให้ชาวล้านนา
ระมดัระวงัและไม่ประมาทต่อเครืองมือเครืองใช้ทีใช้ทํางาน ลางสงัหรณ์อีกประการหนึงทีเห็นชดั 
คือ ตาซ้ายและตาขวากระตกุเขม่น ในสงัคมล้านนาปัจจบุนัมกัมีคํากล่าวถึงการกระตกุเขม่นตาว่า 
"ขวาร้าย ซ้ายดี" แตจ่ากคําประพนัธ์ข้างต้นจะพบวา่ตาซ้ายไหลลินละเล่น ขะเม่นต้องทวัตาขวา ซึง
หมายถึง ตาข้างซ้ายกลอกไปมาโดยควบคมุไมไ่ด้ สว่นตาขวาก็กระตกุเขมน่ ฉะนนั พระนางมทัรีจึง
ทรงทราบทนัทีวา่จะต้องเกิดเหตไุมดี่กบัพระนางและครอบครัว 

   ๒.๒.๒.๕ ความเชือเกียวกบัเจ้าทีและผีอารักษ์ 

   ความเชือเรืองผีเป็นความเชือของชาติพนัธุ์ไท ถือว่าเป็นความเชือดงัเดิม 
"ผี" หมายถึง  จิตวิญญาณของผู้ คนในสังคม และยังหมายถึงอํานาจทางธรรมชาติทีมนุษย์          
ไม่สามารถอธิบายได้ชนชาติไท นิยมใช้คําว่า "ผี" นําหน้าคําเรียกเพือแสดงให้เห็นว่าสิงเหล่านนัมี
อํานาจทางธรรมชาตหิรือเหนือธรรมชาต ิเชน่  

   ผีฟ้า ตรงกับคําว่า เทวดา ในภาษาไทยมาตรฐาน ผีมดผีเม็ง หมายถึง    
ผีบรรพบุรุษ หรือแม้กระทงั ผีเสือเมือง หมายถึง เทวดาอารักษ์ประจําเมือง เป็นต้น ความหมาย
ของคําวา่ "ผี" ยงัหมายถึง ผู้คนทีเสียชีวิตไปแล้วด้วย ผีมีทงั "ผีดี" และ "ผีร้าย"ผีดี คือ ผีทีให้คณุและ
ประโยชน์ตอ่มนษุย์ เช่น ผีบ้านผีเรือน และผีเจ้าที เป็นต้น ส่วนผีร้าย คือ ผีทีให้โทษแก่มนุษย์ เช่น   
ผีกะหรือผีปอบ ผีม้าบ้อง หมายถึง ผีทีมีหน้าเป็นม้ามีตวัเป็นคน เป็นต้น  

   บางครังผีดีจะให้โทษแก่มนุษย์บ้าง ชาวล้านนาเรียกการทีผีดีให้โทษว่า 
"การคํา" หรือ การกดขี เช่น ลกูสาวบ้านใดทีลกัลอบได้เสียโดยไม่ได้แตง่งาน ผีปู่ ย่าของบ้านนนัจะ
มาคํา๘๓หรือกดขีไมใ่ห้มีความสขุกายสบายใจ ทงัทําให้หญิงสาวผู้นนัต้องล้มป่วยจนถึงขนัวิกลจริต 
หรือแม้แตค่นภายในบ้าน ได้แก่ พ่อ แม่ พีและน้องต้องล้มป่วย ซึงต้องแก้ไขด้วยการ "เสียผี" และ 
"เลียงผี" นนัเอง 
                                                           
 ๘๓สมัภาษณ์ แก้วนา ชยัเจริญเมือง,๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔. 



๒๖๘ 
 

   ในกัณฑ์มทัรี ตอนทีพระนางมทัรีเสด็จกลบัศาลาในเวลาคํา พระนางได้
ทรงพบกบัสตัว์ร้ายทงั ๓ ตวั เข้ามาขวางทางไมใ่ห้พระนางเสด็จกลบัได้ พระนางมทัรีจึงพนมมือขอ
ทางตอ่เจ้าทีเจ้าทางซงึปกป้องรักษาป่าแหง่นนัให้เปิดทางให้พระนาง ดงัความทีวา่  

ดูราเจ้าพระยาเนือทงัหลาย ข้าขอยอมือผายไส่เกล้า ไหวน้บเจ้าทงัสาม 
อนัมีตวังามแง่ใหญ่ เฝ้าแฝงใฝ่ดงขวาง จงอินดูนางหน่อเหน้า นอ้งสูเจ้า
ชือมทัรี เจ้ามีแรงยิงกว่า ช้างในป่าหิมพานต์ธมฺเมน ดว้ยลวงธรรมถ้วนถี 
เจ้าจงเป็นพีแห่งตวันาง ข้าขอทางจะจ่อง จุ่งปล่อยน้องแม่ยิงเดียว เพือ
จกัเทียวไปสู่ ในแกว้กู่สาลา๘๔ 

   ความทียกมานี แสดงให้เห็นความเชือในเรืองการนับถือเจ้าทีเจ้าทาง     
นบัถือเจ้าป่าเจ้าเขาหรือในทีนี คือ เจ้าป่าทีแปลงกายมาเป็นสตัว์ ชาวล้านนาโบราณยงัเชือด้วยว่า       
ผีเจ้าทีเจ้าทาง ผีเจ้าป่าเจ้าเขายงัสามารถแปลงกาย๘๕มาเพือตรวจตราความเรียบร้อยและความ
สงบสุขของคนในชุมชน๘๖การนบัถือสิงต่างๆเหล่านี เป็นความเชือทีเกียวกับการนบัถือผีของชาว
ล้านนา ซงึความเชือดงัเดมิก่อนทีพระพทุธศาสนาจะเข้ามาเผยแพร่ในล้านนา  

   อย่างไรก็ตามหลงัจากทีชาวล้านนาเปลียนมานบัถือพระพทุธศาสนาแต่
ความเชือเรืองผีทีฝังแนน่ยงัได้รับความนิยม ดงัจะเห็นได้จากการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมผีและ
พิธีกรรมพุทธเข้าด้วยกัน นกัวิชาการล้านนาบางท่านเรียกการผสมผสานนีว่า "กึงพุทธกึงผี" เช่น 
การขนึบ้านใหม ่การแตง่งาน และการเลียงดงผีปู่ แสะยา่แสะ เป็นต้น  

  ๒.๒.๓ประเพณี  หมายถึง ระเบียบแบบแผนทีกําหนดพฤติกรรมในสถานการณ์
ต่างๆ ทีคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคมนันๆฝ่าฝืนมักถูกตําหนิจากสังคม 
ลกัษณะประเพณีในสงัคมระดบัประเทศชาติ มีทงัประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีผิด
แผกกนัไปบ้างตามความนิยมเฉพาะท้องถิน แต่โดยมากย่อมมีจดุประสงค์ และวิธีการปฏิบตัิเป็น
อนัหนงึอนัเดียวกนั มีเฉพาะสว่นปลีกยอ่ยทีเสริมเตมิแตง่หรือตดัทอนไปในแตล่ะท้องถิน 

                                                           
 ๘๔เรืองเดียวกนั, ๒๓๒-๒๓๓. 
 ๘๕ชาวล้านนายงัเชือว่าผีเจ้าทีเจ้าทางสามารถแปลงกายเป็นสตัว์ต่างๆ เช่น งู เสือ และนก ชาวล้านนาจะใช้คําว่า 
"เจ้าที" ตอ่ท้ายเพือให้รู้วา่สตัว์เหลา่นีเป็นเจ้าทีแปลงกายมา เช่น งเูจ้าที เสือเจ้าทีหรือเจ้าเสือ และนกเจ้าที เป็นต้น 
 ๘๖สมัภาษณ์ ศรีไล ชยัเจริญเมือง,๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔.  



๒๖๙ 
 

  ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรพบประเพณีทีโดดเด่นอยู่หนึงประเพณี คื อ 
ประเพณีการปลงพระศพกษัตริย์ ในกณัฑ์มทัรี ตอนทีพระนางมทัรีสลบล้มลงเนืองจากเสียพระทยั
ทีกลับมาทีอาศรมแล้วไม่พบสองกุมาร ประกอบกับสะเทือนใจทีพระเวสสันดรทรงใส่ความว่า      
พระนางทรงเป็นชู้กับพวกวิทยาธรในป่า เมือพระเวสสนัดรเห็นดงันนัก็เข้าพระทยัผิดว่าพระนาง
สินพระชนม์ จงึทรงรําพงึรําพนัถึงความเสียพระทยัดงัทีกวีได้พรรณนาไว้วา่ 

กูพีจกัหือสร้างวิมานปราสาทงามวิลาสบวร แต่งแม่เรือนนอนเหนือแผ่น 
แทบท้องแท่นปฐวี ปล่องรูชีสลอต ใส่ตงสอดขดัขวาง เจือแป้นวางลวาด
เลือน บ่หือขดคล้ายเคลือนไปมา อนัช่างไม้หากรจนาตกแต่ง ทุกทีแห่ง
กลาง ตีนเจือแป้งวางตงัหีด งามประณีตสุพรรณ เสาขอมยนัถ้อยพีคุ้ง
ค้ามทีติผงมนั เบงชะพาดผนัขดัไขว่ ชายหลวงใส่มุงดี ตงัหย้องปีและ
กาบจว้า แต่งมุขหนา้ออกทุกพายทงัขนัหงายชายควบ รูปนาตอวบหลงั
จอง ยอหวัยองหลงักูบ เอาอกอูปหลงัชาย ขนัควําหงายยายเถียวถอด 
เรียวรุดรอดถึงปลาย ประดับแดงตํารายก้านกาบเหลือม มะมาบ
มีวรรณขะบานใบขนัแนวนีดจกัหือช่างขีดลายลวง ลายดอกดวงเกรียว
รอด ปีเบ้อสอดบินดอม เสาขอมประดบัด้วยแก้ว เรืองร่ามแล้วด้วยคํา
แดง พองพรายแสงดว้ยโกฏ งามสะโรดรังสีประดบัมณีตงัแต่ง ทงัสีแจ่ง
จตุรา รูปเทวดายืนถ้อยเถียบ ตีนจบัเสียบประณมกร งามบวรชะแล่ม 
ลายช่างแต้มสพัพะอนัมี ทังรูปกินรีแอ่นฟ้อน รูปกินรหย้อนตามหลัง     
ถือบุบผงัดวงดอก กิงก้านออกเพิงพาว รูปเดือนดาวและอากาศ รูปฟ้า
หยาดกลางหาวรูปนางสาวใส่สร้อย ข่ายหิงห้อยประตูโขง ผา้พบัวงยาบ
ยอ้ย แขวานข่ายสร้อยใบไร มีทงัทูงชยัและช่อช้าง ยายแหลบขางฉตัรคํา 
ขาวเขียวดําแดงด่าง หม่นเหลือมหย่างยายตาม สิวส่องงามยวัะยวาด 
รูปนาคะบ้วงบาสก์เกียวตีนโรง เครือดอกดวงเกียวก่าย สิงห์มอมม่าย
หมาหมี ทังคิรีและเถือนถํา ครุฑนาคนํามังกร รูปม้าอศัดรตวัองอาจ     
รูปช้างแก้วราชกุญชร งาเงยงอนเงา้เงือน ใหญ่นอ้ยเพือนพงัพาย รูปงวั
ควายและอุสุภราช รูปนกจากพากและหงสา รูปมิคาเทียวตีนข่าย       
รูปช้างนําก่ายงวงงา รูปพยัคฆาตวัองอาจ รูปเสือโคร่งหยาดยังยาย      
รูปตวักายและกะแตกะต่าย นกเขียนม่ายหสัดีลิงค์ อึงคนิงและการวีก    



๒๗๐ 
 

แขกเตา้ปีกเขียวขจี สปัปะสปัปี รูปงูรีและงูเงียว แมบลีนเกียวเครือหนา 
ทงัปักขีทิชาแบ้วบ่าง บีเบ้อสว่างบินบน ดอกดวงสนเยียวคอด บินดนั
สอดไปมา นกพะทาและกาป่า กานําฝ่าเฟืองฟอง รูปไก่หยองและเป็ด
พาบ รูปกาลาบและตระเหวา รูปนกเขาและนกงุม้มีเป็นชมุเป็นหมู่ จบัไม้
อยู่เหนือคอน รูปกินรีนรอนม่ายฟ้อน ยายเหยียบหยอ้นหากนั มีหลายพนั
หลายหลาก รูปนาคนํานาคี อสัสหตัถีช้างม้า หลายหลากหน้าเสือสิงห์ 
รูปผู้ยิงโฉมแฉล้ม ชายจูบแก้มเล้าโลมใจ รูปโมฆะไหลเดระดาษ 
เคลือวัลลิวาดสมตัว ดอกบัวบานสระอาด ดอกพ้านหยาดแจจน       
ดอกนิลุบลเขียวอทุ่ม ดอกแก่หนุ่มแกมกัน เคลือวัลลิหวันสะอาด 
ปราสาทแก้วแววยูง กองหลวัสูงร้อยชนัไม้แก่นขนัจันทน์แดง สมุลเวง
มนัซวะซวาด ปราสาทแก้วเรียงราย มีเชิงชายงามสะอาด นําแตม้หยาด
เพิงพราว ดําแดงขาวหยดหว่าง แมงพู่สว่างชมละออง อเนกนองแสนสิง 
ข่ายหิงแก้วทุกพาย ตระบอมควําพีจักใส่รูปม้านําตวักลาย ตระบอมห
งายพีจักใส่แก้วแว่น ตีนแท่นหนัพีจักใส่ลายวง ประตูโขงพีจักหือแต้ม                                
รูปเทวดาถือดอกไม้ ประหนมมือไหว้อยู่ซอนลอน บางคนพีจักหือถือ
จามรแกว่งกวดัไกว บางคนพีจกัหือถือฉตัรใบไรหยาบย้อย บางคนพีจกั
หือถือข่ายสร้อยและหางยูง ฝ่ายหลงัมงุพีจกัหือแตม้ลายฟ้าฝ่ายมขุหน้า
พีจกัใส่ลายคํา ลายขะแจขําถ้อยถี ก้านกาบควีบานใบ ยาบย้อยไกวยะ
ยาบ เลือมมะมาบส่องแสงสี มีทังพัดพร้าวและจามรีดูยิง ใต้ฟ้าขิง
สะคราญ เพือส่งสกัการน้องแก้วพี ทุกด้าวทีแจจนฝูงหมู่คนจักมาม่วน
เล่น ชกัเชือกเตน้หกกระโดง ฝงูคนโถงจกัหือติพาทฆอ้ง เสียงตืนตอ้งดว้ย
สพัพะชยั สระในจกัหือสนั สนนัด้วยเบงตรา จากบัด้วยเสียงปีนนัทุกที
อือทือ บางคนพีจกัหือตบมือตางแฉ่ง จกัหือแต่งเครืองเล่นหลายประการ 
เป็นประมาณดงักล่าวแล้ว พีจกัแต่งไฟม้าแก้วเล่นตามดิน พ่องก็พาบิน
เร็วแล่น บอกไฟช้างแส่นเสียงคราง บอกไฟรูปม้าตกหางเต้นต่วง      
บอกไฟรูปกวางป่วงจับหลงัชาย บอกไฟรูปฝัวผายเสียงส่ง บอกไฟรูป
ควายช่งจับบน  บอกไฟรูปแรตโยนปาวเปิบ แล่นผะเผิบเลยกัน         
แล่นปลอมควนัหงะหงาด เป็นดงัสายฟ้าฟาดธรณี ฝุ่ นผงธุลีมืดคลุ้ม 
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อากาศกลุ้มพายบน บอกไฟรูปคนก็ว่าจักแล่น บอกไฟรูปม้าก็จักหินห่
นตามเสียง สทัทะสําเนียงนนัเกิดก้อง นนัทวัท้องสากล พายบนหนอา
กาส จกัหือช่างผูฉ้ลาดแต่งไฟยิง หนใตพี้จกัหือแต่งรูปสิงห์ไวถ้้า ขึนขีม้า
ยาดยิงบน หนวนัตกจกัหือแต่งไฟโยนรูปช้าง แล่นขึนม้างกองฟอน หน
เหนือจกัหือแต่งรูปพิทยาธรและนางฟ้า ขึนขีม้าอศัดร หวัก็งอนน่องก็อ้า 
ดงัว่าจักขึนฟ้าก็บ่หัน แล่นขึนสะสนสะวาด ขึนเจาะโขงปราสาทแก้ว 
เจาะแล้วแล่นลงมานางเทวดาพ้อยแล่นขึน เจาะแต่พืนลายวงโขง
ปราสาทแกว้เจาะแลว้แล่นลงมา บ่ติงนางสิงห์พอ้ยแล่นขึนเจาะแต่พืนขนั
หงาย ลงลวาดยายกาบจว้า ติดช่อฟ้าและป้านลม หนวนัออกพีจกัแต่ง
ไฟประหนมและไฟเข้าตอก ทงัไฟดอกและไฟขวี รูปมอมพีตวัใหญ่ ไต่
เชือกขึนจบัโขง รูปไฟยนต์หงข์และนกยูงตวัมีปีกชินฟ้อนฟีกกนัลม ลือทวั
โขงเมืองใหญ่ สท้านไคว่ผืนธอน แก่นปูนวอนแกมโสก เป็นทีเล้าโลก
สงสารดว้ยประการดงันีแล้ว ไฟม้าแก้วแบ่งเป็นเปลียว ควนัไฟเขียวติดซ
วะซวาด นําแต้มหยาดกองหลวั ควนัไฟมวัชะโชติ โสลดขึนกลางหาว 
ปานดงัดาวอยู่ยงัฟ้า ยามนนักูพีจกัหงายเหงียงหน้าผ่อเลงดู ขึนพระพรู่
ตกพระพรัง เป็นคูห้ลงัไหลตาม เป้นไฟงามยอ้มดอก ปานเข้าตอกเตน้ผะ
ผาย ไฟสะหงายดอกนอ้ย ขวีดอกสร้อยแจจน ซะโพกลนล่วนแตก ไฟม้า
แกว้แยกเป็นเปลียว ควนัไฟเขียวติดช่อฟ้า มานค่าอา้ดงัจกับนิบน ลมกิด
กิวปันเค้าปานดงัจกัยกเอาหอปราสาทเจ้าแม่เมือบน กระทําการฉนันี
แลว้ จิงจกัเป็นโบราณส่งสกัการนางพระยามาแต่ก่อน แลนา ภทฺเท ดูรา
นางสายใจพีเฮย เจ้าพี บดันี มีแต่กูพีผูเ้ดียว อยู่กลางไพรเขียวป่าไม้ นาง
เท่ามาละกูพีไวอ้ยู่ตนเดียว๘๗ 

  ตวัอย่างข้างต้น กล่าวว่า พระเวสสนัดรจะสงัให้คนสร้างปราสาทอนังดงามและ
วิจิตรบรรจง จะหาช่างฝีมือมาเขียนลวดลายทีตวัปราสาท เสาของปราสาทจะพนัผ้าประดบัด้วย   
ช่อฟ้า ยอดปราสาทจะทําเป็นดวงปลี ทีเขียนรูปเป็นกินนรและกินนรีกําลงัเริงระบําและถือดอก
ล้อนทีสวยงาม จะทําให้คนเขียนรูปหญิงสาวสวมสร้อย ทําเป็นตาข่ายประดบัประตปูระดบัประดา
                                                           
 ๘๗เรืองเดียวกนั, ๒๖๔-๒๖๙. 
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ด้วยพวงมาลัย เขียนรูปกระต่ายกับมังกร รูปช้าง รูปม้าอสัดร และม้ามณีกากข์ มีรูปววัอสุภราช   
รูปนกจากพรากและหงส์ รูปกวางกําลงัเดินเล่น รูปช้างนําทีกําลงัยกงวงหยอกกนั รูปปปูลา และ
นกทีสง่างามรูปเสือโคร่ง นกกระเรียน และนกหสัดิลิงค์ นกการเวก นกแขกเต้าทีมีปีกสีเขียว รูปกิน
นารีเริงระบําด้วยปลายเท้า รูปพญานาคกบัรูปง ูรูปช้าง ม้า รูปหน้าเสือและหน้าสิงห์ รูปผู้หญิงสวย
ทีกําลังถูกผู้ ชายจูบแก้ว รูปก้อนเมฆทีกําลังเคลือนไหว รูปเถาวัลย์ทีพันไปมาอย่างงดงามรูป
ดอกบวั และดอกพ้าน จํานวนมาก ดอกนิลุบลสีเขียวครึม มีทงัดอกบานและดอกตมู เถาวลัย์เรียง
รายรอบปราสาทก็ดไูม่รกตา ปราสาทเป็นแก้วงามราวกับนกยูง ตงัอยู่บนกองฟืนสูงหนึงร้อยชนั 
ฟืนนนัเป็นไม้แก่นจนัทร์แดง และไม้สมลุละแวงทีเผาแล้วมีนํามนัหอมหยดชุม่ฉํา  

  ปราสาทแก้วทีมีการแต่งชายคาของปราสาทอย่างสะอาดตา ด้วยการเขียนลาย
หยดนําและรูปดอกบัวสีขาว สลับกันไป แมงภู่จะบินมาเหนือปราสาท เพราะเข้าใจผิดว่าเป็น
ดอกไม้  จะมีตาข่ายแก้วคลุมอย่างสวยงาม  ตระบอมขวํา  จะเขียนรูปม้านําทีสะดุดตา                
ตระบอมหงายจะทําให้งามใสราวกับกระจก ด้านล่างของแท่นวางปราสาทจะเขียนลายวงกลม 
ประตปูราสาทจะทําเป็นรูปเทวดาถือดอกไม้ยืนเรียงกัน จะให้ชาวมอญคอยพดั จะให้คนถือหาง
นกยงูเป็นปราสาท และตกแตง่ด้วยขนจามรีอย่างเหมาะเจาะ ใต้ท้องฟ้าทีสดใส จะจดังานศพให้
นางผู้ เป็นทีรัก คนทงัหลาย จะมาช่วยกนัดงึเชือกจูงปราสาทด้วยความเต็มใจ จะให้คนถือปีพาทย์
และฆ้องทีมีเสียงดงั ประกอบด้วยเสียงจากเบงทรา กบัเสียงปี และให้คนมาตบมือแทนการตีฉาบ 
จะจดัให้มีมหรสพทกุอย่างดงัทีกล่าวมานี จะให้แตง่ดอกไม้ไฟม้าแก้ว ทางทิศใต้จะแตง่ดอกไม้ไฟ
ม้าแก้วให้ลาดลงมา พืนปราสาทจะทําดอกไม้ไฟเป็นรูปนางสิห์ทะยานขนึฟ้า ทางทิศตะวนัออกจะ
แตง่ดอกไม้ไฟข้าวตอก และดอกไม้ไฟขวี จะทํารูปมอมตวัใหญ่ไตเ่ชือกทีร้อยประตปูราสาท จะแตง่
ดอกไม้ไฟเป็นรูปหงส์และนกยงูกําลงับนิลงมา  

  เมือทําอย่างนีแล้วจะเห็น ดอกไม้ไฟม้าแก้วก็จะเป็นเปลวงดงาม ควนัไฟทีพุ่งขึน
จะดงูดงามราวกบัดวงดาวบนท้องฟ้า แล้วพระเวสสนัดรก็จะเงยหน้าดดูอกไม้ไฟทีสวยงามสะพรัง
เหมือนดอกพุดและเหมือนข้าวตอกทีโปรยลงมา ดอกไม้ไฟมีทงัเล็กและใหญ่ มีการจุดประทัด 
ดอกไม้ไฟม้าแก้วแตกออกเป็นช่อ ควันไฟทีกําลงัไหม้ช่อฟ้าหมุนขึนเป็นเกลียวราวกับจะพัดเอา
ปราสาทขนึไปบนสวรรค์ ต้องทําอยา่งนีจงึจะถกูต้องตามพิธีโบราณทีสืบทอดกนัมา 
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  ตวัอยา่งดงักล่าวถึงพิธีการสงัสการหรือประเพณีงานพระศพ ซึงชาวล้านนาถือว่า
เป็นเรืองใหญ่เรืองหนงึ ลกัษณะการจดัศพให้แก่คนตายนนั มาจากความเชือเรืองผี ทงัผีบรรพบรุุษ
เช่นผีปู่ ย่า ผีบ้านผีเรือน ผีเสือบ้านเสือเมือง ผีเสือวดั แม้แต่ผีทีอยู่ตามไร่นาป่าเขาและต้นไม้ใหญ่ 
เป็นต้นซึงบรรดาผีเหล่านีเป็นสิงทีคนล้านนาให้ความเชือและนับถือมาก่อน ที จะได้รับเอา
พระพทุธศาสนา  

  เมือชาวล้านนานบัถือพระพทุธศาสนา ชาวล้านนาจึงผสมผสานความเชือระหว่าง
ผีกับพุทธเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนโดยยกฐานะผีเหล่านนัให้เป็นเทวดาในพระพุทธศาสนามี
หน้าทีปกป้องคุ้มครองพระพทุธศาสนา รักษาบ้านเมืองให้อยูเ่ย็นเป็นสขุโดยมีพระสงฆ์เป็นตวักลาง
ในการเชือมประสาน เพราะชาวล้านนามีพืนฐานความเชือมาจากผี ดงัทีอภิธาน สมใจ๘๘ได้กล่าว
ว่า โลกทัศน์เบืองหลัง พิธีกรรมเพือคนตายของชาวล้านนา จึงมีอยู่สองแนวคิดหรือสองกระแส
ด้วยกนัคือ ประการแรก โลกทศัน์ในวฒันธรรมพืนบ้านดงัเดิม ว่าด้วย ชีวิตมนษุย์ในโลกนีกบัชีวิตผี
วิญญาณอืนทีซอ่นอยูใ่นโลกนีอนัเป็นวฒันธรรมชาวบ้านสามญัชนส่วนประการทีสอง คือ โลกทศัน์
ในวฒันธรรมของชนชนัผู้ นําว่าด้วยจกัวาลวิทยาในพุทธรรมหรือไตรภูมิวิทยา อนัเป็นวฒันธรรม
นําเข้าโดยพระสงฆ์และชนชนัผู้ปกครองหรือทีเรียกวา่ "วฒันธรรมหลวง" 

 การจดัพิธีกรรมให้กับผู้ เสียชีวิตนนัจะมีความเชืออยู่ ๒ อย่างทีผสมผสานกันอยู่
คือ ความเชือในเรืองภูตผีวิญาณ คาถาอาคมต่าง ๆ เพือป้องกันวิญญาณของคนตายมารังควาน 
ส่วนอีกความเชือคือความเชือในพุทธศาสนาทีกล่าวถึงการสร้างคุณความดี เพือให้ได้ไปเกิดใน    
ภพภมูิทีดีและการอทุิศสิงของไปหาผู้ตาย  

 ความเชือทงั ๒ กระแสได้ก่อให้เกิดการผสมผสานกันกลายเป็นวัฒนธรรมและ
จารีตทียึดถือปฏิบัติต่อๆมา ไม่ใช่เท่านันการสินชีวิตของบุคคลผู้ หนึงยังเป็นการแสดงออกถึง
สถานะภาพและ ความสําคญัของของผู้ ทีเสียชีวิตและความสําคญัของบุคคลผู้ ทีสินชีวิตไปและ 
บรรดาญาติ ๆ ในล้านนามีผู้คนอยู่กนัมากมายหลายกลุ่มแตล่ะกลุ่มก็ยงัมีความเชือทีแตกตา่งกัน
ออกไปมีการถึงอย่างนนัก็หาใช่เป็นอปุสรรคในการอยู่ร่วมกนั เพราะคนล้านนานนัมีสิงทีเชืออย่าง
ดียวกันนนัคือระบบความเชือเรืองผี บรรพบุรุษ และหลกัคําสอนของพระพุทธศาสนา ทีซึมทราบ
เข้าไปทุกกิจกรรมอย่างของคนล้านนาตงัแต่เกิดจนกระทงัตาย มิใช่แต่เพียงเท่านนัยงัได้กําหนด
                                                           
 ๘๘อภิธาน สมใจ, งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ(เชียงใหม่ : สถาบนัวิจัยสงัคม มหาวิทยาลยั
เชียงใหม,่๒๕๔๑), ๓๙. 



๒๗๔ 
 

บทบาทหน้าทีของคนเอาว่าคนกลุ่มใดมีหน้า เช่นใด ควรปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น และหากจะ
กลา่วถึงชนชนัในล้านนาก็อาจจะแบง่ออกได้เป็น ๓ กลุม่ดงันี 

 ๑.กลุ่มชนชนัปกครอง อนัได้แก่พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์และบรรดาขุนนาง
เป็นต้น กลุ่มนีมีหน้าทีปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากข้าศึกศตัรูมารุกราน บริหารบ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรือง ทํานบุํารุงศาสนา  

 ๒.กลุ่มชนชนัผู้ ถูกปกครอง อนัได้แก่ ประชาชนโดยทวัไป ต้องปฏิบตัิตามระบบ
แบบแผนทีทางชนชนัปกครอง ประพฤตตินอยูใ่นกรอบของพทุธศาสนา  

 ๓.กลุม่พระสงฆ์ ผู้ ทีทําหน้าทีเผยแผห่ลกัคําสอนทางพระพทุธศาสนา  

  หากว่ามีบุคคลใดในกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิงพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์
สินพระชนม์ลงหรือแม้แตพ่ระสงฆ์ถึงแก่มรณภาพไปก็จะมีการจดัศพให้ยิงใหญ่กว่าบคุคล ธรรมดา
สามัญทังนีเพือเป็นการยืนยันว่าบุคคลนันเมือสินชีวิตไปแล้วก็จะ กลับไปสู่ภพภูมิทีมาหรือไป
บงัเกิดในภมูิทีสงูกวา่ เพราะถือวา่ พระมหากษัตริย์เป็นผู้ มีบญุญาธิการ ยิงกว่าสามญัชนโดยทวัไป
เกิดมาเพือสร้างบารมี  

  ด้วยเหตนีุเองจึงเป็นจุดเริมต้นของการทําปราสาทขึนโดยอิงอาศยัคติของจกัวาล
ทางพระพุทธศาสนาโดยถือว่าพระมหากษัตริย์นนัเป็นผู้ ทีถือกําเนิดมาจาก สวรรค์ชนัดุสิตเป็น
เทวดาทีสถิตอยู่ ณ เหนือยอดเขาพระสุเมรุ ลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพือสร้างสมบุญบารมีให้
ยิงขึนไป เมือสินพระชนม์ไปแล้วก็จะกลับไปอยู่ ณ สถานทีเดิม เพือเป็นการแสดงให้ เห็นถึง
สญัลกัษณ์เช่นว่านนัจึงมีการสร้างปราสาท พร้อมทงัจําลองจกัรวาลตามคติพทุธศาสนาให้บรรดา
ชนเหล่าอืนได้เห็นและรับรู้ ถึงสถานภาพนันและแสดงสิทธิอันชอบธรรมในการทีจะปกครอง
บ้านเมืองของเชือ พระวงศ์องค์ต่อไปเพราะว่าเป็นส่วนหนึงของเทวดาผู้ยิงใหญ่ทีมาช่วยมนุษย์    
ทงัมวลให้ได้รับความสขุพ้นจากความทกุข์ ส่วนพระสงฆ์นนัถึงแม้ว่าจะมิใช่เชือพระวงศ์ก็ตามแตก็่
เป็นผู้ ทีประพฤตดีิ ปฏิบตัชิอบสืบทอดพระศาสนาอีกทงัเป็นผู้ ทีชนทกุชนัให้ความเคารพ  

  เมือยงัไมส่ินกิเลสหลงัจากมรณภาพไปก็จะไปบงัเกิดในภูมิทีสงูกว่าสวรรค์ หรือที
เรียกกนัโดยทวัไปวา่ ไปเกิดเป็นพรหมในรูปแบบตา่ง ๆ สําหรับชาวบ้านทวัไปถือคติว่าเมือประพฤติ
ดีตามหลกัของพระพทุธศาสนาแล้วสดุท้ายเมือสิน ชีวิตไปก็จะได้เสวยสขุในสวรรค์เมือกลบัมาเกิด
เป็นมนษุย์อีกจะได้เกิดใน ตระกลูของคนมีศีลธรรมมีทรัพย์สินเงินทอง 
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  ประเพณีการจัดพิธีศพเจ้านายนันไม่เพียงแต่มีความเกียวโยงสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนาเทา่นนั แตย่งัคงแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในสงัคมล้านนาด้วย ดงัจะเห็นจาก
การทีพระเวสสนัดรทรงกล่าวถึงการจดัสร้างปราสาทเพือรับศพพระนางมทัรี ทําให้เห็นถึงงานด้าน
ศลิปกรรมของล้านนา ศลิปกรรมหรือหตัถศลิป์ล้านนานี ชาวล้านนาได้แบง่ออกเป็น ๑๐ ช่าง ได้แก่ 
ชา่งแต้มหรือชา่งวาดชา่งเขียน ชา่งเคียนหรือช่างกลึง ช่างคํา-ช่างเงินหรือช่างทองช่างเงิน ช่างขวกั
หรือช่างแกะสลัก ช่างต้องหรือช่างบุลาย ช่างไม้ ช่างหล่อหรือช่างหล่อพระ ช่างเหล็ก ช่างก่อ       
ชา่งปัน ชา่งลานหรือชา่งทําเครืองประดบัและชา่งบอกไฟหรือช่างทําประทดัและดอกไม้ไฟ  

  ในมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรได้กล่าวถึงหตัถศิลป์ไว้ คือ ช่างไม้ ช่างแต้ม และ
ชา่งบอกไฟ ดงัมีรายละเอียดดงันี 

  ก.ในกณัฑ์มทัรี เมือพระนางมทัรีสลบวิสญัตีภาพไป พระเวสสนัดรทรงครําครวญ
รําพึงว่า ถ้าพระนางสินพระชนม์ในพระนครจะจัดทําเมรุมาศปราสาทใส่ศพอย่างดี พบว่ากวี
ล้านนากล่าวถึงลักษณะปราสาทพระศพของเจ้านายล้านา คือ งดงามตังแต่ยอดปราสาท         
พระเวสสนัดรจะสงัให้คนสร้างปราสาทอนังดงามและวิจิตรบรรจง จะหาช่างฝีมือมาเขียนลวดลาย
ทีตวัปราสาท เสาของปราสาทจะพนัผ้าประดบัด้วยชอ่ฟ้า ยอดปราสาทจะทําเป็นดวงปลี ทีเขียนรูป
เป็นกินนรและกินนารีกําลงัเริงระบําและถือดอกล้อนทีสวยงาม จะทําให้คนเขียนรูปหญิงสาวสวม
สร้อยทําเป็นตาขา่ยประดบัประตปูระดบัประดาด้วยพวงมาลยั 

  ชา่งไม้ เป็นชา่งทีมีความสําคญัมากทีสดุ ด้วยล้านนามีภูมิประเทศทีอดุมสมบรูณ์
ไม้ตา่งๆ โดยเฉพาะอาชีพแกะสลกั ฉะนนั อาคารบ้านเรือน ไม่ว่าวดัหรือปราสาทพระราชวงัจึงถูก
สร้างด้วยไม้ทังสิน และการสร้างแบบโบราณไม่มีการตอกยึดด้วยตะป ูแต่จะการเข้าเดือยและใช้
ลิมสลกั จงึง่ายแก่การรือถอน แตจ่ะสร้างสงูไม่ได้ เพราะถ้าถกูพายพุดัมกัหกัโคน่และพงัง่าย แตไ่ม้
สามารถทําได้ละเอียดและสวยงาม ทําการแกะสลกัลวดลายได้วิจิตรพิสดาร ช่างไม้ช่างแขนหนึงที
กวีต้องการแตง่ไว้ในมหาชาต ิ

  ข. ชา่งแต้ม ในกณัฑ์มทัรี ยงัได้กล่าวถึงการเขียนรูปวาดตา่งๆในการสร้างพระเมรุ 
ดงัทีกวีได้พรรณนาไว้พบวา่ลวดลายส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติและพรรณไม้ในป่าหิมพานต์ซึงตรงกบั
ความเชือล้านนาทีว่าป่าหิมพานต์เป็นป่าทีอยู่ในสรวงสวรรค์ เจ้านายหรือเชือพระวงศ์ล้านนาล้วน
จตุลิงมาจากสวรรค์ เมือสินพระชนม์จึงต้องสร้างปราสาทซึงเปรียบเสมือนเขาพระสเุมรุเพือให้ดวง
พระวิญญาณกลบัสูส่วรรค์  
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  ช่างแต้ม วิชาช่างวาดเขียน ซึงภาษาล้านนาเรียกว่าช่างแต้มนนัเป็นการวาดทีใช้   
สีฝุ่ น สีจากยางไม้ธรรมชาติและการปิดทองลงไปพร้อมกับการเขียนสี ซึงเรียกว่ารูปแต้มลายคํา
จากตวัอย่างจะพบว่ากวีได้นําลวดลายต่างๆมาจากสตัว์ป่าหิมพานต์ เนืองมาจากความเชือทีว่า      
พระเมรุเป็นตวัแทนของเขาพระสุเมรุ ฉะนนั กวีจึงได้เลือกลวดลายทีเกียวกับป่าหิมพานต์เพือให้
เกิดความเหมาะสมลงตวันนัเอง 

  ค. ชา่งบอกไฟ หรือชา่งทําดอกไม้เพลิง (ช่าง-สล่าบอกไฟ)การทําดอกไม้เพลิงเพือ
จดุในงานต่างๆ เป็นวิชาทีมีมาแตโ่บราณเพือจุดทงัในงานเทศกาลงานรืนเริง เฉลิมฉลองและงาน
ศพ มีทงัทําเป็นพลแุละดอกไม้เพลิงแตใ่นงานศพจะทําเป็นไฟเทียนไฟลกูหน(ูม้าแลน่) ตะไล(จกัจ่า) 
และพล ุมีทงัจดุให้แสงสวา่งสวยงามในเวลากลางคืนและจดุเป็นเชือไฟให้แล่นเข้าสู่เชิงตะกอนเพือ
เผาศพ 

  การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมล้านนาทีปรากฏในวรรณกรรม เรืองมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักร พบว่า สภาพสงัคมล้านนาเป็นสงัคมทีไม่เป็นทางการมีความสมัพนัธ์กันอย่าง
แนบแน่น ผู้คนในสงัคมรู้จกักันอย่างสนิทสนมกัน ส่วนวฒันธรรมทีปรากฏในเรืองดงักล่าว พบว่า   
มี ๒ ประเภท คือ วฒันธรรมทีเกียวกบัรูปธรรม ได้แก่ อาหาร เครืองมือเครืองใช้และเครืองแตง่กาย 
เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมทีเกียวกับนามธรรม แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ค่านิยม เช่น ค่านิยม
เกียวกับความเป็นภรรยาและค่านิยมเกียวกับความรู้ของชายชาวล้านนาส่วนความเชือ เช่น     
ความเ ชือเ รืองงู  ความเชือลางสังหรณ์และความเชือเ รือง เหตุที ทําให้ไ ด้คู่ครองสูงวัย                     
ในด้านประเพณีพบการสอดแทรกประเพณีการปลงศพของล้านนาอีกด้วย 

  สังคมและวัฒนธรรมเหล่านีสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี ภูมิความรู้ วิถีชีวิต 
ความคิด ความเชือของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี อีกทังยังเห็นถึงความภูมิใจของกวีล้านนาที
พยายามสอดแทรกภูมิความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมของตนเองลงไป ในบางตอนพบว่า          
การสอดแทรกภมูิความรู้ดงักลา่วก็ไมไ่ด้กลมกลืนไปกบัเนือเรือง เชน่ บทพรรณนาถึงการจดัพระศพ
ของพระนางมทัรีทีมีการแทรกเรืองงานชา่งตา่งๆ อีกทงัยงัแทรกบทเรียกขวญัหรือบทฮ้องขวญัลงไป 
ความจงใจทีแทรกเข้าไปนีทําให้เห็นว่ากวีผู้ นีมีความเป็นล้านนาสงู และเพือทีแสดงให้ผู้ อืนเห็นว่า
สิงเหล่านีโดดเด่นและแตกต่างกับวัฒนธรรมอืนจึงปรากฏให้เห็นเป็นบทพรรณนาขนาดยาว      
เมือผู้อา่นผู้ ฟังชาวล้านนาได้อา่นได้ฟังอาจรู้สึกว่าเข้าถึงวรรณกรรมเรืองนีได้ง่าย แตเ่ป็นกศุโลบาย
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อย่างชาญฉลาดของผู้ แต่งทีจะปลูกฝังความเป็นชาวล้านนาด้วยการตอกยําความภูมิใจใน
วฒันธรรมของตนเองอีกด้วย 
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บทท ี๖ 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  

 วิทยานิพนธ์เล่มนี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรกับ
ประเพณีตังธรรมหลวง ศึกษาเนือหา และคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของเรืองมหาชาติ สํานวน      
สร้อยสงักร และศกึษาสงัคมวฒันธรรมล้านนาทีปรากฏในเรือง  

 ผลการศึกษาเกียวกับประเพณีตงัธรรมหลวงแบบดงัเดิมตามทีมีบนัทึกไว้ในเอกสารและ
การเก็บข้อมูลภาคสนามเพือศึกษาขนัตอนของประเพณีตงัธรรมหลวงในปัจจุบันทําให้เห็นว่า     
ชาวล้านนานนัยงัคงรักษาขนัตอนสําคญัๆของพิธีการจดังานตงัธรรมหลวงไว้ ได้ แม้จะมีการลด
รายละเอียดลง โดยยงัมีการนําเหตกุารณ์และสถานทีในเรืองมาจดัเป็นสถานทีประกอบพิธีกรรม 

 ผลการศกึษาเปรียบเทียบเนือหาโดยเปรียบเทียบกบัอรรถกถา มหานิบาตชาดก พบว่า กวี
ล้านนาได้ใช้ ๓ กลวิธีเพือการปรับเปลียนเนือหา คือ การเพิมรายละเอียด การตดัรายละเอียดและ
การเปลียนแปลงรายละเอียด โดยใช้การเพิมรายละเอียดมากทีสุด การตดัรายละเอียดรองลงมา
และใช้กลวิธีการเปลียนแปลงรายละเอียดน้อยทีสุด การปรับเปลียนเนือหาดงักล่าวนีอาจมาจาก
การทีกวีล้านนาผู้ นีพยายามปรับเปลียนถ้อยคํา สํานวนและรายละเอียดเนือหาเพือให้เข้ ากับ
วัฒนธรรมและผู้ คนล้านนา โดยมีการเพิมรายละเอียดเกียวกับลักษณะเฉพาะทางสังคมและ
วฒันธรรมล้านนาเนืองจากเป็นวรรณกรรมสวดเทศน์แบบชาวบ้านจึงทําให้วรรณกรรมเรืองนีได้รับ
การปรับเปลียนเพือความเข้าใจของชาวบ้านเป็นหลกั ฉะนนั การปรับเปลียนเนือหาในมหาชาต ิ
สํานวนสร้อยสงักรจงึเป็นการปรับให้เข้ากบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมล้านนานนัเอง 

 ผลการศึกษาด้านวรรณศิลป์ พบว่า กวีล้านนาเลือกใช้ฉันทลกัษณ์ประเภทร่ายหรือค่าว
ธรรม เพือให้เอือตอ่การแต่งและการเทศน์ ฉันทลกัษณ์ดงักล่าวไม่เพียงแต่สามารถเพิมจํานวนคํา
ได้และความยืดหยุน่ของเสียงสมัผสัเทา่นนั แตย่งัเข้ากบัทกุระบํา(ทํานองเทศน์)ของล้านนา   
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ด้านเสียงกวีล้านนาใช้กลวิธีทางเสียง ๓ แบบ ได้แก่ การใช้เสียงสมัผสั เช่น การเล่นเสียงสมัผัส
นอกซึงเป็นบังคับทัวไปของคําประพันธ์ประเภทร้อยกรอง มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกรมีเสียง
สัมผัสนอกอย่างสมําเสมอทําให้มีเสียงทีไพเราะและเอือต่อทํานองการเทศน์ทีเรียกว่า "ระบํา"    
ส่วนการใช้เสียงสัมผัสใน พบว่ากวีล้านนาใช้เสียงสัมผัสพยัญชนะมากทีสุดเพราะเสียงสัมผัส
พยญัชนะทําให้เกิดการกระทบทางเสียงจึงทําให้เกิดเสียงทีไพเราะ อีกทงัการใช้เสียงพยญัชนะยงั
ทําให้เกิดรูปคําทีมีความหมายจนนําไปสู่การรับรสทางวรรณคดีอีกด้วย ส่วนเสียงสัมผัสสระกวี
เลือกใช้เพือให้เกิดสมัผสัทีเอือต่อการเทศน์ กล่าวคือ เสียงสระทําให้ยืดเสียงตามทํานองเทศน์ได้
ง่ายขนึ 

 นอกจากนีแล้ว ยงัพบการเล่นเสียงสทัพจน์และการใช้คําอพัภาสเสียง แตน่ิยมใช้น้อยกว่า
การเลน่เสียงสมัผสัพยญัชนะและสมัผสัสระ 

 การศกึษาวรรณศลิป์ด้านคํา พบวา่ กวีล้านนาใช้ ๒ กลวิธี ได้แก่ การเล่นคําซํากนัและการ
เลน่ซํากลุม่คํา เป็นกลวิธีทีกวีล้านนานิยมใช้มากทีสดุเนืองจากทําให้เกิดภาพซําแบบวนเวียนจึงทํา
ให้เอือต่อการพรรณนาความของกวี ไม่เพียงเท่านีกลวิธีดงักล่าวยงัช่วยให้เกิดเสียงซํากันในการ
เทศน์ซงึทําให้เกิดการยําความจนผู้ ฟังเห็นภาพตามได้เป็นอย่างดี 

 ส่วนการศึกษาวรรณศิลป์ด้านความหมาย เรืองโวหารพบว่ามีการใช้การพรรณนาโวหาร
มากทีสดุ สว่นการใช้ภาพพจน์พบว่ากวีล้านนาใช้การเปรียบเทียบแบบอปุมามากทีสดุ และด้านรส   
พบมากทีสดุ คือ กรุณารส ส่วนศฤงคารและหาสยรส ซึงความงามวรรณศิลป์ทงั ๓ ด้านนีส่งผลแก่
กนัและกันจึงทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเกิดสนุทรียภาพและสนุทรียรสในการอ่านการฟัง ซึงยงัส่งผลให้องค์
เทศน์นิยมนํามหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรมาใช้ในพิธีตงัธรรมหลวงอีกด้วย 

 ผลการศกึษาด้านสงัคมและวฒันธรรมทีปรากฏในเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรพบว่า
สงัคมและวฒันธรรมเหล่านีสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี ภูมิความรู้ วิถีชีวิต ความคิด ความเชือของ
ชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี และยงัทําให้เห็นถึงความจงใจทีกวีได้พยายามจะสอดแทรกสงัคมและ
วัฒนธรรมล้านนาไว้เพือให้ผู้ อ่านผู้ ฟังรู้สึกเข้าถึงวรรณกรรมเรืองนีได้ง่ายและเป็นการปลูกฝัง
คา่นิยม ความเชือและประเพณีของล้านนาให้แก่ผู้อา่นผู้ ฟังทางอ้อมด้วย  
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 ผลการศึกษาทังหมดดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า หากผู้ ใดได้ฟังการเทศน์มหาชาติผ่าน           
พิธีตงัธรรมหลวง หรือได้อ่านวรรณกรรมเรืองมหาชาติ ฉบับสร้อยสังกร ก็จะได้รู้จักและเรียนรู้
วฒันธรรมล้านนาทงัด้านพิธีกรรม วรรณศิลป์ ความเชือและค่านิยม ฉะนนั ไม่เพียงคนในสังคม
เทา่นนัทีจะเป็นผู้ รักษาและสืบทอดวฒันธรรมประเพณีล้านนา ทว่าวรรณกรรมเรืองมหาชาติ ฉบบั
สร้อยสังกรนีก็เป็นคลังทีช่วยเก็บรักษาวัฒนธรรมล้านนาไว้ให้คนในสังคมได้เรียนรู้และน่าจะ       
สืบทอดให้ยาวนานตอ่ไปด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 เรืองมหาชาติล้านนามีมากถึง ๒๐๐ กว่าสํานวน จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิมเติม โดย
อาจศึกษาเปรียบเทียบเนือหา วรรณศิลป์ สภาพสังคมและความสัมพันธ์ของพิธีกรรมกับ
วรรณกรรมของมหาชาติล้านนาสํานวนต่างๆ เพือให้เห็นลกัษณะร่วมและความแตกต่างระหว่าง
มหาชาตล้ิานนาด้วยกนั 

 

 

 

 

 

 



๒๘๑ 

 

 

รายการอ้างอิง 

  
กรมศลิปากร.วรรณกรรณสมัยอยุธยา เล่ม ๑.กรุงเทพฯ : กองวรรณคดี กรมศลิปากร,๒๕๔๐. 
กันยารัตน์  รินศรี. “แนวคิดเรืองเมตตาในเวสสันดรชาดก”.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๙. 
กาญจนา แก้วเทพและคณะ.สือเก่า สือใหม่ ใจเชือมร้อย.กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพ

พิมพ์, ๒๕๕๔. 
กุลนิจ  คณะฤกษ์. “การศึกษาร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณ

เจ้ากรมพระปรมานชุิตชิโนรส”.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๔๒. 

กุสุมา รักษมณี.วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.กรุงเทพฯ : โครงการ
ตําราภาษา-จารึก ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
,๒๕๔๕. 

งามพิศ สตัย์สงวน.หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: รามาการพิมพ์,๒๕๔๓. 
ฉัตรยุพา สวสัดิพงษ์และอยู่เคียง แซ่โค้ว.พลังปัญญาของกวีล้านนาในวรรณกรรมพรรณนา

อารมณ์.รายงานการวิจัย โครงการวิจัยพลังปัญญาของกวีล้านนาในวรรณกรรม
พรรณนาอารมณ์,๒๕๕๓.(อดัสําเนา) 

ชลลดา เรืองรักษ์ลิขิต.ตะเลงพ่ายศรีมหากาพย์.กรุงเทพฯ : สหธรรมิก,๒๕๔๑.  
ดนยั  ไชยโยธา(บรรณาธิการ).สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย.กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรินตงิ

เฮาส์,๒๕๔๖. 
ทรงศกัดิ ปรางค์วัฒนากุล.วรรณกรรมท้องถินเปรียบเทียบ.เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๕๕. 
________(บรรณาธิการ).รายงานสัมมนาทางวิชาการ วรรณกรรมลานนาเล่ม๑.เชียงใหม่ : 

โครงการตํารามหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๒๕. 
________.วรรณกรรมท้องถนิ.เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เชียงใหม,่๒๕๔๕. 



๒๘๒ 

 

ทวีศกัดิ  ญาณประทีป.วรรณกรรมศาสนา.กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก        
คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคําแหง,๒๕๓๖. 

ธัญพงศ์  จอมพารา. “การศึกษาลิลิตมหาชาติ”.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๔๘. 

บาลี  พุทธรักษา.วรรณกรรมบาลีในล้านนา .เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,่๒๕๔๓. 

ประคอง  นิมมานเหมิท์.มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะทีเป็นวรรณคดีท้องถิน .
กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช,๒๕๒๖. 

พญาลิไทย.ไตรภูมิพระร่วง.กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา.๒๕๑๘. 
พรรณเพ็ญ เครือไทย(บรรณาธิการ).วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา.เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยั

สงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๐. 
พระครูอดุลสีลกิตติ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ บุญชุ่ม). “ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความนิยมมหาชาติ

เวสสันดรชาดกในล้านนา”.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
พระพทุธศาสนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑. 

พระธรรมราชานุวตัร (ปริวรรต).มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร สํานวนเอก.พระนคร :        
ส.ธรรมภกัดี,๒๔๙๘. 

_________.มหาชาตภิาคพายัพสาํนวนเอกสร้อยสังกร.(เชียงใหม ่: สงวนการพิมพ์, ๒๕๐๘. 
พระมหาสมชาต ินนฺทธมฺมิโก(บษุนารีย์). “ศกึษาคณุคา่การเทศน์มหาชาติในล้านนา”.วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม,่๒๕๔๙. 

พริมา อ่วมเจริญ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคําสอนล้านนาเรืองคดีโลกคดีธรรม”.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, ๒๕๕๒. 

พีระพงษ์  พยคักาฬ,พระมหา. “ความสมัพนัธ์ระหวา่งวดักบัชมุชนในการจดัการการเทศน์มหาชาติ
ของล้านนา”.วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๙. 

ไพรศาล  สงัข์เอียม. “การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในมหาชาติล้านนา ฉบบัสร้อยสงักร”.การ
ค้นคว้าแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๕๑. 



๒๘๓ 

 

มณี  พยอมยงค์.ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย.เชียงใหม ่: ส.ทรัพย์การพิมพ์,๒๕๔๗.  
________. “วิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาต ิฉบบัภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้”.

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 
๒๕๑๙.  

มณีปิน  พรหมสุทธิรักษ์.มณีปินนิพนธ์.กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,๒๕๔๗. 

มหามกฏุราชวิทยาลยั.พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที ๔ ภาคที ๓.
กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ์, ๒๕๒๖. 

มชัฌิมา  วีรศิลป์. “การศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรืองเวสสันดรชาดก สํานวนไผ่แจ้เรียวแดง ”.
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๔๙. 

มณัฑนา เกียรติพงษ์.มหาชาติคําหลวง : วิเคราะห์รูปแบบและคําประพันธ์ เนือหาและรูป
ศัพท์.เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
,๒๕๒๕. 

รองอํามาตย์เอกหลวงธรรมาภิมณฑ์(ถึก จิตรถึก).ประชุมลํานํา ประมวลตํารากลอนกานต์ 
โคลงฉันท์.พระนคร : สํานกันายกรัฐมนตรี,๒๕๑๙. 

ราชบณัฑิตยสถาน.พจนานุกรม ศัพท์วรรณกรรมไทย.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน,๒๕๕๒. 
________.ศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย.กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน,๒๕๔๕. 
รืนฤทัย สัจจพันธ์ุ.ความรู้ทัวไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง,๒๕๓๓. 
เรณู  อรรฐาเมศร์. “โลกทศัน์ชาวล้านนาไทยจากวรรณกรรม”.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ,๒๕๒๘. 

ลิขิต ลิขิตานนท์ .ยุคทองแห่งวรรณกรรมพุทธศาสนาของล้านนาไทย . เชียงใหม่ :                        
คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัชียงใหม ่ฉบบัที ๑๐ มกราคม – มีนาคม, ๒๕๓๓. 

วรเวทย์พิสิฐ,พระ.คู่มือลิลิตพระลอ.กรุงเทพฯ : องค์การค้าของครุุสภา,๒๕๔๕.  

วัดเชียงหมันและลมูล จันทร์หอม(รวบรวมและเรียบเรียง).ตังธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ
ล้านนา.เชียงใหม ่: มิงเมือง,๒๕๔๓. 



๒๘๔ 

 

วดัโลกโมฬีและยพุิน เข็มมกุด์(บรรณาธิการ).ตังธรรมหลวง เทศน์มหาชาติล้านนา.เชียงใหม่ : 
บีเอสดี การพิมพ์,๒๕๔๕. 

วิทย์ ศวิะศริยานนท์.วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์.กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนงัสือแหง่
ประเทศไทย,๒๕๑๔. 

วิภา กงกะนนัท์.วรรณคดีศึกษา.นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร,๒๕๒๐. 

วีรยุทธ นาคเจริญ. “การศกึษาวิเคราะห์วรรณกรรมทีใช้เทศน์ในพิธีศพแบบล้านนา”.วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลป ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๔๕. 

ศรีเลา  เกษพรหม.ประเพณีชีวิตคนเมือง.เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
,๒๕๔๔. 

________.วิถีชีวิตคนเมือง.เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๕๑. 
ศิร าพร  ฐิตะฐาน .ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน .ก รุง เทพฯ : โร งพิม พ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,๒๕๒๓. 
________. “รามเกียรติ : ศึกษาในแง่การแพร่กระจายของนิทาน”.วิทยานิพนธ์ปริญญา       

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต แผนกวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,๒๕๒๑.  

ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่.ตาํนานพืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ปี.เชียงใหม่ : 
โรงพิมพ์มิงเมือง, ๒๕๓๘. 

สนนั ธรรมธิ.มือจันทร์-วันดี.เชียงใหม ่: เชียงใหมพ่ิมพ์สวย,๒๕๔๒. 

สมหมาย  เปรมจิตต์.มหาเวสสันดรชาดก วิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม.เชียงใหม่ : มิง
เมือง,๒๕๔๔. 

สมาน  โซ๊ะเหม. “มหาชาติฉบบัเมืองเพชรบุรี กัณฑ์ชูชก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”.วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, ๒๕๒๘. 

สยาม ภัทรานุประวัติ.มหาชาติชาดก ใน นามานุกรมวรรณกรรมล้านนา.(สํานักงานกองทุน 
สนบัสนนุการวิจยั(สกว),กรุงเทพฯ:สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั(สกว), ๒๕๕๔. 



๒๘๕ 

 

สรัสวดี ออ๋งสกลุ.ประวัตศิาสตร์ล้านนา.กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๕๑. 

สายวรุณ  น้อยนิมิตร.นวทัศน์วรรณคดีศึกษา .นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โครงการตําราและหนงัสือคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร,๒๕๔๙. 

สิงฆะ  วรรณสยั.ปริทัศน์วรรณคดีลานนาไทย.เชียงใหม่ : โครงการตํารา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๕๒๓. 

สิริสุตาภิมณฑ์,พระครู(ศุภชัย สุทฺธิญาโณ).  “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมทีใช้ในพิธีพุทธา     
ภิเษกแบบล้านนา”.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๕. 

สพุตัรา สภุาพ.สังคมวิทยา.กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช,๒๕๒๖. 
สุภางค์ จันทวานิช.ทฤษฎีสังคมวิทยา.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

,๒๕๕๔. 
สรุพล ดําริห์กลุ.ล้านนา สงิแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ :  มรดกไทย,๒๕๔๒. 

องค์การค้าของครุุสภา.มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ ๑๓ กัณฑ์.กรุงเทพฯ : องค์การค้าของครุุสภา
,๒๕๓๑. 

อภิธาน สมใจ.งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดลิิงค์สู่ไม้ศพ.เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๑.  

อดุม  รุ่งเรืองศรี.วรรณกรรมล้านนา.กรุงเทพฯ : สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,๒๕๔๖. 

_______.พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง.เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่๒๕๔๗. 

อทุยั บญุเย็น.พระไตรปิฎกสาํหรับผู้เริมศึกษา เล่ม ๑๖.กรุงเทพฯ : โพธิเนตร.๒๕๕๐. 
 

 

 

 



๒๘๖ 

 

การสืบค้นออนไลน์ 

กูเกิลพลัส, ความงามของผู้หญิง, เข้าถึงเมือ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕. เข้าถึงได้จาก 
http://webcache.googleusercontent.com สืบค้นเมือ  

มหามกฎุราชวิทยาลยั, นางวิสาขา, เข้าถึงเมือ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕. เข้าถึงได้จากwww.84000.org  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้หญิงในล้านนา,เข้าถึงเมือ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔.เข้าถึงได้จาก 

www.sri.cmu.ac.th 
  
 
สัมภาษณ์ 

แก้วนา ชยัเจริญเมือง อาย ุ๗๒ ปี.สัมภาษณ์ , บ้านเลขที ๓/๒ ถนนราชภาคินยั ซอย ๔ ตําบลพระ
สิงห์ อําเภอเมือง จงัหมดัเชียงใหม,่ ๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔. 

ธิ ติ พ ล  กั นติ ว ง ศ์  อายุ  ๓๖  ปี . สั มภาษณ์  ,  ภาค วิ ช าศิ ลป ะ ไ ทย  คณะ วิ จิ ต รศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔. 

พระครูใบฎีกาสมศกัดิ จิรวฒฺฒโน อายุ ๕๘ ปี.สัมภาษณ์ , วดัใหม่สนัติสุข อําเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม,่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔. 

ลดัดาวลัย์ สุวรรณมาส อายุ ๗๘ ปี.สัมภาษณ์ , บ้านเลขที ๗๐/๒ ถนนสามล้าน ตําบลพระสิงห์ 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม,่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔. 

ศรีไล ชัยเจริญเมืองอายุ ๗๕ ปี.สัมภาษณ์ , บ้านเลขที ๓/๒ ถนนราชภาคินัย ซอย ๔ ตําบล     
พระสิงห์ อําเภอเมือง จงัหมดัเชียงใหม่,๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔. 

  
   
  
 



๒๘๗ 

 
ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบงานประเพณีตงัธรรมหลวง 

วัดโลกโมฬี และวัดเชียงหมัน อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพที ๑ แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานทีกบัเนือเรืองมหาชาติ 

 

การจัดสถานทีโดยเลียนแบบป่าหมิพานต์จากเรืองมหาชาติ 

 

 



๒๘๘ 

 

ภาพที ๒ แสดงการผสมผสานระหวา่งเครืองดนตรีล้านนาและเครืองดนตรีไทย 

 

 

ภาพเครืองดนตรีทีใช้ประกอบการเทศน์มหาชาติ 

ดนตรีแบบดังเดมิจะมีเพียงกลองบูชาหรือกลองปูชาและกังสดาลเท่านัน หลังจากรัชกาล
ท ี๕ เป็นต้นมาจึงมีการใช้วงดนตรีพิณพาทย์เพือบรรเลงก่อนและหลังเทศน์ในแต่ละ
กัณฑ์ เพลงใช้บรรเลงครูมนตรี ตราโมทเป็นผู้กาํหนดขึนใหม่จากเพลงทีมีมาแต่เดมิ 

 

 

 

 

 



๒๘๙ 

 

ภาพที ๓ องค์เทศน์หรือพระนกัเทศน์  

 

 

ภาพองค์เทศน์หรือพระนักเทศน์จะต้องขึนสู่ธรรมาสน์ ซึงเปรียบเสมือนเขาวงกต  

 

 

 

 

 



๒๙๐ 

 

ภาพที ๔ ปู่ จารย์หรือปู่ จา๋น หมายถึง มคัทายก 

 

ภาพปู่จารย์กาํลังอาราธนาธรรมก่อนการเทศน์ในแต่ละกัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๑ 

 

ภาพที ๕ กณัฑ์เทศน์เป็นเงินทําบญุทีศรัทธาชาวบ้านสามารถติดได้  

ถือวา่เป็นการระดมทนุอย่างหนงึ 

 

ภาพกัณฑ์เทศน์ทีศรัทธาชาวบ้านนํามาบูชากัณฑ์ บางเรียกครัวทาน 

 



๒๙๒ 

 

ภาพที ๖แสดงการจดุผางประทีปบชูากณัฑ์เทศน์ 

 

ภาพการจุดผางประทีปหรือตะครันเพือบูชากัณฑ์เทศน์ การจุดผางประทีปนีมีทีมาจาก
ตาํนานเรืองแม่กาเผือก 

 

 

 



๒๙๓ 

 
ภาคผนวก ข 

คาํศัพท์เฉพาะและคาํศัพท์ทางวัฒนธรรมล้านนาทีปรากฎในมหาชาต ิสาํนวนสร้อยสังกร 

 เนืองจากการศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติภาคพายพั ฉบบัสร้อยสงักรในครังนี  
ผู้ วิจัยพบว่า มีคําศัพท์เฉพาะและคําศัพท์ทางวัฒนธรรมล้านนาทีน่าสนใจปรากฏในเรืองเป็น
จํานวนมาก ทงัยงัเป็นคําศพัท์ทีมีแนวโน้มจะสญูหายจากสงัคมล้านนาปัจจบุนัมากขนึ ผู้วิจยัจึงได้
รวบรวมและเรียบเรียงไว้จํานวน ๑๑๒ คํา เพือให้สะดวกต่อผู้ อ่านและเป็นคลังข้อมูลทาง
วฒันธรรมล้านนาอีกด้วย คําศพัท์ทีผู้ วิจยัได้จดัทําในภาคผนวก ข นีเป็นคําศพัท์ทีนอกเหนือจาก
การทําเชิงอรรถในงานวิจัย ส่วนการให้ความหมายผู้ วิจัยได้ยึดความหมายจากพจนานุกรม
ล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง๑ และ พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะคําทีปรากฏในใบลาน๒       
เป็นหลกัในการให้ความหมายของคํา สําหรับคําศพัท์บางคําทีไม่ปรากฏในพจนานุกรมดงักล่าว       
ผู้วิจยัได้ให้ความหมายจากบริบทของวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร โดยได้
ทําเชิงอรรถอธิบายเสริมไว้ 

 ผู้วิจยัได้แบ่งกลุ่มคําศพัท์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก คําศพัท์เกียวกบัประเพณี
มหาชาติล้านนา และประเภททีสอง คําศพัท์ทางวัฒนธรรมทีปรากฏในวรรณกรรมล้านนาเรือง
มหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร ซึงแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี กลุ่มคําศัพท์เกียวกับวัตถุธรรม         
กลุม่คําศพัท์ทีเกียวกบันามธรรม และกลุม่คําศพัท์เกียวกบัธรรมชาต ิ ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 ๑ . คําศัพท์ทีเกียวกับประเพณีมหาชาติล้านนา คือ คําศัพท์ทีปรากฏในประเพณี             
ตงัธรรมหลวงหรือประเพณีการเทศน์มหาชาติของล้านนา ผู้ วิจัยพบว่าคําศพัท์กลุ่มนียังคงมีใช้
สังคมล้านนาปัจจุบนั อาจเนืองมาจากอิทธิพลประเพณีตงัธรรมหลวงทียังคงมีบทบาทสําคัญ     
ในล้านนาปัจจบุนั จงึทําให้กลุม่คําศพัท์เหลา่นียงัคงสามารถดํารงอยูใ่นสงัคมล้านนาปัจจบุนัได้ 

                                                           

 
๑อุดม  รุ่ ง เ รืองศรี ,  พจนานุกรมล้านนา  -ไทย  ฉบับแม่ฟ้าหลวง ( เ ชียงใหม่  : ภาควิชาภาษาไทย                     

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่, ๒๕๔๗. 
 

๒อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและคณะ, พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะคําทีปรากฏในใบลาน(เชียงใหม่ : สุริวงศ์   
บุ๊คเซน็เตอร์), ๒๕๓๙.  



๒๙๔ 

 
ตารางที ๔๓ คําศพัท์ทีเกียวกบัประเพณีมหาชาติล้านนา 

ลาํดับ คาํศัพท์ ความหมาย หน้า 
๑ ราชวตัร,เครืองบชูา การประดบัตกแตง่ประตวูดั วิหารและ

บ้าน เ รือน ด้วย ต้นก ล้วย  ต้น อ้อย
ทางมะพร้าว ต้นไม้ ดอกไม้ นําไม้ไผ่
มาสานเป็นรัว  

๓๑ 

๒ ขนัตงั,เครืองบชูา ๑.เครืองคํานบัครู 
๒.ค่าตอบแทนแก่หมอหรือผู้ประกอบ
พิธี 

๓๒ 

๓ ขา่,เครืองบชูา ต้นขา่ ๒๙ 

๔ คา่วธรรม,ฉนัทลกัษณ์ คําประพันธ์ทีมีลักษณะร้อยสัมผัส
สอดเกียวกันไปแบบร่ายและจบลง
ด้วยโคลงสองหรือโคลงสามสุภาพมี
หลายชนิดคือ เรืองทีปรากฏในเทศนา
ธรรม 

๑๐๔ 

๕ ชอ่น้อย,เครืองบชูา ธงขนาดเล็ก ๓๑ 

๖ ตกธรรม,ขนัตอนการเทศน์ การรับกณัฑ์เทศน์และธรรมพิเศษ ๒๗ 

๗ ตงัธรรมบํารุง,ขนัตอนการเทศน์ การตงัธรรมหลวงครังนีได้ปัจจยักัณฑ์
เทศน์เทา่ใดก็จะนําเงินถวายวดัทงัหมด
เพือบํารุงก่อสร้างภายในวดั  

๒๖ 

๘ ตงัธรรมปลอ่ย,ขนัตอนการเทศน์ หลังการเทศน์จบลงหากกัณฑ์เทศน์
นนัได้ปัจจยัเท่าใดก็จะถวายพระเทศน์
หรือองค์เทศน์ทงัหมด 

๒๖ 

๙ ตงัธรรมหลวง,ประเพณี การเทศน์มหาชาตล้ิานนา ๒๒ 

๑๐ ตงุคา่คงิ,เครืองบชูา ธงทีมีขนาดเทา่คน ๓๒ 

๑๑ ตงุไชย,เครืองบชูา ธงชัยหรือธงไชย เป็นธงตะขาบขนาด
กว้างประมาณหนงึศอก ยาว ๖-๘ศอก 
ทํา ด้วย ผ้าห รือกระดาษและ มีสิ ง
ประดบัด้านข้าง ใช้ประดบัสถานที 

๓๑ 



๒๙๕ 

 
ตารางที ๔๓ คําศพัท์ทีเกียวกบัประเพณีมหาชาติล้านนา (ตอ่) 

๑๒ ทานข้าวสลากภตัต์,ประเพณี การทําบญุถวายสลากภตัร ๒๕ 

๑๓ เทียนคา่คงิ,เครืองบชูา เทียนทีมีขนาดเทา่กบัคน ๓๒ 
๑๔ บวชแปลงพระเชือเก่า การบวชซําเพือเปลียนแปลงจากนิกาย

เดิมเป็นนิกายใหม่ ในทีนี หมายถึง 
การเปลียนแปลงจากนิกายพืนเมือง
เดมิมาเป็นนิกายลงักาวงศ์ 

๑ 

๑๕ แปลแตง่ การแปลวรรณกรรมจากภาษาบาลีมา
เป็นภาษาไทย  และมีการแต่งเพิม
รายละเอียดต่างๆเข้าไปให้เข้ากับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมนันๆ
ด้วย 

๔ 

๑๖ ผางประทีป,เครืองบชูา ตะครัน,ประทีป ๒๙ 

๑๗ ฝนหา่แก้ว ๗ ประการ,เครืองบชูา ฝนโบกขรพรรษ ในทีนี หมายถึง การ
นําเหรียญกปาษณ์ห่อด้วยกระดาษ
แก้วใช้โปรยในกัณฑ์ฉกษัตริย์ตอนที
ฝนโบกขรพรรษตก 

๒๘ 

๑๘ ฝันต้นกล้วย,เครืองบชูา ทําต้นกล้วยให้เป็นเกลียวเชือก ๒๙ 

๑๙ ไม้คํา,เครืองบชูา ไม้ง่าม ๓๒ 

๒๐ ระบํา,ขนัตอนการเทศน์ ทว่งทํานอง ๑๐๔ 

๒๑ ศรัทธาชาวบ้าน พทุธศาสนิกชนทีให้การอปุถมัภ์วดั ๒๖ 

๒๒ สร้างธรรม,ประเพณี กา รคัด ลอกห รื อ จ า ร คัม ภี ร์ ท า ง
พระพทุธศาสนา 

๔ 

๒๓ องค์เทศน์,ขนัตอนการเทศน์ พระนกัเทศน์,ผู้ เทศนาธรรม ๑๐๕ 

 

 ๒. คําศพัท์ทางวฒันธรรมทีปรากฏในวรรณกรรมล้านนาเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร 
คือ คําศพัท์ทีกวีใช้แปลแต่งเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสงักร ซึงแสดงให้เห็นถึงสงัคม วฒันธรรม 
ความคิด และความเชือ ของชาวล้านนา ผู้ วิจัยพบว่าคําศัพท์เหล่านีใกล้สูญหายไปจากสังคม



๒๙๖ 

 

ล้านนาปัจจุบัน  เ นืองจากสภาพสังคมที เปลียนแปลงไปตามกาลเวลา  จึง ทําใ ห้ เ กิด                     
การเปลียนแปลงทางภาษาด้วยเช่นกัน ข้อสงัเกตประการหนึง คําศพัท์ล้านนาโบราณเหล่านีเป็น
อุปสรรคพืนฐานทีทําให้ชาวล้านนาปัจจุบนัไม่สนใจฟังเทศน์มหาชาติ ในประเพณีตงัธรรมหลวง 
อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจคําศพัท์ซึงน่ามาจากปัจจุบนัคําบางคําเลิกใช้ไปแล้ว กอปรกับอิทธิพล
ภาษาไทยมาตรฐานมีบทบาทมากขนึจงึทําให้ชาวล้านนาปัจจบุนัไม่เข้าใจความหมายของคําศพัท์
และนําไปสู่ความไม่เข้าใจเนือเรืองทีองค์เทศน์เทศน์อีกด้วย  ผู้ วิจยัจึงได้แบ่งคําศพัท์นีออกเป็น       
๓ กลุม่ ดงัมีรายละเอียดดงันี 

  ๒.๑ กลุ่มคําศพัท์เกียวกับวตัถธุรรม หมายถึง คําศัพท์ทีเกียวกับวตัถทีุจบัต้องได้ 
ได้แก่  เครืองมือเครืองใช้  อาหาร  เค รืองแต่งกาย  เครืองประดับ  วัสดุ สถาปัตยกรรม  
ประตมิากรรม และเครืองดนตรี เป็นต้น  

  จากการศึกษาพบว่ากลุ่มคําศพัท์เกียวกับวัตถุธรรมนี พบว่าคําศพัท์ส่วนใหญ่
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของล้านนาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามกลุ่มคําศพัท์นียังมีคําศพัท์ที
ปรากฏร่วมกับภูมิภาคอืนด้วย เช่น คําศพัท์ทีเกียวกับเครืองมือเครืองใช้ ได้แก่ คณัฑี หรือ กุณฑี 
หมายถึง หม้อนํา เป็นต้น คณัฑีนีเป็นเครืองมือเครืองใช้ทีปรากฏในทกุภูมิภาคของประเทศไทยซึง
คงได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียผ่านทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูละพระพทุธศาสนา ซึงอาจอนมุาน
ได้เป็น ๒ แบบ คือ เป็นวตัถเุครืองมือเครืองใช้ทีได้รับมาจากวรรณกรรมและคมัภีร์พระพทุธศาสนา
ภาษาบาลี เมือพระธรรมราชานุวัตรได้แปลแต่งจึงยังคงรูปศพัท์ไว้ นอกจากนีอาจเป็นไปได้ว่า
เครืองมือเครืองใช้อย่าง คณัฑีหรือกุณฑี เป็นวัฒนธรรมร่วมของพืนทีทีนับถือพระพุทธศาสนา      
ก็เป็นได้ ผู้วิจยัได้รวบรวมคําศพัท์ไว้ทงัสนิ ๔๔ คํา ดงัมีรายละเอียดดงันี  

ตารางที ๔๔ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัวตัถธุรรม 

ลาํดับ คาํศัพท์ ความหมาย หน้า 
๑ จกัเข้,เครืองดนตรี เครืองดนตรีประเภท จกัเข้ ๒๕๑ 
๒ ทะร้อ,เครืองดนตรี เครืองดนตรีประเภท สะล้อ คล้ายซออู้

ของภาคกลาง 
๒๕๑ 

๓ เบงทรา,เครืองดนตรี เครืองดนตรีประเภทเครืองห้า ๒๕๑ 



๒๙๗ 

 
ตารางที ๔๔ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัวตัถธุรรม (ตอ่) 

๔ ปัณเฑาะว์,เครืองดนตรี บณัเฑาะว์ เครืองดนตรีชนิดหนึงใช้ใน
พิธีกรรมของพราหมณ์ 

๒๕๒ 

๕ เภรี,เครืองดนตรี กลอง ๒๕๑ 
๖ สงัข์ตริง,เครืองดนตรี สงัข์ ๒๕๒ 
๗ สเพาเทศ,เครืองแตง่กาย สําเภาเทศ ในทีนีหมายถึง ผ้าทีได้มา

แต่เรือสําเภา อาจหมายถึงผ้าแพรจีน
หรือผ้าทีมาจากเมืองจีน 

๖๙ 

๘ สินตํารงตาใหญ่,เครืองแตง่กาย ซินลายขวางทีมีลายตาเล็กสลับกับ
ลายตาใหญ่ 

๖๙ 

๙ เสือสิว,เครืองแตง่กาย เสือไหมคํา ๖๙ 
๑๐ กปัปาสิกา๓,เครืองแตง่กาย ผ้ า ฝ้ าย มี ที มาจาก เ มื องกา สี  ใน

ประเทศอินเดีย 
๒๕๓ 

๑๑ โกเสยยงั๔,เครืองแตง่กาย ผ้าไหมมีทีมาจากเมืองมิ ถิลาหรือ  
มิถิรา  

๒๕๓ 

๑๒ อทุมุพรา๕,เครืองแตง่กาย ผ้ามีทีมาจากชาติพันธ์ุจาม ประเทศ
เปอร์เชีย๖ 

๒๕๓ 

๑๓ หน้าต้าง,เครืองแตง่กาย เครืองประดบัสําหรับสอดไว้ทีรูของติง
ห ูบางครังเรียกวา่ ดอ๋กห ู

๖๙ 

๑๔ เกิบหนงัควาย,เครืองมือเครืองใช้ รองเท้าหนงัควาย ๒๐๑ 
 

 

                                                           

 
๓คําวา่ กปัปาสิกะ (บาลี) หมายถึง อนัทอด้วยฝ้าย, ฝ้าย, ผ้าฝ้าย ก็วา่ 

 
๔คําวา่ โกไสยยะ (บาลี) หมายถึง สิงทีเกิดแตห่นอน คือ ผ้าทอด้วยไหม หรือผ้าแพร ก็วา่ 

 
๕คําว่า อทุุมพราหรืออุทุมพระ(บาลี,สนัสกฤต) หมายถึง มะเดือชนิดหนึง ซึงผลมะเดือไม่สามารถนํามาผลิตเป็น

เส้นใยเพือทอเป็นผ้าได้ ผู้วิจยัสนันิษฐานวา่ ผ้าชนิดนีน่าจะหมายถึง ผ้าทีมีสีเช่นเดียวกบัผลมะเดือ คือ มีสีเหลืองอมส้ม 
 ๖ผู้ วิจัยเข้าใจว่า จามหรือจัมมะ น่าจะหมายถึง ชาวเวียดนาม มากกว่าชาวเปอร์เชีย จากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี เรียก ชาวเวียดนามในอดีตวา่ "จาม" หรือ "จมัมะ" 



๒๙๘ 

 
ตารางที ๔๔ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัวตัถธุรรม (ตอ่) 

๑๕ เขาควายดํา,เครืองมือเครืองใช้ เขาของควายสีดํา หรือ เขาสีดําของ
ควาย ในทีนีอาจหมายถึง เครืองราง
ของขลังทีใช้ป้องกันตวัจากเวทมนตร์
อืน 

๑๕๖ 

๑๖ คณัฑี,เครืองมือเครืองใช้ กณุฑี หมายถึง หม้อนํา ๑๖๔ 
๑๗ นําแต้ม,เครืองมือเครืองใช้ สีสําหรับทาหรือระบาย,หมึกทีใช้เขียน

หนงัสือ 
๒๕๙ 

๑๘ บอกควนัหมาก,เครืองมือเครืองใช้ ตะบันหมาก บ้างใช้รูป "บอกฅวัน " 
ก็อกบด ก็อกตําหมาก บอกตําหมาก 
บอกหมาก ก็วา่ 

๑๕๗ 

๑๙ บอกนําผกั,เครืองมือเครืองใช้ กระบอกใสนํ่าผกั๗ ๑๕๖ 
๒๐ พากน้อย,เครืองมือเครืองใช้ กระจ่า, ทพัพี หรือใช้เรียกปริมาณของ

สิงทีใช้ทัพพีตักขึนแต่ละครัง ในทีนี
หมายถึง ทพัพีคนัเล็ก 

๑๕๖ 

๒๑ หม้อไหไตลพาก,เครืองมือเครืองใช้ (สํานวน) หมายถึง ข้าวของเครืองใช้๘ ๑๖๔ 
๒๒ แหนบน้อย,เครืองมือเครืองใช้ เครืองมือสําหรับถอนหนวดหรือควิ ๑๕๖ 
๒๓ บอกไฟ,ดอกไม้เพลิง ดอกไม้ไฟหรือไฟพะเนียง ทีทําด้วย

กระบอกไม้ไผ่หรือกระปกุดินเผา เป็น
ต้น ใช้ตงัหรือฝังให้ปลายกระบอกโผล่
พ้นผิวดินแล้วจุดไฟให้พุ่งเป็นช่องาม 
บอกไฟดอก ก็วา่  

๒๗๓ 

 

                                                           

 
๗คําว่า นําผกั หมายถึง สิงทีได้จากการนําเอาผกักาดเขียวแก่ทงัต้นมาโขลกหยาบๆ แล้วดองสกัสองคืนให้มีรส

เปรียวแล้วโขลกอีกครังหนึง กรองเอาสว่นหยาบออกและนํากากออ่นไปเคียวให้งวดจนข้น เพือใช้ทํานําพริกผกั  
 

๘สํานวนดังกล่าวประกอบด้วยเครืองมือเครืองใช้เกียวกับเครืองครัว คือ หม้อ หมายถึง หม้อ ไห หมายถึง ไห        
ทงัสองคําเป็นคําทีมีทงัเสียง รูปคําและความหมายเหมือนกบัภาษาไทยมาตรฐาน ส่วน ไตล หรือตะไหล(ถ้วยไตร) หมายถึง 
จานแบนหรือถาด และพาก หมายถึง ทพัพี  



๒๙๙ 

 
ตารางที ๔๔ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัวตัถธุรรม (ตอ่) 

๒๔ ไฟขวี,ดอกไม้เพลิง ดอกไม้เพลิงอย่างบอกไฟเทียน๙แต่
เล็กกวา่ 

๒๗๓ 

๒๕ มอม,ประตมิากรรม รูปสัตว์ครึงลิงครึงเสือ มีแขนยาว ตัว
ดํา บ้างเชือกันว่าเป็นสุนัขพันธุ์ปักกิง 
บ้างเชือกนัวา่เป็นเสือดํา๑๐ 

๒๗๓ 

๒๖ ไม้เพา,วสัด ุ ไม้เนือออ่น ๕๙ 
๒๗ กาบจว้า,สถาปัตยกรรม กาบลายดอกบัว, บัวกลุ่ม ใช้ประดับ

ส่วนฐานเพือรองรับสิงอืนอย่างโคน
หรือยอดเสา ยอดเจดีย์ 

๒๗๓ 

๒๘ เสาขอม,สถาปัตยกรรม เสากลมขนาดใหญ่ ๒๗๓ 
๒๙ คนหมุตีกลองน้อย,อาชีพ นกัดนตรีประเภทกลองขนาดเล็ก ๒๕๑ 
๓๐ คนหมุตีกลองหลวง,อาชีพ นกัดนตรีประเภทกลองขนาดใหญ่หรือ

ชา่งตีกลองสะบดัชยั 
๒๕๑ 

๓๑ ชา่งขบันิยาย,อาชีพ นกัเลา่นิทาน ๒๕๑ 
๓๒ ชา่งตีกลอง,อาชีพ นกัดนตรีประเภทกลอง ๒๕๑ 
๓๓ ชา่งเป่า,อาชีพ นกัดนตรีประเภทเป่า ๒๕๑ 
๓๔ พวกพิณตรา,อาชีพ นกัดนตรีประเภทเครืองดีด ๒๕๑ 
๓๕ แกงบอน,อาหาร นําเอาก้านและยอดบอนอ่อนมาแกง

เป็นอาหาร๑๑ 
๑๕๖ 

๓๖ ข้าวต้มหมากแปดํา,อาหาร ข้าวต้มใสถ่วัดํา ๑๗๙ 
                                                           

 
๙บอกไฟเทียน หมายถึง ๑. ดอกไม้ไฟทีมีลักษณะคล้ายธูปสําหรับถือ เมือจุดจะมีประกายคล้ายไฟพะเนียง              

๒.ดอกไม้พุม่-ดอกไม้เทียนทีเสียบปลายซีไม้ไผทํ่าเป็นชนัๆคล้ายฉตัร มกัจดุเวลาคําหรือมืด  
 

๑๐เรืองเวสสนัดรชาดกบางสํานวน กล่าวถึงมอมไว้ตอนต้นกําเนิดของแม่นํา ว่าแม่นําแทนทีจะไหลออกจากปาก 
"สิงห์" แต่กลบัไหลออกจากปาก "มอม" แทน "มอม" ไม่เพียงแต่จะเป็นสตัว์หิมพานต์ทีเกิดจากจินตนาการของชาวล้านนา
เท่านนั แตม่อมยงัชือเรียกลายเครือเถาตามหน้าบนัของวิหารและรองรับฐานธรรมาสน์ด้วย อนึง ตวัมอมนีในอดีตยงัใช้ขอฝน
แทนแมวอีกด้วย 
 

๑๑แกงบอน ยงัปรากฏความเชือด้วยวา่ ห้ามบอกผู้อืนวา่ "แกงบอน" เพราะจําให้เกิดอาการคนัได้ ด้วยเหตนีุจึงเรียก
แกงชนิดนีวา่ "แกงหวาน" หรือ "แกงผกัหวานบ้าน" ด้วย 



๓๐๐ 

 
ตารางที ๔๔ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัวตัถธุรรม (ตอ่) 

๓๗ เข้าแข้น,อาหาร ข้าวหงุหรือข้าวนงึ ๑๕๖ 
๓๘ เข้าต้มมนัหม,ูอาหาร ข้าวเหนียวห่อด้วยใบไม้ เช่น ใบกล้วย

หรือใบอ้อยแล้วต้มหรือนึงให้สกุมกัหนั
กล้วยนําว้าสุกเป็นชินยาวเป็นไส้ไว้
ด้วยนิยมขดูมะพร้าวโรยหน้าหรือคลุก
ก่อนกิน ข้าวเปียะ ก็วา่ 

๑๕๖ 

๓๙ เข้ายาค,ูอาหาร ข้าวต้ม,ขนมชนิดหนงึทําด้วยข้าวอ่อน ๑๕๖ 
๔๐ ส้มชนิ(เนา่),อาหาร แหนมอยา่งหนงึ ๑๕๖ 
๔๑ ส้มหนอ่ไม้,อาหาร หนอ่ไม้ดอง ๑๕๖ 
๔๒ ส้มหมากขาม,อาหาร มะขามเปียก ๑๕๖ 
๔๓ หวัชะไค,อาหาร หวัตะไคร้ ๑๕๖ 
๔๔ หาดแห้ง,อาหาร มะเดือหอมตากแห้ง ๑๕๖ 

 

  ๒.๒ กลุ่มคําศัพท์เกียวกับนามธรรม หมายถึง คําศัพท์ทีเกียวกับความคิด     
ความเชือ รวมทงัความรู้ตา่งๆของชาวล้านนา  

ตารางที ๔๕ กลุม่คําศพัท์เกียวกบันามธรรม  

ลาํดับ คาํศัพท์ ความหมาย หน้า 
๑ ขดึ๑๒,ความเชือ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ , เสนียด

,จญัไร 
๒๗๑ 

๒ นาคนํา,ความเชือ พญานาค ๑๙๑ 
๓ พระกนั,ความเชือ เทวดากลุ่มพระอินทร์ น่าจะหมายถึง 

พระพิสนกูนั ตรงกบัภาคกลางคือ พระ
วิษณุกรรมหรือพระวิศวกรรม ซึงเป็น
เทวดานายชา่งใหญ่ของพระอินทร์ 

๑๙๑ 

                                                           

 
๑๒คําวา่ "ขดึ" นี อาจมาจากคําศพัท์ภาษาสนัสกฤตวา่ "กฤษณ์" หรือ "กฤตย์"  



๓๐๑ 

 
ตารางที ๔๕ กลุม่คําศพัท์เกียวกบันามธรรม (ตอ่) 

๔ พระกมุ,ความเชือ เทวดากลุ่มจตโุลกบาล น่าจะหมายถึง 
ท้าวกเุวร หรือ ท้าวกมุเวร๑๓ 

๑๙๑ 

๕ ภมุภณัฑ์,ความเชือ ยกัษ์ทีรักษาพืนดนิ๑๔ ๑๙๑ 
๖ ตําราเชนเซ็ก,ความรู้ ตําราเรืองเลน่แร่แปรธาต ุ ๒๕๙ 
๗ ทวายดไูก่,ความรู้ พิธีกรรมละว้าเซน่ไก่ ๒๕๙ 
๘ ผยา,ความรู้ ปัญญา,สํานวนทีให้ข้อคดิ ๒๕๙ 
๙ มนต์ดํานําพดัเหล็กไฟ,ความรู้ คาถาเกียวกบัดํานําและเป่าเหล็กร้อน ๒๕๙ 
๑๐ มนต์เทียนลงดํานํา,ความรู้ คาถาปลกุเสกเทียนใช้สําหรับดํานํา ๒๕๙ 
๑๑ มนต์เป่าเกียน,ความรู้ คาถาเสกเกวียน ๒๕๙ 
๑๒ มนต์เป่าไฟหือเรืองเรือ,ความรู้ คาถาเสกไฟ ๒๕๙ 
๑๓ มนต์ยา,ความรู้ คาถาเกียวกบัยา ๒๕๙ 
๑๔ สิปปคณุ,ความรู้ ศลิปะเชิงอาวธุหรืออาคม ๒๕๙ 
๑๕ เชิงปราบ,นาฏศลิป์ ตบมะผาบ๑๕ เป็นศิลปะการแสดงของ

ชายชาวล้านนาซึงมีทีมาจากการต่อสู้
ด้วยมือเปลา่ 

๒๕๙ 

 

  จากตารางที ๔๕ นีพบวา่ ชาวล้านนายงัมีความเชือเรืองข้อห้าม ดงัจะเห็นได้จาก
การใช้คําศพัท์ว่า "ขึด" ซึงหมายถึง เสนียด,จัญไร ในอีกความหมายหนึง คือ ข้อห้ามต่างๆ เช่น 
                                                           

 
๑๓ผู้วิจยัสนันิษฐานวา่ "พระกมุ" ในทีนีอาจหมายถึง "พระกุเวร" เนืองจากในศิลาจารึกปู่ ขนุจิดขนุจอด พ.ศ.๑๙๓๕ 

ด้านที ๒ กลา่วถึงปู่ หลานสบถกนั มีการอ้างถึงนามเทวดาและสิงศกัดิสิทธิทีคนล้านนาและสโุขทยัรู้จกัร่วมกนั เช่น ในบรรทดัที 
๒๑ด้านที ๒มีชือท้าวกเุวร บรรทดั ๒๒มีการอ้างถึงเทพนพเคราะห์ และ บรรทดั ๒๓อ้างถึงภชุงคและโภคิน ดงันนัพระกุมในทีนี
น่าจะหมายถึง กุเวร หรือกุมเวรเพราะท้าวกุเวรเป็นหนึงในจตโุลกบาลทีดูแลทิศเหนือเนือความในลําดบัต่อมามีการอ้างถึง   
ตารก(ชืออสรู-กมุภณัฑ์) กบันาคนํา ตามแบบของพระธรรมราชานวุตัรพรรณนาไว้ในเรืองมหาขาติ สํานวนสร้อยสงักร 
 

๑๔ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า คําว่า ภุมภัณฑ์ อาจจะเกิดความผิดพลาดของการพิสูจน์อักษรและการจัดพิมพ์ น่าจะ      
มาจากคําวา่ "กมุภณัฑ์" ซงึมาจากคําวา่ กมุภ หมายถึง หม้อ สนธิกบัคําวา่ อณัฑะ หมายถึง ไข ่ซงึภาษาไทยใช้ในความหมาย
วา่ "ยกัษ์" 
 

๑๕ตบมะผาบ น่าจะมาคําวา่ "เชิงปราบ" ชาวล้านนาออกเสียง /ปร/ เป็นเสียง /ผ/ ฉะนนั คําว่า "ปราบ" จึงออกเสียง
เป็น "ผาบ"  



๓๐๒ 

 

ผู้หญิงตงัครรภ์ห้ามนงับนัไดหรือนังคร่อมบนัไดเพราะจะทําให้เป็น "ขึด" หรือ ห้ามไม่ให้ผู้หญิ ง
ตงัครรภ์ไปงานบวชเพราะจะทําให้เป็น "ขึด" เช่นเดียวกับในเรืองมหาชาติ สํานวนสร้อยสังกร     
เมือชูชกตายก็   ไม่มีผู้ ใดช่วยปลงศพเพราะกลัวจะเป็น "ขึด" เห็นได้ว่าความเชือเรือง "ขึด" นี     
แม้ว่าสงัคมล้านนาจะเปลียนแปลงไปตามสภาพสงัคมปัจจุบนัอย่างไร แตค่วามเชือเรืองดงักล่าว
ยงัคงดํารงอยู่ได้ เนืองจากความเชือเรืองนีเกียวกบัการขดัเกลาทางสงัคม กล่าวคือ เมือพิจารณา
ถึงมโนทศัน์แฝงทีอยู่เบืองหลังความเชือเรือง "ขึด" เหล่านีพบว่า ข้อห้ามเหล่านีมีลักษณะทําให้
สงัคมอยู่อย่างเป็นสขุ เช่น การห้ามไม่ให้ผู้หญิงตงัครรภ์ไปงานบวช เนืองมาจากงานบวชเป็นงาน
กลางแจ้ง ผู้ คนมากมาย ผู้ หญิงตงัครรภ์อาจเป็นลมหรืออาจเกิดอุบตัิเหตุจนทําให้แท้งบุตรได้     
เป็นต้น  "ขึด" ไม่เพียงแต่สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่สังคม แต่ "ขึด" ยังมีลักษณะของ          
การลงโทษซึงเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมทางหนึงด้วย๑๖ดงัจะเห็นได้จากตอนชูชกตาย
เนืองจากบริโภคอาหารเกินขนาดจนท้องแตกตาย ชูชกถูกชาวเมืองสีพีรังเกียจ เนืองจากเป็นผู้ ไป 
ทลูขอสองกุมารไปเป็นทาส เมือชูชกตายจึงไม่มีใครช่วยจดัพิธีศพเพราะกลวัเป็น "ขึด" เห็นได้ว่า
ชาวล้านนาใช้ "ขดึ" เป็นเครืองมือลงโทษทางสงัคมทางหนงึด้วย 

  ไมเ่พียงเทา่นนั จากกลุม่คําศพัท์ทีเกียวกบัความเชือยงัแสดงให้เห็นว่าชาวล้านนา
มีความรู้และเชือเรือง "เทวดา" ดงัเห็นได้จาก "พระกมุ" "พระกัน" "ภุมภัณฑ์" และ"นาคนํา" ข้อมูล
เรืองดังกล่าวทําให้เห็นว่าชาวล้านนานิยมเรียกชือเทวดาตามลักษณะทางเสียงของภาษาถิน
ล้านนา   อีกทงัยงัทําให้เห็นวา่ชาวล้านนามีความรู้เรือง "ไตรภมูิ" เป็นอยา่งดีด้วย  

  ส่วนคําศพัท์เกียวกับความรู้ของล้านนา เห็นได้ว่าชาวล้านนาให้ความสําคญักับ
ความรู้เป็นอย่างยิง เพราะความรู้เหล่านีใช้เป็นเครืองมือทํามาหากิน และเป็นความรู้ทีผู้ ชาย     
ชาวล้านนาจําเป็นต้องมีไม่เพียงแต่จะใช้ทํามาหากินแล้ว แต่ยังไว้ป้องกันตนเองจากภยนัตราย
ตา่งๆด้วย   
                                                           

 
๑๖กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หากสมาชิกในสังคมมีพฤติกรรมเป็นทีสังคมยอมรับ สังคมย่อมให้รางวัล       

อาจเป็นรางวลัทางตรง คือ การให้ผลตอบแทน เช่น เงิน วตัถุ และสิงของ เป็นต้น ส่วนรางวลัทางอ้อม เช่น การยกย่องชมเชย     
และการสรรเสริญ เป็นต้น ส่วนสมาชิกของสังคมทีมีพฤติกรรมเบียงเบน สังคมย่อมลงโทษ ทงัทางตรง เช่น การปรับเงิน       
การลงโทษทีเป็นรูปธรรม ได้แก่ จําคุก กักขงั ริบทรัพย์ และประหารชีวิต เป็นต้น ส่วนการลงโทษทางอ้อม เช่น การนินทา     
การประชดประชนั รวมถึงการควําบาตรด้วย   



๓๐๓ 

 

  กลุม่คําศพัท์ทีเกียวกบันามธรรมเหล่านีจึงไม่เพียงแตจ่ะทําให้เห็นถึงลกัษณะทาง
วฒันธรรมล้านนาเท่านนั แต่ยงัทําให้เห็นถึงความคิด ความเชือและความรู้ต่างๆของชาวล้านนา    
ทีสําคญัด้วย 

  ๒.๓ กลุ่มคําศพัท์เกียวกับธรรมชาติ หมายถึง คําศพัท์ทีเกียวกับพรรณไม้ สัตว์ 
แมลง รวมทงัสิงทีได้มาจากธรรมชาต ิเชน่ สี เป็นต้น 

ตารางที ๔๖ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัธรรมชาติ 

ลาํดับ คาํศัพท์ ความหมาย หน้า 
๑ ไม้ขกัมอก แก่นขนนุใช้ต้มเอานําย้อมผ้า ๑๓๔ 
๒ ไม้จําปา ต้นจําปา๑๗ ๑๓๔ 
๓ ไม้ชมพู ่ ชือพรรณไม้พุ่มยืนต้นชนิด Eugenia 

malaccensis Linn ในวงศ์ 
Myrtaceae 

๑๓๔ 

๔ ไม้ตระแบก ต้นตะแบก ๑๒๘ 

๕ ไม้นาวกาน กากะทิง  ชือพรรณไม้ ยืนต้นชนิด 
Calophylluminophyllum Linn. วงศ์ 
Guttiferaeใบและผลคล้ายสารภี แต่
ใบขึนสนัมากและผลกลมกว่า เปลือก
เมล็ดแข็ง 

๑๓๔ 

 

 

 

 

 

                                                           

 
๑๗คําวา่ จําปา เป็นคํายืม สว่นภาษาล้านนาใช้ "จมุปา" 



๓๐๔ 

 
ตารางที ๔๖ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัธรรมชาติ (ตอ่) 

๖ ไม้บนุนาค ชือต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิด Mesuaferra 

Linn. ในวงศ์ Guttiferaeใบยาวรีปลาย
ใบเรียวแหลม ด้านลา่งมีนวนขาว ดอก
สีขาวคล้ายสารภีแต่ใหญ่กว่า กลิน
หอม ใช้ทํายาได้ แก่นสีแดงเข้มใช้ทํา
เครืองเรือน๑๘ 

๑๓๔ 

๗ ไม้มะขามป้อม มะขามป้อม (Indian gooseberry) 

เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึง อยู่ในวงศ์ 
EUPHORBIACEAE เป็นผลไม้ทีมี
วิตามินซีสงู และมีคณุคา่ทางสมนุไพร
ด้วย 

๑๓๑ 
 

๘ ไม้มกูน้อย พุ ด ทุ่ ง  ชื อ ไ ม้ พุ่ ม ช นิ ด 
HolarrhenadensifloraRidl. มูกน้อย 
มกูนิง      โมกนงั ก็วา่ 

๑๓๑ 

๙ ไม้มกูหลวง โมกใหญ่ ชือพรรณไม้พุ่มยืนต้นชนิด 
Holarrhenaantidysenterica Wall. 

ในวงศ์ Apocynaceaeดอกสีขาว กลิน
หอม เปลือกใช้ทํายาได้ มูกมันน้อย 
มกูมนัหลวง โมกเขา โมกท่ง โมกหลวง 
ก็วา่ 

๑๓๑ 

๑๐ ไม้ซาง พรรณไม้ชนิดหนึงในสกุลไผ่มีหนาม, 
ไม้ไผน่วล ก็วา่ 

๗๑ 

 

 

 

                                                           

 
๑๘คําวา่ บนุนาค เป็นคํายืม ภาษาล้านนาใช้ "สารภีดอย" 



๓๐๕ 

 
ตารางที ๔๖ กลุม่คําศพัท์เกียวกบันามธรรม (ตอ่) 

๑๑ ไม้ยาง ชือพรรณไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หลาย
ช นิ ด ใ น ส กุ ล  Dipterocarpusว ง ศ์ 
Dipterocarparceaeยาง ที เ จาะ เผา
จากลําต้นใช้ประสมกับชันยาเ รือ 
เรียกวา่นํามนัยาง  

๑๒๘ 

๑๒ ไม้รัง ไม้รัง ๑๒๘ 

๑๓ ไม้สะเคียน ต้นตะเคียน ๑๒๘ 

๑๔ ไม้สะบนังา, กระดงังา ชือไม้ยืนต้นขนาดกลางชนิด 
CanangaodorataHook.f. et Thใน
วงศ์ Annonaceaeดอกหอม กลีบบาง 
มี ๖ กลีบ๑๙ 

๑๓๔ 

๑๕ หมากกวิด, มะขวิด พรรณไม้ยืนต้นผลกินได้ ๑๓๕ 
๑๖ หมากคบัทอง มะพลบั ๑๓๑ 
๑๗ หมากหาด มะเดือหอม พรรณไม้พุม่  ๑๓๑ 
๑๘ หกูวาง ต้นหกูวาง ๑๒๘ 

๑๙ ไม้เหม้า๒๐, ต้นเม่าสร้อย หรือหมากเม่า ใบใช้ทํา
ยาได้ 

๑๓๑ 

๒๐ ไม้อ้งไก่, ประคําไก่  ชือพรรณไม้ยืนต้นชนิด 
Drypetesroxburghi Wall. ในวงศ์ 
Euphorbiace 

๑๓๑ 

๒๑ นกกาดอม นกกาชนิดหนงึ ๖๖ 
๒๒ นกเขียน นกกระเรียน ๗๗ 
๒๓ นกเค้าช้าง นกแสก ๖๖ 
๒๔ นกจอก นกกระจอก ๗๗ 
๒๕ นกแหลวคอด นกเหยียว ๗๗ 

                                                           

 
๑๙โคลงนิราศหริภญุชยั ใช้ "กระดนังา" 

 
๒๐ปัจจบุนัจะใช้เฉพาะในพืนทีจงัหวดัลําปางและจงัหวดัเชียงราย 



๓๐๖ 

 
ตารางที ๔๖ กลุม่คําศพัท์เกียวกบัธรรมชาติ (ตอ่) 

๒๖ นกออก นกอินทรีทะเลปากขาว๒๑ ๗๗ 
๒๗ แมงพู ่ แมลงพู่ แมลงหลายชนิดรูปร่างคล้าย

ผึง ต่างกันทีขนปกคลุมลําตัวไม่มีถุง
เก็บเกสรดอกไม้เหมือนผึง มักอยู่โดด
เดียวหรือเป็นคู ่๒-๓ คู ่แต่ไม่เป็นกลุ่ม
ใหญ่ เหมือนผึง  ทีบ่อยอยู่ ในสกุล 
Xylocopaในวงศ์ Xylocopidae 

๗๑ 

๒๘ แตน แตน ๒๖๓ 
๒๙ จําปาเทศ๒๒,สี สีเหลืองอมส้ม ๖๙ 
๓๐ ชมพ๒ู๓,สี สีชมพ ู ๖๙ 

 

  จากตารางที ๔๖ เห็นได้วา่กวีจงใจทีใช้มหาชาติ สํานวนสร้อยสงักรเป็นทีรวบรวม         
ชือพรรณไม้ และสตัว์ทีสําคญัไว้อย่างแยบคาย เมือพิจารณาเห็นได้ว่าชือพรรณไม้ส่วนใหญ่เป็น
พรรณไม้เศรษฐกิจ กล่าวคือ เป็นไม้สําคัญทีใช้สร้างบ้านเรือนและเป็นไม้ผลทีใช้บริโภคได้ 
ข้อสังเกตประการหนึงพรรณไม้เหล่านียังสามารถนํามาเป็นส่วนผสมทํายารักษาโรคได้ด้วย 
ปัจจบุนัพรรณไม้เหลา่นีใกล้สญูพนัธุ์และเป็นพรรณไม้ทีหายากมากขนึด้วย 

                                                           
 

๒๑นกออก หรือ อินทรีทะเลปากขาว (องักฤษ: White-bellied Sea-eagle, White-bellied Fish-eagle, White-breasted Sea 

Eagle; ชือวิทยาศาสตร์: Haliaeetusleucogaster) เป็นนกขนาดใหญ่ชนิดหนึงจําพวกเหยียวและอินทรี ตวัผู้และตวัเมียมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกัน ตวัทีโตเต็มวยัแล้ว บริเวณหวั อก และลําตวัด้านล่างมีสีขาวด้านบนมีสีนําตาลเทา หางและปีกเป็นสีเทาเข้ม 
ปลายหางมีสีขาว นกขนาดเลก็มีสีนําตาลทงัตวั เมือมีอายไุด้ราว ๓ ปีจึงมีลกัษณะดงักลา่ว ขณะบินเห็นปีกคอ่นข้างหกัเป็นมมุ
เหนือลําตวั หางสีนําตาล ปลายหางสีขาวเป็นหางพลวัชดัเจน จดัเป็นนกขนาดใหญ่ เพราะมีขนาดความยาวลําตวัสงูสุดถึง 
๖๖- ๖๙ เซนติเมตร 
 

๒๒เป็นสีทีมีกรรมวิธีทีทํายากจึงถือวา่ ผ้าทีใช้สีจําปาเทศเป็นผ้าทีมีคา่มาก 

 
๒๓เป็นสีทีมีกรรมวิธีทีทํายากทีสดุ สีชมพจูึงเป็นสีทีสําคญัและถือวา่มีคณุคา่มากทีสดุของชาวล้านนา อีกทงัคําวา่ 

ชมพ ูยงัหมายถงึ วิเศษ,มีคณุคา่ ได้อีกด้วย 



๓๐๗ 

 

  สว่นคําศพัท์ทีเกียวกบันกและแมลงเห็นได้วา่เป็นนกและแมลงประจําถิน ซึงกวีได้
เลือกสรรนกและแมลงทีเป็นทีรู้จกัของชาวล้านนา ไม่เพียงแตจ่ะทําให้ผู้อ่านผู้ ฟังเข้าใจง่ายขึนแต่
ยงัเป็นการรวบรวมชือนกและแมลงทีสําคญัของล้านนาด้วย  

 จากการรวบรวมคําศพัท์ทีปรากฏในเรืองมหาชาต ิสํานวนสร้อยสงักรนีทําให้เห็นถึงคณุคา่
ของวรรณกรรมเรืองนี ๒ ประการ คือ วรรณกรรมล้านนาเรืองนีเป็นแหล่งข้อมลูหรือคลงัข้อมลูทาง
วฒันธรรมล้านนาทีสําคญัเรืองหนึง ส่วนประการทีสอง คือ วรรณกรรมล้านนาเรืองนีแสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาของชาวล้านนา คือ ผู้ รจนาทีสามารถประพันธ์วรรณกรรมแฝงภูมิปัญญาและ      
องค์ความรู้ไว้อยา่งมีวรรณศลิป์ วรรณกรรมล้านนาเรืองนีจงึไมเ่พียงเป็นวรรณกรรมทีใช้ในพิธีกรรม
แตย่งัเป็นตําราความรู้ทีสําคญัของล้านนาด้วย  

 ด้วยเหตดุงักล่าว อาจกล่าวได้ว่า ประเพณีตงัธรรมหลวงหรือการเทศน์มหาชาติล้านนา   
ไม่เพียงแต่เป็นการทําบุญ หรือการสืบสานประเพณีเท่านนั แต่ยงัเป็นการถ่ายทอด "ภูมิปัญญา
และองค์ความรู้" ของท้องถินโดยผ่าน "องค์เทศน์" ฉะนนั การรักษาและสืบสานประเพณีตงัธรรม
หลวงจึงเป็นการรักษาและสืบสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้เก่าแก่ของล้านนาเอาทางหนึงด้วย  
   

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๘ 

 
ประวัตผู้ิวิจัย 

ชือ – สกลุ   
 

นายวาทิต  ธรรมเชือ 

 
ทีอยู่ 

 
๗๐/๒ ถนนสามล้าน ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
๕๐๒๐๐ 

 
ประวตัิการศกึษา 

 
 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

สําเร็จการศกึษา ศลิปศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั ๒) จาก 
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ศกึษาตอ่ อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศลิปากร 

ประวตัิการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครู โรงเรียนหอพระ จงัหวดัเชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ สาขาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวนัออก                    

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
อาจารย์พิเศษ สาขาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

อาจารย์พิเศษ สาขาศลิปศกึษา คณะครุศาสตร์ สถาบนับณัฑิต
พฒันศลิป์ วิทยาลยันาฏศลิป์เชียงใหม่ 
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